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Moderne byer kan ikke længere kontrollere deres 
udvikling gennem separeringen af funktioner. Det 
skaber blot ”døde” zoner mellem trafikkorridorer, 
industriområder og boligområder. Den nye byud-
vikling skal i højere grad flettes sammen med den 
gamle og danne en kompleks, rumlig struktur, der 
er i overensstemmelse med borgernes livsstil, deres 
adfærd og byens rum og funktioner.

Den nye bydel i Køge skal være for alle, for aktivi-
tet, kultur, kreativitet og kvalitet med variation og 
vision. En by der hænger sammen med den histo-
riske by, som en udvidelse af Køges bymidte dens 
liv og blandede funktioner. I havneområdet ser vi 
de eksisterende bygninger og miljøer som rum til 
udfoldelse for viden, kreativitet, mangfoldighed 
og innovation. Ved første øjekast kan et teater i 
en gammel silo eller boliger i en tidligere havne-
kran være et godt match. Men flere internationale 
projekter afslører, at de mest nyskabende byudvik-
lingsprojekter opstår ved at blande forskellige mil-
jøer og rum. Hvis Køge udnytter sit potentiale som 
en innovativ bydel ved at integrere atypiske aktivi-
teter i havneområdet, så kan byen have succes med 
at tiltrække ressourcestærke, kreative og skabende 
folk. Vores plan udpeger de strategiske områder 
hvor dette kan ske og milepælene for denne proces.

Udviklingen af Køge Kyst skal sikre nærhed for by-
ens borgere til havnen og vandet. Den skal træk-
ke byen helt ud til vandet i en sammenhængende 
struktur. Den skal fortolke og forstå det eksisteren-
de, og videreføre den skala og karakter som byen 
og havnen har. Flette strukturerne sammen så der 
skabes en naturlig sammenhæng med bymidten, 
dens kvaliteter og den eksisterende diversitet. Ud-
gangspunktet er Køges særlige kvaliteter, lands-
kabet, vandet, historien og de nuværende velfun-
gerende aktiviteter. Havnens industrielle karakter, 
Køge Ås forløb og den inviterende bymidte vil være 
bærende elementer i udarbejdelsen af den ende-
lige plan.

FORSTÅ BYEN FOR AT SKABE VISIONEN 
– 3 samlende forløb
Visionerne skal hænge sammen med byens ånd 
og historie. Kun ved at forstå byens baggrund og 
sanse den på stedet, kan man udvikle den rigtigt. 
I udarbejdelsen af visionerne har vi fokuseret på 
at analysere det eksisterende. Vi skal kende den 

eksisterende by – dens karakter, kvaliteter og iden-
titet. Dermed kan vi skabe en plan der vokser sam-
men med byen og bliver en naturlig fortsættelse af 
byens mangeårige udvikling. Vi vil se byen som en 
organisme der vokser med rødderne placeret i den 
historiske bymidte.

Ønsket om at trække byen helt ud til havnebassi-
nets kant vil være det store fokus i udarbejdelsen 
af en masterplan. Byen og havnen udvikles til en 
naturligt sammenhængende struktur. Men også en 
udvikling af byen som fokuserer på bæredygtighed 
i både social og fysisk forstand, skabelse af møde-
steder og byliv samt en fortsættelse af den godes 
bys diversitet. Projektet introducerer 3 samlende 
forløb der binder byen sammen. Skabelsen af Kul-
turstrøget, Havnestrøget gennem byens slipper og 
Den Grønne Korridor langs åen kan skabe denne 
udvikling og knytte det eksisterende og det nye 
sammen til én samlet by.

TRANSFORMATIONEN AF KØGE 
– en evolutionær tilgang
Køges plan om at transformere tre store bymæssige 
områder; Stationsområdet, Søndre Havn og Coll-
stropgrunden, er et langsigtet og ambitiøst projekt. 
Hvis udviklingen ikke sker i forhold til et samlende 
urbant greb, kan det have uoverskuelige konsek-
venser for hele byens udvikling i fremtiden. En vel-
lykket planlægning kræver en evolutionær tilgang 
til byens udvikling. Hvert indgreb skal forstå byen, 
dens ånd, ressourcer, byliv og mennesker. Man 
skal kende konsekvenserne af sine indgreb både 
fysisk, rumligt og økonomisk. Byen har formuleret 
seks stærke visioner, der alle er dybt rodfæstet i 
stedets kulturelle, sociale og økonomiske poten-
tiale. Vi anvender i forslaget forskellige værktøjer 
der supplerer disse visioner og danner basis for en 
procesorienteret realisering af dem.
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Byplaner de�nerer normalt en struktur og rum-
lige rammer for en programmeret vision. Ved at 
skabe en entydig, færdig strategi og plan, kan 
man opnå de bedste muligheder for at tiltrække 
investorer. Men ejendomsmarkeder og i de 
lokale behov skifter efter konjunkturer, ejerskif-
ter og politiske beslutninger. Det fremtidige 
forhold mellem boliger, kontorer og detailhan-
del, nyt og gammelt, o�entligt og privat kender 
vi ikke fuldt ud, så vi kan ikke forudsige hele 
udviklingen i byen de næste 20 år. 

En masterplan skal derfor kunne rumme et 
fremtidigt liv, vi endnu ikke kender. For at dette 
skal kunne lykkes, må masterplanen den �ette 
sig naturligt sammen med de eksisterende 
ressourcer, mentalt såvel som fysisk. Vores plan 
fokuserer på at være omstillingsdygtig, smidig 
og �eksibel. Konceptet går ikke ud på at skabe 
et færdigt billede af arkitektur og byliv. Tilgan-
gen til opgaven går ud på at de�nere en masse 
muligheder for bygninger, rum og scenarier 
som alle indgår i en samlet, procesorienteret 
strategi i en dynamisk masterplan.

Den dynamiske masterplan for Køge består af 
en rammeplan, der baseres på en stærk vision 
for de programmatiske og rumlige kvaliteter. 
Rammeplanen består af de overordnede 
retningslinjer for infrastruktur, arkitektur og 
byggefelter. Den tillader en høj grad af �eksibili-
tet og kan tilpasses forandringer i de fremtidige 
forhold. Den dynamiske plan �etter den ny 
bydel sammen med den gamle by. Den ”over-
sætter” gradvist byens og interessenternes 
aktiviteter, behov og økonomi, og integrerer 
dem i en rammeplan med præcise intentioner 
og retningslinjer.
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O�entlige udviklingsprojekter, såsom anlægsprojekter der sikrer 
o�entlig adgang og infrastrukturer, skal naturligvis �nansieres ved 
salg af byggeretter og udviklingsprojekter for ejendomme som en 
step-by-step udvikling. På den måde udføres de større investeringer 
ud fra en strategi hvor der løbende skabes værdi og sælges bygge-
retter. Dette skaber som udgangspunkt et positivt cash�ow 
gennem planens tilblivelse og styrker dens smidighed. Men ikke 
kun de faktiske byggeomkostninger har indvirkning på projekter-
nes salgbarhed og værdi. Bløde værdier som lokal identitet, arkitek-
tur, diversitet og bæredygtige miljøaspekter kan hjælpe med at 
re�nansiere de større investeringer. Disse kan også pleje små lokale 
økonomier i byen og skabe værdier for lokale projekter med andre 
aktører. Målet er, at skabe en bæredygtig og kvali�ceret udvikling 
der også kan se på byen som helhed.

 Værdiskabelse

Et grundlæggende vigtigt træk i planen er at analysere byens ressourcer. Analyserne fokuserer på at 
kortlægge byens eksisterende kvaliteter, bygningstypologier, kulturtilbud og kreative miljøer. På den 
måde kan de grundlæggende rumlige, sociale og kulturelle ressourcer i byen og ved havnen integreres 
i processen, og indgå i udviklingen af en rammeplan. Dette skaber diversitet og liv. Den lokale identitet 
styrkes og den nye bydel kan udvikles med holdbare kvaliteter. 

 Brug af eksisterende ressourcer
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Interessenter
Den mangfoldige forandringsproces i Køges nye 
bydel vil kræve et intenst samarbejde mellem private 
og o�entlige interessenter. For at støtte denne fælles 
tilgang og for at skabe dialog imellem grupperne er 
det vigtigt, at udvikle en fælles vision hvor alle er 
inddraget. Med åbenhed i processen kan borgere, 
politikere og lokale initiativer påvirke den samlede 
strategi og sikre en fortsat deltagelse i processen.

Ved siden af egentlige projektgrupper kan der også 
opstå samarbejder gennem brug af midlertidige 
aktiviteter. De midlertidige grupperinger kan teste 
deres projekters holdbarhed ved midlertidige aktivi-
teter. Derefter kan de evalueres, og de succesfulde 
projekter kan realiseres som permanente.

5 udviklingstrin

Som udgangspunkt arbejdes der med 5 udviklingstrin som alle inddra-
ger de værktøjer som bruges i den dynamiske planlægning således at 
der skabes operative retningslinier for masterplanen. De kan forstås som 
en udviklingsproces der foregår gradvist fra bløde til hårde planlæg-
ningsredskaber, fra lav til høj grad af investering, fra non-pro�l og ufor-
melt til pro�tskabende og formelle aktiviteter, fra midlertidige byrum til 
permanente osv. De vigtige er imidlertid �eksibiliteten i strategien. 
Kravet om at designe og skabe en stabil og �eksibel udviklingsproces 
med et sigte på 20-30 år, betyder at der vil være behov for en strategi 
som skal skifte mellem de forskellige tiltag. Som kan vende tilbage og gå 
frem på samme tid og som kan gen�nde orienteringen så snart der 
opstår forandringer.

åbne muligheder

- analysering af potentielle kvailiteter 
- skabe overraskende tiltag
- skabe o�entlig tilgængelighed på ikke 
o�entlige steder med  midlertidge arrange-
menter, byrum, udstillinger og openSAFARI 
- malet orienteringssystem med mega-
gra�k
- lave investeringer

skabe nye forbindelser

- sikre den o�entlige adgang til området ved 
at begynde og aktivere det fremtidige 
Kulturstrøg, Havnestrøg og det Grønne  
Bånd
- udvikle multifunktionelle objekter og 
møbler der kan fungere som samlingspunk-
ter for borgere og foreninger.

konsolidere byudvikling

- realisere bygninger og byrum af høj kvali-
tet med velfungerende og aktivt byliv og 
arkitektur i forståelse for sted og skala.

konsolidere byudvikling

- realisere bygninger og byrum af høj kvali-
tet med velfungerende og aktivt byliv og 
arkitektur i forståelse for sted og skala.

Variante
aktivere strategiske 
områder

- aktivere steder med stort udviklingspo-
tentiale.
- skabe høj grad af o�entlig bevidsthed om 
området ved at lave uformelle midlertidige 
byrum og aktiviteter. 
- skabe mulighed for inddragelse af arealer 
til aktiviteter.
- skabe netværk som skaber tværgående 
sammenhænge mellem de forskellige 
aktiviteter og brugere. 

skabe bygningszoner

- opstille speci�kke retningslinier for bygge-
felter som et resultat af de rumlige og pro-
grammatiske behov som er fremkommet i 
opstartsfasen.  

5

5

For at kickstarte brugen af havnearealerne skal der skabes 
adgang for de brugere og interessenter der skal præge 
udviklingsprocessen. På den måde kan der med landskabeli-
ge og rumlige elementer skabes levende byrum – fra de små 
uformelle gader til større samlende havnepladser og kultur-
pladser.

En fælles holdning blandt arkitekter og planlæggere er ofte at et ”godt” o�entligt byrum er omhyggeligt designet 
af professionelle og tilgængeligt for alle til alle tider. Når man ser nærmere på nutidige, gode byrum fører det imid-
lertid til et andet syn på tingene. Gode byrum er i dag, i højere grad, karakteriseret ved forskellig anvendelse og 
forskellige brugere der overlapper
hinanden. O�entlige forsamlinger sker ikke altid i arkitekttegnede områder men �nder sted i �ere forskellige, åbne 
og tilgængelige områder. Individuelle livsstile og urbane aktiviteter kræver at byrummene i dag ikke er funktions-
delte, men i stedet levner plads til udfoldelse og mangfoldighed.

Vores strategi vil koncentrere sig om at skabe solide rammer for byrum med �ere �eksible zoner som forbindes til 
de eksisterende kvaliteter, atmosfærer og identiteter i byen. De o�entlige rum i byen bliver dermed mere dynamis-
ke med strategisk udpegede områder for permanente og midlertidige aktiviteter. De centrale byrum i området vil 
kunne etableres tidligt i processen og dermed skabe de bedste forudsætninger for et godt byliv. Både som perma-
nente og som midlertidige byrum der kan skabe interessante dynamiske rumligheder.

Fra o�entlige
miljøer til 
o�entlige 
rum

€

€€

I de seneste år har byudvikling koncentreret sig om formelle og funktionelle 
opdelinger af byrum, bygninger og infrastruktur. I dag kan også ”bløde” fakto-
rer som aktive nabolag, subkulturelle forskelligheder og borgerinddragelse 
have stor ind�ydelse på en bys udvikling og livskvalitet. Nye programmatiske 
planlægningsværktøjer er nødvendige og skal inddrages sammen med klas-
siske rumlige udviklingsstrategier. Især kommunikerende, koordinerende og 
aktiverende værktøjer spiller en vigtig rolle i dialogen med interessenter og 
brugere. Dette støtter den innovative og mangfoldige tilgang til udviklingen 
i Køge. 

Brug af soft og hard tools
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Køge Kyst

DYNAMISK PLANLÆGNING

åbning af byen
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Byplaner de�nerer normalt en struktur og rum-
lige rammer for en programmeret vision. Ved at 
skabe en entydig, færdig strategi og plan, kan 
man opnå de bedste muligheder for at tiltrække 
investorer. Men ejendomsmarkeder og i de 
lokale behov skifter efter konjunkturer, ejerskif-
ter og politiske beslutninger. Det fremtidige 
forhold mellem boliger, kontorer og detailhan-
del, nyt og gammelt, o�entligt og privat kender 
vi ikke fuldt ud, så vi kan ikke forudsige hele 
udviklingen i byen de næste 20 år. 

En masterplan skal derfor kunne rumme et 
fremtidigt liv, vi endnu ikke kender. For at dette 
skal kunne lykkes, må masterplanen den �ette 
sig naturligt sammen med de eksisterende 
ressourcer, mentalt såvel som fysisk. Vores plan 
fokuserer på at være omstillingsdygtig, smidig 
og �eksibel. Konceptet går ikke ud på at skabe 
et færdigt billede af arkitektur og byliv. Tilgan-
gen til opgaven går ud på at de�nere en masse 
muligheder for bygninger, rum og scenarier 
som alle indgår i en samlet, procesorienteret 
strategi i en dynamisk masterplan.

Den dynamiske masterplan for Køge består af 
en rammeplan, der baseres på en stærk vision 
for de programmatiske og rumlige kvaliteter. 
Rammeplanen består af de overordnede retningslinjer for infrastruktur, arkitektur og byggefelter. Den tillader en høj grad af �eksi-
bilitet og kan tilpasses forandringer i de fremtidige forhold. Den dynamiske plan �etter den ny bydel sammen med den gamle by. 
Den ”oversætter” gradvist byens og interessenternes aktiviteter, behov og økonomi, og integrerer dem i en rammeplan med præ-
cise intentioner og retningslinjer.
.
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For at kickstarte brugen af havnearealerne skal der skabes 
adgang for de brugere og interessenter der skal præge 
udviklingsprocessen. På den måde kan der med landskabeli-
ge og rumlige elementer skabes levende byrum – fra de små 
uformelle gader til større samlende havnepladser og kultur-
pladser.

En fælles holdning blandt arkitekter og planlæggere er ofte at et ”godt” o�entligt byrum er omhyggeligt designet 
af professionelle og tilgængeligt for alle til alle tider. Når man ser nærmere på nutidige, gode byrum fører det imid-
lertid til et andet syn på tingene. Gode byrum er i dag, i højere grad, karakteriseret ved forskellig anvendelse og 
forskellige brugere der overlapper
hinanden. O�entlige forsamlinger sker ikke altid i arkitekttegnede områder men �nder sted i �ere forskellige, åbne 
og tilgængelige områder. Individuelle livsstile og urbane aktiviteter kræver at byrummene i dag ikke er funktions-
delte, men i stedet levner plads til udfoldelse og mangfoldighed.

Vores strategi vil koncentrere sig om at skabe solide rammer for byrum med �ere �eksible zoner som forbindes til 
de eksisterende kvaliteter, atmosfærer og identiteter i byen. De o�entlige rum i byen bliver dermed mere dynamis-
ke med strategisk udpegede områder for permanente og midlertidige aktiviteter. De centrale byrum i området vil 
kunne etableres tidligt i processen og dermed skabe de bedste forudsætninger for et godt byliv. Både som perma-
nente og som midlertidige byrum der kan skabe interessante dynamiske rumligheder.

O�entlige udviklingsprojekter, såsom anlægsprojekter der sikrer 
o�entlig adgang og infrastrukturer, skal naturligvis �nansieres ved 
salg af byggeretter og udviklingsprojekter for ejendomme som en 
step-by-step udvikling. På den måde udføres de større investerin-
ger ud fra en strategi hvor der løbende skabes værdi og sælges 
byggeretter. Dette skaber som udgangspunkt et positivt cash�ow 
gennem planens tilblivelse og styrker dens smidighed. Men ikke 
kun de faktiske byggeomkostninger har indvirkning på projekter-
nes salgbarhed og værdi. Bløde værdier som lokal identitet, 
arkitektur, diversitet og bæredygtige miljøaspekter kan hjælpe 
med at re�nansiere de større investeringer. Disse kan også pleje 
små lokale økonomier i byen og skabe værdier for lokale projekter 
med andre aktører. Målet er, at skabe en bæredygtig og kvali�ceret 
udvikling der også kan se på byen som helhed. 
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Et grundlæggende vigtigt træk i planen er at analysere byens ressourcer. Analyserne fokuserer på at 
kortlægge byens eksisterende kvaliteter, bygningstypologier, kulturtilbud og kreative miljøer. På den 
måde kan de grundlæggende rumlige, sociale og kulturelle ressourcer i byen og ved havnen integreres 
i processen, og indgå i udviklingen af en rammeplan. Dette skaber diversitet og liv. Den lokale identitet 
styrkes og den nye bydel kan udvikles med holdbare kvaliteter.

 Brug af eksisterende ressourcer

Interessenter
Den mangfoldige forandringsproces i Køges nye 
bydel vil kræve et intenst samarbejde mellem private 
og o�entlige interessenter. For at støtte denne fælles 
tilgang og for at skabe dialog imellem grupperne er 
det vigtigt, at udvikle en fælles vision hvor alle er 
inddraget. Med åbenhed i processen kan borgere, 
politikere og lokale initiativer påvirke den samlede 
strategi og sikre en fortsat deltagelse i processen.

Ved siden af egentlige projektgrupper kan der også 
opstå samarbejder gennem brug af midlertidige 
aktiviteter. De midlertidige grupperinger kan teste 
deres projekters holdbarhed ved midlertidige aktivi-
teter. Derefter kan de evalueres, og de succesfulde 
projekter kan realiseres som permanente.
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kontor

I de seneste år har byudvikling koncentreret sig om formelle og funktionelle 
opdelinger af byrum, bygninger og infrastruktur. I dag kan også ”bløde” 
faktorer som aktive nabolag, subkulturelle forskelligheder og borgerinddra-
gelse have stor ind�ydelse på en bys udvikling og livskvalitet. Nye program-
matiske planlægningsværktøjer er nødvendige og skal inddrages sammen 
med klassiske rumlige udviklingsstrategier. Især kommunikerende, koordi-
nerende og aktiverende værktøjer spiller en vigtig rolle i dialogen med 
interessenter og brugere. Dette støtter den innovative og mangfoldige 
tilgang til udviklingen i Køge.  

Brug af soft og hard tools
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åbne muligheder

- analysering af potentielle kvailiteter 
- skabe overraskende tiltag
- skabe o�entlig tilgængelighed på 
ikke o�entlige steder med  midlertidge 
arrangementer, byrum, udstillinger og 
openSAFARI 
- malet orienteringssystem med mega-
gra�k
- lave investeringers

skabe nye forbindel-
ser

- sikre den o�entlige adgang til områ-
det ved at begynde og aktivere det 
fremtidige Kulturstrøg, Havnestrøg og 
det Grønne  Bånd
- udvikle multifunktionelle objekter og 
møbler der kan fungere som samlings-
punkter for borgere og foreninger.

aktivere strategiske 
områder

- aktivere steder med stort udviklings-
potentiale.
- skabe høj grad af o�entlig 
bevidsthed om området ved at lave 
uformelle midlertidige byrum og 
aktiviteter. 
- skabe mulighed for inddragelse af 
arealer til aktiviteter.
- skabe netværk som skaber tværgåen-
de sammenhænge mellem de forskelli-
ge aktiviteter og brugere.

konsolidere byud-
vikling

- realisere bygninger og byrum af høj 
kvalitet med velfungerende og aktivt 
byliv og arkitektur i forståelse for sted 
og skala 

skabe bygningszo-
ner

- opstille speci�kke retningslinier for 
byggefelter som et resultat af de 
rumlige og programmatiske behov 
som er fremkommet i opstartsfasen.  

5

Som udgangspunkt arbejdes der med 5 udviklingstrin som alle inddra-
ger de værktøjer som bruges i den dynamiske planlægning således at 
der skabes operative retningslinier for masterplanen. De kan forstås som 
en udviklingsproces der foregår gradvist fra bløde til hårde planlæg-
ningsredskaber, fra lav til høj grad af investering, fra non-pro�l og ufor-
melt til pro�tskabende og formelle aktiviteter, fra midlertidige byrum til 
permanente osv. De vigtige er imidlertid �eksibiliteten i strategien. 
Kravet om at designe og skabe en stabil og �eksibel udviklingsproces 
med et sigte på 20-30 år, betyder at der vil være behov for en strategi 
som skal skifte mellem de forskellige tiltag. Som kan vende tilbage og gå 
frem på samme tid og som kan gen�nde orienteringen så snart der 
opstår forandringer.

5 udviklingstrin

åbne
1 2 3 4 5

muligheder
skabe nye
forbindelser

aktivere strate-
giske steder

skabe bygnings-
zoner

konsolidere by-
udvikling
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Køge Kyst

VISIONER

seks visioner for Køge
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01 FRA FORBRUGER TIL PRODUCENTET
Det er ikke ualmindeligt, at forskellige interessenter som fx borgere, bu-
tiksejere, erhvervsfolk, offentlige institutioner etc ikke bliver inddraget i 
beslutningsprocessen i byomdannelsesprojekter. Dette forhold reducerer 
interessenterne til forbrugere af en plan, der er bestilt af fx en kommune 
og udført af en arkitekt. Heldigvis giver Køge Kyst projektets overordnede 
strategi dette team en mulighed for at anvende en anden strategi end den 
traditionelle tilgang til planlægning.

Vi har nu muligheden for løfte planlægningsprocessen op på et højere niveau 
og i stedet for at fastholde interessenterne som forbrugere af en vision ønsker 
vi gøre disse til producenter af visionen og derved medproducenter af en 
fælles vision, delt mellem Køge Kyst og dette design team. Dette bør gøres 
i tæt relation til de udfordringer og i konteksten af de tre meget forskellig-
artede nye bydele. 

Producenter af en
fælles vision

Køge Kyst

Design teamInteressenter

Forbrugere
af en vision

Producenter
af en vision

Klient

ArkitektInteressenter
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02 TRE BYDELE - I DAG OG IMORGEN
Bydelene
I dag tre svagt forbundne områder i den samme by – i morgen tre velforbund-
ne, driftige og unikke bydele. Sammen former de tre bydele både billedligt 
og bogstaveligt et ”K”. 

03 K står for...
“K” er for Køge Kyst…
…kunst, kultur, kommunikation, kontrast, kobling, kvarter, katalysator, kvali-
tet, kapital, kalejdoskopisk, karakteristisk, kontekst, kakofoni, kajak…

INDDRAGELSE – bydele skabt af brugerne

FLEKSIBILITET OG PROCES SKABER PLANEN
For at opnå størst mulig succes for planlægningen 
af området, bliver det vigtigt fra starten, at ind-
drage borgere og interessenter aktivt i udviklingen 
af havnen. Brugerne skal påvirke planlægningspro-
cessen gennem dialog med rådgivere og kommune, 
og ikke mindst skal de påvirke bydelens tilblivelse 
ved selv at skabe og udøve liv. De aktiviteter, idéer 
og initiativer der vil udspille sig omkring havnen, 
vil påvirke planlæggere og kommune og blive del 
af den samlede vision. En planlægningsstrategi for 
området må være så fleksibel og åben at brugerne 
reelt kan påvirke byens karakter. Samtidig skal en 
fortløbende og tilpasningsdygtig proces fremtidssi-
kre udviklingen af Køge Kyst så den altid er aktuel 
og foranderlig.

INGENMANDSLAND ELLER ALLES EJE
Som overordnet strategi for inddragelse af borger-
ne vil vi arbejde med udnyttelsen af de midlerti-
dige byrum for at sikre at området undervejs – og 
ved vejs ende – bliver til allemandseje frem for et 
bebygget ingenmandsland. Ved at aktivere dele af 
kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen som en 
integreret del af strategien for borgerinddragelsen 
og udnyttelsen af de midlertidige byrum vil vi ska-
be en unik værdi for projektet, der omsætter øko-
nomiske midler til social, kulturel og demokratisk 
kapital. Formålet er, at forankre ejerskabet og si-
kre innovation og samtidig fremme kulturelle ak-
tiviteter i bredeste forstand, understøtte projektets 
langsigtede kvaliteter samt skabe omtale af projek-
tet i ind- og udland. Vi foreslår blandt andet, at 
midlerne fra puljen indgår i en fond som vi kalder 
openFUND. 

OpenFUND – KØGES NYE KULTURAKTØR
openFUND er en forening som skal understøtte 
dannelsen af forskellige interessent-netværk. Fore-
ningens bestyrelse kan f.eks. bestå af seks valgte 
borgere, tre valgte repræsentanter fra erhvervslivet, 
institutioner og organisationer i Køge samt tre 
personer fra Køge Kyst konsortiet. I tilknytning til 
fonden kunne der være et advisory board indenfor 
emner som kultur, erhverv, byudvikling og/eller pro-
cesdesign. Interessenter som er interesserede i, at 
deltage i Køge Kyst-projektets udvikling, kan blive 
medlemmer af foreningen og vil være opstillingsbe-
rettigede til bestyrelsen. Foreningen vil have flere 
opgaver og formål. Et formål vil være, at knytte 

forskellige interessenter sammen om fælles mål og 
samarbejde, dels for at fremme udviklingen, men 
også for at skabe forståelse for projektets iboende 
konflikter eller modstridende interesser. Det vil 
være foreningens opgave, at stå for den offentlige 
dialog og kommunikation samt sørge for, at forskel-
lige projekter bliver realiseret i relation til projek-
tets overordnede vision.

Udfordringerne og interessenterne i Køge Kysts 
tre nye bydele er forskellige. Stationsområdets 
kontekstmæssige udfordringer handler primært 
om boliger, handel og om at løse overgangen over 
jernbanen. Der knytter sig en række særlige inte-
ressenter til dette område, herunder eksisterende 
detailhandlende, deres kunder, pendlere, buspas-
sagerer, privatbilister samt interessenter, der kerer 
sig om, at bevare Køges autencitet og særegenhed. 
Collstrupgrunden er ’bar mark’, et sted med alle 
muligheder åbne og storartede infrastrukturelle 
muligheder, der burde være attraktive for mange 
investorer og interessenter. Udfordringen bliver, at 
få tiltrukket investorer, som er interesserede i, at 
indgå i dialog med Køge Kyst om indhold og vision. 

Søndre Havn området vil i mange år være både 
havn og pionerland. Det handler om at opbygge en 
kultur for deltagelse, medindflydelse og medans-
var. De resultater som de midlertidige ’nybyggere’ 
er medvirkende til at skabe, vil få indflydelse på 
hvilke investorer og nytilflyttere området kan til-
trække. Det er med andre ord de eksisterende 
køgegensere, der skal skabe fundamentet for den 
nye udvikling, der på længere sigt vil tiltrække nye 
tilflyttere. 

For at tackle disse udfordringer er det derfor nød-
vendigt, at fonden råder over en række metoder og 
strategier til interessentinddragelsen. Metoder, der 
kan anvendes i alle bydele såvel som målrettes in-
dividuelt mod de tre nye bydele uden, at det går 
udover helheden. Metoderne gennemgås i det føl-
gende.

openEVENT
openEVENT er en paraplystrategi for hele projek-
tet. For at fange interessenternes opmærksomhed 
og give dem en god oplevelse, vil inddragelsen 
tage afsæt i en årlig tematiseret festival, hvor alle 
kræfter mobiliseres omkring Køge Kyst-projektet. 
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openSAFARI + openSPACE

04 OPEN K
Vores fælles vision for Køge Kyst er en åben vision – åben for nye input, evner 
at omstille sig hvis forholdene ændrer sig og er derved evolutionær og dyna-
misk. Visionen er åben overfor dialog. En åben plan. open K. OK?

05 openVISION
Det er nødvendigt at engagere de forskellige interessenter i en dialog. Køge 
Kyst har formuleret seks visionsområder for Køge. Vi har formuleret en stra-
tegi for hvorledes de forskellige interessenter kan inddrages i udviklings-
processen. En strategi som tager højde for de tre bydeles særegenheder og 
de særlige interessenter som knytter sig til områderne. Derved omslutter 
strategien Køge Kysts seks visioner og forener dem til en – openK. 

06 CLOUD OF QUESTIONS 
openVISION
Det ligger i ordet; forskellige interessenter har forskellige interesser og de må 
følgende udspørges forskelligt. Forskellige bydele har forskellige interessen-
ter. Men målet forbliver det samme – en åben og fælles vision.

For at få dette til at fungere, er vi nødt at invitere ’by-pionererne’ til at svare 
på spørgsmålet: ”Hvad er dit projekt?” i betydningen af, at der er mange som 
har ideer, men mangler midler eller et sted.  Vi vil invitere pionererne for at få 
dem engageret i byudviklingen og for at få dem til at indtage byen. 

Vi bør spørge køgegenserne: ”Hvordan vil du tilbringe din søndag?” med en 
målsætning om at skabe et solidt fundament for et rigt kultur- og rekreativt 
liv – og naturligvis ikke kun om søndagen…

Vi behøver at forstå omfanget og typen af service som følger med når en 
detailhandlende siger: ”Du må sige til, hvis jeg kan hjælpe dig med noget!?!” 
og ikke mindst mod hvem de stiler deres henvendelse.

Vi må stille spørgsmålet til både nuværende køgegensere og nytilflyttere: 
”Hvem skal være din nabo?” for at sikre tolerante og bredt socialt sammen-
satte bydele.

Det er ikke blot et spørgsmål om at forbinde de nye bydele men også om at 
opnår en fundamental forståelse af de infrastrukturelle behov når vi får brug 
for at spørge pendlere, ’osere’, borgere og investorer: ”Hvordan kommer du 
omkring?” – nu og i fremtidens Køge. 

Klimaforandringer, ressourceknaphed og almindelig god fornuft kalder på 
et simpelt spørgsmål at stille men svært for alle at svare på: ”Hvad gør dit 
liv levedygtigt?”. 

07 openFUND
Som overordnet strategi for inddragelse af borgerne vil vi arbejde med ud-
nyttelsen af de midlertidige byrum for at sikre at området undervejs – og ved 
vejs ende – bliver til allemandseje frem for et bebygget ingenmandsland. Ved 
at aktivere dele af kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen som en integre-
ret del af strategien for borgerinddragelsen og udnyttelsen af de midlertidige 
byrum vil vi skabe en unik værdi for projektet, der omsætter økonomiske 
midler til social, kulturel og demokratisk kapital. Formålet er, at forankre 
ejerskabet og sikre innovation og samtidig fremme kulturelle aktiviteter i 
bredeste forstand, understøtte projektets langsigtede kvaliteter samt skabe 
omtale af projektet i ind- og udland. Vi foreslår blandt andet, at midlerne fra 
puljen indgår i en fond som vi kalder openFUND. 

Festivalen er en kulturel begivenhed i bred for-
stand. Der sættes fokus på forskellige temaer som 
for eksempel openREGATTA eller openSHOPPING. 
Dertil kommer midlertidige udstillinger, dialog-
møder og generel præsentation af status for pla-
nerne. Begivenheden danner også rammen om 
en årligt tilbagevendende utopiatyping-workshop. 
Metoden utopiatyping handler om, at få folk til at 
tænke ud af boksen og beskrive fremtiden med helt 
nye øjne. Efterfølgende rulles fremtiden tilbage og 
konkretiseres til slut i forslag til aktiviteter, der kan 
være med til, at forankre fremtiden i nutiden. Me-
toden understøttes af projektets hjemmeside. De 
bedste visioner fra den årlige workshop kåres og 
repræsentanter for vindergrupperne udpeges som 
bestyrelsesmedlemmer til den aktive fond.

openMEDIA
Vi foreslår, at fonden råder over en åben web2.0 
platform som dels kobler sig på eksisterende so-
ciale medier og dels benytter sig af nogle nye me-
dier, udviklet specifikt til Køge Kysts udfordringer. 
openMEDIA skal skabe opmærksomhed om proces-
sen, give en oplevelse af udviklingen, give mulig-
hed for at nuværende såvel som fremtidige køge-
gensere for kan lære om udfordringerne samt give 
dem reel indflydelse på projektet. På openFORUM 
vil man kunne starte en debat eller kommentere 
andres indlæg og lufte sine holdninger til projektet.  
Derudover giver hjemmesiden adgang til et utopi-
atypingredskab, hvor interessenter kan ansøge om 
midler til konkrete aktiviteter.

På openMAP vil det være muligt at undersøge de tre 
bydele og se deres udvikling over tid, sammenligne 
forskellige lag (fx kulturlaget eller infrastrukturla-
get) alt imens man kan kommentere direkte på kor-
tets forskellige lag. OpenTIMELINE beskriver hele 
projektets forløb som en tidslinje fra før, nu og fre-
mad hvad der kan komme samt status for projektet. 
Her vil det ligeledes være muligt at kommentere på 
forløbet. 

openSPACE handler om at give køgegenserne ind-
flydelse på hvordan man kan anvende eksisterende 

bygninger især på Søndre Havn over en midlertidig 
periode. Det drejer sig for eksempel om at handle 
på de muligheder, der opstår når de nuværende le-
jere flytter ud og frem til en mulig investor er klar 
med et projekt. Det handler om at stimulere og 
fremme den pionerånd som allerede er til stede i 
Køge. Fonden skal administrere disse midlertidige 
faciliteter og kan eventuelt også råde over mobile 
møbler som kan medvirke til at skabe midlertidige 
aktiviteter på særligt interessante steder.

openSAFARI går ud på at skabe opmærksomhed, 
vise vej og henvise til særlige attraktioner ved hjælp 
af supergrafik, skiltning og mediefacader. Målet er 
at give de besøgende en oplevelse i de nye bydele 
samt skabe bevidsthed om glemte potentialer, mu-
ligheder og fastholde elementer af den historiske 
anvendelse af især Søndre Havn.

openMATCH er et matchmaking spil som går ud på 
at lokalisere hvem der har interesse i Køges kvali-
teter generelt og i Collstropgrunden i særdeleshed. 
Collstropgrundens mange muligheder efterlader et 
utydeligt indtryk af hvem, der er det rigtige match 
for Køge Kyst. Er det for eksempel én stor biotek 
virksomhed eller flere mellemstore virksomheder 
med tilknytning til det nye storhospital? Eller skal 
Køge satse på vækstlaget og fremme innovation og 
iværksætteri? Spillet er et ekspertspil som dels lo-
kaliserer relevante aktører og dels spidsformulerer 
kravene, værdierne og kriterierne for de investo-
rer og sikrer at de matcher Køge Kyst´s vision om 
åbenhed. openBARRIER er ligeledes et spil. Spillet 
handler om at få tydeliggjort de bekymringer og 
forhindringer samt de ideer og muligheder, som 
især køgegenserne kender til. Barriererne kan dreje 
som om parkering, frygten for butiksdød, baneover-
skæringerne eller forandringsprocessen i det hele 
taget. Med andre ord; hvor er barriererne og hvor-
dan kan de overvindes?    

Relationen mellem de enkelte aktiviteter og den 
fremtidige plan er dobbelt – dels skal aktiviteterne 
forholde sig til planens visioner for et givet område, 
dels skal planen løbende holdes op imod borgernes 
forslag og konkrete, midlertidige aktiviteter. På den 
måde sikrer vi en dynamisk udvikling af planen og 
etablering af ejerskab og værdi over tid. 
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3.239 m2

10.422 m2
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 model 1
STATIONS-
OMRÅDET

interessent
samarbejde

brugeranalyse udstilling / offentligt forum

tiltag for forbedring af handelsliv

offentlig
dialog

aktion

koncept-ideinteressent workshop
tilpasning

input koncept

offentlige
events

lokal
handel

ny
handel

lokal
transport

regional
transport

HANDEL

FLEKSI-
BILITET

HANDELS-
KONCEPT

FLEKSIB.
KONCEPT

Udfordringerne og interessenterne i Køge 
Kysts tre nye bydele er forskellige. Station-
sområdets kontekstmæssige udfordringer 
handler primært om boliger, handel og om 
at løse overgangen over jernbanen. Der 
knytter sig en række særlige interessenter 
til dette område, herunder eksisterende 
detailhandlende, deres kunder, pendlere, 
buspassagerer, privatbilister samt interes-
senter, der kerer sig om, at bevare Køges 
autencitet og særegenhed. Inddragelses-
processen vil således fokusere på at skabe 
en stærk og givtig udveksling mellem de 
forskellige interessenter. 

Collstrupgrunden er ’bar mark’, et sted med 
alle muligheder åbne og storartede infra-
strukturelle muligheder, der burde være 
attraktive for mange investorer og interes-
senter. Udfordringen bliver, at få tiltrukket 
investorer, som er interesserede i, at indgå i 
dialog med Køge Kyst om indhold og vision. 

 

Søndre Havn området vil i mange år være både havn og pionerland. 
Det handler om at opbygge en kultur for deltagelse, medindflydelse 
og medansvar. De resultater som de midlertidige ’nybyggere’ er 
medvirkende til at skabe, vil få indflydelse på hvilke investorer og 
nytilflyttere området kan tiltrække. Det er med andre ord de eksister-
ende køgegensere, der skal skabe fundamentet for den nye 
udvikling, der på længere sigt vil tiltrække nye tilflyttere. 

For at tackle disse udfordringer er det derfor nødvendigt, at open-
Fund råder over en række metoder og strategier til interessentind-
dragelsen. Metoder, der kan anvendes i alle bydele såvel som 
målrettes individuelt mod de tre nye bydele uden, at det går udover 
helheden. Dette kan være 
openSPACE, openMEDIA, 
openSAFARI som alle er 
forskellige måder at inddrage 
borgerne og indtage området 
på.

Visionsplan indragelse
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Visionsplan Kulturen som drivkraft

3.239 m2

10.422 m2

NEW ROAD TUNNEL

KØGE TORV

DEN GRØNNE 
KORRIDOR

KULTURSTRØGET

SKT. NIKOLAI

COLLSTROP-
PLADSEN

STATIONSPLADSEN

HAVNEPLADSEN

GRØNNE SPOR

FORBINDELSE
TIL STRAND

KULTURHUS
KØS MODERN

KØS

TEATERBYGNINGEN

MARINE-MUSEUM

HAVNESTRØGET Bilfri havnepromenade
FG

| {¤
VANDKULTURHAVN
Roning / Sejlads /
kanoer / dykning m.m.

¥ tr
SØNDRE STRAND
Strand, sport  &
rekreativt område

Den Grønne Korridor 
langs åen forbinder 
Køge Ås og og Søndre 
Strand for cyklende 
og gående

G F

Placering af 
indendørs sportsfac.

Tankerne bag openK vil betyde at Køges eksisteren-
de kultur i form af brugere, interessenter og organi-
sationer osv., inddrages som skabere af projektets 
kulturelle profil. Ved at anvende de værktøjer og 
strategier den dynamiske planlægning giver mulig-
hed for, vil den kulturelle dimension i projektet al-
tid udspringe af stedets brugere, byens borgere og 
organisationer samt fremtidige interessenter, der i 
en styret dialog skaber projektets kulturtilbud.

Overordnet set arbejdes der i Køge Kyst plan-
lægningsmæssigt (Som de overordnede planmæs-
sige træk i Køge Kyst så arbejdes der) med 2 kul-
turelle forløb gennem byen; Kulturstrøget og Det 
Grønne Bånd. Begge udspringer af byens eksiste-
rende kvaliteter og sætter dem ind i et samlet pro-
gramtilbud, der favner de nye muligheder.  

KØGE Å – fra ås til kulturhavn
I Køge fornemmes historien tydeligt. Ikke bare fy-
sisk i skikkelse af de mange, gamle og velholdte 
huse der giver byen dens særlige menneskelige ska-
la, men også i borgernes stolte indstilling til byen 
og dens udvikling. Byens udvikling hænger uløseli-
gt sammen med Køge Å. Fra de første bosættelser 
længere inde i landet ved Køge Ås, til havnen som 
i dag vidner om den moderne industrialisering og 
fremtidens muligheder for byen.

Udviklingen af Køge skal ske i forståelse for byens 
historie, åens og vandets betydning og byens sær-
lige skala. Udviklingen skal bygge videre på byens 
historie ved havnen, transformere den og skabe en 
sammenhængende by. En ny bydel må ikke stå ty-
deligt afgrænset mod den gamle. En god nybygget 
bydel skal flette sig sammen med det eksisterende. 
Opsamle historierne og fortællingerne om dét der 
var, og fortolke det så det bliver nyt og levende.

KULTURSTRØGET 
– det kulturelle bånd mellem bymidten og havnen
Vi ønsker at gøre havnen til et levende kultur- og 
aktivitetscentrum i Køge. Havnens udvikling fra in-
dustriareal til rekreativ kulturhavn bør fremstå som 
et visionært forbillede på en bæredygtig, fleksibel 
og social planlægningsproces. Den nye bydel og 
havnen skal være en ny kulturgenerator for Køge og 
for livet i og omkring de nyindtagne havnearealer. 
Havnens karakter og eksisterende bebyggelse samt 
dens nærhed til bymidten gør den interessant. Af 

KULTUREN SOM DRIVKRAFT – stedet som bærende struktur

samme grund vil den i højere grad kunne løsrive 
sig fra mere kommercielle aktiviteter og blive et 
supplement og en berigelse for Køges eksisterende 
kulturliv.

Havnen tænkes ind i et samlet kulturstrøg mellem 
den historiske bymidtes kulturtilbud som KØS, 
Sct. Nicolai Kirke, Bymuseet, Torvet og Biblioteket, 
og de nye kulturfunktioner i havnen som det frem-
tidige kulturhus og Tapperiet. Ved at planlægge 
byens kulturelle tilbud og institutioner i denne kul-
turforbindelse knyttes byen og havnen sammen. Af 
nye tiltag der kunne placeres langs kulturforbindel-
sen kan nævnes kulturhuset, gallerier, arbejdende 
værksteder, virksomheder indenfor oplevelsesøko-
nomi, en ny samlende kulturplads, en udvidelse til 
KØS i form af et KØS Modern, udstilling af KØS´s 
samling af kunst i det offentlige rum som en ak-
tiv del af kulturstrøget, DGI-faciliteter osv. Kultur-
strøget vil altid være under udvikling. Inputs fra 
OpenK–strategien vil sikre, at de samlede kulturtil-
bud altid bliver lige aktuelle og foranderlige.

DEN GRØNNE KORRIDOR 
– det rekreative bånd fra Køge Ås til stranden
Køge Ås og Søndre Strand er de vigtigste landska-
belige træk omkring Køge og grunden til, at byen 
ligger netop her. Åen besidder en mulighed for at 
være den landskabelige identitetsgiver i byen og 
dermed også en mulighed for at skabe en grøn re-
kreativ forbindelse gennem byen. En forbindelse 
der knytter det attraktive grønne område langs 
Køge Å sammen med byen. Ved at indtænke den 
grønne forbindelse ned langs åens landskab, kan 
der dannes offentlige grønne rekreative parkrum 
langs åen og havnen og helt ud til det unikke 
strandområde ved Søndre Strand. Det bliver der-
med muligt at skabe et stiforløb fra Søndre Strand 
gennem byen og ud til den eksisterende natursti 
ved Køge Ås. En ny rekreativ forbindelse der leder 
gennem byens landskabelige historie.
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Visionsplan detailhandel

MERE AF DET SAMME 
– en udvidelse af byen mod havnen
I udviklingen af byens detailhandel vil der blive fo-
kuseret på adgangene til havnen. Ved at pege på de 
meget karakterfulde og charmerende små stræder, 
slipper, baggårde og gader der fører mod havnen, 
kan der skabes et netværk af forbindelser, der kan 
udvikles som en naturlig udvidelse af byens detail-
handelsliv.

Nye bygningsstrukturer kan hæfte sig på byens 
flossede kant mod jernbanen og dermed følge og 
forstærke de karakterfulde smalle byrum ned mod 
havnen. Detailhandelen vil ligge i direkte forlæn-
gelse af byens nuværende handelsmønstre og vil 
øge det nuværende udbud. De nye strukturer giver 
mulighed for større butikstyper og et bredere vare-
sortiment. De kan strække
sig om på bagsiden af byen mod Ivar Huitfeldtsvej 
og Bag Haverne og hæfte sig naturligt på byens ek-
sisterende strukturer og rum således, at der dannes 
et handels-loop mellem den nye bydel og den gam-
le handelsby.

HAVNESTRØGET 
– et handelsstrøg der samler by og havn
For at styrke forbindelsen til havnen vil enkelte af 
slipperne udvikles til at være hovedforbindelser 
mellem by og havn. Dermed skabes et havnestrøg, 
en ny bevægelse gennem byen som forbinder byens 
eksisterende butiksliv med de små, gamle byhuse 
med caféer og restauranter på Havnen. Forbindel-
sen mellem den gamle by og havnen udformes som 
infill der sikrer, at de kommercielle og kulturelle 
aktiviteter fortsættes ét forløb over den fremtidige 
Havnebro ned mod havnen og Havnepladsen. Ha-
vnestrøget overlapper Kulturstrøget og det Grønne 
Bånd, og sikrer en varieret og levende samling af 
byen og havnen.

HAVNEBROEN 
– en bro som en moderne Ponte Vecchio?
Som en del af Havnestrøget og Kulturstrøget opstår 
Havnebroen. Byen trækkes via slipperne hen over 
den trafikbarriere, der i dag adskiller by og havn. 
Som en forlængelse af byens skala og struktur af 
små byhuse der hægter sig på de eksisterende 
stræder, opstår havnebroen som et nyt byrum. Et 
byrum der danner bro og forbinder byen med hav-
nen uden at man føler man går ud af byen. Broen 

DETAILHANDEL – Køge forbillede som attraktiv handelsby

skal opleves som en naturlig bevægelse gennem 
byen, som gik man i en kuperet by der pludselig 
bevæger sig op ad bakke. Gennem stræderne fra 
Køge Torv ledes man naturligt gennem baggårde 
og slipper med butikker og caféer mod byens nye 
havneplads. 

Den nye havnebro er en brokonstruktion, der som 
Ponte Vecchio, har bygninger på begge sider. Man 
ledes langs husfacaderne over broen og frem til 
havnepladsen og havnebassinet Havnebroen og 
Havnepladsen bliver nye attraktive byrum i byen. 
Havnepladsen som aktivitetsplads og Havnebroen 
som et gadeforløb der med sit flydende rampe- og 
trappelandskab danner rum for ophold og bevæ-
gelse. Trinene kan fungere som siddepladser i so-
len, mens rampen giver mulighed for at cyklende 
og handicappede kan komme mellem by og havn 
uden at slippe byen.

Den bebyggede bro Funktionen som bro betyder at 
der vil kunne skabes en gunstig projektøkonomi af 
noget som ingen værdi har i dag. Fra at være et 
uattraktivt og problematisk sted, kan det blive et 
levende og populært byrum – interessant for byens 
borgere og dermed også investorer. Bygningerne 
tilknyttet broen kan udføres med Køge Kyst som 
bygherre for derved at kunne kontrollere udform-
ningen, eller de kan sælges som samlede byggeret-
ter til en udvikler efter en nøje udformet designma-
nual, der sikrer en høj kvalitet i byggeriet.

3.239 m2

10.422 m2

NEW ROAD TUNNEL

HANDEL - BÅDE LOKAL OG REGIONAL 
SKALA - MELLEMSTORE ENHEDER 
BUTIKKER, RESTAURANTER, CAFEER  

HANDEL - LOKAL SKALA  
MINDRE ENHEDER
DAGLIGVARER

HANDEL - LOKAL SKALA
RESTAURANTER / SMÅ BUTIKKER 

HANDEL - LOKAL SKALA

UDVIDELSE AF SHOPPING LOOP

HANDEL - PRIMÆRT 
REGIONAL SKALA
STØRRE BUTIKKER  / FRAN-
CHISES / CAFEER
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BYUDVIKLING – den levende, sunde og kreative by

Visionsplan Byudvikling

Strategien for byudviklingen er baseret på 6 prin-
cipper:

1. DET EKSISTERENDE POTENTIALE - EN MANGFOLDIG 
OG LEVENDE BY 
Planen er baseret på en nøjsom analyse af de gi-
vne forhold og deres potentiale, som derved udgør 
fundamentet for udlægningen af byens funktioner. 
Alt efter de forskellige områders kvaliteter blandes 
funktionerne så der skabes en levende by.  

Områderne omkring den nye bydel udvikles i hen-
hold til virksomhedernes udflytning. Planen skal 
sikre variation i udbuddet af boliger, butiks- og erh-
vervslokaler så den bliver robust i forhold til tidens 
strømninger og konjunkturer. Bygningerne skal 
afspejle deres tilhørsforhold i arkitekturen. Tæt på 
bymidten skal de nyfortolke og aflæse byens skala 
og ved havnen skal de fortolke mødet mellem by 
og havn. Dermed skal der skabes en arkitektur der 
bliver karakterfuld, robust og kreativ samtidig med 
at den udspringer af stedets ånd. Udbygningen af 
hele planen distribueres over 20 år i et passende 
antal kvadratmeter som sikrer at hver fase inklude-
rer et mix af byfunktioner.

2. DEN EKSISTERENDE LOGIK
Den viste plan respekterer den eksisterende lo-
gik fra stedet, som f.eks infrastruktur som veje, 
togspor, industribygninger, forhold om grundskel, 
lejer-aftaler, sol- og vindorientering osv.

3. KULTURSTRØGET, HAVNESTRØGET OG DENGRØNNE 
KORRIDOR. 
De 3 strukturelle elementer i planen udgøres af 
Kulturstrøget, Havnestrøget og den Grønne Korri-
dor. Alle forbindelserne har rod i det eksisterende; 
byens historie, landskabets og åens forløb, byens 
eksisterende kulturelle tilbud, borgernes handels-
mønstre og byens bebyggelsesstruktur. Forbin-
delserne overlapper hinanden og forbinder hver 
især de eksisterende kvaliteter med de nye byrum. 

4. HAVNEBROEN OG STATIONEN SOM FORBINDELSER
Forbindelserne fra bymidten til havnen er vigtige 
knudepunkter. Hvis forbindelserne ikke defineres 
på byens præmisser vil de ikke fungere. De skal 
virke som naturlige forløb i byen. Akkurat som de 
nye byudviklingsområder skal flette bymidten, hav-
nen og de nye bydele sammen i et naturligt forløb. 

Med udviklingen omkring stationen og Collstrop-
grunden åbnes der op for en udvikling af hele om-
rådet.

Stationen tilføres en funktion som bro der for-
binder byen med havnen via Collstrop-grunden. 
Broen bliver en levende og aktiv forbindelse med 
pendlere, handlende, besøgende og folk på vej til 
og fra arbejde i Collstrop-grundens kontorbygnin-
ger.

På samme måde vil Havnebroen blive en fortsæt-
telse af byens struktur og knytte by og havn sam-
men. Den vil definere et nyt rekreativt og aktivt 
samlingspunkt for Kulturhavnen og et supplement 
til byens gamle handelstorv og -gade

5. SKABELSEN AF 9 KVARTERER
De 3 områder er underopdelt I 9 kvarterer som hver 
har sin karakter og identitet. De nye kvarterer res-
pekterer deres omgivelser og tilpasser sig dem gen-
nem deres skala, højde og identitet. Hvert område 
tilpasses som lokalplansområde så arkitekturen, 
tagformer og facadernes opdelinger understøtter 
disse intentioner.

6. GENANVENDELSE / TRANSFORMATION
De eksisterende bygninger i havnen giver i høj grad 
mulighed for at skabe liv ved havnen. I og med le-
jeaftalerne ophører efterlades bygningerne og giver 
mulighed for en række nye funktioner – organisere-
de og uorganiserede, permanente og midlertidige. 
Ved at genanvende de mest interessante af de gam-
le bygninger bygger man videre på byens historie 
– akkurat som det altid har været tradition i byen. 
Bygningerne fortæller om en anden tid, andre funk-
tioner, deres spor kan aflæses i byen og medvirker 
til at skabe fortællinger i en ellers ny bydel.

3.239 m2

10.422 m2

COLLSTROP-KVARTERET

STATIONSKVARTERET

BYMIDTEN

Å-KVARTERET

HAVNEKVARTERET

TRANSPORT-HUB

KULTURKAJEN

SØNDRE MOLE

STRANDPROMENADEN

SØNDRE STRAND

MIXED USE
TÆTHED: 2.5
ETAGER: V 

MIXED USE
TÆTHED: 4.0
ETAGER: VII - XV 

PRIMÆRT BOLIGER
TÆTHED: 1.8
ETAGER: III - V 

PRIMÆRT BOLIGER
TÆTHED: 1.0
ETAGER: II - III 

PRIMÆRT BOLIGER
TÆTHED: 1.75
ETAGER: III - VI 

PRIMÆRT KONTOR
OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE
STOREYS: II - V 

DETAILHANDEL 
KONTOR 
OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE
TÆTHED: 2.15
ETAGER: II - VI 

PRIMÆRT KONTOR 
PARK + RIDE
TÆTHED: 2.15
ETAGER: III - IV 

DETAILHANDEL 
KONTOR 
OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE
TÆTHED: 2.3
ETAGER: III - IV 
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BYRUM, PLADSER OG GRØNNE RUM
I de nye bykvarterer opstår der en lang række nye 
byrum, pladser og grønne rum som være store ak-
tiver for byens eksisterende og fremtidige borgere.

Stationspladsen
Ved togstationen og den ny busstation dannes der 
en ny, travl indgangsplads til midtbyen.  Ved at 
fortætte byrummet og busstop-arealet dannes der 
et dynamisk trafik- og opholdsrum der forbinder by-
funktionerne med de forskellige trafikformer.

Havnepladsen / havnebroen
Gennem den nye havneplads dannes der et man-
gfoldigt byrum der forbinder bymidte med havnen 
over barrieren af togskinner og tungt trafikerede 
veje. En hældende flade med trapper og ramper 
skaber som det første en mindre plads med udkig 
tilbage mod byen og udover havnen.

Kulturpromenaden / kulturpladsen
Som en del af den nyetablerede kulturstrøg udvi-
kles kulturpromenaden og kulturpladsen gennem 
at bruge og videreudvikle den eksisterende Søndre 
Kaj. Kulturpromenaden samler mange formelle og 
uformelle kulturfunktioner og aktiviteter både som 
midlertidige og permanente funktioner og kultur-
pladsens placering som en del af promenaden mu-
liggør dens brug som eventplads.

Vandkulturhavnen
Kulturpromenaden ender i en lille, intim havn for 
småbåde. Den ny vandkulturhavn er et tilskud til 
Åhavnen og en samlingspunkt for alle vandsports-
aktiviteter på havnen. Der dannes en intim og afs-
lappet omgivelse med træbroer, skure og både i 
alle formater, hvor aktive brugere af klubhuse og 
fælleslokaler møder borgere på jagt efter byens be-
dste havneis. Vandkulturhavnen er et sted i kon-
stant udvikling alt efter brugernes behov.

Jernbanekilerne
De gamle jernbanespor gennem Søndre Havn bliver 
omdannet til forbindelsesruter for cykel- og gang-
trafik. De fremstår som grønne, træfyldte kiler der 
trækker landskabet ind i byen og forbinder den 
nordlige havnefront med den sydlige strandkant. 
Dertil fungerer de som lokale opsamlingsledere for 
overfladevand fra gård- og gaderum, hvor vandet 
ledes videre til dammerne ved enden af kilerne og 
kanten mod strandengen. 

Den grønne korridor / Kulturkorridoren
Den grønne korridor forbinder vandlandskabet ved 
Køge Å med Søndre Strand og det åbne hav. De 
mere intime private gårdrum har direkte adgang til 
det offentlige grønne rum, parkforløbene, så der in-
denfor kvarteret dannes en alternativ lokal forbin-
delsesrute og et samlende halvoffentligt rum. Den 
grønne korridor et meget funktionelt og åbent rum 
med enkelte belægningsflader og mange mulighe-
der for spontane aktiviteter og leg. Kulturkorridoren 
er et befæstet urbant forløb med enkelte aktive og 
grønne rum.

Strandpromenaden / Strandpladsen
Promenaden langs med Søndre strand kvarteret 
danner en markant, ophøjet kant mod det store en-
gområdet ved Søndre Strand. Promenaden er ud-
formet som et stort sidde- og opholdslandskab med 
aktiviteter tilknyttet stranden og engens brugere. 

Strandpladsen danner den sydøstlige kant og 
endepunktet på Strandpromenaden og hele Søndre 
Havn området mod Søndre Strand og det åbne hav. 
En aktivitets- og festplads for rulleskøjtere og and-
re gadesportsudøvere, for vinterbadere og havneba-
dere og en stor attraktion for hele byen hele året.

Ved strandpromenaden og de øvrige nye bydele 
bliver der lagt stor vægt på opsamling og brug af 
regnvand. Gennem synlige og dermed også æste-
tiske løsninger opsamles og renses regnvand og 
bruges som et gennemgående byrumstema med 
blandt andet grønne tage, åbne vandrender og 
rensnings- og forsinkelsesbassiner i form af man-
gfoldige grønne parklommer. Disse giver Køges nye 
havnekvarterer sin egen identitet og nogle særlige 
herlighedsværdier.

Strukturplan - Nye bystrukturer - Én samlet by
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Cashflow og Break Even
baseret på tre forskellige priser for salg af byggeretter

PROJEKTØKONOMI  
– LAV INVESTERING – STOR VÆRDI
Udviklingen af havnen og området omkring jern-
banen indeholder et enormt bymæssigt potentiale 
for Køge by. Men det betyder også en stor økono-
misk investering. Store infrastrukturelle investerin-
ger og investeringer i dyre designede byrum vil be-
laste hele økonomien i projektet i lang tid, og føre 
til indskrænkning af handlefriheden bagefter. Målet 
er at undgå de enorme investeringer for at skabe 
en bæredygtig økonomi i projektet. Dette kan gøres 
ved at følge en model, hvor man flytter investerin-
gerne rundt og lader dem arbejde og realiseres for 
hver etape. Ved at gennemføre indledende lokale 
projekter kan der rejses yderligere kapital til den 
første etape. Denne kapital kan så geninvestereres 
i de første infrastrukturelle projekter, kulturfacili-
teter eller omdannelse af bygninger. Derefter kan 
der rejses kapital på samme måde som åbner op 
for nye investeringer i de næste faser. På den måde 
holdes den samlede investering nede, men skaber 
samtidig en høj værdi samt et friere råderum til at 
manøvrere i forhold til den samlede tidsplan.

Køge Kulturkai

Søndre Strand

Søndre Pier

Collstrop
Business
Quartier

Køge
Town Centre

SØNDRE HAVN
Grundareal 154.900 m²

O�entlige rum 37.000 m²

Infrastruktur 18.100 m²

Byggefelter 99.800 m²

STATIONSOMRÅDET
Grundareal 52.200 m²

O�entlige rum 8.100 m²

Infrastruktur 16.300 m²

Byggefelter 27.800 m²

COLLSTROPGRUNDEN
Grundareal 28.600 m²

O�entlige rum 4.600 m²

Infrastruktur 3.000 m²

Byggefelter 21.000 m²

KØGE KYST 
Grundareal 235.700 m²

O�entlige rum 49.600 m²

Infrastruktur 37.600 m²

Byggefelter 148.500 m²
63%

73%

16%

11%

64%24%

12%

53%

15%

31%

21%

16%

O�entlige rum
Infrastruktur

Byggefelter

Udlægning af grundareal for hele området. 

Projektets cashflow fremgår af nedenstående dia-
gram som viser at projektet ville kunne give overs-
kud tidligst fra 2022 og senest 2027 (indregnet 
købsprisen på grundene). Modellen er baseret på 
erfaringstal fra lignende projekter i Danmark, Sve-
rige og Tyskland. Omkring prissætning af byggeret-
ter er der indhentet tal fra store erhvervsmæglere 
på Sjælland og Fyn. Der er indhentet tal fra projek-
tudviklere i Øresundsregionen, herunder Roskilde, 
København og Hyllie ved Malmø.

Cashflowet og den økonomiske model er beskre-
vet mere detaljeret i bilagene med beregninger for 
hvert år frem til 2032. 
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Visionplan Bæredygtighed

Med Køge Kyst projektet kan Køge By og dens 
borgere skabe et forbillede for moderne bymil-
jø. Mange aktiviteter samlet i en ny bydel der 
fungerer fysisk og mentalt sammen med en 
unik historisk bykerne. På mange måder vil den 
historiske by være forbilledet for at skabe frem-
tidens bæredygtige by. De korte afstande, de 
mangfoldige blandede funktioner og de levende 
holdbare og oplevelsesrige rammer i den gamle by 
inspirerer direkte til udviklingen af den nye bydel. 
I projektets tilgang til bæredygtighed er der arbe-
jdet med en holistisk metode, hvor alle aspekter 
af bæredygtighed tages i betragtning. De vigtigste 
fokuspunkter for bæredygtigheds-konceptet er 
som følger:

CO2-NEUTRAL POST-OLIE BY 
- iværksættelse af bæredygtige strategier for at 
opnå nul-udledning af CO2
Et af de vigtigste spørgsmål, som vil guide en 
bæredygtig udvikling gennem det 21. århundrede 
er en reduktion af CO2-udledningen. Som C02-
emissionerne støt er steget i løbet af de sidste 50 
år, er det vigtigt ikke kun at stoppe stigningen i 
C02-udledningen, men at reducere det nuværende 
niveau. For at skabe en C02-neutral byudvikling er 
bæredygtighedskonceptet for Køge Kyst en kom-
bination af at ændre indbyggernes adfærd og gen-
nemføre nedsættelser af energiforbrug og fremme 
grøn energi. Moderne samfund har vænnet sig til 
ikke at tænke på konsekvenserne, fordi man sjæl-
dent ændrer adfærd, livsstil og energiforbrug. 

Vores design af Køge Kyst har til hensigt at ændre 
brugernes adfærd gennem tiltag, som motiverer 
indbyggere til at bruge mindre energi, producere 
mindre affald, engagere sig mere i samfundet 
og vælge at føre en sund livsstil. Ved at sikre 
gå-afstand til lokale faciliteter for beboerne vil 
vi reducere energiforbruget til transport, øge 
sundhed gennem motion og sænke mængden af 
affald. Gennem blandet bebyggelse med forskel-
lige funktioner, vil flere mennesker have bopæl 
med lokale faciliteter lige rundt om hjørnet. Med 
kortere afstande, vil beboerne blive tilskyndet 
til at tage flere små ture til supermarkedet og 
bære deres dagligvarer i hånden med poser bragt 
hjemmefra. Dette vil effektivt sænke emballageaf-
fald, som udgør en stor del af ikke-komposterbart 
husholdningsaffald. Ved at optimere bygningernes 

klimaskærme med passivhus-strategier vil behovet 
for energi blive reduceret. Gennem brug af alter-
nativ energi og intelligente klynge-netværk mellem 
bygninger vil CO2-udledningen i forbindelse med 
energiproduktion og energiforbrug yderligere 
reduceres.

ENERGI-SYNERGI GENNEM INTELLIGENTE KLYNGEBE-
BYGGELSER
- reducering af energiforbrug gennem effektiv 
udnyttelse af overskudsvarme 
Energiforbruget vil blive reduceret gennem blan-
det zoneinddeling af bygningstypologier. Dette gør 
det muligt for de forskellige bygningstypologier 
(uanset om det er industri, bolig, kontor, osv.) at 
drage fordel af spildvarme produceret inden for 
energi og elektricitet. Ved strategisk at placere 
bygningernes forskellige funktioner sammen, kan 
bygningerne drage fordel af hinandens spild-
varme. Med funktionsområder som supermarkeder 
og boliger planlagt ved siden af hinanden, kan 
MEP-planlæggere eksempelvis senere gennemføre 
varmegenvinding mellem de to program-rum. Den-
ne energi-synergi gennem intelligente klyngebe-
byggelser kan reducere det samlede energiforbrug 
betydeligt.

KLIMASPECIFIKKE OVERVEJELSER OMKRING DESIGN
- analyse af de klimatiske forhold som basis for 
bæredygtige beslutninger om design
Den bæredygtige design-tilgang til Køge Kyst star-
ter med en analyse af lokale påvirkninger såsom 
klima og den omgivende by. Med de høje vindha-
stigheder og relativt kolde temperaturer ved hav-
nen, kræver projektet nogle design-strategier, der 
øger den udendørs termiske komfort for at fremme 
byrummenes værdi. Med en sine bygningsstruk-
turer og strategiske beplantning reduceres vindha-
stighederne i de udendørs zoner, og øger tempe-
raturen og komforten i gader, pladser og gårdrum.  
Da de nordligste områder af de G- og L--formede 
strukturer modtager mindst skygge fra omkring-
liggende bygninger, er disse områder optimeret til 
brug af uderum og gadecaféer. Med den strategis-
ke anvendelse af mørke overflader i disse områder 
vil den direkte stråling optages i disse materialer 
og vil fungere som termisk masseopbevaring. 
Gennem denne kombination af vindbarrierer og 
opvarmning af udendørszonerne vil byrummene 
tiltrække byboere, selv når udendørs temperaturen 
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Dominerende vindretninger
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er lavere end ved termisk komfort. 

I Søndre Havn-området er bygningerne blevet 
planlagt med en yderligere forøgelse af bygge-
højden fra syd til nord, således at bygningerne 
sikres dagslys gennem begrænset skygge fra de 
omkringliggende bygninger. Gennem denne trin-
vise opbygning af bygnings-højder giver planen ad-
gang til sollys, økologi og frisk luft, som forbedrer 
sundhed og trivsel i bydelen, samtidig med at det 
giver udsigt ud over Søndre Strand. Den trinvise 
stigning sikrer endvidere at tagområderne kun har 
lidt skygge og dermed optimeret for onsite energi-
produktion og til taghaver.

FORNY DET LOKALE MIKROKLIMA
- den lokale vegetation
Integrationen af lokal vegetation og økologi kan 

have en positiv indvirkning på miljøet ved at 
absorbere forurenende stoffer, herunder CO2. 
Integrationen af naturområder forbedrer også 
den sociale atmosfære. De eksisterende områder 
indenfor Køge Kyst´s arealer har kun ganske få 
grønne områder da stedet ligger i et tidligere 
industriområde. Genindførelsen af grønne områder 
indenfor bebyggelserne er blevet prioriteret i den 
nye plan. En stor del af tagene er bevoksede og 
yderligere jordhøjde parker er blevet integreret. 
Med det specifikke valg af lokale planter, vil et 
udvalg af farver og teksturer skabe en engageren-
de og kontrolleret visuel æstetik. Udvælgelsen 
af regionens hjemmehørende planter i de grønne 
områder, xeroscaping, bør gennemføres. Ved kun 
at bruge lokale plantearter, vil der ikke være behov 
for vanding og regnvandet bliver effektivt reduce-
ret. Dette vil også forynge det lokale dyreliv ved at 

Grønne tage og solcellerVindafskærmningGåafstande

øge deres miljømæssige habitat.

FORBEDRE BRUGERKOMFORT I BYGNING OG BYRUM 
- fremme indendørs termiske komfortstandarder 
og forbedre offentlige byrum for at styrke samvær
For at øge brugerens komfort i bygningerne, vil vi 
optimere bygningernes klimaskærm og dermed 
optimere energiudnyttelsen og planlægge efter 
en effektiv udnyttelse af dagbelysningen. U-vær-
dierne for de udvendige vægge og tage vil sætte 
mere ambitiøse mål end BR2010 og de gældende 
passivhus- og energiplus-standarder.  Derudover 
vil bygningerne have et lavt glasareal i forhold 
til det udvendige overflade-areal. Det er godt for 
energieffektiviteten i bygningerne, som i de uigen-
nemsigtige områder har høj varmeisolering. Ved 
opførelsen detaljeringsgrad i ydervægge, vil der 
blive lagt vægt på at sikre, at der ikke er nogen 
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kuldebroer, og at der er høj lufttæthed (under 0,6 
1 / h ved N50 ifølge passivhus standard). Vinduer 
placeres strategisk ud fra det øverste register af 
rum, der er ideelle til dagbelysning. Dette giver 
mulighed for at få tilstrækkelig dagslys ind i inte-
riører, og dermed spare el til kunstig belysning. 

LIVSCYKLUS PLANLÆGNING REDUCERER OMKOST-
NINGER
- reducering af omkostninger og energiforbrug 
gennem langsigtet planlægning
Ved langsigtet planlægning kan planen for Køge 
Kyst effektivt reducere omkostningerne og energif-
orbruget over projektets livscyklus. Udvælgelsen af 
byggematerialer vil blive bestemt af deres økolo-
giske kvaliteter og deres potentiale for genbrug og 
genvinding. De fleste af materialerne skal komme 
fra lokale kilder, og derved mindske mængden af 
energi, der anvendes i transport. Alle træprodukter 
skal komme fra regionale træproducenter, der er 
certificeret som miljøvenlige veldrevne skove. Da 
cementproduktion tegner sig for ca. 5% af den 
samlede CO2-udledning, er en måde at reducere 
udledningen at vælge alternative materialer til at 
producere beton i stedet for cement, eksempelvis 
med genvundet materiale fra nedrevne bygninger 
eller med granuleret højovne slagger (GBFS), 
et affaldsprodukt fra stålsmeltning. Genbrug af 
affaldsproduktet GBFS reducerer samtidig mæng-
den af industriaffald samt sænker mængden af 
energi, der bruges i produktionen af beton. 

Derudover, skal de fremtidige bygninger i Køge 
Kyst tage hensyn til en effektiv nedrivning, med 
integrationen af let aftageligt og udskiftelige 
bygningskomponenter, bl.a. for at sikre nem 
adskillelse og sortering af bygningsdele under 
indvendige renoveringer eller nær slutningen af 
bygningernes levetid. 

Forhold om sommeren

Solfyldte �ader

Forhold om vinteren

Omfang af solindfald

Etager med fuld soladgang hele året
Skyggevinkel ved sommersolhverv
Skyggevinkel ved vintersolhverv

Solfangere/ - cellemoduler
Taghaver

Vintersolhverv
middagssol

Vintersolhverv
middagssol

Sommersolhverv
middagssol

Sommersolhverv
middagssol

Solfyldte �ader

Solindfald diagram
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INFRASTRUKTUR - En sammenhængende by helt ud til havnekanten  

Visionsplan -Infrastruktur

Den nye bydel i Køge bliver et samlingssted for 
kultur, rekreation og menneskelig interaktion! 
Hvor mange mennesker mødes opstår trafik. 
Det er helt naturligt og et tegn på, at stedet er 
populært. Trafikken skal dog inkorporeres i plan-
lægningen og projekteringen, så byens primære 
formål kan udleves og brugerne til alle tider føler 
sig velkomne. Med udviklingen af den nye bydel 
vil trafikmængden øges. En samlet trafikal løsning 
skal kunne absorbere og styre den øgede belast-
ning, så den fungerer hensigtsmæssig nu, i nær 
fremtid og når projektet er endeligt udført.

EFFEKTIV INFRASTRUKTUR PLANLÆGNING
- optimering af den eksisterende infrastruktur med 
fokus på genanvendelse, transport og energi.
Et af hovedtrækkene i udviklingen af Køge Kyst 
er at forbedre den lokale infrastruktur. Kravene til 
den lokale infrastruktur kan tilpasses en bæredyg-
tig udvikling trods den store stigning i byudviklin-
gen. Følgende aspekter vil mindske konsekven-
serne for den lokale infrastruktur. 

1. Anvendelse af overskudsenergi i intelligente 
klyngebebyggelser og brug af on-site energi vil 
reducere efterspørgslen på den lokale energiinfra-
struktur. 
2. Indsamlingen af regnvand på tagene og gen-
nemførelsen af vandeffektive inventar vil reducere 
behovet for drikkevand til toilet og vanding. 
3. Ved at give plads til lokale faciliteter inden 
for gåafstand, og ved at udvide den offentlige 
transportrute til Søndre Havn, vil den nuværende 
transport-infrastruktur vokse mere bæredygtigt 
(med nedsættelse af de personlige køretøjer).
4. Med lokale gåafstand til sorteringsfaciliteter, 
kan husholdningsaffald reduceres gennem 
ændringer i brugernes adfærd, som har indvirk-
ning på affaldshåndteringens infrastruktur. 

NY VEJTUNNEL VED NIELS JUELSGADE
Krydset ved Østre Banevej fjernes i forslaget. I 
stedet etableres en ny vejtunnel mellem by og 
havn for biler og buser ved Niels Juelsgade. Der-
ved føres trafikken under jernbanen og kobles til 
Værftsvej. Dette medfører en smidig trafikstruktur 
hvor der stadig er tryg fremkommelighed i den 
gamle by og sammenhæng med den nye bydel.

Tunnelen udformes så fodgængere og cyklister er 

separerede fra biltrafikken ved at hæve gang- og 
cykelstierne i begge sider af kørebanerne. Vi har 
regnet med at kørebanens overkant kommer til at 
ligge ca. 5,8 m. under den nuværende skinneni-
veau.  Selve tunnelbyggeriet kan udføres øst for 
jernbanen for siden af ”skyde” den færdige tunnel 
ind under sporene. På den måde opstår der mini-
mal påvirkning på togdriften under byggeperioden. 
Planlægningsprocessen for tunnelen, som er en af 
de store investeringer i projektet, bør påbegyndes 
samtidig med eller før udviklingen af stationsom-
rådet.

HAVNEBROEN OG HAVNEPLADSEN 
– et byrum mere end en bro
Som en del af Det Kommercielle og det Kulturelle 
Strøg opstår Havnebroen og Havnepladsen der 
hvor krydset ved Østre Banevej er i dag. I stedet 
for den udtalte trafikbarriere der i dag adskiller by 
og havn trækkes byen helt ud til havnen. Havne-
broen vil koble sig på byens eksisterende gade- og 
stræde-net med let bebyggelse i siderne som in-
deholder mindre butikker og erhverv. Havnebroen 
bliver et markant byrum i byen – med sin skulp-
turelle rampe- og trappeudformnning danner den 
rum for ophold og bevægelse samtidig. Trinene 
kan fungere som siddepladser i solen, mens ram-
pen giver mulighed for at cyklende og handicap-
pede kan komme mellem by og havn mens man 
stadig er inde i byen.

Broen vil gå over den tværgående tog, bil- og 
bustrafik, som ikke bliver synlig.  Den hårde trafik 
flyttes til den nye tunnel ved Niels Juels Gade. 
Broen bygges som en betonkonstruktion med 
generøse og indbydende rampeforløb på hver side. 
Rampens stigning overholder pga. sin zig-zag 
udformning handicapkravene og optimerer dermed 
tilgængeligheden mellem by og havn. Broens 
frihøjde er sat til 5,5 m jf. anvisningerne fra Ba-
nestyrelsen omkring Ringstedbanens udformning. 

OFFENTLIG TRANSPORT
Den fremtidige infrastruktur for Køge skal 
understøtte miljøvenlige alternativer som kollek-
tivtrafik i form af tog, busser, cykler og delebil. 
Området har gode forudsætninger for at komme 
med pilotprojekter med statslig finansiering for 
nye løsninger såsom elbusser, sportaxaer eller 
andre interessante transportsystemer. For at frem-
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me kollektivtrafik, cykling og samkørsel, foreslår 
vi en ordning der mere detaljeret motiverer den 
bæredygtige trafik, såsom cykelservice langs stier, 
parkering for delebiler, plads til bilpuljer hvor man 
logger sig ind fra internettet m.m.

KØGE STATION 
– en forbindelse mellem by og havn
I forbindelse med byggeriet omkring Collstrop-
grunden åbnes der op for en udvikling af stati-
onsområdet. En ombygning af den eksisterende 
tagkonstruktion på stationen kan skabe en ny 
samlende tagform/bygning der fungerer som en 
bro der forbinder bymidten med Collstropgrunden 
og dermed havnen.

Stationen og det stationsnære område vil for de 
tilrejsende i tog, bus og bil være det første indtryk 
de får af Køge. Ankomsten og førstehåndsindtryk-
ket er vigtigt og bør være imødekommende og vise 
hvad byen har at byde på. Busterminalen beholder 
sin nuværende placering og minimeres are-
almæssigt således at flere busser deler de samme 
holdepladser. Busterminalen placeres i direkte 
tilslutning til perroner, cykelparkering og direkte 
gangforbindelse over tag og tunnel til parkerings-
pladser på Collstrop-grunden. Terminalen ud-
formes mere effektivt end i dag, med en tydeligere 
rumlighed og bedre visuelt overblik uden at den 
mister kapacitet. 

PARKERING
Parkering integreres flere steder i planen som 
parkering i konstruktion i sammenhæng med 
bebyggelsesstrukturer og åben parkering i lommer 
i byen. Collstropgrunden centrale placering gør 
den oplagte som en del af større, fremtidige 
parkerings-løsninger. Gadeniveauet på denne 
side af jernbanen har ingen større kvaliteter pga. 
placeringen mellem jernbanen og industrihavnen. 
Derudover er der store problemer med kraftigt 
forurenet jord på grundene. En løsning med parke-
ring i konstruktion i gadeniveau løser dermed 
flere udfordringer; der sikres let adgang for biler 
ind til bymidten og havnen og omkostningstunge 
udgravninger med krav om fjernelse af forurenet 
jord undgås. I stedet kan den forurenede jord 
lægges i deponi på stedet med mulighed for en 
evt. biologisk on-site oprensning.
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Længdesnit - vejtunnelGadesnit af rampe mod vejtunnel 
M 1:500

Tværsnit - gader og parkering ved Søndre havn
M 1:1000

Tværsnit  - vejtunnel
M 1:500

Gadesnit - Stationsområdet
M 1:500

Gadesnit - Åkvarteret
M 1:500
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Køge Kyst

MASTERPLAN

Køges nye udviklingsplan
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SØNDRE HAVN
Søndre Havn udgør det største område af byudvi-
klingen. Området har mange attraktive kvaliteter 
som nærheden til vandet, stranden, naturen og 
bymidten, orienteringen mod syd samt placerin-
gen i det postindustrielle kulturmiljø. Dette 
område indeholder derfor den højeste andel af 
boliger in Køge Kyst udviklingen. Det er inddelt i 
4 bykvarterer med forskellig karakter og forskellige 
kvaliteter. 

1. KULTURKAJEN
Denne del af Søndre Havn langs havnefronten er 
defineret ved sin unikke havnekarakter. De mest 
interessante eksisterende bygninger er renoveret, 
transformeret og genbrugt til kultur & fritid. I 
dette område finder man et udvalg af aktiviteter, 
for eksempel KULTURHUSET (ØA-bygningen) 
med KULTURPLADSEN OG VANDKULTURHAV-
NEN i den østlige ende. En række nye markante 
bygninger afspejler skalaen i industrihavnen. De 
definerer kanten af den indbyggede struktur og 
former en indvendig kulturel korridor. De fleste 
af disse bygninger indeholder kultur, handel og 
service i stueetagen og boliger eller kontorer på de 
øverste etager. Kontorbygninger ligger mod nord 
og øst for at beskytte boligerne for støj fra indus-
tribygninger nord for havnen.

2. SØNDRE MOLE
Dette bykvarter er omgivet af vand, og er kun en 
stenkast fra stranden og den nye rekreative strand-
promenade. De nederste 2 etager af bygningerne 
fungerer som base med offentlige formål hvorpå 
større tårne rejser sig som byudviklingens højeste 
punkter med boliger, kontorer og hotel m.m. Her 
vil beboerne være i stand til at nyde 270 ° udsigt 
over havet, stranden, havnen og den historiske 
bymidte. Ved udgangen af molen placeres et hotel 
og kulturelle faciliteter som konference, sportsfa-
ciliteter, udstilling, undervisning, caféer, udsigts-
restauranter m.m. som sammen med strandfaci-
liteterne ved Strandpladsen vil fungere som en 
stærk attraktion.

3. SØNDRE STRAND
Størstedelen af Søndre Havn defineres af kvarteret 
Søndre Strand som ligger direkte ud til stranden 
og engen. Dette område består primært af 3-5 
etages boligbebyggelser som lejligheder eller 

3 OMRÅDER – 9 KVARTERER

rækkehuse. Bygningerne er organiseret som indi-
viduelle bygninger der samles i G-formede blokke 
som åbner op mod den grønne korridor som er et 
offentligt grønt område der forbinder det gamle 
Åbassin med stranden. De G-formede blokke 
er udformet så de danner læfyldte mere private 
gårde for beboerne. I den nordlige del vil bygnin-
gerne langs hovedgaden Søndre Molevej inkludere 
små nærbutikker og småt erhverv.

4. STRANDPROMENADEN
Den sydlige ende af Søndre Havn udgøres af 
Strandpromenaden som består af boligbebyg-
gelser i en lille skala som rækkehuse, byhuse eller 
dobelthuse. Disse bygninger skaber en glidende 
overgang til de eksisterende bystrukturer mod 
vest. Den sydlige del af strandpromenaden er med 
sin nærhed til det grønne og naturoplevelser det 
ideelle sted for en børneinstitution. 

STATIONSOMRÅDET
Stationsområdet udgør den del af udviklingen 
som er tilknyttet de eksisterende strukturer fra 
den historiske bymidte frem mod togsporene. Den 
tidligere bagside af byen transformeres til at være 
en ny forside og indgang til Køge. Området har 
mange sammensatte funktioner og er underopdelt 
I 3 bykvarterer med hver sine hovedfunktioner. 

5. BYMIDTEN
Dette område definerer byens hjerte sammen 
med den gamle historiske by. Det har allerede en 
meget attraktiv side mod det kendte bytorv, men 
det nye område skal udfylde det tomrum der er 
på bagsiden og fuldende byen mod togsporene. 
Strukturen vokser ud fra de eksisterende slipper 
og små stræder mod havnen og fletter sig sammen 
med den gamle by. Der opstår små byrum, pladser 
og en TEATERPLADS mellem teateret, rådhusud-
videlsen og de nye bebyggelser. 

De nye bygningsstrukturer tilpasses den gamle 
bys højder i 2-4 etager, dens tagformer og skala. 
Forslaget angiver muligheder for et bredt udvalg af 
nye bymidtefunktioner som større mærkebutikker 
sammen med offentlige og private servicefunkti-
oner.  

Birdseye View Of The 9 Quarters
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Principer for masterplan

6. STATIONS-KVARTERET
Nord for Bymidten starter Stationskvarteret. Her 
danner tog- og busforbindelserne med bustermi-
nalen den nye transport-hub. En ombygning af 
den eksisterende tagkonstruktion på stationen 
skaber et nyt samlende tag der fungerer som 
en bro der forbinder bymidten med Collstrop-
kvarteret og park&ride faciliteter. Langs med vejen 
nord for busterminalen bygges der nye erhvervs-
bygninger som fædiggør bydelen mod togsporene. 
Handelslivet fra Bymidten forlænges langs den 
første blok op mod en lille plads hvor der er en ge-
nvej til Nørregade. Dermed skabes der et handels-
loop; et fortsat forløb af aktive stueetager med et 
stort udvalg af handels- og butiksliv.  Vejen øst 
for bygningerne fører til den nye vejtunnel under 
togsporene som forbinder trafikken i bymidten 
med havnen via Værftsvej. 

7. Å-KVARTERET
Denne del af stationsområdet er med sin nær-
hed til Køge Å og bymidten et attraktivt sted for 
boliger. Området udgøres af 4-etages lejlighe-
dsbygninger og 3-etages rækkehuse som samlet 
danner L-formede strukturer. Der skabes grønne 
private haver og gårdrum imellem. I den sydlige 
del styrkes DET GRØNNE BÅND mellem stranden 
og Køge Ås med en offentlig sti og en let fodgæn-
ger- og cykelbro mod Åhavnen.

           
COLLSTROPGRUNDEN
Med sin nærhed til stationen og busterminalen 
udgør dette område en unik mulighed for at at 
skabe et attraktivt erhvervsområde. Collstrop 
anvendes derfor primært til kontorområde med 
lidt sport, fritid samt liberalt erhverv integreret.  
Området fungerer i sin arkitektur og skala som et 
bindeled mellem den historiske by og den store 
industriskala ved havnen. 

8. COLLSTROP – ET BÆREDYGTIGT VIRKSOMHEDS-
FÆLLESSKAB 
Collstropgrunden er en enestående mulighed for 
erhvervsvirksomheder for at bo attraktivt tæt på 
transportmuligheder, kultur og med udsigt over 
havn og bymidte. På den ene side grunden har 
grunden god tilgængelighed på den anden side 
er den omringet af veje og trafik. Som følge heraf 
er hele bebyggelsen orienteret indad. Omkring 
centrale pladsdannelser placeres kontorblokkene. 
Kvarteret er opdelt i 3 områder som også afspejler 
fasedelingen, hver af dem med 4-6 individu-
elle bygningsblokke. Under de centrale pladser 
placeres park&ride faciliteter og privat parkering 
for kontorerne i 1-2 etager. Derved minimeres 
udgravningen af den forurenede jord. Fra den ene 
plads forbindes stationspladsen via stationens tag 

der fungerer som bro.

Collstrop-kvarteret kan som udgangspunkt bestå 
af alle mulige forskellige sammensatte erhverv. 
Mulighederne holdes åbne indtil behovet står 
klart. En mulighed er at lave det til et bæredyg-
tigt virksomhedsfællesskab med virksomheder 
indenfor sundhed og grøn teknologi. Det bæredyg-
tige virksomhedsfællesskab består af en gruppe 
virksomheder, som går sammen, enten i form af 
samlokalisering med fælles udnyttelse af ressour-
cer eller via et fælles syn på produktion, transport 
eller ressourceudnyttelse.

9. HAVNE-KVARTERET
Dette kvarter forbinder de 3 områder af Køge 
Kyst udviklingen. Forbindelserne fra Collstrop, 
Søndre Havn og Bymidten samles her i en vital 
HAVNEPLADS der er direkte forbundet med 
HAVNEBROEN Havnebroen vil koble sig på byens 
eksisterende gade- og stræde-net med let bebyg-
gelse i siderne som indeholder mindre butikker 
og erhverv. Havnebroen bliver et markant byrum i 
byen – med sin skulpturelle rampe- og trappeud-
formnning danner den rum for ophold og bevæ-
gelse samtidig. Trinene kan fungere som sidde-
pladser i solen, mens rampen giver mulighed for 
at cyklende og handicappede kan komme mellem 
by og havn mens man stadig er inde i byen. Det 
meste af Havnekvarteret består af eksisterende 
bygninger. Mod nord og vest suppleres med nye 
bygninger med kontorer, kultur og værksteder for 
at fortætte og samle bydelen. 
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1. KULTURKAJEN
etageareal 66.700 m²

etageareal ratio 2.45

gennemsnit etager  V

Kontor 28.600 m²

Detailhandel 3.800 m²

Boliger 17.500 m²

O�entlig og privat 
service

8.800 m²

Kultur og fritid 8.000 m²

A
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A
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B
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BB
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62% Boliger

14% Kontor

6% Kultur 
og fritid

18% O�entlig og 
privat service

2. SØNDRE MOLE
etageareal 42.300 m²

etageareal ratio 3.90

etager VII - X

høje bygninger  XV

Kontor 5.800 m²

Boliger 26.000 m²

O�entlig og privat 
service

7.800 m²

Kultur og fritid 2.700 m²

97% Boliger

3% Detailhandel

Detailhandel 3.200 m²

Boliger 97.800 m²

3. SØNDRE STRAND
etageareal 101.000 m²

etageareal ratio 1.80

etager III - V

89% Boliger

11% O�entlig og privat
service

4. STRANDPROMENADEN
etageareal 5.200 m²

etageareal ratio 0.95

etager II - III

Boliger 4.600 m²

O�entlig og privat
service

600 m²

32% Kontor

7% Detailhandel

4% Kultur og fritid 
8% O�entlig og 

privat service

49% Boliger

16% O�ce

3% Detailhandel

5% Kultur og fritid 

8%   O�entlig og 
privat service

68% Boliger

39% O�ce

92% Kontor

26% Detailhandel

2% Kultur og fritid 

4% Kultur og fritid

12% O�entlig og 
privat service

4%   O�entlig og 
privat service

21% Boliger

Køge Kyst distribuering

Søndre Havn distribuering

Stationsområde distribuering

Collstrop distribuering

KØGE KYST
bebyg. areal 320.700 m²

bebygget areal ratio 2.15

Kontor 101.200 m²

Detailhandel 21.700 m²

Boliger 157.800 m²

O�entlig og 
privat service

26.300 m²

Kultur og fritid 13.700 m²

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

43% Office

6% Retail

12% Culture &
 Leisure

13% Public &  
Private Services 26% Housing

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN

SØNDRE PIER

1. KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER
STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

KØGE TOWN CENTRE

RIVER QUARTER

Floor area 66.700 m²

Floor area ratio 2.45

Storeys  V

Office 28.600 m²

Retail 3.800 m²

Housing 17.500 m²

Public & private 
services

8.800 m²

Culture & Leisure 8.000 m²

A

A

A

A

B
B

BB
B

B

B

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

62% Housing

14% Office

6% Culture &
 Leisure

18% Public &  
Private Services

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN 2. SØNDRE PIER

KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER
STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

KØGE TOWN CENTRE

RIVER QUARTER

Floor area 42.300 m²

Floor area ratio 3.90

Storeys VII - X

Highrise Storeys  XV

Office 5.800 m²

Housing 26.000 m²

Public & private 
services

7.800 m²

Culture & Leisure 2.700 m²

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

97% Housing

3% Retail

Retail 3.200 m²

Housing 97.800 m²

3. SØNDRE STRANDSTRANDPROMENADEN

SØNDRE PIER

KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER
STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

KØGE TOWN CENTRE

RIVER QUARTER

Floor area 101.000 m²

Floor area ratio 1.80

Storeys III - V

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

89% Housing

11% Public &  
Private Services

SØNDRE STRAND

4. STRANDPROMENADEN

SØNDRE PIER
KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER

STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

KØGE TOWN CENTRE

RIVER QUARTER

Floor area 5.200 m²

Floor area ratio 0.95

Storeys II - III

Housing 4.600 m²

Public & private 
services

600 m²
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92% Kontor

4% O�entlig og
privat service4% Kultur og fritid 

8. COLLSTROP-KVARTERET
etageareal 48.500 m²

etageareal ratio 2.15

etager III - IV

Park + Ride faciliteter

Kontor 44.500 m²

O�entlig og 
privat service

2.100 m²

Kultur og fritid 1.900 m²

25% Kontor

20% O�entlig og 
privat services

50% Detailhandel

5% Kultur 
og fritid

5. BYMIDTEN
etageareal 26.900 m²

etageareal ratio 2.15

etager II - VI

Kontor 6.800 m²

Detailhandel 13.500 m²

O�entlig og 
privat service

5.500 m²

Kultur og fritid 1.100 m²

85% Kontor

6% O�entlig og 
privat service

9% Detailhandel

6. STATIONSKVARTERET
etageareal 14.100 m²

etageareal ratio 2.30

etager III - IV

Detailhandel 1.200 m²

Kontor 11.950 m²

O�entlig og privat
service

950 m²

75% Boliger

2%   O�entlig og 
privat service

23% Kontor

7. Å-KVARTERET
etageareal 15.900 m²

etageareal ratio 1.75

etager III - VI

Kontor 3.600 m²

Boliger 11.900 m²

O�entlig og privat 
service

400 m²

12% Boliger
38% O�entlig og 

privat services

50% Kontor

9. HAVNEKVARTERET
etageareal 40.600 m²

etageareal ratio N.A.

etager II - V

Kontor 20.300 m²

15.600 m²

Boliger 4.700 m²

O�entlig og 
privat service

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

25% Office

20% Public &  
Private Services

50% Retail

5% Culture &
 Leisure

5. TOWN CENTRE

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN
SØNDRE PIER
KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER

STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

RIVER QUARTER

Floor area 26.900 m²

Floor area ratio 2.15

Storeys II - VI

Office 6.800 m²

Retail 13.500 m²

Public & private 
services

5.500 m²

Culture & Leisure 1.100 m²

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

85% Office

6% Public &  
Private Services

9% Retail

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN
SØNDRE PIER
KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER 6. STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

KØGE TOWN CENTRE

RIVER QUARTER

Floor area 14.100 m²

Floor area ratio 2.30

Storeys III - IV

Retail 1.200 m²

Office 11.950 m²

Public & private 
services

950 m²

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

75% Housing

2%   Public &  
Private Services

23% Office

KØGE TOWN CENTRE

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN
SØNDRE PIER
KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER

STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

7. RIVER QUARTER
Floor area 15.900 m²

Floor area ratio 1.75

Storeys III - VI

Office 3.600 m²

Housing 11.900 m²

Public & private 
services

400 m²

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

92% Office

4% Public &  
Private Services4% Culture &

 Leisure

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN
SØNDRE PIER
KØGE KULTURKAI

8. COLLSTROP  QUARTER

STATION QUARTER

HARBOUR QUARTER

KØGE TOWN CENTRE

RIVER QUARTER

Floor area 48.500 m²

Floor area ratio 2.15

Storeys III - IV

Park + Ride Facility

Office 44.500 m²

Public & private 
services

2.100 m²

Culture & Leisure 1.900 m²

C 25     M 0    Y 95    K 9Public Space

C 100    M 0   Y 0    K 0Infrastructure

C 0     M 41    Y 92   K 0Retail

C 0     M 99    Y 83    K 9Housing

C 51     M 100    Y 2    K 0Culture

C 0     M 100    Y 0    K 0Urban development

C 0     M 25    Y 100    K 0Office

C 89     M 65    Y 38    K 27Public and Private Service

12% Housing
38% Public &  

Private Services

50% Office

KØGE TOWN CENTRE

SØNDRE STRAND

STRANDPROMENADEN
SØNDRE PIER
KØGE KULTURKAI

COLLSTROP BUSINESS
 QUARTER

STATION QUARTER
9. HARBOUR QUARTER

RIVER QUARTER
Floor area 40.600 m²

Floor area ratio N.A.

Storeys II - V

Office 20.300 m²

15.600 m²

Housing 4.700 m²

Public & private 
services
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Masterplan

Masterplan
M 1:5.000

Boligområder
Områder udlagt primært til boligbebyggelser

Mixed Use 
Områder udlagt tilmixed use bebyggelser  

Bymidte 
Områder udlagt til bymidtefunktioner

Kultur & Offentligt brug
Områder udlagt til kultur og offentlige funktioner

Detailhandel / kommercielt  
Foretrukne omrdåer for detailhandel og 
kommercielle faciliteter 

Tårnbebyggelse
Områder udlagt til høje punktbebyggelser.
Højde of form vil variere.

Offentlige rum - bløde overflader  
primært bløde overflader som græs, beplantning m.m., 

Offentlige rum - hårde overflader   
primært hårde overflader som sten, beton, asfalt m.m.

Offentlige pladser
offentlige bypladser   

Den Grønne Korridor 
Grøn korridor forbinder åen og Køge Ås med 
Søndre Strand

Kulturkorridor 
Forbinder det indre af Kulturkajen med 
Vandkulturhavnen

Focal Point
special point of reference

Distribution & Local Roads
public

Gamle jernbanespor 
 Forbinder bymidten med stranden ved at bruge 
områderne hvor de gamle jernbanespor lå

    
 

Kultur  & fritid promenade  
promenader skaber bevægelse og samling langs
kanten af den nye bydel 

  

Byggefelt-afgrænsninger 
Byggemassens kanter definerer de offentlige rum

Forbindelser
vigtige forbindelser

Veje 
offentlige lokale veje

Vand
havvand og å

Eksisterende bygninger 
eksisterende og bevarede bygninger

Fokuspunkt
offentlige rum 

Fokuspunkt
særlige steder / faciliteter 

 

Fokuspunkt
offentlig transport 

Boligområder
Områder udlagt primært til boligbebyggelser

Mixed Use 
Områder udlagt tilmixed use bebyggelser  

Bymidte 
Områder udlagt til bymidtefunktioner

Kultur & Offentligt brug
Områder udlagt til kultur og offentlige funktioner

Detailhandel / kommercielt  
Foretrukne omrdåer for detailhandel og 
kommercielle faciliteter 

Tårnbebyggelse
Områder udlagt til høje punktbebyggelser.
Højde of form vil variere.

Offentlige rum - bløde overflader  
primært bløde overflader som græs, beplantning m.m., 

Offentlige rum - hårde overflader   
primært hårde overflader som sten, beton, asfalt m.m.

Offentlige pladser
offentlige bypladser   

Den Grønne Korridor 
Grøn korridor forbinder åen og Køge Ås med 
Søndre Strand

Kulturkorridor 
Forbinder det indre af Kulturkajen med 
Vandkulturhavnen

Focal Point
special point of reference

Distribution & Local Roads
public

Gamle jernbanespor 
 Forbinder bymidten med stranden ved at bruge 
områderne hvor de gamle jernbanespor lå

    
 

Kultur  & fritid promenade  
promenader skaber bevægelse og samling langs
kanten af den nye bydel 

  

Byggefelt-afgrænsninger 
Byggemassens kanter definerer de offentlige rum

Forbindelser
vigtige forbindelser

Veje 
offentlige lokale veje

Vand
havvand og å

Eksisterende bygninger 
eksisterende og bevarede bygninger

Fokuspunkt
offentlige rum 

Fokuspunkt
særlige steder / faciliteter 

 

Fokuspunkt
offentlig transport 

Boligområder
Områder udlagt primært til boligbebyggelser

Mixed Use 
Områder udlagt tilmixed use bebyggelser  

Bymidte 
Områder udlagt til bymidtefunktioner

Kultur & Offentligt brug
Områder udlagt til kultur og offentlige funktioner

Detailhandel / kommercielt  
Foretrukne omrdåer for detailhandel og 
kommercielle faciliteter 

Tårnbebyggelse
Områder udlagt til høje punktbebyggelser.
Højde of form vil variere.

Offentlige rum - bløde overflader  
primært bløde overflader som græs, beplantning m.m., 

Offentlige rum - hårde overflader   
primært hårde overflader som sten, beton, asfalt m.m.

Offentlige pladser
offentlige bypladser   

Den Grønne Korridor 
Grøn korridor forbinder åen og Køge Ås med 
Søndre Strand

Kulturkorridor 
Forbinder det indre af Kulturkajen med 
Vandkulturhavnen

Focal Point
special point of reference

Distribution & Local Roads
public

Gamle jernbanespor 
 Forbinder bymidten med stranden ved at bruge 
områderne hvor de gamle jernbanespor lå

    
 

Kultur  & fritid promenade  
promenader skaber bevægelse og samling langs
kanten af den nye bydel 

  

Byggefelt-afgrænsninger 
Byggemassens kanter definerer de offentlige rum

Forbindelser
vigtige forbindelser

Veje 
offentlige lokale veje

Vand
havvand og å

Eksisterende bygninger 
eksisterende og bevarede bygninger

Fokuspunkt
offentlige rum 

Fokuspunkt
særlige steder / faciliteter 

 

Fokuspunkt
offentlig transport 

Veje
offentlige lokale veje

Fokuspunkt
særlige steder / faciliteter 



Team    ASTOC Architects and Planners   /   MASU Planning   /   CORNELIUS + VÖGE   /   WSP Group   /   KOLLISION   /  studio uc   /   WS Green Technologies  31

Køge by åbnes mod havnen
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Byplan

3.239 m2

10.422 m2

IV

IV

IV

I

III

III

III

I

III

III
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Handel

Handel

Udvidelse

Rådhus

IV

II
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12,5m

II
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Teater

12,5m

Boliger

IV
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III
III
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III
III

III
III
III
III

III
Boliger
IV

III
III

III
III

IV

VI
Kontor

Kontor

IV
15,0m

22,0m

13,5m

13,5m

13,5m

13,5m

III
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II II
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III

III
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V
OffentligService

18,5m

II

Parkering 
Park & Ride

III
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III

III

III
Boliger
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III
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III

III
III

III

III

III

IV

III

13,5m

BoligerIV 13,5m

III
Boliger

10,5m
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BoligerIII 10,5m

V
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16,5m

IV
Boliger

13,5m

IV
Boliger

13,5m

V
Boliger

16,5m
Boliger
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V
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Boliger

IV
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15,0m
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Hotel

Handel & Service
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Handel & Service

IV
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III
16,5m

III
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IV
Kontor
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I
3,0m

III
13,5m

IV
Kontor

17,0m

III
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III
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Parking 

Park & Ride

I
3,0m

I
3,0m

Boliger

Kultur
3.000 m²

Sport

Fritid
&

II

II

X
36,0m

XV  53,5m

Hotel

Boliger

Boliger

Kultur

II
Daycare

KULTURSTRØGET

HAVNESTRØGET

DEN GRØNNE
KORRIDOR

KØGE Å
DEN GRØNNE
KORRIDOR

KØGE 
TORV

RÅDHUSET

RÅDHUS-
PLADSEN

STATIONS-
PLADSEN

ÅHAVNEN
VANDKULTUR-
HAVNEN

HAVNEBADET

SØNDRE
STRAND

HAVNE-
PLADSEN

STRANDPROMENADEN

Byplan / Development plan
M 1:5.000
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Bysnit fra Den eksisterende bymidte mod havnen
principsnit

Bysnit fra Stationsområdet mod Collstropgrunden
principsnit

Bysnit på tværs af havnen fra Collstropgrunden mod Søndre Strand

SØNDRE STRAND
SØNDRE STRANDDEN GRØNNE KORRIDORKULTURKORRIDORENKULTURHUSET

KULTURHUSET
HAVNEN

HAVNEN

HAVNEKVARTERET

HAVNEKVARTERET

HAVNEPLADSEN
HAVNEBROEN

HAVNEBROEN

BYMIDTEN

BYMIDTEN

KØGE TORV

COLLSTROP KVARTERET

KULTURSTRØGET

KULTURSTRØGET

INDUSTRIHAVNEN
COLLSTROP KVARTERET

COLLSTROP KVARTERETSTATIONSKVARTERET

EKSISTERENDE BYMIDTE
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Køge Kyst

ETAPER OG MILEPÆLE

procesplanlægning
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Opstart

BOLDSPIL

Fleksible sportsbaner opmales på 
eksisterende overflader.

FORBINDELSER
For at styrke forbindelsen 
mellem havn og by er 
slipperne ned til havnen 
aktiviteret med små 
butikker, cafeer og 
udendørs kunstgalleri 

Aktivere forbindelse

Fremtidsbriller viser 
det nye stationsom-
råde som en indgang 
til Køge Bymidte og 
Collstropgrunden.

Udstilling
Leg
Park

Kombineret trappe og infobox omkring den 
fremtidige bro. Udsigt fra toppen af trappen 
giver et overblik over den fremtidige udvikling 
af havnen. 

FOKUSPUNKT : BROEN

FOKUSPUNKT : INDGANG 
POINT

Open K skulptur kombineret med info
box markerer indgangen til Søndre 
Havn og beskriver planerne for 
fremtiden. 

Illumination af Havnebroen 
Performances og events
Skateboarding
Rollerskating

ESTABLISH CULTURE LOOP
For at lede folk ind i områ-
det etableres et kulturloop 
som markeres med maling 
og grafik. 

TAPPERIET
Skateboard rampe
Graffitipark
Basketball
Café
Koncerter
Græsflade for ophold og leg

Fitness udstyr

KEY PLACE: HARBOUR BATH

Infobox describing future  beach 
promenade and it’s activities

FOKUSPUNKT: HAVNEBAD

Siddeskulpturer og 
infomøbler beskriver den 
nye strandlinie og havne-
badet. 

Infobox beskriver den fremtidige 
udvikling af Vandkulturhavnen med 
roklub, mindre sejlsport, kano og 
kajak, dykning osv. 

FOKUSPUNKT: VANDKULTURHAVN

Eksisterende caféer 
og barer suppleres med
fiske- og havne-
marked og festival.

HAVNEPLADSEN

NEW KØS MODERN

Starting point for 
outdoor exhibition of art 
for public space. The 
exhibition is to start 
with temporary and 
dynamic, (marked with     
).

1st HARBOUR FESTIVAL

takes place on places 
around the culture loop.

Midlertidig scenestruktur med infobox 
beskriver de fremtidige ideer med 
Kulturpladsen og Kulturhuset og 
Kulturstrøget.

Loppemarked
Havnefestival
Performances/Koncerter
Open Air Cinema

FOKUSPUNKT: KULTURPPLADS

Mikrobryggeri

Fitness udstyr
Street Basket
Leg og spil

Petanque
Urban kunstgalleri

FOKUSPUNKT: NY T STATIONSOMRÅDE 

FOKUSPUNKT: BEACH PROMENADE

Illustration opstart
År 2012

opstarte aktiviteter
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Kulturpladsen

Aftendans på kulturpladsen med kulturhuset i baggrunden.
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Kulturpladsen 1:500

Kulturpladsen
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Klubhus
Brug af eksiste-
rende bygninger

NY RÅDHUSPLADS

Skøjtebane (winter)
Udstilling og borgerinfo. 
Udendørs scene for teatret

NY BUSTERMINAL 
OG ADGANG TIL 
COLLSTROP   

BMX / MOTOCROSS BANE

ØA-BYGNING TRANSFORMERES TIL NYT 
KULTURHUS

Udstilling
Workshops
Skabende værksteder
Billedkunstskole
Øvelokaler
Undervisning
Café

Beach Volley turnering
drageopsætning

Biograf
Caféer
Bars
Restauranter
Fitness

Biograf
Caféer
Bars
Restauranter
Fitness

Biograf
Caféer
Bars
Restauranter
Fitness

Biograf
Caféer
Bars
Restauranter
Fitness

Biograf
Caféer
Bars
Restauranter
Fitness

GENBRUG AF SILO
Klatrevvæg udvendig
Dykkesimulator indvendig

Flydescene

Petanque

Midlertidig drivhuse 
struktur med café, udstilling, atelierer,
værksteder, undervisning osv.

NEW KØS MODERN
Outdoor exhibition 
changes when new 
spaces are created along 
culture loop.
New possible places for 
this in Phase 2 are 
marked with      . 

INDENDØRSHAL
Sport
Loppemarked
Udstilling
Messer
Koncerter

Bordtennis
Skate

Svømmekluben for plads til 
at opsætte en oppustelig iglo
med svømmebassin 

MIDLERTIDIG SVØMMEBASSIN

Etape I

Illustration etape I
År 2017

forbinde byen
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Havnebroen en forårseftermiddag

Havnebroen
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Havnepladsen og Havnebroen 1:500

Havnebroen og
Havnepladsen
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Etape II

HAVNEBROEN

Cafeer
Butikker
Gallerier

MARITIMTMUSEUM

HAVNEPLADSEN

NY VEJTUNNEL

VANDKULTURHAVNEN

udvikles med små skure mod 
vandet som støtter vandsports-
aktiviteterne. t

Roklub
Sejlklub
Kano og kajak
Dykkerklub

Gamle jernbanespor 
forbinder til havnen

den nye havn
Illustration Etape II

År 2022
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Vandkulturhavnen en varm efterårsdag.

Vandkulturhavnen
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Vandkulturhavnen 1:500

Vandkulturhavnen
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Etape III

KULTURPROMENADEN
er videreudviklet med 
områder hvor borgerne kan 
komme tættere på vandet 
og med aktivitetsområder 
langs promenaden. 

STRANDPROMENADEN

udvikles med træflader og trin til ophold og som 
skaffer adgang til stranden. Aktiviteter udlægges 
langs med promenaden. 
Petanque
Fitness
Leg
Rekreative caféer
KØS offentlige kunstgalleri

NYT HAVNEBAD

Vínter og sommerbad
Omklædningsrum
Sauna
Iskiosk

BIOGRAF
CAFÉER
FITNESS
BARER
RESTAURANTER

Festivaler
Koncerter
Events

Leg
Baketball
Skate
Caféer
Udsigtsterrasser
Udendørs sportsfac.

KULTURSTRØGET
er videre aktiviret når 
ØA-bygningen transformeres
til kulturhus

Nogle af de multifunk-
tionelle sportsbaner og 
legefunktioner flyttes til 
strandpromenaden når 
området bebygges. 

etablering af byudviklingen

Illustration Etape III
År 2027
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En sommermorgen ved havnebadet.

Havnebadet og Strandpromendaden



Team    ASTOC Architects and Planners   /   MASU Planning   /   CORNELIUS + VÖGE   /   WSP Group   /   KOLLISION   /  studio uc   /   WS Green Technologies  46

Strandpromenaden 1:600

Strandpromenaden
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Etape IV

HOTEL & KONFERENCECENTER

TRANSFORMATION AF 
KØGE KORN BYGNIN-
GEN

ændres til orangeri.
Rekreativt grønt rum
Gallerier
Udstilling
Café

FLEKSIBILITET OVER TID

Fleksible byggningsstrukturer gør at byggningernes 
funktioner kan ændres med tiden når behovet 
skifter. Denna flexibilitet forplanter sig i byrums-
strukturen så også den er foranderlig og fleksibel 
og nye dynamiske byrum opstår.

CYKEL OG FODGÆNGERBRO

forbinder DEN GRØNNE 
KORRIDOR fra Køge Ås til 
Søndre Strand. 

DEN GRØNNE KORRI-
DOR LANGS Å MOD 
STRAND

NY SVØMMEHAL
NYT KØS MODERN

STRANDPROMENADEN
 
er færdigbygget og en del af KULTURSTRØGET 

Festivaler
Koncerter
Events

færdiggørelse openK
Illustration Etape IV 

År 2032
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Sommerliv i den grønne korridor i Søndre Strand kvarteret.

Den Grønne Korridor
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Køge Kyst

BILAG
- A: TIDSPLAN

- B: UDFLYTNING AF LEJERE FRA SØNDRE HAVN

- C: AREALFORDELING

- D: ØKONOMI - BEREGNINGER

openK
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
20112010 2013 2014 20162015 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 20302028 202920272012 2017 2022 20322031

Opgradere forbindelsen Bymidten - Søndre Strand 

 Aktivering af Kulturhusets omgivelser

Etape 1 - boliger
Etape 1.2 - Boliger 

Etape 1.3 - Boliger

Kontor

Kontor

Nye større sports- og fritidsfaciliteter 

Handel
O�entlig og privat service

Etablering af Kulturhus i ØA-bygning

Opgradere station og busterminal til transport hub
Ny fodgængerbro Collstrop-grunden - Bymidten

Byudvikling Køge Bymidte

Byudvikling Strandpromenaden

Byudvikling  Collstrop grunden Syd 
€€€

Rådhusudvidelse

Opgradere Roklub til Vandkulturcenter

Etape 2.1 Kontor | Boliger | O�. og priv. serv. 
Etape 2.2 Boliger | Kontor | 

Etape 2.3 Boliger | Handel

HAVNEBROEN - Bymidten - Søndre Havn 

Ny vejtunnel - Niels Juelsg.- Værftsvej
€€€

Renovering teaterbygningen - ændres til multisal
€€€

Byudvikling Kulturkajen

Opgradere havnefront til kulturpromenade /kulturloop

Etape 3.1 Boliger
Etape 3.2 Boliger | Handel

Kontor
O�entlig og privat service

Bydudvikling Søndre Strand

€€€
Byudvikling  Collstrop-grunden Nord

Ny cykel- og fodgængerbro forbinder åen med havnen

Forbinde Søndre Strand med Køge Ås 

Boliger
Kontor

Kontor
Byhandel

Boliger
Kontor

O�entlig og privat service

Byudvikling Stationsområde Nord

Byudvikling Åkvarteret

Byudvikling Søndre Mole

MANIFESTATION

IMAGE - DEN NYE HAVN 

BYEN SOM BRAND

milepæl
kulturhuset

milepæl

milepæl
busterminal

milepæl
havnebroen / havnestrøget

milepæl

milepæl
kulturstrøget

den grønne korridor

vandkulturhavnen

transport-hub

collstrop
 

milepæl
milepæl

åbne 

mulig-

heder

aktivere 

strategiske

steder

kon-

solidere

udvikling

nye 

forbindel-

ser

2010

Free
2010

2010

2010

2010

2010

2010
2010

2010

2010

2010

2013

2013

2013

2014

OA - Building

2015
2017

2017

2015

2015

2021

2021

2020
2022

2015
2022

Jobcenter
(Move to new
location)

Tapperiet
(Move to new
location)

2013 Date of lease expiration

Plot Boundary

!

!

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2021

2021 2021

2021

2021 Date of lease expiration

Area restricting development !

Affected Areas 

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

Order of Development

Phase   I - 2012 - 2017

Phase  II - 2017 - 2022

Phase III - 2022 - 2027

Phase IV - 2027 - 2032

1 2

BILAG A - TIDSPLAN

BILAG B - LEJERUDFLYTNING SØNDRE HAVN

Tidsplan over den samlede udvikling i Køge Kyst - 2012-2032
Tidsplanen er vist i en større  udgave på plancherne

Rækkefølge for udvikling af område ved Søndre Havn efter lejerudflytningerPåvirkning af lejerudflytninger på omgivende byggefelterUdløb af lejekontrakter / forventet lejerfraflytning  ved Søndre Havn



Team    ASTOC Architects and Planners   /   MASU Planning   /   CORNELIUS + VÖGE   /   WSP Group   /   KOLLISION   /  studio uc   /   WS Green Technologies  51

STATIONSOMR.

TOTALT

O�entlig og privat service

Kultur og fritid

Detailhandel /
kommercielt

Kontor

Boliger

Stationsområdet etageareal

    6.900 m²  O�entlig og privat service
    1.100 m²  Kultur og fritid
  14.700 m² Detailhandel / kommercielt
  22.400 m² Kontor
  11.900 m² Boliger

  57.000 m² Total etageareal

  12 % =
  2 % =

  26 % =
   39 % =
  21 % =

100 % =

O�entlig og privat service

Kultur og fritid

Detailhandel /
kommercielt

Kontor

Boliger

Sondre Havn etageareal

  17.300 m²  O�entlig og privat service
  10.700 m²  Kultur og fritid
    7.000 m² Detailhandel / kommercielt
  34.300 m² Kontor
145.800 m² Boliger

215.100 m² Total etageareal

  8 % =
  5 % =

    3 % =
   16 % =
   68 % =

100 % =

O�entlig og privat service
Kultur og fritid Kontor

Collstrop etageareal

    2.100 m² O�entlig og privat service
    1.900 m² Kultur og fritid
           0 m² Detailhandel / kommercielt
  44.500 m² Kontor
           0 m² Boliger

  48.500 m² Total etageareal

  4 % =
    4 % =
    0 % =

   92 % =
  0 % =

100 % =

O�entlig og privat service

Kultur og fritide

Detailhandel /
kommercielt

Kontor

Boliger
Samlet etageareal - Køge Kyst

  26.300 m²  O�entlig og privat service
  13.700 m²  Kultur og fritid
  21.700 m² Detailhandel / kommercielt
101.200 m² Kontor
157.700 m² Boliger

320.600 m² Total etageareal

  8 % =
  4 % =

    7 % =
   32 % =
   49 % =

100 % =

SØNDRE HAVN

COLLSTROP

Legend

Offentlig og privat service
Kultur og fritid
Detailhandel / kommercielt
Kontor
Boliger

0
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BILAG C - AREALFORDELING

Arealudlægning for hele området.
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Element Sub-division Area Unit Unit Price Total

Site Development
Roads 12.500 m² 1.050,00 DKK 13.125.000,00 DKK
Bicycle path 12.000 m² 850,00 DKK 10.200.000,00 DKK
Urban Spaces 26.000 m² 850,00 DKK 22.100.000,00 DKK
Green Areas 5.500 m² 600,00 DKK 3.300.000,00 DKK
Harbour  Promenade 8.000 m² 700,00 DKK 5.600.000,00 DKK
Beach Promenade 8.500 m² 700,00 DKK 5.950.000,00 DKK
Sidewalks 13.700 m² 850,00 DKK 11.645.000,00 DKK

Sum Site Development 71.920.000,00 DKK

Infrastructure
Bus terminal 2.850 m² 1.500,00 DKK 4.275.000,00 DKK
Level-free crossing /road tunnel 800 m² 25.000,00 DKK 20.000.000,00 DKK
Level-free crossing /pedestrians overpass station 900 m² 15.000,00 DKK 13.500.000,00 DKK
Level-free crossing /pedestrians Bridge centre - havn 2.100 m² 15.000,00 DKK 31.500.000,00 DKK
Level-free crossing /pedestrians Bridge marina 600 m² 15.000,00 DKK 9.000.000,00 DKK

Sum Infrastructure 78.275.000,00 DKK

Soil contamination
Sondre Havn 67.000.000,00 DKK
Station Area 10.000.000,00 DKK
Collstrop Site NOT necessary 0,00 DKK

Sum Soil contamination 77.000.000,00 DKK

Public Parking
- at ground level 340 stk 25.000,00 DKK 8.500.000,00 DKK
- inside building structures 200 stk 100.000,00 DKK 20.000.000,00 DKK

Sum Public Parking 28.500.000,00 DKK

Total Construction Costs 255.695.000,00 DKK

BILAG D - ØKONOMI

Phase I 2012-2017 Phase II 2018-2022
Phase III 2023-2027 Phase IV 2028-2032

0 DKK

100.000.000 DKK

200.000.000 DKK

300.000.000 DKK

400.000.000 DKK

500.000.000 DKK

600.000.000 DKK

700.000.000 DKK

800.000.000 DKK

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Income 1750 DKK/m²

Income 2000 DKK/m²

Income 2300 DKK/m²

construction costs

construction costs incl. Property

145.211.500,00 
DKK

62.302.500,00 
DKK

0,00 DKK

20.000.000,00 DKK

40.000.000,00 DKK

60.000.000,00 DKK

80.000.000,00 DKK

100.000.000,00 DKK

120.000.000,00 DKK

140.000.000,00 DKK

160.000.000,00 DKK

Income

Costs

142.049.250,00 
DKK

96.002.500,00 DKK

0,00 DKK

20.000.000,00 DKK

40.000.000,00 DKK

60.000.000,00 DKK

80.000.000,00 DKK

100.000.000,00 DKK

120.000.000,00 DKK

140.000.000,00 DKK

160.000.000,00 DKK

Income

Costs

137.385.500,00 
DKK

40.912.500,00 
DKK

0,00 DKK

20.000.000,00 DKK

40.000.000,00 DKK

60.000.000,00 DKK

80.000.000,00 DKK

100.000.000,00 DKK

120.000.000,00 DKK

140.000.000,00 DKK

160.000.000,00 DKK

Income

Costs

136.585.750,00 
DKK

44.227.500,00 DKK

0,00 DKK

20.000.000,00 DKK

40.000.000,00 DKK

60.000.000,00 DKK

80.000.000,00 DKK

100.000.000,00 DKK

120.000.000,00 DKK

140.000.000,00 DKK

160.000.000,00 DKK

Income

Costs

2027
2024

2022

Økonomisk model der viser cashflow og breakeven pr. årØkonomisk skema over udgifter jf. konkurrenceprogram

indtægter og udgifter for de 4 etaper
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Økonomisk skema over indtægter og udgifter 
for hele projektets udvikling 2012-2032

BILAG D - ØKONOMI


