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Indledning
Stationsnær skovby
På tippen af Hovedstadens karakteristiske fingerplan finder
vi Køge Nord Station. Den nye ikoniske station, som binder landets primære trafikale forbindelser sammen. Her vil
der udvikle sig en ny bydel i nærhed til natur og storby på
samme tid.
Skovbyen i Køge Nord er en grøn boligbebyggelse blot 20
min fra København med tog. På kun 20 min kan man komme fra sin kaffe i forhaven med udsigten til skovbrynet til
det pulserende liv på Københavns hovedbanegård. Kysten
er bare 2 km væk.
Køge Nord station vil danne grundlag for starten på denne
nye bydel og byliv. Stationen bliver et vigtigt trafikalt
knudepunkt og skaber mulighed for ophold i stationens nye
urbane byrum, der spænder over Danmarks trafikale hovedpulsåre. Det nye område bindes trafikalt op på den nye stationsforplads og danner et loop omkring den eksisterende
fredskov. Her får den fat i den eksisterende landsby Ølsemagle og de eksisterende historiske gravhøje mod vest.
Langs loopet og omkring skoven placeres den nye boligbebyggelse som en integreret del af naturen. Nye træer og
begrønning plantes mellem de nye boligklynger og lader skoven og engens kvaliteter flette sammen med den nye boligstruktur.
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Vision
Den nye bydel bliver en bæredygtig og mangfoldig bydel
med fokus på nærheden til skov, natur og gode forhold for
fællesskaber i lokalsamfundet.
GRØN BOLIGBY hvor strukturen i bydelen skaber livskvalitet
gennem optimale fysiske rammer for mødesteder, kulturelle
aktiviteter, fællesskaber, god kontakt til naturen og motiverer til aktivitet og bevægelse.
BÆREDYGTIG BYDEL hvor et synligt vandkredsløb i terrænet inviterer til ophold og leg, samtidig med at det sikrer bydelen mod oversvømmelser ved skybrud og ekstreme regnvandshændelser. Hvor boligstrukturen danner rammen om
social bæredygtighed, og hvor infrastrukturen understøtter
kollektiv trafik og cyklisme.
AKTIVE LANDSKABER hvor bevægelse, leg, idræt, dyrkning
af grøntsager og dyrehold danner ramme om fællesskaber.
Byrum, kvartersparker og boligklynger sys sammen af et
oplevelsesrigt stisystem, der trækker ruter ud i landskabet,
gennem skoven, den nye landskabsvold og forbi gravhøjene.
I disse forbindelser ligger også fortællingen om det kulturhistoriske landskab og miljø, som op igennem tiderne har
eksisteret i Køge Nord.
KULTURELLE BYRUM, der kan ændre form og indhold over
tid. Midlertidige aktiviteter og nye traditioner skal præge
Køge Nord i de første år. Efterhånden vil beboerne og det
spirende kulturliv i området definere de unikke kulturoplevelser og byrum, der til sidst skaber en levende og mangfoldig bydel i det grønne. Køge Nords kvarterhus vil som
det overordnede kulturelle samlingssted, danne rammen om
f.eks. kunstprojekter, koncerter, workshops, foredrag og meget mere.
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INTEGRERET PLANLÆGNING
Målet er at inddrage de rette kompetencer i planlægningsprocessen. Dette
bør sikres, da udviklingen af et byområde er en mangesidet opgave, hvor
udfordringer skal løses i et tværfagligt samarbejde. Den største værdiskabelse sker i den første fase af projektudviklingen, hvorfor det er afgørende
for byområdets langsigtede kvalitet, at den mest afgørende beslutning
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DGNB

Bæredygtighed
Masterplanen for Køge Nord udarbejdes med et klart fokus
på bæredygtig byudvikling. Som redskab til at sikre, at alle
relevante aspekter af bæredygtighed i projektet bliver vurderet, tages der udgangspunkt i DGNBs kriterier for bæredygtig byudvikling.
DGNB (Deutsche Ge-sellschaft für Nachhaltiges Bauen)
vurderer gennem 5 hovedemner og 45 underkriterier projektets bæredygtighed for at gøre bæredygtighed målbart og
sammenligneligt med andre byområder.
DGNB er en international anerkendt miljø- og bærdygtighedsvurdering og bruges af flere danske kommuner.
Denne sikrer, at alle de bærdygtige aspekter af byplanlægning vurderes og fastholdes fra planlægning over udførsel
til drift.
På opslaget er fremhævet ét underkriterie under hvert hovedemne, der er særligt relevant for Køge Nord.

SOCIAL OG FUNKTIONEL KVALITET:

TEKNISK KVALITET:

KVALITET I PROCESSEN:

MILJØMÆSSIG KVALITET:

Social og funktionel mangfoldighed

Energiforsyning

Inddragelse

Livscyklusvurdering

Levetidsomkostninger

Social og kommerciel infrastruktur

Affaldshåndtering

Udvikling af bymæssige hovedgreb

Vand- og jordbeskyttelse

Finansielle virkninger i kommunen

Tryghed

Regnvandshåndtering

Integreret planlægning

Bymæssigt mikroklima

Lokaløkonomisk stabillitet

Byliv

Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunal deltagelse

Artsmangfoldighed

Arealudnyttelse

Støjdæmpning

Drift og vedligehold

Ledelse

Ydre miljøpåvirkning

Udbud af friarealer

Cyklisme

Byggeplads og byggeproces

Arealressourser

Tilgængelighed

Fodgængere

Markedsføring

Energiforbrug og vedvarende energi

Monitorering og fastholdelse

Energieffiktiv arealdisponering

Fleksibilitet
Bymæssig integration

Materiale forbrug og jordbalance

Bymæssig formgivning

Lokalfødevareproduktion

Brug af eksisterende strukturer

Vandbalance

ØKONOMISK KVALITET:

Kunst i det offentlige rum
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Revision af masterplan 2019

Delområde:
1
Stationsområde

10
10

KØGE NORD MASTERPLAN

FEBRUAR 2016

KØGE NORD MASTERPLANREVISION

JUNI 2019

Masterplan 2016

Revideret masterplan 2019
Med en revision af Masterplanen er det ønsket at give mulighed for boliger vest for den eksisterende fredskov, hvor
afstanden til motorvejen er større, og således omfordele
arealerne til boliger og erhverv. Revisionen af Masterplanen
er således en ændring af Boligområdet og den grønne struktur i Masterplan 2016 med en øget boligmængde fra 8001.100 boliger til nu at kunne rumme op til ca. 1.600 boliger.

+ 6m
+ 6m

Skoleskov
Skovhaver
+ 10m

Støjberegninger giver anledning til en ny struktur i klyngerne
i den østlige og mest
støjbelastede del af området, og sammen med bevarelse af
eksisterende fredskov opstår en unik mulighed for at skabe
en skovby med boliger i og omkring skoven. Derudover giver
mere detaljeret viden om vand anledning til at skabe boliger
med særlig tilknytning til vandet i den sydlige del af området.
Den nye omfordeling af erhvervsområderne skaber en mere
samlet bolig bebyggelse omkring Ølsemagle landsby, som vil
vokse fra landsby til stationsby.
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Kommuneplan
KØGE NORD OMRÅDET
KOMMUNEPLAN 2017

KØGE NORD OMRÅDET
KOMMUNEPLANTILLÆG



REVISION AF
MASTERPLANEN





















Adgang til STC



Adgang til STC

Adgang til STC



  










Kommuneplanen som den ser ud i dag med de store erhvervsarealer langs Egedesvej og arealer til transport og logistikerhverv (1E05) centralt placeret i området.
Ølsemalge landsby (1BE01) ses med en landsbyafgrænsning
der indeholder de nye udstykningsmuligheder i landsbyen
og med Stations - og centerområdet (1C02) og det nye boligområde i forbindelse med Køge Nord Station. Området
omkranses af et grønt bånd som rekreativt område.










Ønsket er at flytte en del af erhvervsområdet længere mod
vest, for at skabe mulighed for boliger i tæt forbindelse med
fredskoven og med større afstand til motorvejen. Det er ligeledes ønsket at forbinde udvidelsen af erhvervsområdet
mere direkte til det eksisterende transportcenter.












Det nye boligområde etableres omkring fredskoven og Ølsemagle landsby og afgrænses mod erhvervsområderne af en
ny grøn struktur. I området mod stationen kobles landsbyen
og det nye boligområde.
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Støj
Placeringen tæt på Hovedstaden og de gode forbindelser til
resten af Sjælland med den nye togforbindelse og med Køge
Bugt Motorvejen har den store fordel, at man er koblet op på
omverdenen med en helt unik tilgængelighed for alle transportformer. Det betyder dog samtidig også mange støjkilder.
I hele boligområdet er der støj fra Køge Bugt motorvejen, og
der skal arbejdes detaljeret
med at sikre de stille uderum for bebyggelserne, når masterplanens diagrammatiske klyngestruktur viderebearbejdes og
detaljeres. Teknisk set er det muligt at bygge boliger uden
en afskærmning af motorvejen, men det stiller særlige krav
og store begrænsninger for byggeriet. Derfor udbygges Stationsområdet med en sammenhængende bebyggelse, der
kan fungere som støjskærm for de bagvedliggende boliger
i skovbrynet. Studier af støjens refleksion viser, at støj kan
reflekteres inde i en cirkulær bebyggelse. Derfor er der i
skovbyen arbejdet med halve bebyggelsescirkler, som ikke i
samme grad reflekterer støjen tilbage.
Udfordringen med støjen fra motorvejen er et styrende element for den karakteristiske boligstruktur, som giver anledning til at arbejde positivt med en klyngestruktur. I klyngen
skærmer bebyggelsen for sit indre vestvendte gårdrum. Her
skabes gode muligheder for trygt ophold i et veldefineret
uderum skærmet fra støjen. For boligcirklerne længere væk
fra motorvejsstøjen er der flere muligheder for udformning
af bebyggelsen.
Den nye grønne struktur mod vest - Bakkedraget tjener som
støjskærm for den vestlige del af den nye boligbebyggelse.
Den skærmer for støj fra udvidelsen af Skandinavisk Transport Center mod vest, og sikrer gode udeopholdsmuligheder
i boligområdet.

Erhvervsbebyggelsen i Stationsområdet etableres som en støj bygningsmæssig skærm
mod Køge Bugt Motorvejen, som kædes sammen af høje støjskærme.
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Kontekst
Nord for Køge By, mellem Køge Nord Station, fredsskove,
landsbyen Ølsemagle og nye landskabsformationer, finder
man den nye skovby i Køge Nord.
Sammenhængskraften i lokalsamfundet, både i den nye bydel og i forhold til den eksisterende by, er vigtig for at kunne
skabe et attraktivt bymiljø.
At skabe rammer for livskvalitet for store og små er et vigtigt
greb, for at etablere og bevare et attraktivt område. Medborgerskab med forpligtende såvel som uforpligtende fællesskaber skal medvirke til et mangfoldigt fritidsliv, hvor natur,
kultur- og idræt skaber rammerne for gode oplevelser på
tværs af generationer.
Gode trafikale forbindelser, både til stationen og ud i det
omkringliggende landskab og til de omkringliggende bysamfund ved Lille Skensved og omegn, er derfor helt essentielle.
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Hovedgreb
Bæredygtig by

Tidlig landskabsmodning
Første skridt mod Skovbyen og ’Bo grønt’ visionen er den
grønne byggemodning: først plantes træerne, så plantes
bygningerne! Byggefelterne danner små lysninger i det grønne, som i de tidlige faser kan fremstå med slået græs, med
dyrehold eller sportsaktiviteter. Med tiden, som byggefelterne bliver solgt, skyder boligerne op i det grønne.

Vandets veje
Regnvandshåndtering tænkes ind fra starten, som en naturlig del af landskabsbearbejdningen og en rekreativ gevinst
for hele området. Der skabes et bæredygtigt regnvandshåndterings-system som giver mulighed for at bo med vandet som nabo, og som i høj grad åbner for at bruge vandets
veje til både rekreation, leg mv.

Gode trygge forbindelser
Boligklyngerne er bundet sammen af et netværk af stiforbindelser. Hierarkiet i disse forbindelser er tydeligt, så
hovedbevægelsen samles i én forbindelse, med kontakt
til klyngernes centrale rum og områdets nye fælles aktive
landskabs- og byrum. Disse forbindelser skaber rammen om
nabolagets bevægelsesrum om mødesteder. Forbindelserne
understøttes af god belysning, god oversigt og kontakt til de
nye boligers åbne facader.

Bæredygtigt byggeri med tæt
tilknytning til det grønne
Beboerne i boligbyen bruger de grønne rum som deres
egne. Her dyrkes grøntsager, leges, dyrkes motion og holdes
geder, kaniner og høns. Beboerne kan ’adoptere’ et træ og
blive en aktiv del af at dyrke og drifte de grønne rum. Det
omkringliggende landskab bliver identitetsskabende for hele
kvarteret og et trækplaster for beboere og besøgende.
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Landskab med høj biodiversitet
Et karakteristisk og sundt landskab, med lokal håndtering af
vand og høj biodiversitet i naturen.

Planens lag
Boliger i det grønne

Infrastruktur og Byrum - Et optimeret nætværk
Optimale forbindelser for gående, cyklister og et varieret inspirerende vejforløb. Byrum, ophold og mødesteder. Områdets kultur- og bevægelsesmuligheder gør det muligt for bydelens mangfoldige beboergrupper, at
dyrke et varieret fritidsliv døgnet rundt, året rundt.

Bebyggelsen som klynger i landskabet
En bolig struktur der opfordrer til fællesskab og kontakt til naturen. En struktur der ligger op til ny og innovativt bæredygtigt byggeri.

Vejledende illustration
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+ 6m
+ 6m

+ 10m

+ 12m
+ 12m
+ 18m

+ 16m

+ 12m

+ 6m

STATION

KIRKE

Særligt Landskabselement

KVARTERSHUS

Særlige Bygninger
DAGINSTITUTION

Særlige forbindelser
Særlige steder
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Køge Nord Station

Eksisterende særlige bygninger
Bydelen bindes sammen af en hovedforbindelse fra stationen ind i området. Langs denne forbindelse skabes muligheder for ophold og bevægelse i byrum og parker. Stiforbindelserne fra nord er knyttet op på hovedforbindelsen.
Herved knyttes boligklyngerne sammen og forbinder dem til
bydelens primære aktiviteter langs forløbet.
På kanten mellem Ølsemagle landsby og de nye boligområder ligger en trelænget gård. Her er potentialet for at skabe
et samlende sted for hele bydelen. Et kvarters hus som ville
kunne rumme fællesfaciliteter, fx fælleskøkken, café, selskabslokale, kreative værksteder og kultur- og idrætsfasciliter. Her ville beboere på tværs af de lokale kvarterer kunne
mødes til fællesspisning, danseundervisning, yoga, banko
eller måske i kontorfællesskaber for iværksættere o.lign.
Bydelen får derudover en ny daginstitution, som kan kombineres med et plejehjem, med mulighed for synergi bl.a.
i kontakten mellem generationer. Institutionerne placeres i
nærhed af det nye kvarterhus. Daginstitutionens legepladsområde kan muligvis være offentligt tilgængeligt uden for
institutionens åbningstider.

Ølsemagle Kirke

Endelig bindes Ølsemagle landsby og den nye bydel sammen af Ølsemagle kirke, med indgang fra Ølsemagle Kirkevej og ny adgang via kirkegården fra den nye vej. Et åbent
offentligt rum, hvor man mødes ved højtider, gudstjenester
eller i forbindelse med kirkens brede udbud af aktiviteter.

Kvartershus

Eksisterende gård i Ølsemagle, som evt. kan omdannes til
Kvarterhus. Funktioner der kunne være i kvarterhuset, fx.
fælles værksted, dansesal, folkekøkken, rum for læring og
vidensdeling, kulturelt mødested og scene ol.

Skab et mødested hvor man kan mødes på tværs af gennerationer.

Skab et fleksibelt rum for aktiviteter for hele bydelen.
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NATURPARK
(Shelter, Bålplads, Naturlegeplads)

+ 6m

LANDSKABSPARK
(Gåtur, Udsigt, Mountainbike, Løb)

+ 6m

+ 10m

+ 12m
+ 12m
+ 18m

+ 16m

+ 12m

KVARTERSPARK/GRØNT STRØG
(Leg, Solbadning, Multibaner til fysisk aktivitet og boldspil)

+ 6m

BYDELSPLADS
(Mødested, Byfest, Loppemarked,
Juletræ)

LOKALPARK
(Gadekær, Ophold, Hundeluft)

KIRKEGÅRD
(Mindested)

Særligt Landskabselement
Særlige Bygninger
Særlige forbindelser
Særlige steder
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KULTURPLADS
(Fællesspisning, Koncert,
Foredrag, Kunstudstilling)

Dans,

KULTURTORV (Fællesspisning, Koncert, Dans, Foredrag, Kunstudstilling)

LOKALPARK (Gadekær, Ophold, Hundeluft)

Særlige steder og byrum

KVARTERSPARK/GRØNT STRØG (Boldspil, Leg, Solbadning)

NATURPARK (Shelter, Bålplads, Naturlegeplads)

LANDSKABSPARK (Gåtur, Udsigt, Mountainbike, Løb)

BYDELSPLADS (Mødested, Byfest, Loppemarked, Juletræ)
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100 m beskyttelseslinie gravhøj

600 m fra station

100 m beskyttelseslinie gravhøj

Sigtelinie fra station til Kirke

Skovbyggelinie 30 m afstand til
kommunalt egetFredsskov

Kirkebyggelinie 300m
max 8,5 m

1-2 etager
1000m fra station
3 etager
4-5 etager
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Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen tager udgangspunkt i stationsnærheds princippet, således at bebyggelsen der placeres indenfor 600m fra
stationen primært er 3-5 etagers bebyggelse og 1-2 etager
når man kommer længere væk fra stationen.
Kirkebyggelinien sikrer dog en lavere bebyggelse omkring
kirken. Bygningshøjderne varierer også indenfor de enkelte klynger, således at bebyggelsen er højest mod øst og
støjkilden. Bebyggelsen trapper gradvist ned inde i klyngen
og ned mod landskabet. Herved skabes god kontakt til landskabet og Ølsemagle landsby.

Erhverv

Skovboligerne

Ølsemagle eksisterende landsby

Boligerne Ved søerne 3-5 etager

Fredsskov

Nordstjernen

Station
Principsnit

Eksempel på lav bebyggelse med tæt kontakt til naturen. Hulsig, Danmark, Tegnestuen LBB3.

Eksempel på etagebyggeri i bæredygtige materialer. Her træ konstruktion. AL2Bolig - afdeling 128. Vandkunsten arkitekter og
Moe.

Eksempel på høj bebyggelse i træ. Puukuokka Findland. OOPEAA, P
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INFRASTRUKTUR
Veje, stier og parkering
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ADSKILLE FORBINDELSER

SAMLE FORBINDELSER

Skab et klart hieraki i vejstrukturen. Ved at vejprofilet afspejler behovet. Med én hovedforbindelse gennem området, som skaber god forbindelse til stationen og mindre
boligveje, med lav hastigtig. Dette giver en varieret spændende og tryg bestryktur.
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Trygge vejforbindelser, med mødesteder og langsom
hastigtid. Fx. ved gadeparkering eller andre fartdæmpende tiltag.

I området skabes et varieret gennemgående stiforløb
. Hvor stierne skaber et sammenhængende nætværk
på tværs af bilvejene. I nogle tilfælge er stien adskilt
fra vejen, og et grønt og roligt rum for bløde trafikanter opstår, andre steder er sti og vej kombineret, for
at skabe tryghed og mødesteder på vejene i området.

Hovedgreb
Infrastruktur

Skov

Fælles uderum
Adgangsvej og parkering

Stiforbindelse

Området bindes trafikalt op på den eksisterende vejstruktur
ved at skabe et loop mellem den nye stationsforplads og
ankomstvejen fra nord. Den primære boligvej består af én
vejbane, cykelsti og fortov i hver retning. Så man hurtigt og
sikkert kan komme fra sit hjem og til stationen eller videre,
på cykel, løbehjul, i bil eller til fods. Den primære boligvej
har et blødt snoet forløb for at sikre en lav hastighed men
god sigtbarhed. Vejen understøttes af en trærække der skaber et spændende forløb igennem området som årstiderne
skifter.
Fra den primære boligvej udspringer mindre lokale boligveje. Her er én vejbane i hver retning og cyklister og gående
på vejen. Her er også parkering langs vejen. Det skaber et
lokalt vejmiljø, hvor man kører langsomt og hilser på naboen. Der er plads til leg og ophold i gaden. Fra boligvejene
føres man videre til parkeringsvejen. Her køres langsom og
kun hvis skal parkere. Fra vejenderne stikker stier for bløde
trafikanter ud i landkabet og skaber en god forbindelse på
tværs af området igennem fredsskoven.
Hovedprincippet for området er, at boligerne har en side,
der er adgangsgivende med bil. Her parkeres bilen. Denne
side fremstår som den mest urbane del af bebyggelsen. Jo
længere væk fra vejen, man bevæger sig, jo vildere, mere
grønt og mindre belagt bliver området.

Skov

Natur

Fælles uderum

Boliger

Adgangsvej og parkering

Urbant
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Primær ankomstvej

F-banen

S-banen

+ way
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Plan 1:5000

Ankomstveje
KLynge med rækkehuse
Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

Brandvej samt sti
for bløde trafikanter
4.0

Have
Gårdrum samt brandsvej

4.0

9.1

Primær ankomst

Have

p-plads

Vej

p-plads

Nordstjernen

4.0

5.0

7.0

2.5

17.0

Principsnit gennem Nordstjernen

Nye ankomstveje med bil til Køge Nord er allerede etableret
med en fornyelse af øst-vestgående Egedesvej og den nye
Nordstjernen. Begge veje er anlagt med god plads til store
køretøjer og med cykelstier. Nordstjernen udvides med få,
forskudte kryds med adgang til stationen og til boligområdet, som sikrer god sikkerhed og et godt flow.
Der etableres en + way busforbindelse fra Køge Nord Station, med en bro over Lillesyd banen som står klar til ibrugtagning i 2020.

Adgangsvej med parkering

Karakteren af den eksisterende vej kan forstærkes ved at
plante træer. Således at Nordstjernen bliver en karaktergivende element i den nye bebyggelse. Træernes horisontale
rytme kan samtidig hjælpe med at skabe opmærksomhed
omkring bilistens hastighed. Træerne samler partikelforurening fra bilerne, renser luften, køler i sommermånederne og
giver et livsgivende grønt udtryk til bydelen, samt skærmer
bolig og erhverv fra den visuelle støj, vejen måtte skabe i
spidsbelastningstimerne.

KLynge med rækkehuse

Gårdrum
5.0

7.0

5.0

p-plads

Vej

p-plads

49.1

Egedsvej

Adgang til STC

Reference på bouldevard med træbeplantning.

Brandvej

5.0

7.0

Gårdrumpå boulevard med træbeplantning, cykelsti
Reference

og fortov. Rudersdal kommune, skodsborgvej. p-plads

5.0

2.0

2.0

3.0

3.0

2.0

Station

2.0

Egedsvej forbinder videre ud til Lille Skensved mm.
Vej

p-plads

14.0
Vej
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Parkeringsvej
Lokal boligvej
Primær Boligvej
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0

Boligveje

KLynge med rækkehuse
Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

Brandvej samt sti
for bløde trafikanter

Have

4.0

Brandvej

Gårdrum samt brandsvej
Gårdrum

4.0

9.1

Primær ankomst

Have
5.0
4.0
p-plads

p-plads

7.0

5.0

Vej

p-plads

5.0

7.0

Nordstjernen

p-plads

Vej
2.0

2.0

3.0
2.5

3.0

2.0

2.0

17.0

14.0
Vej

Primær boligvej

Adgangsvej med parkering
KLynge med rækkehuse

Gårdrum
5.0

7.0

5.0

p-plads

Vej

p-plads

3.0

Gårdrum

Brandvej

5.0

5.0

7.0

13.0

Lokal boligvej
Forsinkningsbassin

Brandvej

3.5

5.0

De lokale boligveje følger klynges formsprog for at minimere
det befæstede areal i området. Vejen benyttes både som
ankomstvej til boligerne, parkering omkring klyngerne, samt
som brandvej til boligerne. Her skabes god kontakt til det
omkringliggende landskab. Hastigheden er lav, så der er
plads til legende børn eller en forbipasserende hare.

1.2

7.0

3.5

18.0

1.2

49.1

Boligområdet fritholdes så vidt muligt for biltrafik. Derfor
skabes der minimale, men gode og trygge vejforbindelser.
Således at området fremstår så grønt som muligt og samtidigtskaber gode forhold for bløde trafikanter.
Den primære boligvej snor sig gennem landskabet og skaber den direkte forbindelse til stationen i et spændende og
varieret vejforløb.
Karakteren af den primære boligvej er en træbeplantet gade
med én kørebane, hævet cykelsti og fortov i hver retning.
Vejen snor sig gennem landskabet og gør bilisterne opmærksomme på at nedsætte hastigheden. Den primære boligvej
er en tryg skolevej for små cyklister og en god adgangsvej
til boligerne.

4.0

Parkeringsplads
Gårdrum

Eksempel fra Lancaster, på bilparkering og vej under skyggegivende træer.

Brandvej og
Brandvej
Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

5.0

7.0

5.0

p-plads

Vej

p-plads

2.0

2.0

3.0
2.0 2.0
Forsinkningsbassin

3.0

Sti

14.0
Vej

Station

Eksempel på vejbane, hævet cykelsti, fortov, grønt bånd og
parkering bag.
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Klynge ankomststi
Sekundære forbindelser

38

KØGE NORD MASTERPLANREVISION

JUNI 2019

Plan 1:5000

p-plads

Vej

5.0

5.0

7.0

3.5

5.0

1.2

7.0

4.0

Parkeringsplads

Brandvej og
Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

Forsinkningsbassin

Sti

Stinettet
3.0

Gårdrum

3.5

5.0

3.5
13.0
p-plads
Vej p-plads

18.0

Brandvej

7.0

Brandvej

3.5

4.0

1.2

5.0

Brandvej og

Sti

Brandvej og

Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

Ankomstvej for
Forsinkningsbassin
bløde trafikanter
"Klyngegade"

Sti i landskab

For at gøre naturen tilgængelig for beboere og besøgende er
det vigtigt med et godt og oplevelsesrigt stisystem. Stierne
snor sig gennem boligområdet over markerne og gennem
skoven, forbi søer, vådeng, åløb, gennem Ølsemagle landsby
og til det innovative erhvervsområde ved stationen. Derudover kobler stierne sig på det eksisterende stisystem og skaber gode forbindelser ud i det omkringliggende landskab.
Stiernes udtryk varierer: De primære stier er direkte og skaber god fremkommelighed for de bløde trafikanter. De leder direkte til eksisterende stier som cykelbroen. Hvor stien
krydser Nordstjernen i den mindst trafikerede ende, så børn
og unge trygt kan komme til skolen og sportshallen.

3.5

5.0

Imellem de primære stier kan sekundære stier opstå som
uformellem forbindelser i landskabet. Hvor man kommer
helt tæt på det høje græs, sommerfugle og bier.

4.0

ds

er

Vej

1.2

7.0

p-plads

Brandvej og
Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

3.5
Brandvej og

Forsinkningsbassin

Sti

Primær sti til skolevej

4.0
Sti

Ankomstvej for
bløde trafikanter
"Klyngegade"

Station

Station

Mindre stier

Primære stier
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Asfalt belagt cykel og gang forbindelse

Befæstet
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Grussti og brandvej

Hævede stier i vådområder

Slået sti i græsset

Natur

JUNI 2019

Hierarki i stiforbindelser
fra by til natur

Overgangen fra ny by til åbent landskab formidles ikke blot
rumligt – gennem skiftet i skala fra de bolignære uderum,
over de mellemliggende bolignære brugslandskaber, kvartersparkerne, og til det store åbne omkringliggende landskab.
Det ses også i den hierarkiske opbygning af stisystemet:
I byen, på hovedfærdselsårer for bløde trafikanter, er overfladerne hårde og tætte, belagt med asfalt eller lignende.
Hvor hovedstierne krydser vådområder bliver de til broer og
brodæk, stadig som fast belagte overflader.
I overgangen mellem byen og det åbne land, eller skoven,
bliver stierne til grusstier – stadig farbare og præcise, men
ikke så formelle, forbindelser.
I det åbne land – inde i skoven, ude på græssletterne og på
toppen af det nye bakkedrag – opstår stierne, der hvor der
viser sig behov for dem, som slåede/trådte spor i græsset.
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1000m

600m

Station

Parkering til boligerne
Parkering til parker og
rejs
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Parkering
Parkeringsarealerne er i tæt tilknytning til boligerne, men
friholder altid klyngens interne uderum til ophold. Der findes
tre principper for etablering af parkering omkring boligerne.
Det første er, parkering foran klyngen. Her er tværparkering, på begge sider af vejen. Det samme princip gælder
for klyngerne med tæt lav bebyggelse, men med en mindre mængde parkering, her finder man kun parkering foran
facaderne på enderækkehuse. I området ved Søerne, hvor
vandet er et primært element. Her samles parkeringen i områdets periferi, hvorfra man går til sin bolig, igennem det
attraktive område med tæt kontakt til vandet. Den tredje og
sidste løsning, er hvor parkeringen er placeret som vinkelret
parkering langs den primære ankomstvej.
Parkering foran boligerne
høj bebyggelse

Parkering foran klyngen
tæt lav

Samlet parkering væk fra
klyngen

Parkering omkring vejen foran klyngen

Parkér og rejs-anlægget i tilknytning til stationen, samt det
fremtidige serviceerhvervsområde ved stationen, handler
om at gøre biltrafikken så gnidningsfri som muligt; et sandt
pendlerparadis med rige parkeringsmuligheder tæt på stationen.
For at håndtere vandet bedst muligt i terræn skabes bilparkering på permable grønne overflader.

Eksempler på permable og grønne parkerings arealer.
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KARAKTERISTISKE
LANDSKABSTRÆK
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Skoven, Volden og alt det mellemliggende areal vil inviterer til udflugter, for alle.

Kvarterparker som mødesteder for
hele bebyggelsen.

Fælles have i klyngens centrum.

OFFENTLIG

PRIVAT

Fredskoven, områderne omkring de historiske
gravhøje, samt den nye vold vil blive fremtidige
rekreative besøgsmål.
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Lokale kvarterparker skaber varierende uderum
med forskelligt program.

Grønne indre gårdrum skaber fælles uderum for
klyngens beboere. Hvor børn trygt kan mødes og
lege, tæt på boligen.

Den private forhave, skaber mulighed for at
trække sig tilbage og nye naturen på afstand
med egen grill i forhaven. Her skabes tryghed
omkring boligerne og et liv og møde over hækken.

Hierarki i uderum
Fra privat til offentligt

Klynger vest

Eksempel på funktion i det semi offentlige område

Privat

Privat

Semi privat

Semi privat

Offentlig

Offentlig

Eksempel på privat uderum.

Klynger øst

I Køge Nord kan man bo i naturen. Uderum er disponeret,
så overgange fra private zoner til offentlige er flydende, så by
og natur smelter trinløst sammen. De nye boligklynger lægger sig i landskabet, med så lavt et aftryk som muligt – terrænbearbejdningen optimeres så bebyggelse er klimasikret
og regnvand håndteres lokalt og bæredygtigt. Overskudsjord
bliver i området og indbygges i nye landskabsformer, der
forstærker eksisterende udsigter og skaber positive adskillelser af nye funktioner. Landskabet gives tilbage til naturen
– tidligere landbrugsjord bliver til blomstrende græslandskaber og en mere umiddelbar og synlig hydrologi skabes.
De helt bolignære uderum indrettes med funktioner, der tilhører boligen og er afhængige af den umiddelbare nærhed
til boligen. Mulighed for udeophold i egen have, for spisning, leg, solbadning og socialt samvær over hækken, koncentreres helt lokalt i private haver i boligernes kantzoner.
Indenfor, eller i umiddelbar nærhed til de enkelte boligklynger, samles funktioner som understøttes af klyngernes
lokale fællesskaber. Lokale fællesskaber. Byrum med skiftende kulturelle aktiviteter, fælles dyrkningshaver, frugtlunde, småbørnslegepladser, småarealer til fysisk udfoldelse,
multibaner til forskellige boldspil, løb eller cykling finder
sted i klyngernes indre fællesarealer og/eller i overgangene
til de klyngenære fælles uderum.
Mellem klyngerne flyder naturen ind i byen. Bølgende landskaber med en bund af blomstrende græsenge, grupper af
træer og buske, og åbne forsænkede arealer, der opsamler, leder og kontrollerer regnvandet, danner rammerne om
oplevelser af bynatur. Landskabet mellem klyngerne skaber
samtidig forbindelser på kryds og tværs af det nye boligområde for mennesker, dyr, planter og vand, og griber fat i
og flyder sammen med det større landskab i randen af den
nye by.
Bakkedraget, skoven, græslandet og vandlandskabet binder
by og land sammen i den store skala, og skaber variation
i oplevelsen af at bo og færdes i og gennem det nye Køge
Nord.

Eksempel på aktivitet i det offentlige uderum.
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LANDSKABET
Skensved Å
Landskabet mellem Lille Skensved og Ølsemagle er et gammelt istidslandskab, præget af bløde morænebakker, der
med tiden er pløjet fladere og fladere af mange års landbrugsdrift.
Mod nord gennemskæres landskabet af en ådal, og af Skensved Å, som samtidig udgør kommunegrænsen til Solrød
kommune. I den sydlige ende løber Snogebækken, et mindre vandløb, som er delvist rørlagt gennem Ølsemagle.
Området har været bosat tidligere, i oldtiden, og landskabet
viser spor heraf, både i form af beskyttede gravhøje, og af
arkæologiske rester af bosætning i området ved Skensved Å.
Kulturlandskabets spor er også synlige, og flere beskyttede
jord- og stendiger gennemskærer området, og tegner grænser for tidligere tiders markskel og stjerneudskiftninger omkring Ølsemagle.
Nyere tiders udvikling præger også området. Nye trafikanlæg, motorvejen og jernbanen, senest med den nye udvidelse omkring Køge Nord station, er nærværende og synlige
i området.
Skandinavisk Transportcenter sydvest for området er med
sine megastrukturer visuelt meget stærke naboer.

Beskyttede jord- og stendiger
Højspændingsledning

Beskyttelseszoner gravhøje

Eksisterende fredsskov

Disse eksisterende strukturer skaber udgangspunktet for ny
byudvikling i området. Nogle strukturer, særligt trafikken,
skaber udfordringer med støj, som må håndteres for at ny
bosætning kan finde sted.
Andre strukturer er stærke landskabelige kvaliteter, som må
bevares og gerne forstærkes, eller genfortælles i nye sammenhænge - ådalen mod nord, kulturhistoriske spor og nyere fredsskovsarealer.
Kulturarven formidles og forbipasserende får et stykke lokalhistorie med hjem fra gåturen.

Kirkebyggelinie

Snogebækken

Eksisterende landskabelige forhold 1:10.000
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Nye landskabelige sammenhænge
Landskabet er grundlaget for alt menneskelig aktivitet - for
menneskets eksistens i det hele taget. En forståelse for denne grundlæggende sammenhæng med naturen, med landskabet, er nødvendig for at kunne omforme et sted uden at
ødelægge det.
Som mål skal skabes et bynært landskab, der så vidt muligt tillader naturen og naturlige processer at råde. Tidligere
landbrugsareal bebygges, men samtidig gives naturen plads
til at udvikle sig som lokalt forankret og robust ramme for
bylivet. Fokus på nye naturrige oplevelser er udgangspunktet
for den nye bydel.
Nye landskabelige strukturer lægges til de eksisterende, og
føjer sig ind i de eksisterende biologiske, topografiske og
hydrogeologiske lag, som nye byøkologiske aflejringer.
Nye megastrukturer opstår ovenpå eksisterende, og som
udgangspunkt er disse nye landskabelige træk tænkt som
forstærkende tillæg til allerede eksisterende kvaliteter - og/
eller som strukturer, der løser flere udfordringer på én gang.
Et princip om effektiv og bæredygtig anvendelse af landskabet som ressource, og af arealet i det hele taget, er grundpræmissen for disponeringen af den nye by.
I det følgende gennemgås og forklares de tre primære nye
landskabstræk - Bakkedraget, Skoven og Vandlandskabet og deres funktion som bindeled mellem gammelt og nyt,
eksisterende og kommende, fortid og fremtid, udfoldes.

FRA PLOV TIL SJOV - landbruget viger for ny bynatur - naturen
genskabes i al sin mangfoldighed og skaber stærke og smukke
rammer for bosætning.

UDSIGT OG STØJVOLD - nye store strukturer løser flere problemer på en gang: Overskudsjord
skaber nyt højdepunkt og skærmer samtidig for
trafikstøj.
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+ 6m
+ 6m

+ 10m

+ 12m
+ 12m
+ 18m

Til etablering af jordformationer som vist i planen kræves
ca. 290.000 m3 jord. Formationerne bygges af overskudsjord, i første omgang lokal overskudsjord, i anden omgang
tilkørt jord fra Køge og omegn. Jordformationerne etableres
i takt med udbygningen af boligområdets vestlige dele, og
adskiller således den kommende transportcenter udvidelse
vest for fra det nye boligområde.

+ 16m

+ 12m

+ 6m
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FAKTA OG ANBEFALINGER

Den grønne vedligeholdelse af højdedraget og det tilstødende indrammede slettelandskab omkring gravhøjene tænkes
tilrettelagt som enkelte ekstensive plejeindsatser.
Der bør sikres mindst én årlig slåning af fladerne, med efterfølgende fjernelse af afklip, for at sikre og fastholde et relativt næringsfattigt miljø, til gavn for flerårige blomstrende
urter og græsser – som vil være tiltrækkende levesteder for
insekter, sommerfugle og flere småfuglearter der lever af
disse smådyr.
Driften kan evt. kombineres med dyreafgræsning i flytbare
indhegninger.
På vestsiden af bakkedraget kan arbejdes med skovrejsning,
som over tid vil skabe tættere beplantede overgange til storskala transportcenter bebyggelserne i den vestlige del af byudviklingsområdet.

Bakkedraget
Vest for boligområdet etableres et nyt stort landskabstræk, i
form af en lang, snoende, blødt formet bakkekam.
Højdedraget etableres af overskudsjord fra tilstødende eller
lokale byggerier, som oplægges til en højde på mellem 6 til
18 m over eksisterende tilstødende terræn. På toppen af
de højeste bakker kommer således en omtrentlig fordobling
af højden over havets overflade i forhold til de højest beliggende dele af området i dag.
Bakkerne etableres med en skråningshældning på mellem
1:2 og 1:5, stejlest i tværsnit på den korte led og fladest på
langs af formationen.
På langs af bakkekammen vil det være muligt at færdes og
evt. etablere slåede stier, uden at skulle forcere de stejleste
hældninger – hvorimod de sider, der vender ind mod boligområderne bliver velegnede som baggrund for mere fysisk
krævende aktiviteter som f.eks. terrænløb eller mountainbiking, og om vinteren er de perfekte kælkebakker.
Bakkekammen indrammer samtidig de kulturhistorisk vigtige gravhøjsformationer i området, og skaber et skærmet,
åbent slettelandskab med gravhøjene som fokuspunkter i
centrum.

KØGE NORD MASTERPLANREVISION

JUNI 2019

51

Ny skov

Ny skov

FAKTA OG ANBEFALINGER

Eksisterende fredsskov

De eksisterende skovparceller er etableret som blandet lysåben skov, med både løvfældende og stedsegrønne arter.
Områderne er oprindeligt tilplantet med en relativt lille planteafstand, som i dag betyder, at der er behov for udtynding,
hvis ikke de skal udvikle unaturlig stangskov-karakter.
Det er derfor tilrådeligt at udføre udtynding med fjernelse
af op til ca. 60 % af eksisterende vedmasse for at sikre
fremtidig rekreativ og biologisk værdi.
Delområder bør helt ryddes, for også at etablere lysåbne
arealer i skovene der kan give plads til urtelag og ny underskov.
Det fældede træ kan med fordel efterlades på skovbunden
for langsomt at blive nedbrudt af svampe og insekter, og på
den tilføre ny biodiversitet og biologisk værdi til områderne.

Eksisterende
fredsskov
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Skoven
De to eksisterende fredskovsarealer i området bevares som
bolignære rekreative skove. Der lægges desuden til, med
nye udvidelser på begge sider af eksisterende skovparceller,
for at lade skov og nye boligbebyggelser flette sammen over
tid.
De nye skovplantninger, der tilføjes som en grøn byggemodning af de kommende boligbebyggelser, bør etableres med
samme eller i det mindste overlappende artsvalg til de eksisterende fredskovarealer. De bør etableres efter samme
principper som fredskovarealerne, dvs. af relativt små skovplanter der plantes med relativt høj plantetæthed, for senere
at kunne udtyndes af flere omgange.
Skovene tænkes på sigt at udgøre boligområdets grønne
hjerte – og skal skabe bynære skovoplevelser for boligområdets kommende beboere. I de nye dele af skovene kan etableres dyrkningshaver, f.eks. som etagerede skovhaver efter
permakultur-principper, skoleskove -haver el. lign. Driften
af skovarealerne tilrettelægges så ekstensivt og bæredygtigt
som muligt, og skal have som delmål at forøge naturværdien
af skovene gennem målrettet tilvejebringelse af levesteder
for flere plante- og dyrearter end det er tilfældet på arealerne i dag.
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Vand på terræn, tag
nedsives
Vand under terræn, tag
nedsives
Vand under terræn, vej
renses og afledes
Vand på terræn, vej
renses og afledes
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Vandlandskabet
Generelt for de nye boligområder i Køge Nord gælder, at
regnvand skal håndteres på terræn, ikke i kloak.
Regnvandet, der falder på tagfladerne i de enkelte boligklynger, er relativt rent og forudsættes derfor nedsivet via lokale
LAR-anlæg, som skal integreres i boligklyngernes indre lokale fællesarealer.
Tagvand nedsives
grundvand gendannes

Vejvand opsamles, renses og
udledes kontrolleret

FAKTA OG ANBEFALINGER

På baggrund af nærværende plan er beregnet et samlet befæstet areal på ca. 12,8 ha (eksklusiv tage). Dette genererer
et samlet behov for opstuvningsvolumen på i alt ca. 5.750
m3.
Underinddelt yderligere kan behovet for lokal forsinkelse/
opstuvning fordeles mellem delområderne omtrentligt som
følger:

Regnvandet, der falder på befæstede overflader med biltrafik på; veje, parkeringspladser o.lign., er derimod mindre
rent og skal derfor renses og afledes (ikke nedsives) via et
sammenhængende system af opstuvningsarealer og transportkorridorer i terræn i landskabsrummene mellem boligklyngerne, for til sidst at blive udledt til Snogebækken i syd.
Regnvand kan lokalt opmagasineres og anvendes til vanding
af fællesarealer i tørre perioder. Overordnet skal regnvandet
betragtes som en ressource, og ikke et problem - og løsninger der finder positiv anvendelse af regnvandet skal derfor
søges.
For at kunne håndtere større regnmængder og undgå skader
på fast ejendom i disse situationer, er det nødvendigt at
udnytte både de grønne områder mellem boligklyngerne, og
også veje og parkeringsarealer til opmagasinering og kontrolleret afledning. De lokale LAR løsninger i de enkelte boligklynger skal derfor også være forbundet hydraulisk med det
øvrige regnvandshåndteringssystem via overløb i terræn eller
lignende, så der ikke sker skader i klyngerne ved skybrud og
ekstremregn.

Områderne A+B+C+G: samlet ca. 3.130 m3
Områderne E+F: samlet ca. 2.620 m3
Oveni ovenstående volumener, som er til håndtering af dimensionsgivende ’hverdagsregnhændelser’ (T=5, 100 år klimafremskrevet) er der behov for kontrolleret håndtering af
større regnhændelser og skybrud (ca. 20.000 m3 ved en
100 års regn, ca. 15.000 m3 ved en 50 års regn og ca.
10.000 m3 ved en 20 års regn – for hele boligområdets
afstrømning).
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Af samme årsag etableres vejprofiler med lavpunkter i
midten og med kantsten på begge sider. Tilsvarende skal
parkeringsarealer indrettes med høje kanter, og evt. med
delvist permeable overflader og indbygget underliggende/
tilstødende magasinkapacitet. I enkelte delområder kan det
blive nødvendigt at bygge boligklyngerne robust hævet over
terræn med en beregnet minimumskote ved sokkel.
Der skal således tilvejebringes et fintmasket system, bestående af mange forbundne kar, ud fra det overordnede princip, at regnvandet skal forsinkes der hvor det falder.
I de grønne områder mellem boligklyngerne reguleres terrænet således til ca. -10 til -70 cm i forhold til tilstødende
boligklynger, og udformes med gravitationsfald mod syd og
sydøst, til et større opsamlings- og rensningsområde i delområde C. Vandet ledes hertil via mindre grøfter, render eller rør fra de lokale opstuvnings-/forsinkelseskapaciteter i de
enkelte befæstelser.
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Vandhåndteringsanlæggene vil således blive synlige grøn-blå
strukturer i alle dele af byområdet. Fra mindre render og
grøfter i de højest liggende delområder, gradvist voksende
til større sammenhængende vådområder og søer i de lavest
liggende dele af bydelen.
Disse strukturer vil give bydelen en række naturmæssige og
rekreative kvaliteter, som er skabt af vandets dynamik. De
evigt skiftende fugtighedsgradienter vil skabe levesteder for
en høj variation af planter, insekter, padder og fugle – og
sikre naturoplevelser for mennesker, bogstaveligt talt lige
udenfor døren.
Det er samtidig intentionen at understøtte denne biodiversitet gennem den løbende vedligeholdelse af de fælles grønblå uderum. De tilrettelægges med en ekstensiv og relativt
lav plejeindsats for øje – og vil i høj grad få præg af rigtig
’vild’ natur, naturgræsenge, overdrev, vådenge og deciderede vådområder med vandplanter og -liv.
Der skabes således et bæredygtigt regnvandshåndteringssystem som giver mulighed for at bo med vandet som nabo,
og som i høj grad åbner for at bruge vandets veje til både leg
eller undervisning og naturformidling.
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KLYNGEBOLIGEN
Boligkvaliteter
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Skab forbindelsen
til den omkringliggende natur

+ 6m
+ 6m

Skoleskov
Skovhaver
+ 10m

MANGFOLDIG BYDEL
+ 12m

BOLIGER
TÆT
Bakkedrag
PÅ DET GRØNNE

+ 12m

+ 18m

+ 16m

Kvarterpark

Fællesskab

Kvarterpark
+ 12m

Skov

Natureng / overdrev

Dyrehold

Fredsskov

Nordisk arkitektur

Kvarterpark

Kvarterpark

+ 6m

Aktiviteter
Kvarterpark
Ølsemagle
Kirke

Kvarterhus

Fredsskov

Institution
og plejehjem

Smart city

Historie

Kvarterpark
Vand

BÆREDYGTIG
BYDEL
Cykelforbindelse til
Skole mm.
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Ny station

Vision for klyngeboligen
Et fællesskab i naturen

Klyngeboligen har til formål at skabe små fælleskaber i naturen
mellem skov og det eksisterende landsbysamfund i Ølsemagle.
Med den smukke historiske kirke, gårdenes frugthaver der strækker sig ned mod landsbygaden på den ene side og den nye stations pulserende liv, der bringer mennesker fra nær og fjern, på
den anden.
Boligklyngerne imiterer landsbyens struktur, med et fælles gadekær der håndterer regnvandet helt lokalt og samtidigt skaber et
levende og varierende uderum.
Gårdrummet holdes fri for biler og skaber trygge rammer
for leg og ophold og boligernes organisering og struktur skaber et
godt mikroklima. Stille uderum med sol og læ i kontakt til natur.

Natur og kultur

Klynge boligen

Køge nord station

Landsbyen Ølsemagle, skov
og landskabsvold

Boliger i det grønne

KBH 20 min
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Kontakt til naturen
Sørg for at alle boliger har en særlig tilknytning til
den omkring liggende natur. Dels ved at nedskalere
bebyggelsen mod de fælles uderum.
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Fælles uderum
Frihold klyngernes indre grådrum for at skabe et
fælles uderum og mødested.

Mødesteder
De helt nære kontekstuelle kvaliteter indarbejdes
i hver boligklynge. Skab gode kantzoner, gaderum
og gårdrum.

Retningslinjer for bebyggelsen
Princip for klyngerne

Retningslinjerne for bebyggelsen beskriver de generelle spilleregler, som skal sikre at f.eks. mikroklimaet og de lokale
kvaliteter håndteres på den bedst mulig måde. Indenfor disse spilleregler kan boligerne udvikles til en bred og mangfoldig vifte af arkitektoniske udtryk.
Der kan senere tilføjes flere retningslinjer, der bestemmer
mere præcise regler for sammensætninger af boligtypologier, facadeudtryk, farver, materialer og brug af glas mv.
Ambitionen for området er at skabe et bæredygtigt byområde. Fremtidens bæredygtige boliger. Det kunne være bygeri i træ, med særligt gode boligkvaliteter. Dette stiller i
sig selv nogle krav til bebyggelsens udformning. Her er det
vigtigt altid at have menneskerne for øje. Ved at benytte bæredygtige materialer kan man skabe gode atraktive boliger,
med godt indeklima. Det er også oplagt at arbejde med nye
teknologier og boformer i dette område.

Mangfoldighed
Sørg for en varieret boligbebyggelse, med varienrende boligstørelse så der skabes mulighed for en
varieret befolkningssammensætning.

Bæredygtigt materialevalg
Benyt bæredygtige materialer når der skabes boliger for fremtiden. For at skabe fremtidssikrede boliger der er energioptimerede, skaber godt indeklima, spændende taktiliteter og udført med
så lille et klimaaftryk ved etablering som muligt.
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Højest bebyggelse skærmer
for klyngens uderum.
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Støjen føres hen over
bebyggelsen. Sørg for spændende
støjskærmende facader.

Skærmende bebyggelse
Støj
Bebyggelsens højde hæves mod Nordstjernen for at skærme
mod støj fra motorvejen og den nye København-Ringstedbane. I boligerne tættest mod vejen, benyttes muligheden
for at skabe spændende varierende evt. grønne støjdæmpende facader. Dette kan give den nye bydel et grønt udtryk.
Hvilket kan være med til at understøtte helhedsudtrykket i
bydelen.
De kan udformes således at de skaber en spændende klimazone mellem inde og ude, der giver ekstra kvalitet til boligerne. De grønne facader hjælper med at sænke varmeøeffekten, samt er sundt for øje og sjæl.
Boligerne har den nye skærmende facade mod øst og åbner
sig til store åbne rum, med altaner og aftensol mod vest og
skoven.
Alternativt kan man skabe glasindækkede altaner som støjdæmpende foranstaltning og derved skabe et attraktivt rum
for boligerne med morgensol.

Skærmende støjfacader med høj kvalitet, skaber overgangsklimazoner til boligerne.

Glasindækkede altaner som støjdæmpende foranstaltning.
Brunevang af Mangor Nagel Arkitekter.

Glasindækkede altaner som støjdæmpende foranstaltning. Brunevang af Mangor
Nagel Arkitekter.
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Skab godt udsyn fra
alle boliger, samt god
kontakt til naturen.
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Skab gode grønne
uderum for alle.

Kontakt til naturen
Tæt tilknytning til det grønne

Hver klynge består af en boligbebyggelse der danner en ryg
og et internt uderum. Det interne uderum er primært for
klyngens beboere, men er åbent, således at der kan etableres differentierede aktiviteter og funktioner i klyngerne, som
beboere kan benytte på tværs af boligklyngerne. Således at
der opnås en større synergi og sammenhold i hele området.
Det kunne være nyttehaver, drivhuse, bytte bog station eller
andet.
Alle boliger i området, har en særlig tæt tilknytning til det
grønne. Dette opnås ved at arbejde med en minimal befæstelsesgrad. Adgangen til boligerne sker fra ydersiden af
klyngerne, for at friholde de indre rum i klyngerne til grønt
og ophold. Alle boliger bør have adgang til et fælles grønt
uderum. Samt et godt udsyn til landskabet. Boligerne i stueetagen har adgang direkte ud til en privat kantzone i varierende bredder. Synergien mellem bolig og natur opstår ved
en god belance mellem antallet af boliger i området i forhold
til arealerne udlagt til begrønning. Det er vigtigt at boliger,
træbeplantning og vandhåndtering planlægges således at de
flettes sammen frem for at adkilles i seperate kredsløb. Ved
at trække naturen helt ind til hoveddøren opnår man en helt
særlig oplevelse af at være lidt længere væk fra byen end
man måske i virkeligheden er.

Lav bebyggelse i landskabet. Fremtidens

Bebyggelse i tæt skov. Yonago, Japan. Keisuke Kawaguchi+K2-

Bæredygtige Almene Boliger. Seest, Kolding,

Design, arkitekter.

Høj bebyggelse med udsyn i træ.

Boliger omgivet af træer

Naturen helt op til hoveddøren.

DISSING+WEITLING arkitekter.
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Sørg for gode trygge forbindelser.
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Skab gode overgange mellem privat
og offentlig i kantzonerne.

Mødesteder
Forbindelser

Forbindelser er vigtige i skabelsen af en tryg og levende
bydel. Fra de trafikale store strukturelle greb og helt ned til
hvor hoveddøren placeres for at opnå de bedste rammer for
at mødes og føle sig tryg og som en del af sit nabolag.
I Køge Nord skabes derfor gode sammenhængende forbindelser for bløde trafikanter med god sammenhæng mellem
alle boligklyngerne. I boligklyngerne skabes gode adgangsforhold, så man møder sine naboer i ankomsten, og der er
åbne facader ud mod parkeringsarealerne, således at der
ikke opstår bagsider og utrygge områder i bebyggelsen.
I de større boligklynger er en indre ankomstvej, som er hovedsaglig bilfri hvor børnene kan lære og cykle og naboer
kan mødes når cyklen skal forårsrengøres.
Alle boliger ud mod fællesarealer har en privat kantzone,
så der opstår liv og ejerskab for uderummene. Kantzonerne
kan variere fra en minimal zone, med plads til et par stole
og en urtepotte, til en reel forhave.

Naturligt møde i ankomsten. Byhusene Islands- Privat kantzone mod fællesarealet. Margrethehol- God bearbejdelse af kantzoner i bebyggelsen,
brygge, Vandkunsten.
men, Vandkunsten.
for at skabe gode opholds og rum at mødes i.
Albertslund.

Bilfrie uderum. Almenbolig + R4, ONV Arkitekter og JaJa ar- Kantzoner med naturlige mødestechitects.
der. ONV og JaJa architects.
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Skab god variation i bebyggelsen
Variation i boligtypologier og arkitektoniske udtryk bidrager til en mangfoldig bydel for både
studerende, børnefamilier, ældre og andre.
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Nye boformer
Samfundets og familiens struktur ændrer sig
og boligerne bør følge med. Vær på forkant
med fremtidens behov når boligerne udvikles.

Mangfoldighed
Variation i boligtyper
De stationsnære klynger består af en varieret boligbebyggelse. I den højeste bebyggelse, kan tilrettelægges lejligheder
med udsyn over skoven og evt. mindre boliger helt tæt på
stationen, oplagt til studerende og ældre. Tæt på stationen
og stadig tæt på naturen.
Inderst og tættere på det grønne finder vi rækkehuse med
egen have og tæt tilknytning til de fælles uderum. Dette er
oplagte boliger for den nybagte eller etablere familie, eller til
senioren, hvor huset er blevet for stort og vedligeholdelsen
for meget. Her er et godt alternativ, hvor man kan få en bolig
tæt på god offentlig transport, i naturen og med mulighed
for et nyt og spændende fælleskab i en spirende ny bæredygtig bydel.
I tæt lav bebyggelsen kan etableres rækkehuse, hvor man
kan få egen have men stadig have et større fælles uderum.

Varierende boligstørrelser

Sammensat beboergruppe

Ved at skabe varierende boligstørrelser og typer kan man skabe atraktive boligformer der
tilgodeser en varieret type beboere og derved
skabe en sammensat beboergruppe i området.

Fordelen ved en sammensat beborgruppe er
blandt andet at det kan skabe liv i området
på varierende tidspunkter af døgnet. Da døgnrytmen og brugen af bydelens uderum ofter
varierer gennem et liv, efter kultur og erhverv.

Varierende bebyggelser i området

NYE BOLIGFORMER
Det ville være oplagt at arbejde med nye boligformer i Køge
Nord. Da nye familiesammensætninger og arbejdsformer
skaber nye behov. Her kunne skabes boliger der kunne varieres i størrelse efter behov. Som i klyngehusene. Her kunne
man forestille sig et hus som kunne opdeles alt efter behovet. Fra man er studerende og kun har brug for en del
af huset, til man etablerer familie og får brug for en etage

Ved at skabe en varieret bebyggelse i området
opnår man større change for at tiltrække en
varieret beboergruppe.
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Fælles uderum
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Plejehjem + daginstitution

Fælles faciliteter evt. varierende på tværs af klyngerne

Rammer for det gode naboskab
Fællesskabet

GODE STØRRELSER FOR FÆLLES IDENTITET
Klyngernes størrelse er defineret ud fra en god størrelse på
et fællesskab. Således at boligerne får et tilhørsforhold til
hinanden i klyngen. Man hilser på sin nabo og kan lave fælles aktiviteter indenfor en enkelt klynge, hvis det ønskes.
Klyngen kan også blot udnyttes som en god boligstruktur,
der giver et trygt og veldefineret grønt fælles uderum.

Fælles læringsrum og mødested

Fælles værksted.

Badehus

FÆLLESFACILITETER
Indenfor de enkelte klynger kan etableres fælles faciliteter,
som kan variere efter behov. I en større sammenhæng kan
der indenfor delområder også arbejdes med fx. fælleshuse
med funktioner som fx. et drivhus, et badehus, et værksted
eller andet. Medborgerskabet skal være med til at udfolde
de kulturelle aktiviteter. Tilsammen får hele området en bred
vifte af attraktive funktioner, som kan benyttes på tværs af
boligklyngerne og skabe sammenhold i nabolaget.
FÆLLES UDERUM
Hver boligklynge har et indre gårdrum hvori der er et fælles
uderum som skaber rammen om det lokale fælleskab. Her
kan være legeområder, fælles urtehaver, petanque baner eller andet. Evt. et fælleshus, hvor der kan være fællesspisning, værksted eller andet.

Bevægelseshus

Fælles væksthus

Eksempler på et fælleshus i en klynge
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DELOMRÅDERNE
Delområder A, B, C, D, E, F og G
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Delområde.
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Plan 1:5000

Skovbrynet

Delområder

Karaktergivende landskabskvaliteter

Skoven

Området er rigt på landskabstræk som forstærkes
og benyttes til at give særlige boligkvaliteter. Fra boligerne
i vest der ligger som små øer med kig ud over engen. Hvor
man fra forhaven kan komme direkte ud i landskabet. Over
boligerne omkring den eksisterende fredsskov, der ligger
mellem træbeplatninger i tæt tilknytning til skoven. Til bebyggelsen i syd, hvor den primære forsinkelse af regnvand
fra hele området sker i større søer/vådområder. Her skabes
en bebyggelse med tæt kontakt til det foranderlige vandlandskab, med terasser lige ud til søerne, og tæt kontakt til
det dyre og planteliv der vil opstå i denne nye biotop.

Søerne

Ølsemagle

Engen
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Delområde A
Ved skovbrynet

Tættes på stationen, finder vi den højeste og tætteste bebyggelse. Her kan man bo 2 min gang fra stationen og
skoven. Her skabes der mulighed for store private altaner
eller terrasser, mod skoven og aftensolen i vest. Den eksisterende skov danner et markeret skovbryn, hvor man fra sin
altan kan følge med i årstidernes skiften i skoven . Inderst
i klyngerne findes en rækkehus bebyggelse, med egne haver
og adgang til skoven på den ene side og den interne lokale
bilfrie boligvej på den anden. Her møder man sin nabo, reparerer sin cykel eller lader trygt børnene lære at cykle.
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Rækkehus 2 etager
Rækkehuse med
egen have
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Rækkehus 3 etager
Rækkehuse med
egen have ud til
skoven. Boligerne
flettes.

Altangangshus 4 etager
Lejligheder 4 etager

kan

Svalegangshus 5 etager
Lejligheder med
udsigt til skov og
vand

Delområde A

Urbane boliger med udsigt
Område A
Etm. 36000m2
Grundareal 7Ha
Bebyggelsesprocent 50%
Højder 2-5 etager
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Delområde B, G, E og F
I skoven

Skovboligen finder man i tilknytning til den eksisterende
skov. Ved at beplante boligområdet med nye træer, allerede
tidligt i processen, kan der opstå et helt særligt forhold mellem træer og boliger. Det er en tæt lav struktur, hvor man
kan forestille sig, at man enten kan lave et boligfælleskab,
med private boligejere og et fælleshus. Eller man kan have
en helt traditionel boligstuktur, med private rækkehuse, flerfamiliehuse med villalejligheder. Her kan man nyde sin egen
have, eller mødes i det indre fælles uderum.
Træerne er et livsgivende foranderligt element i landskabet,
som i tæt synergi med boligerne vil skabe et helt særligt
boligområde.
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Flerfamilieshus 1-2 etager
Flerfamiliesbolig i landskabet.
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Rækkehus 2 etager
Rækkehus ved
vand og skov.

Delområde B, G, E og F
Skovboligen
Område B
Etm. 5600m2
Grundareal 1,5Ha
Bebyggelsesprocent 40%
Højder 2 -3 etager

Område G
Etm. 3800m2
Grundareal 1Ha
Bebyggelsesprocent 40%
Højder 2 etager
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Delområde C

Ved søerne

I den sydlige del af området skabes et område, hvor der
er særligt fokus på at vende udfordringen med at håndtere
regnvand, til en ressource for boligerne og de rekreative områder. Ved at lave et stort område til opsamling af regnvandet for hele området, kan man skabe nogle særlige boliger, i
tæt kontakt med det altid foranderlige og inspirerende vand.
Her har boligerne en terrasse lige ud til søen på den ene
side og den indre bilfrie boliggade til leg og ophold på indersiden.
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Altangangshus
Lejligehder med
udsigt til skov og
vand
88
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Altangangshus
Lejligehder med
udsigt til skov og
vand

Ældreboliger
Lejligehder med
udsigt til skov og
vand

Børnehave
Rækkehuse med
egen have ud til
skoven

Delområde C

Boliger i tæt kontakt med vandet

Område C
Etm. 36000m2
Grundareal 7Ha
Bebyggelsesprocent 50%
Højder 2-5 etager
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Delområde D
Søerne

Område D
Etm. 25000m2
Grundareal 5Ha
Bebyggelsesprocent 50%
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Delområde E og F
Ved engen

Længst mod vest finder man et område med tæt lav bebyggelse, integreret i det åbne landskab. Her er kvaliteten
boliger med egen have ud til det åbne landskab, hvor man
kan finde de historiske gravhøje, frugttræer, bærbuske og
evt. dyrehold. Man har i disse boliger både sin egen have,
den fælles gårdhave samt adgang til engområdet mod vest
og den nye landskabsvold.
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Rækkehus 2 etager
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Flerfamilieshus

Delområde E og F
Boliger i naturen 1-2 etager

Område E
Etm. 22000m2
Grundareal 8Ha
Bebyggelsesprocent 30%
Højder 1-2 etager

Område F
Etm. 25000m2
Grundareal 9Ha
Bebyggelsesprocent 30%
Højder 1-2 etager
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Område F
Etm. 25000m2
Grundareal 9Ha
Bebyggelsesprocent 30%
Højder 1-2 etager
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Område B
Etm. 5600m2
Grundareal 1,5Ha
Bebyggelsesprocent 40%
Højder 2-3 etager

7

1

5

6

Område G
Etm. 3800m2
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Område A
Etm. 36000m2
Grundareal 7Ha
Bebyggelsesprocent 50%
Højder 2-5 etager
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Område C
Etm. 36000m2
Grundareal 7Ha
Bebyggelsesprocent 50%
Højder 2-5 etager

Område D
Etm. 25000m2
Grundareal 5Ha
Bebyggelsesprocent 50%
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I dag
Situationen i dag. Hvor den nye station skaber en forbindelse mellem udviklingsområdet og resten af verden. Her
ses Ølsemagle og fredskoven, samt den eksisterende vejstruktur.
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Fase 0

Fase 1

Fase 2

Landskabsmodning

Område D, E og G

Område C og B

Landskabet bearbejdes og modnes som det første og skaber
værdi i området. Træer plantes, så de har en vis størrelse, når de nye indbyggere flytter ind. Landskabsvolden
mod vest etableres som en del af områdets byggemodning,
ligesom de store greb for vandhåndteringen af området fastlægges. Området bliver dermed et attraktivt sted at besøge
både inden og i takt med at boligerne etableres.

I fase et bebygges den sydlige del af området, samt byggegrundene nord for Ølsemagle. Den primære vejforbindelse
fra det nye boligområde, til stationen etableres og giver adgang til delområde E, som kan udvikles i første fase.
Det er også i første fase at arbejdet med en model for kvartershuset igangsættes.

Dernæst udvikles boligerne i området tættest på stationen
og i forbindelse med mulighed for plejehjem og daginstitution. Dette er boligerne i tæt kontakt til vandet og vandhåndtering for hele området er fastlagt på nuværende tidspunkt.
Område B kan ligeledes bebygges såfremt bebyggelsen i sig
selv skærmer tilstrækkeligt for støj.
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Bo Grønt - i faser
Tidsspændet fra den første grønne byggemodning til fuldt
udbygget masterplan er uvist. Derfor er det essentielt, at
bebyggelsesplanen er fleksibel og robust nok til at rumme
ændringer i behov og udvikling i forskellige faser.
Fase 0 beskriver Landskabsmodning, hvilket vil sige, at det
første træk bør være at plante de træer på grunden, som i
fremtiden vil omkranse boligklyngerne.
Landskabsmodning anbefales fordi:
• Investering i byrum og landskab skaber merværdi for
byggefelterne omkring
• Det omkringliggende landskab bliver identitetsskabende
for hele kvarteret og et trækplaster for beboere og besøgende
• Midlertidighed skaber ’stedet før stedet’, og skaber kvalitet for små midler.
Planen er indrettet således at det er muligt at udvikle den i
forskellige rækkefølger alt efter hvad markedet efterspørger.
Her ses et udviklingsscenarie hvor man starter mod vest og
slutter mod øst langs Nordstjernen.
Det omvendte scenarie er også en mulighed, at fortætte omkring stationen først.

Fase 3A

Fase 3B

Område F

Område A

Herefter udbygges området vest for fredskoven naturlig forlængelse af bebyggelsen nord for Ølsemagle landsby

Endelig udbygges den tætte høje bebyggelse langs Nordstjernen og de offentlige rum og aktiviteter i tilknytning.
Bebyggelsen vil kunne skærme fredskovsarealet og kvartersparkerne mod støj.
Fase 3 A og B kan eventuelt realiseres
samtidigt.
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