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Til Køge Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til
kommuneplanstrategi - "Planstrategi 2020".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi
til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: Mogens Aarby <mogens@aarby.com>
Sendt: 9. april 2020 18:56
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Forslag til Planstrategi 2020 
Kære Køge Kommune. Det var spændende at læse jeres nye planstrategi og de mange nye
udviklingsområder.
Jeg savnede desværre nogle visioner for Tureby/Alkestrup-området.
Det er en del af kommunen, som i mange år har været forsømt. Vi har brug for, at kommunen
sætter gang i yderligere boligområder, således at byen kan nå op på en størrelse, der kan
understøtte en dagligvareforretning.
Der er flere gode steder at udbygge. Feks. Heas-grunden, som i dag ikke bliver vedligeholdt,
området vest for Skovvej/syd for idrætspladsen mm.
Tureby/Alkestrup kunne udvikle sig til et særdeles atraktivt område i forbindelse med åbningen
af den nye jernbane forbindelse med tog direkte til København.
Med forhåbninger om at i venligst vil indføje dette i planstrategien.
Med venlig hilsen
Mogens Aarby
Sonnerupvej 14
4682 Tureby
tlf: 40308222
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dk

Dato: 14. april 2020

Region Sjællands høringssvar til forslag Planstrategi 2020
for Køge Kommune

Regional Udvikling
Alléen 15

Region Sjælland har modtaget Køge Kommunes forslag til Planstrategi
2020 med frist for bemærkninger den 23. april 2020.

4180 Sorø

Regionen har med stor interesse læst forslaget. Dette høringssvar forelægges politisk den 5. maj 2020. Region Sjælland vender tilbage umiddelbart derefter, hvis der kommer ændringer til høringssvaret.

www.regionsjaelland.dk

Tlf.: 57 87 59 04/57 87 58 31
regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Region Sjælland er ansvarlig for at koordinere den regionale udvikling
på tværs af de 17 kommuner i regionen og for at sikre et positivt samspil med tilgrænsende regioner.
I 2020 danner Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 20192022 ramme for dette arbejde. Frem til efteråret 2020 udarbejdes en
Regional Udviklingsstrategi for Region Sjælland, der samler de sjællandske aktører og sætter fælles retning for udviklingen af regionen.
Regionen forudsætter, at der i forslag til Planstrategi 2020 er taget
hensyn til, hvordan Køge Kommunes målsætninger og indsatser bedst
muligt hænger sammen med det strategiske arbejde og fælles indsatser
for vækst og udvikling i hele Region Sjælland.
Vi ser samtidig gode muligheder for, at Region Sjælland og andre aktører kan deltage i og bidrage til flere af Køge Kommunes temaer.
Det gælder særligt:
x Klimatilpasning. Region Sjælland er meget interesseret i at
samarbejde omkring klimasikring og klimatilpasning i konkrete
projekter og fælles løsninger.
x ”Bæredygtig byudvikling”, der er et tema som Region Sjælland
gerne vil støtte op om bidrage til. Specielt i indsatser og samarbejder under emnerne ”Nye boligformer” og ”Klimarobust byudvikling” vil der være spændende muligheder.

Side 1
Behandling af personoplysninger
Ifølge databeskyttelsesloven kan du få indsigt i de oplysninger som regionen indhenter og behandler. Du kan se mere om dine rettigheder efter loven på https://www.datatilsynet.dk og
https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/default.aspx

Sagsnr:
17/00108
Sagsbehandler:
Carsten Ebbekær
57 87 58 03
ce@regionsjaelland.dk

x

Regionen fortsætter gerne det gode samarbejde om at skabe god infrastruktur. Særligt
har arbejdet med Lille Syd-banen styrket samarbejdet mellem kommunerne langs banen og Region Sjælland.

Med venlig hilsen

Thomas Aarup Larsen
Sekretariatschef for Regional Udvikling
Region Sjælland

Side 2

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Fremsendt pr. e-mail til tmf@koege.dk

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

21. april 2020
Rikke Schade Weje
rsw@vd.dk
+45 7244 2939
18/09250-65
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til Køge Kommunes Planstrategi 2020 - Bæredygtig udvikling set gennem FN´s verdensmål
Vejdirektoratet har den 27. februar 2020 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Køge Kommunes Planstrategi 2020 – Bæredygtig udvikling set gennem FN´s verdensmål. Idéer, forslag og kommentarer til planstrategien kan sendes til Køge Kommune i perioden frem til den 23. april 2020.
Planstrategien er af interesse for Vejdirektoratet – som statslig sektormyndighed på vejområdet –
idet strategien er ”optakten” til den kommuneplanrevision, som Køge Kommune skal lave i løbet af
2021.
Til orientering kan det allerede nu oplyses, at Vejdirektoratet i forbindelse med kommuneplanrevisionen vil have særligt fokus på de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i Køge
Kommune. Det handler i særdeleshed om de krav til kommuneplanlægningen, som fremgår i oversigtens afsnit 4.2 ”Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg”, og som vedrører følgende temaer i
kommuneplanforslagets hovedstruktur og retningslinjer:
· Det overordnede vejnet (det eksisterende og det planlagte samt arealreservationer hertil) –
herunder også stier.
· Byvækstområder og disses eventuelle adgang til eller i nærheden af det overordnede vejnet.
· Placering af transporttunge erhverv.
· Lokale projekter, som forudsætter vejadgang til det overordnede vejnet.
· Skovrejsningsområder nær det overordnede vejnet.
· Vindmølleområder nær det overordnede vejnet.
Vejdirektoratet har gennemgået den foreliggende planstrategi og har noteret sig, at Køge Kommune har besluttet at foretage en delvis revision af den gældende kommuneplan 2017 med særlig
fokus på følgende temaer:
· Nye byområder (indarbejdelse af nye byudviklingsarealer fra Fingerplan 2019),
· Erhvervsudvikling (erhvervsområder) og
· Bæredygtig udvikling (andre plantemaer, der er en naturlig konsekvens af kommunens arbejde
med FN´s Verdensmål og ambitionen om at blive en CO2-neutral kommune inden 2050).

Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Vi har desuden noteret os, at Køge Kommune i forbindelse med temaet ”Erhvervsudvikling” vil undersøge, om der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Sydmotorvejens Herfølge-afkørsel (afkørsel 34), og om der i sammenhæng hermed kan etableres et parkér- og rejs-anlæg.
Vi har også noteret os, at Køge Kommune i relation til ”Andre plantemaer” vil arbejde for at ophæve
arealreservationen fra Fingerplan 2019 til en mulig fremtidig vej sydøst om Ll. Skensved og vil arbjede for en ny linjeføring af Fingerplanens arealreservation til en mulig fremtidig vej til Stevns.
Køge Kommune skal i forbindelse med disse forhold, som vedrører det overordnede vejnet i kommunen (og arealreservationer hertil) være særlig opmærksom på, at overordnede trafikanlæg indgår som en national interesse i kommuneplanlægningen, og at der knytter sig særlige krav til indholdet af kommuneplanen i den forbindelse, jf. ovenfor. En ophævelse eller ændring af bestemmelserne i Fingerplanen vedr. arealreservationer til fremtidige overordnede vejanlæg skal fremsendes
til Erhvervsstyrelsen, sådan at ønskerne kan indgå og undersøges, når Erhvervsstyrelsen reviderer
Fingerplanens bestemmelser.
Vi har herudover ikke umiddelbart noteret os forhold, som vi finder anledning til at bemærke på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet imødeser Køge Kommunes tilvejebringelse af forslag til ny kommuneplan.
Afsluttende bemærkninger
Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Køge Kommune, såfremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være forhold
i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af kommuneplanforslaget.
Undertegnede sagsbehandler kan i den forbindelse kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på
e-mail rsw@vd.dk.
Venlig hilsen

Rikke Schade Weje
Landinspektør
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
tmf@koege.dk

Høringssvar til byrådets overordnede strategi for den fysiske
udvikling i Køge Kommune, forslag til Planstrategi 2020

På vegne af Sun Chemical A/S, fremsendes hermed kommentarer til
forslaget til planstrategi der beskriver de kommende års udvikling i
Køge Kommune.
Sun Chemical A/S vil generelt gerne tilslutte sig den positive
planlægning der lægges op til fra Køge Kommune, og ser det som
særligt positivt at det nye byudviklingsområde på Sun Chemical A/S’s
arealer omtales som en væsentlig del af den fremtidige byudvikling i
Køge med en varieret boligmasse i form af moderne boliger, samt
erhverv og kommercielle interesser. Sun Chemical A/S’s arealer vil
udgøre en ny kystnær bydel, der med en bebyggelsesintensitet som
ved Køge Kyst kan realiseres og sammen med de andre
udviklingsområder i Køge bidrage med udvikling.

Dato 21-04-2020

Rambøll
Prinsensgade 11
DK-9000 Aalborg
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
https://dk.ramboll.com

Det er derfor også Positivt at byrådet i planstrategien markerer at man
aktivt vil vurdere muligheder for byomdannelse til boliger på Sun
Chemical A/S’s ved Køge Nordøst og aktivt viser engagement i den
fremtidige byudvikling indenfor området.
Det er vigtigt for Sun Chemical A/S at byudviklingen sker så den
harmonerer med den kystnære placering og de tilgrænsende unikke
naturområder ved Ølsemagle Revle. Dette kan ske ved at man i
fællesskab, gennem aktiv planlægning, sikrer at området realiseres til
byudvikling tæt på de attraktive naturområder samtidigt med at der
tages hånd om de historiske forureninger. Gennem en dygtig og præcis
planlægning kan området udnyttes i stil med andre naturnære områder,
så som Ørestaden, der også rummer nærliggende naturværdier.
Byudviklingen vil kunne sikre naturnære arealer gennem omdannelse af
en eksisterende industrigrund, i tråd med den udvikling man har set på
Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417
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f.eks. Eternit-grunden og Slagteri-grunden i Aalborg og i Køge Syd, hvor der skabes nye
attraktive byområder.
Det fremtidige byudviklingsområde på Sun Chemical A/S’s arealer kan bidrage med
muligheder for at realisere planstrategien gennem nye arealer til boliger erhverv og
kommercielle interesser og dermed rokade i boligmassen, fortætning indenfor området på
mere end kommuneplanens nuværende 50 % og nye byudviklingsområder gennem en
bæredygtig byudvikling. I området kan der ved at indarbejde klimatilpasning i byudviklingen
sikres nye byrum og bynatur, der kan skabe gode vilkår for den sociale bæredygtighed og
styrke det lokale fællesskab.
Sun Chemical A/S ønsker at den fremtidige byudvikling bidrager til de emner der i
planstrategi 2020 sættes op i forhold til en bæredygtig byudvikling, herunder specielt et
fremtidigt fokus på fortætning i eksisterende byzone som ved Køge Kyst, bynatur og nye
boligformer, samt sikring af kulturarven og udnyttelse af områdets stationsnære potentiale i
forhold til mobilitet.
Området vil i samspil med de eksisterende planer om kystbeskyttelse og etablering af diger
være med til at realisere en klimarobust byudvikling.
I forhold til den konkrete proces med omdannelse af Sun Chemical A/S’s arealer, så er Sun
Chemical A/S enige i Køge kommunes præsentation og beskrivelse af processen i
planstrategiens beskrivelse af udviklingen i Køge Nord Øst. Sun Chemical A/S lægger især
vægt på at planstrategien åbner op for at byrådet vil sikre planlægning der både tilgodeser
den fremtidige byudvikling og forholdene for de erhverv og anlæg der forbliver. Dermed
sikres det at byudviklingen på Sun Chemical A/S’s arealer kan bidrage til at sikre et
erhvervsliv i positiv udvikling.
Det er specielt positivt at der i planstrategien lægges op til at byudviklingen på Sun Chemical
A/S’s arealer, på grund af den stationsnære placering, vil kunne planlægges for en intensiv
bolig- og erhvervsudvikling i relation til Fingerplanens bestemmelser. Dette vil kunne rumme
både boliger, andet erhverv og detailhandel. Det endelige indhold i det store
byudviklingsområde skal senere fastlægges i en helhedsorienteret planlægning, men Sun
Chemical A/S er enige i at området vil kunne være attraktivt i forhold til detailhandel, så som
aflastningsområde for større udvalgsvarebutikker og til store butikker.
Byudviklingen på Sun Chemical A/S’s arealer vil kunne bidrage til nye erhvervsmuligheder i
form af kontorerhverv langs Københavnsvej. Der kan sikres en attraktiv placering for en
række af den bæredygtige virksomheder som Køge Kommune ønsker at tiltrække.
Byudviklingen vil med et differentiere indhold af også kontorerhverv sammen med den
naturnære placering kunne bidrage til at tiltrække nye virksomheder med en bæredygtig og
grøn profil.
På vegne af Sun Chemical A/S
Rasmus Hejlskov Olsen
Projektchef, Byplanlægger
D +45 51611814
rhol@ramboll.dk
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Fra: Michael Møller-Hansen <moller.hansen@gmail.com>
Sendt: 21. april 2020 20:19
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Planstrategi 2020
Kære Køge Kommune
Jeg har med stor interesse læst forslaget til kommunens Planstrategi 2020 og vil som borger
meget gerne støtte op om de byudviklingsprojekter, der er lagt op til. Særligt byudviklingen i
Hastrup Øst har stor personlig interesse for vores familie, da det altid har været en drøm på et
tidspunkt at være med til at bygge hus og være med til at udvikle en ny, familievenlig bydel i
netop et naturskønt område på grænsen mellem land og by som dette.
Min største opfordring er derfor, at der hurtigst muligt bliver sat gang i denne proces, da mit
indtryk også fra andre potentielle tilflytterfamilier fra eks. København er, at efterspørgslen
efter netop dette projekt i dette område vil være enormt stor.
Mvh. Michael Møller-Hansen
Vasebækvej 2
4600 Køge
-Michael Møller-Hansen
Ved Engen 2B, 1. TV
4600 Køge
+45-28738771
moller.hansen@gmail.com
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Fra: anne_marie_petersen@yahoo.dk <anne_marie_petersen@yahoo.dk>
Sendt: 23. april 2020 04:37
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Planstrategi 2020
Min kommentar vedrører “Et erhvervsliv i positiv udvikling” side 23, afsnittet om “I det videre
arbejde vil det blive undersøgt om der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Herfølgeafkørslen til Sydmotorvejen. Her kan desuden etableres god forbindelse til Vestmotorvejen ved
Borup-afkørslen, og der vil være mulighed for etablering af et parker- og rejsanlæg.”
Ovenstående skulle være resultatet af byrådsmødets forudgående drøftelser, hvor
dagsordenen i virkeligheden var: “ I forbindelse med udviklingen af fremtidens
erhvervsområder, vil vi hilse det velkommen, hvis man kunne få skrevet ind i planstrategien,
at man tænker en gammel tanke ind om det store trekantsområde mellem afkørsel 34 ved
Vestmotorvejen (Borupafkørslen), afkørsel 34 ved Sydmotorvejen (Herfølgeafkørslen) og så op
mod Lellinge. Hele det trekantsområde kan gå hen og blive et ekstremt spændende
erhvervsudviklingsområde, ikke mindst når en Stevnsvej og især Femernforbindelsen bliver
færdig”. Citat: fra Dagbladet.
Som beboer i Lidemark vil ovenstående medføre, at jeg kan risikere at skulle bo i centrum af
“det ekstremt spændende erhvervsudviklingsområde” ......
Jeg kan ikke få det til at harmonere med, at området, jeg bor i, er udlagt til landbrug.
Så vidt jeg kan se i Kommuneplan 2017 ovenikøbet “værdifuldt landbrugsområde (PDK)”.
Borgermødet, hvor vi kunne stille spørgsmål bl.a. til ovenstående (23. Marts2020) blev aflyst
og medierne har herefter siden udelukkende handlet om coronavirus, så der har stort set ikke
været mediedækning om Planstrategi 2020.
Jeg er meget bekymret for at Byrådet har skrevet en sig “blankocheck” til deres videre arbejde
og vi i “trekantsområdet” er blevet gidslerne.
Med venlig hilsen
Anne Marie Petersen
Skærsommervej 6
Lidemark
4632 Bjæverskov

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Borup Erhverv
v/Claus Olesen
Odinsvej 4
4140 Borup
Borup den 23. april 2020

Forslag til ændring af Planstrategi 2020 for Køge Kommune
I henhold til den fremlagte planstrategi for Køge Kommune har Borup Erhverv et forslag om at udlægge et
nyt erhvervsområde i Borup.
Det nuværende erhvervsområde på Bækgårdsvej er udsolgt for år tilbage og for at give byen og området ny
vitalitet, udvikling og energi, er der behov for at der bliver udlagt et nyt erhvervsområde.
Dette blev også et punkt i konstitueringsaftalen, i den nuværende kommunalbestyrelse som er tiltrådt af
mindst fire partier.
Borup Erhverv har et forslag om at området udlægges i nærheden af det nuværende område. Konkret ser
Borup Erhverv dette område som det mest oplagte.

Dette område vil være ideelt da det ligger kun knap 5 minutter fra Vestmotorvejen i bil og der er godt 2 km.
til Borup Station. Der er også gode busforbindelser til dette område.
Borup Erhverv ønsker der indgås forhandlinger med grundejeren med henblik på at opkøbe grunden. Der er
ingen ønsker om hvilke typer virksomheder som ønskes til det nye område. Her lægger Borup Erhverv sig
op af den erhvervsprofil som lægges for Køge Kommune, men ser gerne at det bliver samme mix af liberale
erhverv og lettere produktionsvirksomheder som det bestående erhvervsområde på Bækgårdsvej.

Mvh

Claus Olesen
Fmd. Borup Erhverv

Borup Erhverv er en forening som varetager interesserne for alle som driver forretning eller erhverv i Borup
og omegn.
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Bemærkninger til forslag til planstrategi 2019
Tak for et inspirerende forslag til planstrategi 2020, med et spændende perspektiv for
byens udvikling frem til 2033.
Der er en række store udviklingsprojekter i gang i Køge Kommune, herunder Køge
Kyst. De sidste 10 år har byudviklingsselskabet arbejdet proaktivt med Køge Kysts
vision om at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, som styrker Køges
roller som center i hovedstadsområdet, på Sjælland og i hele Øresundsregionen. Det
er meget positivt at målsætningen er at udvikle Køge i en bæredygtig retning og
samtidig understøtte FN’s verdensmål. Der er i øjeblikket stor interesse fra investorer i
at investere i Køge Kysts områder, og stor interesse for at levere bæredygtigt byggeri,
f.eks. ved at leve op til DGNB certificering. Køge Kysts udvikling er ca. halvvejs, og
byområdet forventes udbygget ca. 2030.
Sammenfattende har Køge Kyst følgende opmærksomhedspunkter, som kunne
tydeliggøres i planstrategien og dens implementering:
1. Skab en tydelig rækkefølgeplanlægning for byudviklingen, for at sikre de
offentlige og private investeringer i Køge, ikke mindst for de områder som
allerede er i gang.
2. Tydeliggør Køges erhvervsudviklingsprioritet.
3. Skab en samlet strategi for udviklingen af handels- og kulturbyen Køge.
4. Fortsæt udviklingen af infrastruktur med gang- og cykelforbindelser og
udvikling af Køge Station.
Uddybende kommentarer til planstrategien
Rækkefølgeplanlægning
Køge Kyst har bemærket, at der i strategien er indlejret en rækkefølgeplanlægning,
hvor f.eks. Sun Chemicals grund er under udvikling i 2033 – efter at Køge Kyst og
Køge Nord er udviklet. Det er godt at der er taget aktivt stilling til den samlede
rækkefølgeplanlægning af udviklingsområderne i Køge for at sikre, at offentlige og
private investeringer sker optimalt og understøtter den rigtige bykvalitet. Det kunne
tydeliggøres hvordan rækkefølgen prioriteres. For tidlig igangsætning af nye
udviklingsprojekter, kan udvande både allerede igangværende projekter som nye
projekter, fordi de kommer i konkurrence med hinanden.
https://officekoege-my.sharepoint.com/personal/tsf_koege_dk/Documents/Documents/20202304 Bemærkninger til
planstrategien 2019 - køgekyst.docx

Side 1/3

Erhvervsudvikling og erhvervsturisme
Der er sket meget store investeringer i udvikling af STC og Køge Havn de sidste 10
år, hvilket for alvor har sat Køge på landkortet med regionale og nationale transport og
logistikerhverv.
Køge Kyst mærker i øjeblikket interesse fra investorer vedr. erhvervsudviklingen i
byen. Der er derfor væsentligt potentiale i de nuværende udviklingsområder Køge
Kyst og Køge Nord, som giver mulighed for her at prioritere Køges næste
erhvervsudviklingsindsats. Den nye jernbane via Køge Nord giver ikke blot god
forbindelse til København. Der er f.eks. kun 40 minutter med toget til Odense, og
dermed også et nyt opland mod vest, der rækker ud over Sjælland, som nu er i
pendlerafstand.
Der kunne gives udtryk for en tydeligere satsning på mulighederne for kontor- og
fødevareerhverv, hvor mulighederne for erhvervsklynger bør undersøges og
understøttes, med sigte på at supplere Køge Kommunes aktuelle erhvervsprofil.
Gennem en aktiv indsats kunne der fx tænkes at blive basis for, at kunne tiltrække
virksomheder indenfor kontor- og administration, fødevarer, sundhed, helse og kultur,
ligesom et miljø for iværksætteri kan understøttes mere aktivt.
Undersøgelser viser et væsentligt potentiale for erhvervsturisme, hotel med
konferencefaciliteter, oplevelser, kultur og restauranter m.v. som kan understøtte
byudviklingen. Særligt vil en prioritering af disse funktioner nær bymidten og på
Søndre havn, samtidig understøtte byens kultur-, restaurations- og handelsliv.
Køge som handels- og kulturby
Byens strategi for dagligvarer og detailhandel er utrolig vigtig og samtidig sårbar. I
Planstrategien er der overordnet nævnt tiltag vedr. større udvalgsvarebutikker,
detailhandel og dagligvarer.
For en fortsat fastholdelse og udvikling af Køge som handelsby, vil Køge Kyst pege på
væsentligheden af, at detailhandelsstrategien fortsat fokuserer på Køge bymidte,
herunder på Collstropgrunden. I forbindelse med udvikling af Collstropgrunden med
dagligvarer og enkelte udvalgsvarebutikker, kan det give nye potentialer for Hvide By
og for Lyngvej, som bør undersøges, inden der findes nye placeringer.
Kultur og byliv og let adgang til naturen, er et fantastisk supplement til byens liv og
handel. I fremtiden vil nethandlen i endnu større grad vinde markedsandele fra
detailhandlen. Kultur og byliv giver samtidig en oplevelse, som gør, at det er værd
også at tage til Køge by for at handle, bo eller arbejde. Kultur og byliv er ikke nævnt i
plastrategien. Mange byer bruger i dag kulturen som driver i byudviklingen, bl.a. med
afsæt i de erfaringer Køge Kyst har gjort i de seneste 10 år. Erfaringerne fra f.eks.
Carlsbergbyen viser også, at prioriteringen af byliv gør byen til et foretrukket sted at
være både for borgere og gæster. Køge er blevet kendt for at have et aktivt kultur- og
byliv. Det vil derfor være oplagt at tage dette aktiv med i planstrategien.
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Kollektiv trafik og cykel- og gangforbindelser
Den nye jernbane og Køge Nord station, giver Køge et nyt opland, både på Sjælland
og i forhold til Fyn og Jylland. Der er et væsentligt potentiale for at udvikle
togforbindelserne fra Køge Station mod nord, syd og vest. Det skal ske i samarbejde
med DSB, Banedanmark og Movia. Det kan f.eks. være ved at udvikle og ombygge
Køge Station, til at kunne modtage regionaltog med f.eks. 15 eller 30 minutters drift fra
Helsingør til Næstved via Køge Station. Derved forbedres pendlerforbindelsen til
hovedstaden, Det vil styrke Køge By som regionalt bycenter og samtidig understøttes
de byområder, der ønskes udviklet omkring alle stationerne, der ligger på en
perlerække syd og nord for Køge station.
Et vigtigt strategisk punkt for at understøtte en by, som er dejlig at bo og være i, er, at
der er gode cykel- og gangforbindelser. En gang- og cykelstrategi med attraktive og
sikre forbindelser, vil være et oplagt emne for byen. Det skal understøttes af
selvkørende busser og bycykler, og god tilgængelighed til Køge station, men også de
øvrige stationer og busstoppesteder. Det vil binde byen sammen - i en by med mange
stationer.

Med venlig hilsen

Anker Boye
Bestyrelsesformand

Tove Frederiksen
Projektdirektør
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