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Kvalitet i udviklingen

Kære læser
Køge Kommune er under stor forandring. Vi markerer os som en af de kommuner, hvor udviklingen går
stærkest, både inden for boligbyggeri, erhvervsbyggeri
og infrastruktur.
I stationsområdet i Køge, i Sdr. Havn, i Køge Nord og
omkring Universitetshospitalet er områderne under
forandring og det er tydeligt, at udviklingen går stærkt
til gavn for hele kommunen.
Køge byråd har valgt at fokusere på den særlige identitet og styrke, der gør Køge Kommune eftertragtet, og
som vi skal holde fast i, også når det går rigtig stærkt
Køge Kommuneplan 2017 er byrådets plan for udviklingen i de næste 12 år, og byrådet har besluttet,
at den grundlæggende værdi for denne udvikling er
Kvalitet i Udviklingen!
Køge By er en stor del af vores identitet som kommune, men den gør det ikke alene. De kvaliteter, der er i
de mindre bysamfund, i de velbevarede landsbyer og i
de smukke landskaber, er det, vi tager udgangspunkt
i, når vi udvikler vores kommune. Alle vegne søger vi
efter det bedste.
Et af de vigtigste parametre for at måle kvaliteten
inden for den fysiske planlægning er at se på, hvor
stor efterspørgsel der er på at etablere sig i Køge
Kommune. Vi må konstatere, at der er en meget stor

efterspørgsel – én af de største i hovedstadsområdet både inden for tilflytning af borgere og virksomheder.
Kvalitet er også smukke og bæredygtige områder, hvor
arkitektur og kulturarv går hånd i hånd med byudvikling, klimasikring og vedvarende energi - gode og
nære rekreative områder, gode muligheder for bevægelse og et godt liv med naboer – med andre ord: vi
vil være kendt for kvalitet og bæredygtig udvikling!
Detailhandlen er én af de grundpiller, som en stærk
udvikling hviler på. Byrådet vil sikre en sund og stærk
detailhandel, og det er vigtigt for os, at denne handel er med til at understøtte det overordnede mål om
kvalitet i udviklingen. Det er med til at vi fortsat kan
have et attraktivt handelsliv, og med til at imødegå
udfordringerne fra en stadig stigende nethandel og en
generel ændring i butiksstrukturen.
Derfor planlægger vi først og fremmest nye butikker i
vores eksisterende bymidter. Det er med til at sikre de
levende bymiljøer, vi stræber efter. Det gælder vores
mindre byer, men i særlig grad Køge bymidte, som er
vores stærke dynamo i kommunen inden for detailhandel og kultur. Køge bymidte er vores stærkeste identitet, og vi passer godt på den!
Der skal skabes de bedste muligheder for, at flere
benytter offentlig transport. Derfor planlægger vi
vores byudvikling tæt på kommunens stationer, men
vi sikrer også, at der samtidig er mulighed for lokal
udvikling uden for disse områder. Det kan være ved
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at se på udviklingsmuligheder i vores landsbyer, eller
ved huludfyldning og omdannelse i vores eksisterende,
mindre byer.
Det er vigtigt, at man også som ældre har et valg i
forhold til at blive i sit nærområde. Det er en kvalitet,
at byområderne består af alle former for familier. Vi
planlægger for ”hele byer” – og for alle aldre - det er
bæredygtig udvikling!
Med dette Forslag til Kommuneplan 2017 for Køge
Kommune ser jeg frem til at høre alle de meninger
og kommentarer, der er helt sikkert vil komme i den
høringsperiode, vi nu har indledt.
Når høringsperioden er slut, vil byrådet se på de
bemærkninger, der er kommet, og derefter vil den endelige Kommuneplan 2017 bliver vedtaget i slutningen
af 2018.
Rigtig god læselyst!

Marie Stærke
Borgmester
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Læsevejledning

Kommuneplanens opbygning
Køge Kommuneplan 2017 beskriver de næste 12 års
udvikling i kommunen. Kommuneplanen beskriver
både byrådets visioner og de forudsætninger, der ligger til grund for dem.
Kapitel 1 Hovedstruktur
Hovedstrukturen er en beskrivelse af den overordende
vision, som ligger til grund for kommunens fysiske
udvikling. Hovedstrukturen indeholder både de ønsker
til den fremtidige udvikling, som byrådet vil arbejde
for, en beskrivelse af hvilke kvaliteter, byrådet finder
væsentlige at inddrage i den fremtidige planlægning,
hvilke samarbejder og aftale, som har betydning for
udviklingen, og den indeholder en beskrivelse af de
strukturer, som er grundlaget for den fysiske udvikling.
Det gælder by- og centerstruktur, infrastruktur og grøn
struktur.
Kapitel 2 Plantemaer
Kapitlet omholder en beskrivelse af de plantemaer,
som er en følge af visionerne beskrevet i kapitel 1. Her
beskrives områderne inden for den fysiske planlægning
mere detaljeret, og byrådets mål og retningslinjer for
området er uddybet.
Kapitel 3 Beskyttelsesinteresser
Kapitlet indeholder de overordnede retningslinjer for
kommunens administration af det åbne land og for
kulturarven i hele kommunen.
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Kapitel 4 Rammer for lokalplanlægningen
Rammerne beskriver de regler, der gælder for den
enkelte ejendom eller for et nærmere præciseret
område. Her fastlægges fx anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimal højde, parkeringsnorm mv. Rammerne danner udgangspunktet for den efterfølgende
lokalplanlægnng.
Kommuneplanen er bindende for byrådet
Byrådet skal virke for gennemførelsen af kommuneplanens retningslinjer. Det betyder, at byrådet ikke kan
give tilladelse til at ændre anvendelse eller til at bygge
imod de rammer, som er fastlagt i planen. Det sikrer
på den ene side, at borgerne kan være sikre på, at der
ikke sker pludselige ændringer for deres ejendom, og
på den anden side, at kommunen ikke skifter retning
for den fysiske planlægning uden en forudgående debat og borgerinddragelse og evt. kommuneplantillæg.
Sådan administreres kommuneplanen
Kommuneplanen er, især på det tekniske område,
et vigtigt administrationsgrundlag for udviklingen af
kommunen. Det er på baggrund af rammerne i kommuneplanen, at byrådet vedtager nye lokalplaner. Som
borger er man først bundet af kommuneplanen, når
rammerne bliver indarbejdet i en lokalplan. Der er dog
tilfælde, hvor der kan administreres direkte efter kommuneplanens rammer.
Kommuneplanens betydning for borgerenSom borger, erhvervsdrivende eller anden interessent, er det muligt at bruge kommuneplanen som det
dokument, der samler de overordnede fortællinger i
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kommunen. For ejendomme i byzone, hvor der ikke er
lokalplanlagt, er det kommunenplanen, der sammen
med bygningsreglementet danner grundlag for byggesagsbehandlingen. For ejendomme i landzone, er det
kommuneplanen og landzonebestemmelserne i planloven, der danner grundlag for byggesagsbehandlingen.
Ved nybyggeri eller investering i fast ejendom eller
lignende, er det muligt at se i komuneplanen, hvilke
planer, der er for det aktuelle område.
Miljøvurdering
Kommuneplanen er omfattet af Lov om Miljøvurdering
af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
Det betyder, at det skal undersøges på et overordnet
niveau, om de ændringer af planen, der sker i forhold
til den gældende planlægning, kan få indvirkning på
miljøet.
Miljøvurderingen af Kommuneplan 2017 for Køge Kommune omfatter mange emner, herunder by og befolkning, biologisk mangfoldighed, klima, vand, landskab,
kulturarv med videre.
Miljøvurderingen er indsat som bilag 3 bagerst i kommunenplanen.

Kapitel 1
Hovedstruktur

11B03
11B01
11B04

11B02
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1.1 Kvalitet i udviklingen

Kommuneplanstrategi 2016
I Planstrategi 2016 satte byrådet fokus på kvaliteten af kommunens udvikling - især inden for de
fire temaer, som er udpeget som særlig vigtige i
de kommende år, og som det derfor blev besluttet
skulle ligge til grund for en revision af Kommuneplan 2013:
•
•
•
•

Tiltrækning af erhverv med høje ambitioner
Variation og høj kvalitet i boligudbygningen
Levende bymiljøer
Klima og grøn omstilling

Emnerne har blandt andet indgået i arbejdet med
at afdække behov for at udlægge nye arealer til byeller erhvervsformål eller for at justere eller ændre
på de eksisterende områder.
Med vedtagelse af Planstrategi 2016 besluttede
byrådet desuden, at følgende emner skulle indgå i
forslag til Kommuneplan 2017:

I Regionplan 1973 var Køge udpeget som det helt store udviklingsområde med planlagt ca. 60.000 nye boliger i Knudepunkt Køge. Tanken
om Køge som regionalt vækstcenter stammer herfra.
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• Målsætningerne fra helhedsplaner og by-strategier for Herfølge og Borup og de øvrige bysamfund
skal indarbejdes
• 		Områder, der kan omdannes og fortættes i de
eksisterende byområder, skal udpeges
• 		Behovet for justering af udpegninger i det åbne
land, fx særligt værdifulde landskaber, skovrejsningsområder, naturområder eller kulturmiljøer
skal vurderes
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• 		Kommunens klimasikringsplan skal indarbejdes
• 		Behovet for at indarbejde elementer af den strategisk energiplan, herunder områder til vindmøller eller andre energianlæg skal vurderes
• 		Retningslinjer for digital infrastruktur skal indarbejdes.
Alle emner er efterfølgende blevet vurderet og
diskuteret og indgår nu i Forslag til Kommuneplan
2017.
Knudepunkt Køge
Køge Kommune er et af hovedstadsområdets og
Region Sjællands stærkeste udviklingsområder. Det
skyldes ikke mindst den helt centrale beliggenhed
ved den nationale og regionale infrastruktur. Men
udviklingen er ikke kommet af sig selv. I årevis
har Køge Kommune arbejdet intensivt på at skabe
grundlaget for den udvikling, kommunen nu er midt
i i disse år, og der arbejdes ustandselig for at udnytte de muligheder, der skabes.
Køge ligger i et knudepunkt på det overordnede
europæiske vej- og banenet. De tre motorveje Syd-,
Vest- og Køge Bugt Motorvejen, der fletter sammen
i Køge, er hovedstadsområdets trafikale livsnerve,
hvad angår vejtrafikken.
Med udvidelse af Køge Bugt Motorvejen fra Solrød
til motorvejsudfletningen og åbningen af Køge Nord

1.1 Kvalitet i udviklingen

Greater Copenhagen
Køge Kommune samarbejder med 79 kommuner
i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region
Skåne om en regional udviklingsstrategi med henblik
på international markedsføring. Samarbejdet kaldes
Greater Copenhagen. For eksempel skal nye infrastukturprojekter koordineres i dette forum med henblik

på en fælles styrkelse af den samlede region. Køge
Kommune har to særlige projekter med i dette samarbejde, nemlig byudvikling af Køge Kyst og markedsføring af Køge som et internationalt hotspot for
logistik. Det sidste er et samarbejde med Femernforbindelsen og Københavns Lufthavn.

Kristianstad University Sweden

Aarhus University Copenhagen
Technical University of Denmark

University of Copenhagen
Lund University

Roskilde University
Copenhagen Business School
IT University of Copenhagen
Aalborg University Copenhagen

Køge Kommune er centralt placeret med attraktive transporttider til fx Sydsverige og Hamborg.

Swedish University of
Agricultural Sciences
Malmö University

University of Southern Denmark

Universities
University hospitals

station på jernbanen København-Ringsted, er Køge
koblet på den internationale trafikstruktur, og der er
samtidig blevet mulighed for en væsentlig forbedring
af den regionale banebetjening i Køge samt i Vest- og
Sydsjælland.

Science parks
Innovation incubators

På baggrund af disse infrastrukturelle forbedringer
planlægges der for mere eller mindre omfattende byudvikling ved de fleste af kommunens stationer.
Greater Copenhagen - et samarbejde mellem 79 kommuner i Region Sjælland, Region Hovedstaden. og Region Skåne.
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1.2 Køge Kommune i regionalt perspektiv

Kortbilag A: Hovedstadsområdet og de fire geografiske områdetyper

Fingerplan 2017
Køge Kommune er omfattet af det statslige
direktiv, Fingerplan 2017. Fingerplanen sikrer,
at regionens by- og erhvervsudvikling sker i
overensstemmelse med en planlagt fingerbystruktur, og den er dermed også grundlaget
for Køge Kommunes hovedstruktur. Princippet
er, at den bymæssige udvikling primært sker
ved byomdannelse og byfortætning inden for
de eksisterende byområder og ved at forlænge og ”fortykke” byfingrene, hvor der er
mulighed for god, kollektiv trafikbetjening.

I forbindelse med den igangværende revision
af Fingerplan 2017, og dermed vedtagelse af
Fingerplan 2018, har kommunen ønsket mulighed for at forlænge fingerbyen til Herfølge
og at ”fortykke” fingerbyen ved Hastrup Ø.
Dette vil i væsentlig grad forbedre kommunens udviklingsmuligheder til gavn for både
borgerne og miljøet.

I Køge Kommune planlægges der imidlertid
også for nye byområder uden for den afstukne fingerbystruktur for at udnytte potentialet
for den lette adgang til offentlig transport
med kort transporttid til fx arbejdspladserne i
København, som er opstået som konsekvens
af åbningen af København-Ringstedbanen og
dermed også bedre betjening af stationerne
Herfølge og Tureby.

Fingerplan 2017. Byområder og grønne kiler.
Det indre storbyområde
Håndfladen
Det ydre storbyområde
Byfingrene
Landområde

De grønne kiler

De grønne kiler

Indre kiler og kystkiler

Transportkorridor

Ydre kiler

Lufthavne

Det øvrige hovedstadsområde

Derfor er der i denne planperiode ”byttet”
et område i Borup , som var planlagt til ny
boligbebyggelse, til tre andre og nye områder
i kommunen, nemlig ved Algestup (Tureby
st.), Herfølge og Lille Skensved. Det vil sikre
lokal udvikling i disse byer med nem adgang
til kollektiv trafikbetjening.

Byområde
Landområde
Sommerhusområde

Køge
Kommuneplan
2017 - Kapitel
14 Fingerplan
2017 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets
planlægning1
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Fig. 1.2.3 Fingerplanens ”Køgefinger”. De gule
områder er landområder, hvor det formelt er
muligt at byudvikle. De røde områder er eksisternde by.

1.2 Køge Kommune i regionalt perspektiv

Disse områder indgår derfor i kommunens fremtidig
udviklingspotentiale. Herunder vil det være oplagt at
se på muligheden for at etablere en station ved Hastrup på strækningen mellem Næstved og København.
Byrådet ønsker også at ændre den generelle planlægning for visse områder i kommunen, nemlig Fingerplanens landområder, som er vist med lys gul farve på
fig 1.2.3. Disse områder ligger uden for det egentlige
byområde, men inden for fingerbyens afgrænsning og
derfor formelt mulige at byudvikle.

Regionalt boligområde
Med sin placering i udkanten af hovedstadsområdet og en central beliggenhed tæt på natur, kultur,
motorvejs- og S-tognettet, er Køge Kommune fortsat
en attraktiv bosætningskommune, og der er konstant
efterspørgsel på attraktive byggegrunde til alle former
for boligbyggeri.
Køge Kommune forventer en befolkningstilvækst i de
kommende 12 år på ialt ca. 9.000 personer, hvilket

ligger markant over gennemsnittet i hovedstadsområdet. Ud over de tidligere nævnte byudviklingsområder i
kommunen, er Køge Nord allerede planlagt til fremtidig
byudvikling omkring den nye station, ligesom boligområderne i Køge Kyst udvikler sig hurtigt.
Kommuneplan 2017 fastsætter en rækkefølge for
udviklingen af de nye byområder, så en stabil og kvalitetssikker udvikling opnås - også ud over kommuneplanens 12-års dækningsperiode.

På trods af disse formelle muligheder, er det reelt
ikke muligt at udvikle nye boligområder i en stor del
af disse udpegede områder. De er nemlig i stor grad
enten omfattet af store landskabs- og naturfredninger
eller støjbelastet fra den regionale infrastruktur, der
løber gennem kommunen.

Køge Havn er en af landets største udviklingsprojekter i disse
år, drevet af partnerskabet mellem Køge Kommune og Realdania By og Byg, Køge Kyst. Ved opfyldning af søterritoriet skabes ca. 40 ha nyt areal, som sammen med en unitterminal på
21 ha og udvidelse af Køge Marina tilfører Køge by, og dermed
hele kommunen helt nye kvaliteter og muligheder. Byudviklingsprojektet Køge Kyst realiseres efterhånden som erhvervsvirksomhederne i Sdr. Havn flytter til den nye erhvervshavn.
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1.2 Køge Kommune i regionalt perspektiv

Erhvervsudviklingen
Der sker en fortsat forskydning af erhvervsstrukturen
i kommunen mod samme sammensætning som i det
øvrige hovedstadsområde, dvs. mod de højteknologiske og videnbaserede erhverv. Samtidig ses en større
vægt af servicevirksomheder, der beskæftiger sig
med international transport, handel og logistik. Denne
udvikling forventes at fortsætte, i kraft med at Skandinavisk Transport Center udvider med nye arealer nord
for jernbanen, Lille Syd.
I Køge Nord, i Køge Kyst og ved stationsområdet er
der fortsat en meget stor kapacitet til udvikling af nye
kontorvirksomheder, samtidig med at der i forbindelse
med etableringen af Køge Idrætspark bliver mulighed
for nye kontorerhverv, fx med særlig tilknytning til
idrætsparken.
Universitetshospitalet
Region Sjællands omfattende udvidelse af Køge Sygehus til Sjællands Universitetshospital, vil efter endt
udbygning og ombygning samle regionens specialiserede behandlingsfunktioner og forsknings- og undervisningsaktiviteter i Køge.
Dette vil tilføre Køge Kommune helt nye muligheder,
dels i kraft af, at antallet af arbejdspladser forventes
næsten tredoblet til ca. 4.100, dels den dermed øgede
efterspørgsel efter nye boliger til de ansatte. Dette vil
påvirke Køge Kommune som helhed, og allerede nu er
de fysiske ændringer tydelige i området omkring Ølby.

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 1

Vejstrukturen i er under forandring, ligesom hele infrastrukturen generelt skal tilrettelægges til den langt
større trafik, som udvidelsen vil medføre. Hospitalet
udformes som en 11 etager højt bygningskompleks,
som også visuelt vil præge kommunen.
I tilknytning til hospitalet har Køge Kommune udlagt
erhvervsormådet Bellingeparken, som vil kunne anvendes til at understøtte erhvervsmæssige forhold som
følge af placeringen tæt på hospitalet. Herunder er der
mulighed for at uddannelses- eller forskningsinstitutioner kan etablere sig tæt på hospitalet. Den forventede
synergieffekt vil yderligere gavne erhvervsudviklingen
i kommunen.
Regionalt transportcenter
Transportcentret er udvidet hurtigt de seneste år, og
byrådet har besluttet, at også arealer nord for Lille
Syd-jernbanen skal indlemmes i STC. Derfor indgår
området i en rammelokalplan for hele Køge Nord, som
efterfølgende vil blive fulgt op af lokalplaner for både
erhvervscenter- og boligbyggeri. De første planer er
ved at blive realiseret og omfatter et nyt parker-ogrejs anlæg ved Køge Nord station.
Ved Bjæverskov Vest er der mulighed for at etbalere
yderligere areal til transportcenter og logistikvirksomheder. I de kommende år, vil byrådet se på muligheden
for at placere en combiterminal, tæt på den overordnede infrastruktur. Placeringen er endnu ikke fastlagt.
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Uddannelse
Køge har sin egen uddannelsesby, CAMPUS Køge, som
samler både folkeskole, ungdoms- og videregående
uddannelser, forskning, erhverv og studieliv. Campus
skaber rammerne for, at unge og voksne kan få en uddannelse og dygtiggøre sig hele livet igennem, ligesom
det er med til at styrke forskning, entreprenørskab og
innovative miljøer. Campus arbejder tæt sammen med
erhvervslivet om vækstmuligheder.
Der er over 4400 elever, studerende og kursister i
Køge, hvoraf ca. 41 pct. bor i Køge Kommune. Det er
visionen, at antallet af studerende i 2022 skal være
fordoblet og samtidig skal en større del af de unge
bosætte sig i kommunen. Det skal blandt andet ske
ved at styrke de eksisterende uddannelsesmuligheder,
fx ved Bellingeparken i tilknytning til Universitetshospitalet, samt ved at tiltrække flere uddannelsestilbud til
kommunen. I den forbindelse udlægger Kommuneplan
2017 yderligere arealer til udvidelse af Campus Køge.
Tværkommunale samarbejder
Køge Kommune er en del af Region Sjælland og er
dermed medlem af en lang række tværkommunale,
politiske samarbejdsfora som fx Kommunekontaktrådet
(KKR Sjælland), Kommunekontaktudvalget (KKU Sjælland) og Greater Copenhagen.

1.2 Køge Kommune i regionalt perspektiv

Skandinavisk Transport Center. Den 30 meter høje lagerbygning til virksomheden Nomeco er her under opførelse. Lageret bliver nordens største og mest moderne medicinlager.
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Mange af disse samarbejder tager udgangspunkt i den
sjællandske geografi, men som de øvrige kommuner
i hovedstadsområdet, har Køge Kommune også den
særlige udfordring at skulle tænke regionalt og planlægger i dialog med nabokommunerne i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2017.
Grænseoverskridende arbejdsmarked
Borgere i Køge Kommune bor midt i et stort arbejdsmarked. Mange pendler både ud og ind af kommunen
hver dag for at arbejde. Lidt over halvdelen, nemlig
53% af de ca. 27.000 personer, der har deres arbejdsplads i kommunen, pendler ind fra andre kommuner. Dette er udtryk for en stigende konkurrence på
arbejdsmarkedet – en tendens som forventes at blive
forstærket i de kommende år.
De igangværende nybyggerier og anlægsprojekter
sætter en klar vækstdagsorden i Køge Kommune, og
udviklingen giver mange, nye muligheder.
Erhvervsaktiv befolkning
I Køge Kommune forventes antallet af 26-59-årige
at stige med 9,7 pct. frem mod 2029. Det samlede
befolkningstal forventes at stige med 14,7 pct. Således
vil de 26-59-åriges andel af den samlede befolkning
for planperioden falde med ca. 2 pct. point fra 44 pct.
til 42 pct, hvilket vil medføre, at den erhvervsaktive
andel af befolknngen falder marginalt.

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 1

Regionalt detailhandelscenter
Køge by udgør sammen med byerne Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Greve en ring af
regionale handelscentre, der ligger på grænsen mellem
hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland.
Køge by er som regionalt detailhandelscenter særligt
i konkurrence med Roskilde, Høje Tåstrup, Hundige,
Næstved og Ringsted. Efter åbningen af en række nye
butikker i Rådhusstrædet i efteråret 2017 er der tilført
13.000 m² butiksareal til bymidten, og Køge står nu
endnu stærkere i den regionale konkurrence, og er i
2017 for anden gang kåret som Danmarks bedste handelsby af organisationen Dansk Erhverv.
Byrådet ønsker at styrke bymidtens handelsliv yderligere, og har samtidig fokus på at sikre butikkerne i
den gamle bymidte. Derfor begrænses den fortsatte
butiksudbygning i bymidten til kun at omfatte større
butikker på Collstrop-grunden. Yderligere udbygning
i stationsområdet afventer erfaringerne med, hvilken
effekt de nye butikker får på handelslivet generelt.
Med Kommuneplan 2017 er der derfor nu mulighed for,
at etablere store butikker på Collstropgrunden i form
af butikker der forhandler fx elektronik eller møbler
samt mulighed for en stor dagligvarebutik. Kommuneplan 2017 tilfører i alt 10.000 m² detailhandelsareal til
Collstropgrunden.
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Samtidig er den samlede ramme for ny detailhandel i
stationsområdet reduceret med 7.000 m² i forhold til
Kommuneplan 2013 for at sikre, at udviklingen inden
for detailhandlen sker optimalt og i overensstemmelse
med de mål, byrådet har sat for at sikre levende bymiløjer, identitet og kvalitet overalt.
Inden for de sidste år er der sket et fald i antallet
af butikker. Det skyldes en national og international
tendens til, at der bliver færre, men større butikker, og
naturligvis det øgede fokus på internethandel. I Køge
bymidte er der en tendens til, at de lokaler, der ikke
længere anvendes til butikker, omdannes til cafeer og
lignende, hvorved de er med til yderligere at styrke en
levende bymidte - men der er fortsat god mulighed for,
at nye butikker kan etablere sig inden for den eksisterende butiksstruktur.
Butikker uden for Køge By
Uden for Køge bymidte ønsker byrådet at give mulighed for flere butikker i Herfølge, primært dagligvarebutikker. I Borup ønsker byrådet at styrke den eksisterende bymidte ved at koncentrere butikkerne omkring
centeret i den nordlige del af bymidten. Området
omkring Borup station vil fremover kunne omdannes til
boliger, hvis der er lokale ønsker til det.
I den øvrige del af kommunen vil der i begrænset omfang blive mulighed for at etablere små butikker til den
daglige, lokale forsyning.

1.2 Køge Kommune i regionalt perspektiv

Køge by er et regionalt detailhandelscenter og danner også
rammen for en aktiv torvehandel hver onsdag og lørdag.
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme
ved at have fokus på udvikling af levende bymiljøer
• Arbejde med kvaliteten af byens rum, både arkitektonisk og funktionelt - og målrettet i forhold til hvor,
de ligger, og hvem der skal bruge dem
• Understøtte levende bymiljøer, både i form af kulturelle aktiviteter og andre former for aktiviteter, hvor
mennesker mødes
• Arbejde aktivt med detailhandelsplanlægningen så
placering af nye butikker understøtter et levende
bymiljø og ikke trækker aktiviteter ud af af bymidten
• Sikre kulturarven og de bevaringsværdige kulturmiljøer som smukke og identitetsskabende rammer for
livet i Køge Kommune
• Sikre attraktive, let tilgængelig fælles friarealer i
boligområderne som mødesteder for beboere og gæster.

Kvalitet og identitet
Overalt i Danmark, og i mange andre lande, trues bylivet af nedgang, og dermed reduceres mulighederne
for at være sammen med andre mennesker under
uformelle forhold.
Nedgangen i antallet af butikker, placering af butikker
uden for bymidterne og generel mangel på opmærksomhed på de ting, der skaber rammerne og understøtter et godt og vedkommende liv i byerne er en del
af forklaringen. Mennesker er sociale væsener og kan
generelt lide at være sammen med andre mennesker
og kan lide at opholde sig og bevæge sig sammen med
andre.
I Køge Kommune bliver rammerne skabt for at mennesker mødes i levende bymiljøer. Det opnås ved at være
opmærksom på udformningen af omgivelserne, både
når der skabes nyt, og når der skal passes på det, der
er. Det opnås også ved at give plads og mulighed for
alle slags aktiviteter, hvor folk samles.
Det er at arbejde med kvalitet og identitet, og det er
det, der gør Køge Kommune til noget særligt.
Overalt i kommunen skal der satses på de store og
små forskelle, der skal til, for at alle trives, at folk mødes, og at både borgere og virksomheder er glade og
stolte over at høre til i kommunen.

Byens rum skal bruges til aktiviteter, som understøtter levende bymiljøer.

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 1

14

De virkemidler, som kan anvendes, udgøres af et bredt
spekter af tiltag, fx

1.3 Levende bymiljøer

• Et aktivt musik- og teaterliv
• Kunst i det offentlige rum i samarbejde med KØS,  
Museet for kunst i det offentlige Rum
• En velovervejet detailhandelsplanlægning
• Gennemtænkt planlægning af byrum og boligområder
• Støtte til aktiviteter både i byen og i de almennyttige boligområder og i landsbyerne
• Et aktivt idrætsliv
• Sikring af kulturarv og kulturmiljøer
• Trafikplanlægning og tilgængelighed for
• Indtænke grønne områder og grønne forbindelser
• Sørge for at kommunen også i fremtiden fungerer
optimalt uden konflikter mellem forskellige anvendelser.

arbejde med Realdania By og Byg i forbindelse med
udviklingen af Køge Kyst-projektet. Gennem mange år
har der været arbejdet intensivt med at give det tidligere erhvervsområde ved Sdr. Havn en særlig identitet
- Livet før byen!
Utallige er de projekter som gennem de sidste 5-10 år
er gennemført i Sdr. Havn. Det er Køge blevet kendt
for i hele Danmark, og det tiltrækker i stor stil opmærksomhed.

I de store byudviklingsområde ved Køge Nord, skal der
bygges videre på erfaringerne fra Køge Kyst og også
her arbejde intensivt med at sikre et kvalitetsfuldt
byområde med sin helt særlige identitet.
Den nye station Køge Nord er udformet som en slange,
der snor sig over motorvejen og jernbanen og forbinder S-tog og højhastighedsbane. Den symboliserer
fremsynethed og kvalitet - en optimal ramme for at
mennesker mødes.

Køge Nord Station. En helt særlig udformning af den nye station, giver en særlig identitet og kvalitet til den nye bydel Køge Nord
og udgør vartegnet for hele området. Stationen er tegnet af arkitektfirmaerne COBE og Dissing + Weiltling.

Kulturarv
Kulturarven er et vigtigt aktiv for Køge Kommune.
Køge er kendt for den ikoniske og velbevarede middelalderbymidte. Den bliver der passet godt på, ligesom
der bliver passet på de øvrige kulturmiljøer som fx
stationsbyerne Borup eller Herfølge, eller de velbevarede landsbyer.
Når kulturarven indgår som strategisk element i den
fysiske planlægning er det i høj grad en ressource,
der kan medvirke positivt til at fremme bosætning,
erhvervsudvikling og turisme.
Byudvikling
Arbejdet med at understøtte den helt særlige identitet
i hver enkelt by- og boligområde indgår også i de helt
store byudviklingsområder. Byrådet har fx et sam-
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Stubberup

Gammerød
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Store Salby
Ølby

Nørre Dalby

Kimmerslev

Ølsemagle Lyng

Ølby

Ølby Lyng

Lille Salby
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Lellinge
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Bjæverskov
Åshøje
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Ringsbjerg

N

Sædder

Tessebølle

Fruedal

Algestrup

3250 meter

5 km

Efter Køge by følger de to mellemstore byer Herfølge
og Borup. Begge byer har været stationsbyer siden
sidste halvdel af 1800-tallet. Borup er som hovedby i
den tidligere Skovbo Kommune fortsat hovedby i den
vestlige del af kommunen.
Spredt rundt i kommunen ligger de seks mindre byer,
Ejby, Lellinge, Lille Skensved, Algestrup, Bjæverskov
og Vemmedrup, samt mellem 30 og 40 landsbyer og
flere andre, mindre bebyggelser.

Hastrup

Tuemose

Slimminge

Kommunens geografi og bystruktur
Køge er den største by i Køge Kommune. Byen består
af den gamle, velbevarede købstad og de omkringliggende bolig- og erhvervsområder, som Ølby og Hastrup, herunder også de to store byudviklingsområder
Køge Kyst og Køge Nord.

Sonnerup

Byudviklingsområderne Køge Kyst og Køge Nord er
resultater af planlægning inden for de seneste 10 år.
Disse områder er baseret på deres egen fortælling om
enten omdannelse af et havneområde eller udvikling af
en ny by, tæt på den nye, regionale Køge Nord Station.
Bystrukturen er baseret på at skabe velfungerende
bydele med adgang til detailhandel, offentlig og privat
service samt højklasset banebetjening (regional- og
S-tog) inden for gang- og cykelafstand. Højklasset
banebetjening til København er mulig i byfingeren ved

Kanderød

0

Køge Kommune med byer og landsbyer.
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stationerne Køge Nord, Køge og Ølby samt i forlængelsen af denne: Herfølge og Tureby St. ved Algestrup.
Borup Station ligger på hovedstrækningen mellem
Roskilde og Ringsted, og Lille Skensved Station ligger
på strækningen mellem Køge og Roskilde på regionalstrækningen Lille Syd.

Køge har igennem tiden udviklet sig til havneby med
store industrier og havneaktiviteter, der sammen med
det gamle købstadsmiljø definerer byen både fysisk og
mentalt. Køge Havn er under kraftig udvikling, ligesom
det store byudviklingsområde, Køge Kyst, som er under etablering med boliger og kontorarealer. De gamle
havneområder er under omdannelse til attraktive,

rekreative arealer, og strandene nord og syd for byen
er væsentlige potentialer for hele kommunen.
I og omkring Køge by bor der ca. 30.000 borgere. Når
Køge Kyst er færdigudbygget vil der bo ca. 4000 borgere i denne bydel og i Køge Nord, vil der komme til at
bo ca. 2.500 borgere.

Vejbetjeningen af bystrukturen sigter mod, at de enkelte bydele har let adgang til motorvejsnettet, samtidig med at transittrafik gennem bydelene begrænses.
Åbningen af den nye jernbane København-Ringsted og
dermed direkte forbindelse til København fra Herfølge
og Algestrup medfører særlige udviklingsmuligheder i
disse byer.
Køge, Herfølge og Borup
Køge
Køge by fik købstadsrettigheder i 1288, men historien
strækker sig langt tilbage til før denne tid.
Køges middelalderlige bykerne er centreret omkring
Køge Torv, landets største købstadstorv.
Omkring den gamle købstad har der siden udviklet sig
større villa- og etagehusområder.

Køge bymidte med Torvet og den velbevarede, middelalderlige
gadestruktur. Øverst til højre ses det nye byggeri i stationsområdet som blandt andet indeholder butiksgaden Rådhusstræde.
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Herfølge
Herfølge ligger ca. 5 km syd for Køge by. Den oprindeilge landsby udviklede sig fra stationen på strækningen Lille Syd blev etableret i 1870, primært øst
for denne og langs Billesborgvej, hvor den tidligere
Herfølge Landsby lå.
Som konsekvens af åbningen af den nye jernbane vil
Herfølge få direkte forbindelse til København. Rejsetiden vil blive ca. 30 min.

Herfølge har i den kommende planperiode fået tilført
yderligere byudviklingsmuligheder i Herfølge, vest for
banen.

erhvervsområde, og en omfattende byudvikling er undervejs ved Møllebankerne i Borup. Der udlægges ikke
yderligere areal til ny byudvikling i denne planperiode.

Borup
Borup ligger i den vestlige del af Køge Kommune og er
et selvstændigt bysamfund. I bymidten ligger Borup
Station med forbindelse til Roskilde og København og
mod vest til Fyn og Jylland.

De mindre byer
De seks mindre byer: Lille Skensved, Ejby, Vemmedrup, Bjæverskov, Lellinge og Algestrup er enten
vokset ud fra en tidligere landsby eller opstået omkring de stationer, som blev etableret med udbygning
af banenettet. Lille Skensved og Algestrup (Tureby St.)
er den dag i dag stadig stationsbyer, mens stationerne
på den oprindelige Køge-Ringstedbanen, Lellinge og
Vemmedrup, lukkede i 1963.

Byen er gennem årene vokset støt mod øst med villaog parcelhuskvarterer og mod syd, med et større

Som optakt til denne planrevision har byrådet gennemført bymøder med alle lokalbyer med henblik på at
inddrage byerne i den kommende planlægning. De nye
muligheder for seniorboliger er blandt andet opstået
som resultat af disse indledende møder.
Alle seks byer er omfattet af lokalplaner, som både
indeholder muligheder for nyt boligbyggeri og bevaringsbestemmelser for den eksisterende bebyggelsen i
bymidterne.
Byrådet har besluttet, at der i denne planperiode skal
planlægges for byudvikling i Algestrup og Lille Skensved i størrelsesordenen 50-100 boliger hvert sted.

Herfølge set fra syd med byudviklingsområdet Herfølge Syd til
højre. I venstre side ses det kommende byudviklingsområder i
Herfølge Vest.

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 1

18

1.4 Byer og landsbyer

Landsbyerne
Fordelt jævnt ud over hele kommunen ligger landsbyerne spredt. Alle indeholder de særlige kvaliteter, dels
som boligområde, dels som kulturmiljø, samtidig med
at de repræsenterer en fortælling om livet på landet
gennem tiderne. Landsbyerne er eftertragtede som
boliglandsbyer, blandt andet på grund af de små, tætte
samfund og beliggenheden i det åbne land.

minge og Nørre Dalby med flere hundrede borgere. De
største landsbyer er dem, hvor store parcelhusområder
blev opført i 1970’erne.

Antallet af boliger og borgere varierer fra ganske små
steder med 3-5 boliger til store landsbyer som Slim-

Ca. 20 antal landsbyer er omfattet af lokalplaner, de
fleste indeholder bevaringsbestemmelser.

Mange af landsbyerne er velbevarede kulturmiljøer,
hvor både bygninger og markstruktur fremstår som for
flere hundrede år siden samtidig med, at de danner
rammer for moderne og velfungerende boliger.

Borup set fra syd med Kimmerslev Sø i højre side. Øverst,
lige til højre for midten ligger det igangværende byudviklingsområde, Møllebankerne.
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Planmål - Køge Kommune vil:

Lille Skensved

Køge Nord

Ll. Skensved SV

Borup NØ

•		Sikre, at Køge by fortsat er kommunens og regionens dynamiske hovedcenter for handel, service og
kultur

Køge Nord 1
Køge Nord 2

Ll. Skensved S
STC

Borup

Campus

Ejby

•		Sikre udvikling af Algestrup og Lille Skensved med
lokal boligudvikling

Ølby

Vemmedrup

•		Udvikle de eksisterende byområder til byer og bydele med egen identitet og centrum og sikre dem
god kontakt til natur- og fritidslandskabet

Køge

Lellinge

Bjæverskov

Køge Kyst

Bjæverskov Vest

Hastrup
Svansbjerg
Gl. Hastrup
Herfølge N

Egøje

Herfølge NV
Herfølge SV

Vedskølle

Herfølge

Herfølge SØ 1
Herfølge SØ 2

•		Sikre, at udviklingen fortrinsvis sker i Køge by,
Køge Nord, Herfølge og Borup

•		Sikre begrænset udbygning i Bjæverskov, Vemmedrup, Ejby og Lellinge ved byomdannelse
•		Med udgangspunkt i landzonelandsbyernes afgrænsning sikre, at der kun tillades meget begrænset nybyggeri for at kunne bevare landsbyernes identitet og afgrænsning mod det åbne land
•		Planlægge for tættere bebyggelse omkring stationerne i de stationsnære kerneområder.

N
Figur 1.7 1 Rækkefølgekort.

5 km

Algestrup V

2017-2020

Algestrup

2021-2024
2025-2028
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Rækkefølge for udbygning
Kommuneplan 2017 sikrer en geografisk balanceret
udvikling med sideløbende boligudbygning i nord, syd
og vest. Der udlægges nye byudviklingsområder både i
første, anden og tredje del af planperioden.
Rækkefølgen for udbygningen af boligområderne tager
udgangspunkt i, at der skal bygges ca. 3-400 boliger
pr. år i planperioden. Rækkefølgeplanen opdeler kommunens fremtidige byområder på tre perioder med
samlet ca. 3.600 boliger i planperioden:

lighed svarer til rummeligheden i disse tre, nye boligområder, og der er dermed tale om, at et eksisterende
areal er vekslet til nye placeringer.

medføre en boligrummelighed i nærheden af ca. 1000
boliger ud over de allerede rammeplanlagte boligområder i området.

Fremtidige byudviklingsområder
Byrådet ønsker at fingerbyen forlænges til Herfølge og
fortykkes øst for Hastrup. Ved Herfølge vil dette give
mulighed for udvikling mod vest op til 1200 meter fra
stationen efter stationsnærhedsprincippet. Dette vil

Ved Hastrup er vejnettet mellem Vordingborgvej og
jernbanen forberedt til videreførsel under jernbanen
til arealer på østsiden af jernbanen. Dette kunne give
mulighed for en ny, attraktiv bydel, tæt på skov og
strand.

2017-2020
Køge Kyst, Køge Nord 1, Lille Skensved SV, Borup NØ,
Herfølge SØ 1 og Herfølge NV
2021-2024
Køge Nord 2, Algestrup V, Lille Skensved S, og
Herfølge N
2025-2028
Herfølge SV og Herfølge SØ2
Område som udtages
Et område øst for Borup, som kunne udvikles efter
2021, udtages til fordel for tre andre områder i kommunen til udvikling efter 2021, nemlig Algestrup V,
Herfølge N og Lille Skensved S. Områdets boligrummeByrådet ønsker at arbejde for at områderne ved Hastrup Øst,
som her ses midt i billedet kan udvikles i forlængelse af bydelen Ravnsborg. Vejbetjeningen ønskes som en forlængelse af
Orkestervej under jernbanen.
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Fremtidig erhvervsudviking
Med udvikling af Skandinavisk Transport Center og
Køge Havn, herunder etablering af unitterminal, samt
senere nyt transport- og logistikerhverv, eventuelt i
forbindelse med en combiterminal, vil særligt godstrafikken i og omkring Køge øges yderligere.
Byrådet vil derfor fortsat arbejde for, at der etableres
en ny forbindelse mellem Vestmotorvejen og Sydmotorvejen, som vi være egnet til den tunge trafik og de
forventede fremtidige trafikmængder.

Retningslinjer for byudvikling
1.

2.

3.

Køge Kommunes fremtidige bystruktur består af
Køge By og byerne og bydelene Borup, Herfølge,
Hastrup, Ølby og Køge Nord. Områderne skal
udvikles som bæredygtige byer og bydele med
egen identitet og centrum med privat og offentlig
service, samt adgang til højklasset kollektiv trafikbetjening.
Der kan planlægges for byudvikling vest for banen
i Herfølge.
Der kan planlægges for byudvikling i Algestrup
Vest.
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Behovet for arealer til transport- og logistikerhverv
forventes fortsat at stige som følge af kommunens
beliggenhed med nem adgang til Øresundregionen
og internationale fragtruter.
Kommuneplanen indeholder ikke udpegninger af
nye erhvervsarealer, men emnet kan indgå i en
kommende planstrategi.

Den tidligere Køge Kommune lå allerede i hovedstadsområdet og var dermed omfattet af Fingerplanens bestemmelser. Med kommunesammenlægningen i 2007
kom også den tidligere Skovbo Kommune ind i Fingerplanen. Inden kommunesammenlægningen udnyttede
Skovbo Kommune sin mulighed for at udlægge nye
boligområder i større omfang, hvilket Køge Kommune
fortsat nyder gavn af, da det dermed fortsat er muligt
at tilbyde nye boliger i den vestlige del af kommunen.

Fingerplan 2017
Fingerplanen fastsætter en lang række betingelser
for byudvikling i hovedstadsregionen.

4.

Der kan planlægges for byudvikling i Lille Skensved Syd.

5.

Der kan planlægges for lokal byvækst i Ejby, Lellinge, Bjæverskov og Vemmedrup, primært i form
af byomdannelse.

6.

Der er fastsat en rækkefølgeplan for byudviklingen
som er i overensstemmelse med de regionale mål
som fastsat i Fingerplan 2017.

7.

I forbindelse med byudvikling skal der indarbejdes
grønne kiler og landskabelige kvaliteter og variation i grønne områder med forbindelse til de grønne
korridorer.
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8.

Ved den fortsatte lokalplanlægning inden for de
eksisterende byområder, er det et mål at understøtte muligheden for lokal privat og offentlig
service.

9.

Ved planlægning af støjfølsomme områder skal
det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i planområdet
med hensyn til støj fra veje og jernbaner, støjende
fritidsanlæg og virksomheder.

1.5 By- og centerstruktur

Byggeri inden for Fingerplanen
Fingerplanen fastsætter, at byfunktioner, som på grund
af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller
besøgsmønstre har en intensiv karakter, skal placeres
inden for de stationsnære områder, og fortrinsvis inden
for de stationsnære kerneområder.
Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter,
dvs. mindre end 1.500 etagemeter, kan dog placeres i
byområdet, uden for de stationsnære områder.
Endvidere kan tæt boligbyggeri placeres i byområdet
uden for de stationsnære områder. 		

kun afgrænses omkring eksisterende og besluttede
stationer på S-banen
•		At det stationsnære kerneområde afgrænses med
udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære
område kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle
1.200 m cirkelslag
• At lokalisering i de stationsnære områder skal
bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere
benytter kollektiv transport end generelt til og fra
byfunktioner i de ikke-stationsnære områder

for kerneområdet, kræves, at der arbejdes med
supplerende virkemidler for at sikre trafikale effekter svarende til det stationsnære kerneområde. Det
kan være et begrænset udbud af parkeringspladser, suppleret med forskellige former for mobility
management, som fx direkte tilbringerservice til og
fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen
mv.
• At der uden videre kan planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i det stationsnære
område i større afstand fra stationerne end de 600
m, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende:

Fingerplanen fastsætter endvidere
•		At byfunktioner af regional karakter fortrinsvis skal
lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer
•		At de stationsnære områder skal udnyttes med
bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale
beliggenhed og gode tilgængelighed
•		At det ved knudepunktsstationer (Køge Station og
Køge Nord stationer) skal tilstræbes, at en del af de
stationsnære byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv
•		At afgrænsningen af de stationsnære områder og
destationsnære kerneområder fastlægges i den
kommunale planlægning. Stationsnære områder kan

•		At byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse,
arbejdspladstæthed eller besøgsmønstre har en
intensiv karakter, blandt andet omfatter kontor- og
serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige
anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse
o.lign.
•		At byfunktioner af regional karakter omfatter de byfunktioner blandt ovenstående, som henvender sig
til et regionalt opland, dvs. et opland som rækker ud
over kommunen og nabokommunerne

1.		Det vurderes, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde (600
m) i den pågældende egn (dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme banestræning)
2.		Der fastlægges normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: højst 1 parkeringsplads
pr. 75 m2 etageareal erhvervsbyggeri ved knudepunktsstation, og højst 1 parkeringsplads pr. 50 m2
etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer
3.		Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar 2007.

• At der ved kontorbyggeri med mere end 1.500
etagemeter i det stationsnære område, men uden
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Stationsnærhedsprincippet
Fingerplanens fastsætter et stationsnærhedsprincip,
som udpeger visse stationer, hvor der udpeges et
stationsnært kerneområde 0 - 600 meter fra stationen,
samt et stationsnært område 600 - 1200 meter fra
stationen.
Der er særlige retningslinjer for placering af publikumsintensive anvendelser og større kontorbyggeri
i det stationsnære område, blandt andet skal der

arbejdes med særlige tiltag for at fremme anvendelse
af kollektiv trafik.
Fingerplanens stationsnærhedsprincipper reducerer
kommunens muligheder for større byudviklng af boliger og erhvev til primært at kunne ske omkring de
toknudepunktstatione Køge og Køge Nord.
Nedenfor er vist afstande på hhv. 600 og 1200 meter
fra de tre stationer, hvor stationsnærhedsprincippet
gælder.

Stationsnære kerneområder

Retningslinjer for stationsnærhedsprincippet
1. De stationsnære områder (kerneområde og ydre
område) omkring Køge centrum, Ølby og Køge
Nord stationer afgrænses som vist på illustrationerne nedenfor.
2. Kontor- og servicebyggeri over 1.500 etagemeter
må kun placeres i de stationsnære kerneområder
eller i de statonsnære områder.
3. Ved placering af kontor- og servicebyggeri i de
stationsnære områder skal der redegøres for, hvordan der indtænkes mobility management såsom:
direkte tilbringerservice til og fra stationen,
firmacykelordninger til og fra stationen mv.

Stationsnære områder

Figur 1.7.2 Køge centrum
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Figur 1.7.3 Ølby

Figur 1.7.4 Køge Nord
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Ølby Station

Ølby Centeret

Ølby Center med Ølby Station og de omkringliggende boligområder.
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Køge Nord - regionalt knudepunkt og fremtidens bydel
Det nye byudviklingsområde ved Køge Nord Station
udgør ca. 190 ha fordelt på tre områder: stationsområdet, boligområdet og erhvervsområdet. Stationsområdet er under hastig udvikling og anlægget af højhastighedsbanen København-Ringsted er afsluttet, de
nye ramper på Egedesvej er taget i brug, og byggeriet
af stationen er i fuld gang og åbner i 2019. Køge Nord
Station vil samle S-banen og højhastighedsbanen i én
station over Køge Bugt Motorvejen med kun 20 min. til
Københavns Hovedbanegård. I de følgende år vil nye
kontor-og serviceerhverv tæt på stationen begynde at
skyde op, ligesom nye boligområder mod vest efterhånden vil blive indflyttet.
Det planmæssige mål for Køge Nord er at styrke
positionen som et regionalt, trafikalt knudepunkt i en
ny bydel, som dels muliggør en intensiv udnyttelse
af de stationsnære arealer, dels muliggør placering af
transport- og logistikerhverv i tilknytning til motorvejen og over tid også med potentiale for udvikling og
fortætning af de eksisterende erhvervsområder Ådalen
og Sandvadgård, øst for motorvejen.
Køge Nord Station er bydelens vartegn og ”porten til
hovedstaden”, og dens arkitektoniske vovemod sætter standarden for den fremtidige bebyggelse i Køge
Nord, fra erhvervsbebyggelser til boligbyggeri. Det er
byrådets vision, at en bæredygtig og ”smart” identet
skal være samlende for hele den nye bydel, både i
stationsområdet og i erhvervsområdet.
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Illustration af den ønskede udvikling omkring Køge Nord Station. Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter.
I Første omgang etableres en stribe høje bygninger til kontorerhverv langs højhastighedsbanen. De skal dæmpe for støj på de
bagvedliggende, kommende boligområder.
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Stationsområdet
Stationsområdet omfatter arealer op mod motorvejen
og jernbanen. Området forventes at kunne rumme ca.
6-7000 arbejdspladser.
Erhvervsbebyggelsen udbygges i etaper, med første
etape mod jernbanen og motorvejen. Bebyggelsen skal
udformes og placeres, så den skærmer det bagvedliggende, fremtidige boligområde for støj. Området vil
blive etableret med et centralt, grønt strøg til håndtering af overfladevand, som samtidig understøtter
områdets kvalitet og identitet.
Parkeringsstrategi
Ved åbningen af den nye station åbner også første
etape af et parkér og rejs-anlæg med 650 p-pladser,
der senere kan udbygges til 900 pladser. Parkering til
erhvervsbebyggelsen etableres i første omgang som
terrænparkering på arealerne mellem vejen Nordstjernen og det grønne strøg. Der etableres parkeringshuse
i takt med, at området udbygges. Et fuldt udbygget
parkér- og rejs-anlæg forventes at kunne rumme ca.
2.700 p-pladser i konstruktion, syd for Stationsforpladsen Vest samt i trekanten mellem motorvej og
S-banen mod øst.
Boligområdet
Det fuldt udbyggede boligområde forventes at kunne
rumme 800-1100 boliger. Boligerne skal kunne opfylde
drømmen om at bo tæt på byen, og samtidig indgå i
områdets grønne identitet. Boligerne skal flettes ind
i en blå-grøn struktur, hvor boligklynger placeres i

lysninger i skovbeplantninger, og hvor håndtering og
forsinkelse af overfladevand indgår i områdets landskabelige udformning.
Området mellem Ølsemagle Landsby og Stationsområdet udbygges med boliger, så der sker en intensivering
i bebyggelsestætheden og i højden fra landsbyen mod
stationen. Der vil desuden blive mulighed for at indpasse offentlige, sociale institutioner i området.

Grønne rammer om byudviklingen
Det nye byudviklingsområde rammes ind af et grønt
bælte mod STC, Lille Skensved og mod engarealer ved
Skensved Ådal. Det vil udgøre en del af det rekreative
område, der på én gang skaber en grøn ramme om
den nye bydel, og samtidig giver mulighed for at håndtere og forsinke overfladevand.

De primære byfunktioner i Køge Nord er koncentreret
omkring Rishøjhallen og Kirstinedalsskole. Disse vil i
fremtiden også være byfunktioner for boligudbygningen i Køge Nord, idet de er tilgængelige via cykel- og
gangbroen over motorvejen og jernbanen.
I takt med udbygningen af Køge Nord, skal kultur- og
idrætstilbud afstemmes i forhold til de eksisterende
tilbud. De eksisterende byfunktioner kan i det nye byudviklingsområde suppleres med detailhandel i form af
dagligvarebutik og servicefunktioner i stationsområdet
indenfor den givne ramme på 3.000 m2.
Erhvervsområdet
Erhvervsområdet mod vest er en videreudvikling af
Skandinavisk Transport Center som med udvidelsen rykker nord for Lille-Syd-jernbanen. Området vil
komme til at rumme lagerbygninger op til 40 meters
højde. Der skal derfor planlægges indgående for integration af de store bygninger i landskabet. Dette gøres
med få og klare principper for beplantning og placering
af bygninger.
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Køge Kyst
Byudviklingsområdet Køge Kyst udgør i alt 24 ha fordelt på tre centrale områder ved Køge bymidte: stationsområdet (6 ha), Søndre Havn (15 ha) og Collstropgrunden (3 ha). Områderne er under omdannelse fra
udtjente industri- og infrastrukturanlæg til moderne
byområder med en blanding af boliger, butikker, kontorerhverv og kulturelle funktioner.
Udviklingen medfører et stort løft til Køge by med
ny detailhandel, nye boliger, nye arbejdspladser og
rekreative funktioner. Projektet indeholder også mulighed for et nyt kulturhus, som skal samle en række
kulturelle funktioner under ét tag. Derudover indgår
det som et centralt element, at by og havn knyttes
tættere sammen ved etablering af nye forbindelser på
tværs af jernbanen.
Samlet forventes ca. 4.000 nye arbejdspladser og
4.000 nye indbyggere, når områderne er fuldt udbyggede, forventeligt omkring 2030-35. Udviklingen
drives af byudviklingsselskabet Køge Kyst, som siden
2009 har fungeret som et partnerskab mellem Køge
Kommune og Realdania By og Byg. Parterne ejer arealerne i fællesskab, og Køge Kyst udvikler infrastrukturen og byggemodner arealerne til videresalg.
Infrastruktur og offentlige arealer overdrages løbende
til Køge Kommune i takt med færdiggørelsen, og
byudviklingsselskabet opløses endeligt, når byomdannelsen er gennemført.

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 1

COLLSTROPGRUNDEN

STATIONSOMRÅDET

Bro

SØNDRE HAVN

Illustrationsskitse for Køge Kyst.
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Stationsområdet
Det centrale stationsområde langs Ivar Huitfeldtsvej
rummer en udvidelse af det eksisterende detailhandelsområde med mulighed for etablering af større
butikker som supplement til de mindre butikker i den
eksisterende bymidte. Området er delvist åbnet i 2017
med ca. 30 nye butikker.

de maritime klubber og til promenaden på den sydlige
dækmole omkring Køge Havn.

Udover butikker indeholder stationsområdet primært
boliger, kontorerhverv og offentlige funktioner, som
rådhus og genoptræningscenter. I området videreføres
middelalderbyens gadestruktur for at sikre god sammenhæng til det gamle byområde.

Collstrop-grunden
Den nuværende, store parkeringsplads øst for Køge
Station, Collstrop-grunden, omdannes til en nyskabende erhvervsby som en del af Køge Kyst. I alt ca.
50.000 m2 etageareal som kan anvendes til kontorerhverv og hotel, samt til ca. 10.000 m2 detailhandel
til store butikker. Adgangen til bymidten vil ske via
perronbroen over stationen. Bebyggelsen må opføres
i op til fem etagers højde, målt fra bygulvet på stationsbroen. Under bygulvet og i parkeringhuse etableres
parkeringsanlæg til betjening af erhvervsbyen.

Søndre Havn
Den nye bydel på Søndre Havn, hvor de første beboere
er indflyttet i 2017, omfatter hele den eksisterende industrihavn syd for havneløbet, og skal primært rumme
boliger, kontorer og lokal detailhandel. Områdets industrielle spor søges bevaret som identitetsskabende faktorer, og ny bebyggelse tilpasses havnens skala med
mulighed for bygningshøjder på op til syv etager.
Området bebygges efter en stram struktur med karrébebyggelser med indre grønne gårdrum og med
varierende højder og tårnmotiver. Med den stramme
bebyggelsesstruktur er der plads til stor arkitektonisk variation mellem de enkelte byggefelter. Mellem
karreerne etableres de nødvendige veje og rekreative
grønne forbindelser mellem bymidten og strandengen
ved Søndre Strand. Langs strandengen etableres desuden en promenade, som giver adgang til stranden,

Yderst på havnen og i tilknytning til den nye Søndre
Strand etableres et maritimt aktivitetsområde med
plads til nuværende og fremtidige maritime klubber og
fritidsaktiviteter med relation til vandet.

Toldbodvej, som kan etableres på et senere tidspunkt. Endelig skal klapbroen på Carlsensvej, som
den primære adgangsvej til Søndre Havn, udvides i
takt med udviklingen i området.

Nye forbindelser
Det er et væsentligt formål med byudviklingen at
skabe bedre sammenhænge på tværs af jernbanen,
mellem by og havn. Som et led heri er jernbanekrydsningen ved Teaterbygningen blevet erstattet af
en ny, nordlig vejtunnel mellem Ivar Huitfeldtsvej og
Værftsvej. Hertil kommer perronbroen til Collstrop og
en ny bred underføring for gående og cyklister mellem
biografen og Havnepladsen.
Kommuneplanen reserverer også fortsat arealer til en
mulig, sydlig vejforbindelse mellem Fændediget og
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Ny bebyggelse på Søndre Havn.
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som særligt de seneste 10 år har oplevet en markant
vækst med udvikling af den østlige del af Borup.
Der er i dag planlagt for byudvikling ved Møllebankerne, med et udbygningsperspektiv for hele planperioden.
Langsigtet byudvikling i Borup, ud over dette vil kunne tages op i forbindelse med den næste planstrategi,
hvor der også skal tages stilling til, i hvilken retning
byudviklingen skal gå.
Hovedgaden er præget af historisk stationsbyarkitektur med en blanding af boliger og små butikker.
Dette præg rummer store kvaliteter for Borup og skal
fortsat understøttes. Borup bymidte er udpeget som
kulturmiljø på grund af den velbevarede stationsby og
de mange, fine huse fra tiden for byens opståen som
stationsby.
Bevarende lokalplaner sikrer, at de arkitektoniske
kvaliteter bevares for eftertiden.

I bymidten ligger Borup Station med forbindelse til
Roskilde og København og til Fyn og Jylland.

Landskabet omkring Borup
Landskabet vest og nord for Borup er karakteriseret af
de store skove mod Ringsted og Lejre Kommuner. Hovedbygningen til Svenstrup Gods kan anes fra Borup
og dets store marker strækker sig helt ind til banetracéet og Borup Sø.

Borup har udviklet sig som stationsby siden åbningen af stationen i 1856. Udviklingen er primært sket
mod øst og syd. Borup er nu primært en pendlerby,

Det mest markante landskabstræk igennem Borup er
det nord-sydgående dalstrøg langs Kimmerslev Møllebæk til Kimmerslev Sø.

Byliv i Borup Center.

Borup
Borup er en tidligere landsby, som har udviklet sig til
et selvstændigt bysamfund med bl.a. butikker, skoler,
kulturhus, biograf, bibliotek og et rigt foreningsliv.
Landsbyen kan stadig fornemmes, særligt i miljøet
omkring Borup Kirke og Møllelundgården.
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Et andet markant, om end mindre synligt landskabstræk i Borup, er forløbet af søer med Borup Sø vest for
banen, over Kimmerslev Sø til Dalby Sø øst for Borup
og med Borup Bæk, som løber gennem Borup By.
I den fremtidige planlægning for Borup er det vigtigt at
disse landskabstræk tænkes ind i planlægningen som
en del af Borups særlige identitet.
En levende Bymidte i Borup med idræt og kultur
som drivkraft
Borup har et rigt kultur- og idrætsliv med mange tilbud
og faciliteter, som primært er placeret på og omkring
Hovedgaden. Bymidten ligger som et langstrakt forløb
fra stationen i syd til Borup Center i nord og følger
Hovedgaden. Hvor Borup generelt er rig på kultur- og
idrætsliv, præges både Hovedgaden og centerområdet
af svindende handelsliv og tomme butikker.
Byrådet ønsker, at bymidten udvikles til et attraktivt
sted for borgerne, og ønsker derfor blandt andet at
give mulighed for, at utidssvarende og tomme butikslokaler i den sydlige del af bymidten kan omdannes
til bolig eller andet, så længe bygningsmassen ikke
ændres væsentligt.
I Borup Centret skal der derimod satses på butikker,
og ved at etablere en god sammenhæng mellem kultur
og detailhandel, kan butikscenteret styrkes.
Byplan Borup
I efteråret 2016 blev Byplan Borup udarbejdet og planen blev vedtaget af Køge Byråd i 2017. Byplan Borup

Boligbebyggelse ved Møllebankerne. Det nye byudvikingsområde ligger landskabeligt smukt ud til hhv. dalstrøget langs Møllebækken og til det åbne land mod øst. Området er under fortsat udbygning med både rækkehuse og parcelhuse.

danner rammen for en lokal forankret udvikling, og er
et eksempel på, hvordan inddragelse af borgere i processen resulterer i en strategi med lokalt ejerskab.
Byplanen indeholder en række konkrete ønsker til
fremtidens fysiske udvikling, der kan forfølges på kort,
mellem og lang sigt. Der er i planen et konkret ønske
om, at der i løbet af de kommende år laves en samlet
plan for bymidten. Den skal dels bestå af en handle-
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plan for en levende bymidte - i en koordineret indsats
mellem borgere, foreninger, kommune og private ejere
af lokaler - dels af en plan for renovering og forskønnelse af bymidten med mere beplantning og med
synliggørelse af Borup Bæk.
Byplan Borup kan ses på Køge Kommunes hjemmeside.
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Herfølge
Herfølge har sine rødder som landsby tilbage til senest 1150, hvor Herfølge Kirke blev grundlagt. Byen
udviklede sig væsentligt, fra da stationen på strækningen Lille Syd blev etableret i 1870. Udviklingen skete
primært øst for stationen og langs Billesborgvej, hvor
den tidligere Herfølge Landsby lå. I dag ligger de fleste
primære byfunktioner på eller omkring Billesborgvej,
som Herfølge Skole, bibliotek, svømmehal, kirke og
indkøbsmuligheder. Umiddelbart sydvest for Herfølge
bymidte ligger Herfølge Stadion og haller med etableret idrætsliv.

Der er allerede udlagt ca. 30 ha til byudvikling på den
vestlige side af banen, og i denne planperiode åbnes
yderligere for ca. 11 ha ny byudvikling, som vil kunne
udbygges efter 2021.
Hvis der, som byrådet arbejder for i forbindelse med
vedtagelse af Fingerplan 2018, sker ændring af fingerbyens udstrækning, således at Køge-fingeren også
kommer til at omfatte Herfølge, vil der kunne åbnes
for helt nye muligheder i Herfølge. Det kunne fx være
en ændret detailhandelsplanlægning, som kunne styr-

I 1970’erne oplevede byen en kraftig vækst, som kan
ses ved de store udbygninger af større parcelhusområder og rækkehusbebyggelser øst for Vordingborgvej.
Bymidten har flere bevaringsværdige bygninger og
kulturmiljøer, som er sikret af bevarende lokalplaner.
Stationsbygningen er opført i 1908 og er fredet.
Fremtidig byudvikling
Med en fremtidig rejsetid på ca. 30 minutter til København H forventer byrådet, at efterspørgslen på
stationsnære byggemuligheder i Herfølge vil stige i
de kommende år. Derfor planlægges der for at bringe
Herfølge over på den vestlige side af jernbanen og
udvikle Herfølge med attraktive boligbebyggelser på
begge sider af banen, tæt ved stationen.

Herfølge set fra nordøst med de nye byudviklingsområder til
højre i billedet, vest for jernbanen.
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ke butikslivet omkring stationen og Vordingborgvej.
Som konsekvens af den nye togforbindelse direkte til
København skal der ses på muligheden for at etablere
parker-og-rejsanlæg ved Herfølge. Dette vil yderligere
styrke Herfølge som fingerby i regionen.
Bydelsplan
I løbet af den forrige planperiode blev der udarbejdet
en bydelsplan for Herfølge i et samarbejde mellem
Køge Kommune og borgerne i Herfølge. Planen omfat-
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ter konkrete ønsker til byens fysiske udvikling på kort,
mellem og lang sigt og vil danne grundlag for projekter
og investeringer i byen.
Flere emner er indarbejdet i kommuneplanen, herunder muligheden for at udvikle og udvide Herfølge vest
for stationen til en moderne bydel med mange forskellige boformer – en strategi der vil være med til at
positionere Køge som attraktiv bosætningskommune.

byen.  Byrådet vil gerne give mulighed for at flere kan
bosætte sig i Algestrup, tæt på Tureby station. Det er
i overensstemmelse med det overordnede mål om, at
flere skal bo tæt på en station.
Derfor udlægger denne kommuneplan et område vest
for Algestrup på ca. 20 ha til ny boligbebyggelse. Området er omkranset af beskyttede diger, og vil kunne
rumme ca. 200 boliger på lang sigt. I første omgang
ønsker byrådet dog kun at give mulighed for ca. 100

boliger, som vil kunne etableres efter 2021.
Algestrup rummer i dag ca. 900 borgere og med
udvidelse af byen som ønsket vil der bliver ca. 3-400
flere borgere. Dette vil understøtte lokale dagtilbud og
den lokale folkeskole, som i dag har relativt lave klassekvotienter. Udbygningen vil endvidere igen kunne
skabe grundlag for lokal dagligvareforsyning og samtidig danne et godt grundlag for det løbende arbejde
med at fremme et levende bymiljø i Algestrup.

Planen beskriver en udvikling af Herfølge bymidte
som samlingspunkt med udvikling af detailhandlen på
hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej. Dette skal
senere supleres af et sammenhængende stationscenter med butikker, boliger og parkeringsmuligheder i
området nordøst for stationen. Endelig beskriver bydelsplanen et mål om at fredeliggøre Billesborgvej.
Herfølge Bydelsplan kan ses på Køge Kommunes
hjemmeside.
Algestrup
Algestrup har udviklet sig fra en mindre landsby til et
reelt bysamfund som konsekvens af etableringen af
Tureby Station i 1870. Mellem stationen og landsbyen
er der særligt i sidste halvdel af 1900-tallet udviklet et
større boligområde. Alkestrup Skole modtager børn op
til 6. klasse. Der er ikke længere en dagligvarebutik i

Algestrup set fra syd. Vest for Algestrup kan der opføres ca.
100 nye boliger efter 2021. Tureby station ses nederst til højre
i billedet.
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Lille Skensved
I tråd med overordnede visioner om stationsnær byudvikling ønsker byrådet at give mulighed for, at flere
kan bosætte sig tæt ved Lille Skensved Station med
direkte forbindelse til Roskilde og Køge. Lille Skensved
ligger også i fornuftig cykelafstand til Køge Nord station med hurtige direkte togforbindelser til København
H.
Denne kommuneplan udlægger derfor et nyt boligområde på 7,5 ha umiddelbart sydøst for Lille Skensved.
Byudlægget giver mulighed for ca. 100 boliger afhængig af boligformen. Derved vil også grundlaget for
elevtilførsel til Højelse Skole blive styrket. De nye boliger og indbyggere vil dermed ikke alene styrke lokale
fællesskaber og det levende bymiljø i Lille Skensved,
men også positivt bidrage til en styrkelse af Højelse.

Lille Skensved set fra syd. Syd og øst for sportspladsen, som
ses nederst i billedet, midt for, er der mulighed for at opføre
et nyt boligområde efter 2021. Området vil kunne rumme 75100 åben-lav og tæt-lav boliger.
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Planlægning for senior- og ældreboliger
Også i de øvrige, mindre byer skal der kunne planlægges for nye boliger centralt i byerne, her primært
ved omdannelse af eksisterende bebyggelse. Det er
planen, at disse boliger skal udvikles med særlig sigte
på af efterkomme efterspørgslen på boliger, der særligt
retter sig mod seniorer og ældre borgere.

Luiftfoto af Ejby.
Ejby har gennem de sidste 10 år gennemgået en væsentlig
udbygning og indeholder et stort antal parcel- og rækkehuse.
Da byen ligger uden for fingerbyen, er der kun meget begrænset mulighed for udbygning og kun af lokal karaktér. Kommuneplan 2017 giver mulighed for, at der i Ejby kan opføres et
begrænset antal boliger, primært rettet mod seniorer og ældre. Det samme gør sig gældende for de øvrige, mindre byer.
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Landsbyernes særlige kvaliteter
Landsbyerne i Køge Kommune er i overvejende grad
boliglandsbyer og de er med til at sikre en stor variation i
kommunens boligudbud.
Men landsbyerne udgør også værdifuld kulturhistorie,
som både giver sig til kende i bygninger og omgivelser.
Landsbyerne er også særdeles vigtige i en turismesammen
hæng, da oplevelser rundt i landskabet er eftertragtet som
mål for aktivitet, ikke mindst på cykel.

Mange af landsbyerne er omfattet af bevarende
lokalplaner, som er med til at sikre de særlige værdier, som hver enkelt landsby indeholder. Forskning viser, at priserne stiger i områder, hvor der er
særlig smukt og hyggeligt og derfor er en bolig i et
område, som er omfattet af bevarende lokalplan,
ofte mere værd, end i et tilsvarende sted, hvor bevaringsværdierne ikke er sikret med lokalplan.
Køge Kommune har som mål at fortsætte dette
arbejde med at udarbejde lokalplaner for landsbyerne, for at væsentlige værdier ikke skal gå tabt.
Landsbyafgrænsningerne ændres ikke
Der har i forrige planperiode været henvendelser
fra grundejere rundt omkring i kommunen om
mulighed for udstykninger i og omkring mange af
landsbyerne.
Byrådet har vurderet disse ønsker i relation til de
kvaliteter, som landsbyerne repræsenterer og i
relation til statens retningslinjer om, at der ikke må
opføres nye boliger uden for en afgrænset landsby.
Vurderingen har ført til, at der ikke med denne
kommuneplan er sket ændringer i afgrænsningerne
af landsbyerne. Men såfremt der kommer henvendelser fra fx et landsbylaug eller en anden fælles
repræsentation for landsbyen om ønske til ændring

Lidemark landsby med sin velbevarede stjerneudstyknining
fra 1797.
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af landsbyafgrænsningen, vil byrådet vurdere sagen
med henblik på eventuel udarbejdelse af lokalplan
for den aktuelle landsby.
Muligheder for nye boliger i landsbyerne
Selvom landsbyafgrænsningerne ikke ændres i denne
planperiode, betyder det ikke, at der ikke kan bygges
nyt i vores landsbyer. I Vedskølle er der med denne
kommuneplan skabt mulighed for at der kan etableres 20 boliger på den ejendom, som rummer den
tidligere saftfabrik.  Det vil fjerne den tunge trafik
til og fra denne virksomhed og udfylde hullet efter
de gamle erhvervsbygninger. På længere sigt ønsker
byrådet at give mulighed for endnu 20 boliger på
ejendommen.
Også i Gørslev er der skabt mulighed for nye boliger
inden for landsbyafgrænsningen i form af 5-6 nye
boliger på sportspladsen ved den tidligere Gørslev
Skole.
Overalt i kommunens landsbyer ligger de gamle
gårde med landbrugsbygninger, hvoraf mange savner
en nutidig anvendelse. Byrådet ønsker, at landbrugsbygningerne i de sluttede gårdbebyggelser bliver
bevaret, da de ofte udgør en del af det attraktive
kulturmiljø i landsbyen og dermed er med til at give
en særlig identitet til det enkelte sted.
Derfor vil byrådet sørge for, at der gennem lokalplanlægning sikres mulighed for, at de tidligere
landbrugsbygninger kan omdannes til flere attraktive
boliger, hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil give
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Oven i disse nye muligheder, er der fortsat rummelighed i en række lokalplaner, til at bygge nyt i landsbyerne, primært i den vestlige del af kommunen.

Landdistriktspolitik
Byrådet har i forrige planperiode vedtaget en landdistrikspolitik for at sikre det åbne land og landsbyerne
som aktiver, der både skal beskyttes og benyttes. Der
skal både være landsbysamfund, mindre erhverv, landbrug og natur med adgangsmulighed og oplevelser for
borgere og turister.

Nye afgrænsninger
Byrådet har besluttet at yderligere seks mindre landsbyer og husrækker skal afgrænses.

I forlængelse af landdistriktspolitikken er der oprettet
et landsbyforum for at sikre koordination og samarbejde mellem landsbyerne og Køge Kommune.

nye boliger overalt i kommunen, samtidig med at de
overflødige bygninger får en ny anvendelse til gavn
for livet i landsbyerne.

Retningslinje
1.

Eventuelle ændringer af landsbyafgrænsningerne skal ske i samarbejde med de enkelte
landsbyer med efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplan.

Landsbyerne har længe været udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer på baggrund af Roskilde
Amts registrering fra år 2000.
Med afgrænsningen er der øget fokus på bevaringen
af disse kvaliteter. De nye afgrænsede landsbyer og
husrækker er Kanderød, Spanager Statshusmandsbrug, Urup, Lelinge Overdrev, Gummersmarke og
Ødemark.
De nye afgrænsninger ændrer ikke på retningslinjerne
for anvendelse i de pågældende landsbyer og husrækker. Der er alene tale om, at rammerne for lokalplanlægning i de enkelte kulturmiljøer nu er ens. Der
er med de nye afgrænsninger ikke givet yderligere
mulighed for nyt boligbyggeri.

Kirken i Nr. Dalby. Nr. Dalby er én af de lokalplanlagte landsbyer, hvor der fortsat er plads til nye boliger.
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Figur 1.8.1 Infrastrukturen i Køge Kommune
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A busser

1.9 Infrastruktur

Planmål - Køge Kommune vil:
•		Arbejde for, at Køges position som infrastrukturelt
knudepunkt styrkes gennem fortsat dialog med staten
•		Arbejde for, at frekvensen på det eksisterende banenet udvides efter åbningen af Køge Nord station og
efter elektrificeringen af strækningen mellem Køge
og Næstved og ved Borup
•		Arbejde for at der etableres en motorvejssløjfe mellem Syd- og Vestmotorvejen gennem fortsat dialog
med staten
• Fortsat arbejde for at der anlægges en ny vej mellem Stevns og motorvejen for at aflaste trafiknettet i
Køge By
•		Arbejde for at der etableres parkér og rejs-anlæg
ved Herfølge Station
•		Arbejde for at kommunens vej-og stinet til stadighed
udvikles og vedligeholdes.
Infrastrukturen i Køge Kommune
Køge Kommunes placering ved den sydlige port til
hovedstadsområdet med den omfattende, regionale
og internationale infrastruktur, giver en stor dynamik i
kommunen. Det gælder dels den overordnede vejstruktur med Syd-, Vest- og Køge Bugt Motorvejen,
dels den nye baneforbindelse København-Ringsted
med Køge Nord Station og S-banen.
Fra Køge Nord Station kommer der forbindelse til
København Hovedbanegård, som nås på ca. 20 min.

Den modsatte vej giver direkte forbindelse til Ringsted
og videre mod Fyn og Jylland samt mod Næstved og
videre sydpå.
Borup station ligger på hovedlinjen mellem København
og Fyn og Jylland.
På strækningen mellem Køge og Roskilde ligger stationerne Lille Skensved og Ølby, og på strækningen mellem Køge og Næstved ligger stationerne Herfølge og
Tureby Station, hvorfra der kommer direkte forbindelse
til København via Køge Nord.
Køge Kommune gennemskæres desuden af Østbanen fra Stevns, med stop i Egøje. Dette tog vil efter
åbningen af København-Ringstedbanen køre fra Stevns
til Roskilde over Køge. Vedskølle er betjent af Vallø
Station, som ligger i Stevns Kommune.
I de seneste år er busdriften i Køge Kommune styrket.
Det har betydet bedre busforbindelser mellem Køge og
henholdsvis Bjæverskov og Borup samt indførelse af
A-busser, der kører fra Herfølge i syd til Universitetshospitalet og Campus Køge i nord. Resultatet af den
øgede busbetjening har været en markant passagerfremgang og dermed mulighed for yderligere udvidelse
og forbedring af busdriften. Køge Nord vil snarest blive
forsynet af A-bus, så flest mulig vil få gavn af den nye,
hurtige togforbindelse.
Også på vejnettet er der gennem de seneste år sket
væsentlige forbedringer, ligesom der er flere under-
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vejs. Ikke mindst er Stensbjergvej ved Universitetshospitalet og Ølby Center udvidet som forberedelse
til den trafik, som et væsentligt udbygget hospital vil
medføre.
I området omkring Køge Nord er der sket en stor
udvidelse af vejnettet, herunder etablering af ramper
ved Egedesvej og herfra forbindelse via Egedesvej
under jernbanen til STC og Nordhøj. Denne udvidelse
muliggør de forestående udvidelse af transportcentret
mellem banen og Egedesvej.
Som konsekvens af bane- og motorvejsudbygningen
ved afkørsel 32, er Lyngvej og Stensbjegvej væsentligt
ændret for at forbedre adgangen til Campus Køge, STC
og universitetshospitalet.
Ved Vemmedrup afkørslen er der etableret østvendte
ramper, hvorved adgangen til Bjæverskov og Vemmedrup er væsentligt forbedret. Øst om Borup arbejdes
der på at forlænge Vestre Ringvej. På sigt skal vejen
udbygges til en hel omfartsvej frem til Ryeskovvej.
Kommunen gennemskæres derudover af et finmasket
net af mindre veje, og stinettet er velforgrenet og består både af lokalstier og regionale stiruter.
I takt med havneomdannelsen ved Køge Kyst og
udvidelsen af industrihavnen bag de nye dækmoler,
forstærkes Køge Havns konkurrencesituation markant.
Desuden planlægger Køge Havn en yderligere udvidelse til en unitterminalen.
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre en grøn struktur som grundlag for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

Skensved Å
Klosterskov
Ejby Mose

• Skabe bedre sammenhæng og tilgængelighed mellem de væsentlige naturområder
• Sikre spredningskorridorer til gavn for dyre- og
plantelivet

Svenstrup Gods
Borup søerne
Ølsemagle revle
Nordre Strand

• Udpege og fastholde kulturmiljøer og naturbeskyttelsesområder samt indsatsområder, hvor naturværdier og kulturlandskabet særligt skal bevares
• Bevare, etablere og udvikle grønne områder i byområder.

Køge ås og ådal
Regnemark Banke
Dyndet
Sønder Strand
strandenge

Krageskov
Billesborg
indelukke
Gørslev

1.9.1 Grøn hovedstruktur.
Vedskølle Å

Skov
Det rekreative stinet
Planlagte udvidelser af det rekreative stinet
Grøn korridor
Rekreative arealer
Vandløb
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Den grønne planlægning
Køge Kommune varetager planlægning og administration af det åbne land og naturområder.
Planlægningen fokuserer på at udpege særlige bevaringsværdier af stor landskabelig, kulturhistorisk,
biologisk eller geologisk interesse og på adgangen til
disse landskabelige værdier i den udstrækning, det er
muligt.
I forbindelse med kommunens byudvikling skal der altid foretages en konkret vurdering, som sikrer hensyntagen til de grønne værdier. Dette arbejde bidrager til
en udpegning af områder i kommunen, som er særligt
værdifulde, og at der til stadighed er fokus på at forbinde disse områder med hinanden.
Det kan være som grønne korridorer for dyr og
planter, men også i forbindelse med arbejdet med at
sikre et rekreativt stinet, der forbinder de værdifulde
områder i kommunen med områder i de tilgrænsende
kommuner.
Der er en række statslige interesser knyttet til planlægningen af det åbne land. Det er blandt andet inden
for områderne jordbrug, skovbrug, lavbundsarealer og
naturbeskyttelse.
Naturbeskyttelsesloven definerer en række beskyttede naturtyper som fx vandhuller, enge, moser
og strandenge, hvis tilstand ikke må ændres, med
mindre særlige samfundsmæssige interesser gør sig
gældende.

Gul Frøstjerne fra de beskyttede enge på Køge Sønderstrand. Den er relativ sjælden,
men findes hist og her på
Sjælland. Planten er én af de
planter, den grønne struktur skal medvirke til at sikre
spredningsmulighed for.

Landskabet i Køge Kommune
Overalt i kommunen er der kulturhistoriske spor i
landskabet. Det gælder fx velbevarede landsbyer
og ejerlav med afgrænsende sten- og jorddiger, det
gælder kirker, skove og gravhøje og også den nyligt
udgravede ringborg, Borgring.
Landskabet i den nordlige del af kommunen er en del
bakket, mens det er mere bølget mod syd. Overalt
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i landskabet findes vådområder i form af søer, åer,
bække, moser, vandhuller og våde enge.
Et af kommunes mest markante landskabstræk er
Køge Ås og Køge Ådal. I dag er det muligt at gå og
cykle ad rekreative stier langs Køge Ås, mellem Gammel Køgegård og Dyndet i Regnemark Banke. Ved
Regnemark Banke er der etableret en badesø i et af
de spor, som grusgravningen i Køge Ås har efterladt i
landskabet.
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Der er mulighed for at opleve herregårdslandskaberne
knyttet til de store hovedgårde som Gammel Køgegård
i Køge, Svenstrup ved Borup og ved Vallø og Giesegård, som ligger i henholdsvis Stevns og Ringsted
Kommune, men som begge har udstrakte marker og
skove i Køge Kommune.
Samlingerne af gravhøje i Kragestrupskov nord for Hastrup og ved Klosterskov nord for Borup fortæller om
bosætninger i kommunen fra de tidligste tider.
Landsbyer som fx Gørslev fortæller historien om tiden
med udskiftningen i landbruget, og husmandsbrugene
ved Spanager fortæller om de efterfølgende tider med
landbrugsreformer.
Fra kommunens byer er der mulighed for hurtigt at
komme gennem grønne kiler og stier til kysten eller til
natur- og kulturområderne. Det gælder fx de langstrakte, grønne kiler i Borup Øst, den grønne kile ved
Hastrupsøerne samt forbindelsen til Køge Ås gennem
stadionområdet i Køge By.
Strandengene ved Ølsemagle Revle og Søndre Strand
er nogle af kommunens mest værdifulde naturområder. Områderne omkring Køge Å, Tryggevælde Å og
Ølsemagle Revle er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).

lation. Godsskovene ved Svenstrup, Gammel Køgegård
og Vallø rummer alle særligt værdifulde planter og dyr.
Naturområder og økologiske forbindelser
Kommunen arbejder med at bevare og forbedre tilstanden af levesteder og spredningsmuligheder for det
vilde plante- og dyreliv. Der kan også arbejdes med
naturpleje og naturgenopretning for at forbedre de
biologiske værdier.

1. Spredningskorridorerne skal friholdes for byggeri
og anlæg og deres tilstand skal søges forbedret
med henblik på at øge mulighederne for spredning af vilde dyr og planter samt tilgængeligheden for offentligheden gennem et sammenhængende rekreativt stinet og forbedrede faciliteter
som p-pladser, opholdspladser og skiltning.

Der er statslig lovgivning om naturbeskyttelse, og der
udpeges naturområder og økologiske forbindelser som
naturtemaer i Grønt Danmarkskort.

2. I forbindelse med byudvikling skal der indarbejdes grønne kiler med landskabelig kvaliteter og
variation i udformning.

Naturområderne omfatter større sammenhængende
områder med skove, søer og kystvande samt eng,
mose og overdrev, mens de økologiske forbindelser
forbinder disse områder med hinanden.

3. Det skal sikres at der fra eksisterende og nye
byområder opnås forbindelse til de grønne korridorer.

Kommunen er forpligtiget til at sikre levesteder for de
truede dyrearter, der er beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver. I Køge drejer det sig primært om 7
arter af flagermus, 3 paddearter samt markfirben. I
denne plan er der i kap. 3.4 angivet retningslinjer til
at sikre og forbedre forholdene for disse arter i forhold
til de geografiske områder, hvor deres levesteder er
konstateret.

Der er særlige biologiske interesser forbundet med de
fredede områder i Valore Mose, Regnemark Mose, ved
Gammel Køgegård og ved Vallø, samt ved arealerne
ved Søndre Strand, som rummer en stor orkidépopu-
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4. De bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige kulturmiljøer må ikke forringes ved bygningsmæssige ændringer som skader kulturværdierne,
eller ved andre ændringer, som forringer fortællingen om de gamle ejerlav.

1.10 Grøn struktur

Slimminge Hestehave er en del af den grønne struktur i Køge Kommune.
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