Prospekt for Den Maritime Halvø
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RESUMÉ
Byrådet godkendte 25. februar 2020 vision og arbejdsprincipper for
udviklingen af Den Maritime Halvø, som er udarbejdet på baggrund af et
borgermøde 4. december 2019, hvor der blev indsamlet idéer og forslag
til anvendelsen af Den Maritime Halvø.
Køge Kommune og Køge Kyst udarbejdede på baggrund af
visionsarbejdet et åbent oplæg til nærmere indretning af området og
tidsplan for inddragelsesproces, som Kultur- og Idrætsudvalget
godkendte 17. august 2020. Oplægget, herunder tre forskellige
disponeringer af området, blev præsenteret på tre interessentmøder i
september 2020 og på et digitalt borgermøde 21. oktober 2020. På
baggrund af bemærkninger og forslag er der nu udarbejdet et prospekt.
Næste skridt er udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan.
Prospektet indeholder som bærende principper en bred promenade langs
vandet hele vejen rundt om Den Maritime Halvø og en central vej med
afsætningsmuligheder, som giver adgang til to zoner mod syd og mod
nord. De to zoner kan anvendes til henholdsvis byggeri og
aktivitetsområde. I forlængelse af Søndre Molevej udlægges frem mod
havet en grønning til uformelt ophold og leg og med direkte
sammenhæng med stranden syd for.

Disse principper er omsat til et eksempel på indretning af området, der
illustrerer et antal bygningsvolumener i 1-2 etager beliggende i zonen syd
for vejen. Det er vurderet, at denne placering af byggeriet bedst
imødekommer klubbernes behov og samtidig skaber mulighed for, at der
kan etableres fællesskaber, som kan imødekomme behovene hos
klubber, foreninger og selvorganiserede brugere. Der skal sikres gode
forbindelser på tværs af byggezonen.
Aktivitetszonen, som udlægges nord for vejen, har om sommeren fine
solforhold, også sidst på eftermiddagen og om aftenen, og kan rumme
mange af de ønsker, der er fremkommet i borgerdialogen. Der lægges op
til, at aktivitetsområdet i første omgang bevares med de eksisterende
belægninger i asfalt og grus, og at der etableres adgang til strøm, så
området kan anvendes til skiftende midlertidige aktiviteter.
Parkering udgør en særlig udfordring fordi ønsker/behov hos klubber,
foreninger, strandgæster og øvrige besøgende overstiger, hvad der
hensigtsmæssigt kan indpasses i området. Der er i prospektet
indarbejdet et område til parkering, som kan imødekomme en stor del af
det daglige behov hos områdets brugere, idet der dog samtidig henvises
til parkeringsmuligheder udenfor området.
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BAGGRUND

INDLEDNING

Den Maritime Halvø er beliggende som den østlige afslutning på Søndre
Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst. Området
har en helt særlig beliggenhed med direkte relation til havn, strand og
strandeng samt den kommende bydel på Søndre Havn med ca. 3.500
beboere.

Den Maritime Halvø udgør et areal på ca. 13.000 m 2. Hertil kommer to
plateauer mod øst ved gennemsejlingsmuligheden i sydmolen på
henholdsvis ca. 500 og 800 m2. Det mindste af disse plateauer er
allerede indrettet med nye lokaler til ’Valkyrien’. Det andet er ikke
disponeret til konkrete formål, men kan indgå som et aktiv i den samlede
udvikling af Den Maritime Halvø.

Som den øvrige del af Søndre Havn har området hidtil været anvendt til
havnerelateret virksomhed og rummer desuden mindre bygninger og
skure til en række maritime klubber og deres tilknyttede oplagsrum. Med
nedlæggelsen af de havnerelaterede aktiviteter på halvøen, åbnes der nu
for en transformation af arealet til ny anvendelse.
Havbadeklubben ’Valkyrien’ har allerede etableret sig i nye lokaler på
den østligste del af Den Maritime Halvø, og også de øvrige klubber har
ønsker om nye faciliteter i området. Det midlertidige byrum ’Udsigten’ er
pakket ned med henblik på genopstilling på Den Maritime Halvø.
Områdets størrelse giver mulighed for at rumme de nuværende klubbers
aktiviteter og samtidig imødekomme andre ønsker, idéer og behov, så
der kan udvikles et helt særligt tilbud for hele Køge Kommune. Køge
Kommune har derfor i samarbejde med Køge Kyst afdækket ønsker og
idéer hos nuværende og fremtidige brugere og undersøgt, hvordan Den
Maritime Halvø bedst kan disponeres.
Kultur- og Idrætsudvalget var 4. december 2019 vært ved et velbesøgt
borgermøde, hvor der på visionsniveau blev indsamlet idéer og forslag til
områdets anvendelse. På baggrund af de mange forslag blev der
udarbejdet en vision, som Køge Byråd godkendte 25. februar 2020
sammen med arbejdsprincipper for udviklingen af Den Maritime Halvø.
På den baggrund har Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med
Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst udarbejdet et oplæg til
prospekt for Den Maritime Halvø. Gennem interessentmøder og et digitalt
borgermøde er prospektet blevet kvalificeret. Materialet, som skal danne
grundlag for en lokalplan for området, foreligger nu i sin endelige form.

Området er i sin helhed ejet af Køge Kyst med henblik på overdragelse til
kommunen som et offentligt rekreativt område. Dog ejes det østlige
plateau ved sydmolen af Køge Havn, som ikke har planer for arealet, og
derfor er indstillet på dialog med kommunen om overdragelse af arealet.
De nuværende klubber er beliggende i egne bygninger på lejet grund
med kort opsigelsesvarsel. Som grundejer/fremtidig ejer af det samlede
areal har Køge Kyst/Køge Kommune en unik mulighed for at udvikle
arealet til et sammenhængende rekreativt område.
Den Maritime Halvø skal rumme tilbud til etablerede og nye foreninger og
klubber, selvorganiseret leg og idræt samt kultur- og naturoplevelser og
diverse muligheder for ophold og anden brug for alle borgere i Køge
Kommune og dens gæster.
Omdannelsen af området blev påbegyndt da Valkyrien i foråret 2020
flyttede ud til nye lokaler på det ene af de nyanlagte plateauer ved det
nye moleanlæg. Her er også etableret en bro over en lille tværkanal, som
for robåde og andre småbåde giver nem adgang fra inderhavnen til
vandet ved Søndre Strand. For gående giver broforbindelsen adgang til
den lange sydmole, som i sig selv udgør en spektakulær destination.
De kommende tilbud på Den Maritime Halvø skal ses i sammenhæng
med en række andre tilbud af kulturel karakter på Søndre Havn, som
samlet set vil skabe en aktiv bydel og være et spændende supplement til
Køge Kommunes øvrige tilbud.
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PROSPEKT
Området foreslås disponeret omkring en ny centralt beliggende vej, der
sikrer god tilgængelighed og samtidig giver de omkringliggende arealer
bedst mulig relation til vandet. Som et grundlæggende princip indgår
også en offentlig promenade langs vandet hele vejen rundt om området.
Arealet foreslås opdelt i et antal zoner med forskellige funktioner. Udover
veje og stier skabes der plads til diverse aktiviteter uden byggeri samt en
zone, hvor der kan opføres byggeri til bl.a. nuværende og fremtidig
klubaktivitet samt faciliteter til det samlede rekreative område (tegning 2).
Prospektet viser desuden, hvordan en bygningsmasse på ca. 1.500 m2
etageareal, svarende til det anslåede behov, kan indpasses som
volumener i 1 og 2 etager (tegning 3).
Prospektet er tilrettelagt, så de eksisterende klubaktiviteter kan fortsætte i
de nuværende bygninger, mens det nye klubområde udvikles. Det
midlertidige byrum ’Udsigten’ er nedtaget som led i byudviklingen, men
funktionen er indarbejdet med en ny placering på Den Maritime Halvø.

Adgangsveje og stiforbindelser
Den kørende adgang til Den Maritime Halvø sker fra pladsdannelsen vest
for Den Maritime Halvø, som etableres som led i den kommende
bebyggelse i den 4. etape på Søndre Havn (SH 4).
Et afgørende træk i prospektet er at sikre adgang, nærhed og relation til
vandet for alle. Derfor anlægges en ny kørevej centralt over Den
Maritime Halvø med vendeplads for almindelige biler for enden af vejen.
Herfra er mulighed for, at særlige køretøjer med ærinde fx brand- og
redningskøretøjer kan få adgang til vinterbadeanlægget ”Valkyrien”
placeret øst for Den Maritime Halvø. Ligeledes er der adgang til gang- og
cykelpromenaden langs sydkajen frem til det punkt, hvor promenaden
knækker mod syd. Her kan anlægges en lille plads.

Langs vejen, der anlægges i ca. kote 2,8 m over havniveau, etableres i
sydsiden fortov/sti og handicap-p-pladser langs det vestlige felt, mens
der langs det østlige felt kun er fortov, da der vil være så lidt trafik, at afog pålæsning af fx kajakker kan ske langs fortovet fra selve vejarealet.
Det foreslås, at der indarbejdes en zone langs nordsiden af vejen, som
kan anvendes til aktivitetszonen, vinkelret korttidsparkering, cykelparkering eller beplantning. Zonen skal også optage niveauspringet ned
til aktivitetszonen, der som udgangspunkt fastholdes i det eksisterende
lavereliggende niveau. Vejens centrale placering betyder, at den er
kortest mulig og at der efterlades store flader mod nord og syd, hvorfra
der er direkte adgang til vandet.
I udviklingsplanen for Søndre Havn er der indarbejdet klimasikring, der
samtidig fungerer som offentlige promenader for gående og cyklende.
Promenaderne omkranser hele Søndre Havn og føres helt frem til mødet
med Den Maritime Halvø. Herved sikres der meget fine adgangsveje –
også for de bløde trafikanter. Kommende promenader og stier på Den
Maritime Halvø vil naturligt tilkoble sig forbindelserne gennem Søndre
Havn og indgår dermed i den overordnede sammenhæng med Køge by.
Bebyggelsen på Søndre Havn er disponeret så den er forberedt til at
kunne rumme en busforbindelse med vendemulighed på pladsdannelsen
for enden af Søndre Molevej. Dermed er også en kollektiv busforbindelse
mulig som servicering af Den Maritime Halvø.
Det foreslås, at der på Den Maritime Halvø etableres en 5 m bred
promenade for gående og cyklende langs hele kanten mod vandet.
Langs denne promenade kan der visse steder indpasses bænke,
cykelparkering, beplantning og andet.
I tråd med ønsker fra borgere og interessenter kan der langs den
østligste kant indarbejdes alsidige funktioner, som ikke nødvendigvis har
maritim tilknytning. Det kunne fx være shelters og platforme til yoga og
meditation eller mindre naturprojekter. Under hensyn til havnedriften kan
der etableres mindre isætningsbroer/pontoner for kanoer og kajakker
langs den nordøstlige havnekant. Derudover kan også isætningsmulighederne ved den eksisterende sydvendte bro forbedres.
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Den allerede eksisterende promenade langs den sydlige kant og frem til
punktet, hvor Valkyrien tidligere lå, bevares. Herfra skal der, som led i et
igangværende kystbeskyttelsesprojekt, skabes et rampeforløb ned til
stranden, som ligger ca. 1,5 m lavere end promenadens niveau.
En anden vigtig forbindelse for gående og cyklende er gennem
”Grønningen”, der ligger i forlængelse af den kommende bygade, Søndre
Molevej. Grønningen bør friholdes for bebyggelse, så der sikres visuel og
fysisk forbindelse mellem bygaden/pladsdannelsen og vandet. Området
kobler pladsdannelsen for enden af Søndre Molevej sammen med den
sydlige promenade, byggezonen og stranden.
Den beskrevne struktur for adgangsvej og stiforbindelser danner en enkel
og robust opdeling af de samlede arealer på Den Maritime Halvø. Nord
for adgangsvejen er udlagt et ca. 25 m bredt areal på i alt ca. 2.000 m2 til
en fleksibel aktivitetszone, en ”havnepark” til det nye byområde på
Søndre Havn – her bliver der plads til midlertidige og permanente
aktiviteter. Vest for aktivitetszonen udlægges også et areal til parkering.
Syd for vejen udlægges et op til 20 m bredt areal med mulighed for op til
1.500 m2 etageareal til fremtidigt byggeri i 1-2 etager til de i visionen
beskrevne bygningsmæssige funktioner. Dette areal anlægges i samme
klimasikrede kote (min. 2,8 m) som adgangsvejen og klimasikringen på
Søndre Havn i øvrigt. Med placeringen af en gennemgående byggezone
(øst/vest) er det væsentligt, at der på tværs af byggezonen (nord/syd)
sikres brede og inviterende forbindelser, som understøtter ambitionen om
åbenhed og tværgående sammenhænge på Den Maritime Halvø.
Langs sydsiden af byggezonen kan en ca. 4 m bred zone i niveau med
byggeriets stueetage samt en 8-9 m bred lavere liggende zone langs
vandet optage et eksisterende ledningstracé og terrænspringet ned til
den eksisterende havnekant (ca. kote 1,75). Dette kan udformes som en
grøn skråning med trapper, rampe og opholdsmuligheder, hvorfra der vil
være udsigt mod syd over havet. Der kan evt. skabes supplerende
siddemuligheder helt tæt på vandet.

Byggezonen
Placeringen af en sammenhængende byggezone syd for vejen til bl.a. de
maritime klubber medfører fortsat nærhed og adgang til vandet via bro
eller strand. Samtidig betyder placeringen, der allerede i dag omtrent er
klimasikret, at eventuelle servicefaciliteter til bl.a. strandens brugere er
fint beliggende i forbindelse med grønningen og Søndre Molevej.
Udover klubber kan andre kultur- og naturrelaterede faciliteter i byggeriet
udnytte den direkte sammenhæng med grønningen mod syd og
aktivitetszonen nord for vejen. Det byggede anlæg, som forslås etableret
i 1-2 etager, vil være et samlende element på Den Maritime Halvø med
potentiale for at skabe fællesskaber mellem forskellige typer klubber og
selvorganiserede brugere.
Byggezonen anbefales opdelt i to selvstændige byggefelter – et østligt og
et vestligt – for at sikre en bred offentlig passage gennem byggezonen.
De viste skitser lægger op til, at det østlige felt reserveres til kano- og
kajakklubberne, som allerede i dag fungerer som livgivende ”ankerklubber” i området. I det østlige byggefelt er der mulighed for primært at
opføre depoter i stueplan (ca. 600 m 2) og øvrige klubfaciliteter på 1. sal
(ca. 400 m2). I alt ca. 1.000m2.
I det vestlige byggefelt er der mulighed for i alt ca. 500 m2 til øvrige
foreninger og fællesfaciliteter, herunder offentlige toiletter og
omklædning. De to felter kan evt. forbindes med en let brokonstruktion
hen over den primære forbindelsesakse fra grønningen til
aktivitetszonen, hvorved der kan skabes et sammenhængende system af
tagterrasser.
Denne disponering af byggezonen giver mulighed for at imødekomme
kano- og kajakklubbernes ønsker om mere private foreningsaktiviteter i
det østlige byggefelt, idet der dog lægges op til et fælles projekt for de to
klubber, som evt. også kan involvere Køge Tri Team 2000, som i dag
deler faciliteter med havkajakklubben IF Frem Bjæverskov. I det vestlige
byggefelt kan visionerne om mere alsidige faciliteter målrettet bydelen og
kommunen i øvrigt realiseres som et selvstændigt projekt. En sådan
model tilbyder dermed et mere operationelt udgangspunkt for de tre
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eksisterende klubber og tilfører en lidt friere tidshorisont for det vestlige
byggefelt, hvor der forudsættes et større kommunalt engagement.

eftermiddagen når områdets beboere er hjemme. Mange vil dermed i
hverdagen have glæde af det offentlige område.

Byggeriernes nærmere udformning, herunder volumen og materialevalg
fastlægges nærmere i en byggeretsgivende lokalplan. Som grundejer kan
kommunen også i den efterfølgende proces stille mere præcise krav til
bygningernes præcise udformning. Vigtigt er det, at udbygningen skal
kunne ske i etaper i takt med at behovet opstår, og at lokalplanen også
kan rumme endnu ukendte behov. Det er også væsentligt, at facaden
langs de sydvendte stueetager, som fortrinsvis foreslås anvendt til
opbevaring, indrettes på en måde, der udnytter de fine læ- og solforhold
optimalt og bidrager positivt til områdets visuelle profil.

Den nærmere indretning af arealet fastlægges ikke i prospektet, idet
området i første omgang tænkes anvendt som en videreførelse af de
midlertidige ”Etape 0” projekter på Søndre Havn. Derfor foreslås det, at
zonen blot udlægges som en flade med fast belægning i form af asfalt,
grus og græs. Enkelte elementer i form af fx sveller kan markere en
underinddeling af området. Udover basal forsyning i form af fx gøglerstik
etableres der ikke faste anlæg i denne zone. Afgrænsningen mod vejen
mod syd kan evt. markeres af en række træer i forbindelse med en grøn
skråning/trin, der optager niveauspringet mellem den højereliggende vej
og havneparken.

Som supplement til opbevaringsbygninger i byggezonen kunne
opbevaring til de maritime klubber placeres på pontoner eller lignede for
enden af Den Maritime Halvø mod nordøst, som vist på tegning 2 og 3.
En sådan løsning vil reducere behovet for byggeri i byggezonen, og det
vil være attraktivt for klubberne at få oplagsmuligheder direkte ved
vandet.
Byrummet ’Udsigten’ foreslås bevaret i området med en ny placering i
den østligste del af byggezonen. Det kan dog overvejes om en offentlig
tagterrasse på fremtidige bygninger til fællesfunktioner i den vestlige del
af byggezonen på længere sigt kan overtage ’Udsigtens’ funktion som
udsigtspunkt. Og at der på arealet til ’Udsigten’ særligt arbejdes med
funktionen som socialt samlingssted på terræn. Fx som det populære
udekøkken, som i dag er beliggende i det midlertidige byrum
’Opdagelsen’ på Søndre Havn.
Aktivitetszonen
Den ca. 2.000 m2 store aktivitetsflade ud til kajen mod nordvest er tænkt
som en flot udvidelse og afslutning af det nordlige promenadeforløb på
Søndre Havn i form af en offentlig ”havnepark”. Herfra er der videre
forbindelse til moleanlægget, Valkyrien og de rekreative arealer syd for
Den Maritime Halvø. Placeringen mod nordvest betyder, at området i
sommerperioden generelt vil være solbeskinnet, også sidst på

Strategien for udviklingen kunne være, at der over et antal år gives
mulighed for midlertidige aktiviteter, hvor foreninger eller private
låner/lejer delområder af zonen til afprøvning af forskellige idéer. Dette
kunne kombineres med mere permanente anlæg, som på længere sigt
kan etableres.
Af de idéer og ønsker, der fremkom på borgermødet 4. december 2019,
kunne nogle af nedenstående funktioner indgå i Havneparken eller evt. i
vandet ud for, hvis dette kan forenes med havnedriften:
-

Ophold og afslapning
Mulighed for isætning af sejljoller
Legeområde (naturlegeplads) – også til daginstitutioner
Naturformidling
Borde og bænke, grillplads og bålplads
Boldspil, teater, musik og dans
Boulder/Klatrevæg
Petanquebaner
Fiskemulighed
Udsigtstårn
Indgå i løberute – fitnessområde – træningsredskaber for alle
Havnebad med udspring (som fx på Islands Brygge)
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Arealet er ikke klimasikret (ca. kote 1,8 m), og for at bevare nærheden til
vandet fastholdes arealet som udgangspunkt som et lavereliggende
område. Midlertidige og blivende installationer skal altså i sjældne
tilfælde kunne tåle oversvømmelse.
Det østlige plateau ved sydmolen (Molefladen), som udgør ca. 800 m2
udlagt i grus og asfalt, er et oplagt supplement til aktiviteterne i
havneparken og kan invitere til mange former for brug. Det er ikke
tanken, at der skal bygges på dette areal, men der kan måske placeres
mindre opbevaringselementer samt ly og læ, som også kan udgøre det
for sidde- og opholdsmuligheder. Havdykkere, lystfiskere m.fl. kunne
være grupper, der kunne have glæde af arealet.

Grønningen
Grønningen, der danner overgangen mellem byggezonen, stranden og
byområdet på Søndre Havn, skal udgøre en åben zone i forlængelse af
Søndre Molevej, hvor der sikres visuel og fysisk kontakt til vandet. På
dette areal skal den betydelige terrænforskel fra den klimasikrede
”Engkanten” ned til stranden mod syd og promenaden mod øst, optages.
Her kan fx indarbejdes siddetrin, som også kan fungere som ”tribune” og
tilpasses promenaden (Engkanten) langs SH 4.
Grønningen afsluttes mod vest af promenadens belagte areal og en lille
plads for enden af Søndre Molevej, som bliver et lokalt omdrejningspunkt
med forbindelser i alle retninger. Mod øst afsluttes området af den
eksisterende stenkastning langs det nuværende klubområde og af en ny
kystbeskyttelse ved den nordlige del af stranden, som Køge Kyst
etablerer – tæt koordineret med planerne for Den Maritime Halvø.
Det er afgørende, at Grønningen indrettes og anlægges, så den binder
Den Maritime Halvø og stranden sammen via et stiforløb, som overholder
tilgængelighedskravene. Grønningen vil også fungere som det primære
ankomstområde for gæster til stranden, hvorfor der her bør indarbejdes
rigelig cykelparkering.

Trods de mange funktionskrav kan arealet blive et smukt rekreativt
samlingsområde med mindre grupper af træer og grillpladser og med
mulighed for at slå sig ned med tæppe og madkurv. Området vil indbyde
til selvorganiserede aktiviteter og leg i tæt sammenhæng med både
stranden, vandet og funktionerne i byggezonen.

Parkering
Som for Søndre Havn i øvrigt er det ambitionen, at den by- og
stationsnære beliggenhed skal udnyttes til at fremme udviklingen af et
bæredygtigt byområde, hvor bilerne ikke dominerer. Derfor er der ikke
udlagt store arealer på Den Maritime Halvø til parkering. Området
forventes dog at blive velbesøgt, hvorfor prospektet også forholder sig til
behovet for bil- og cykelparkering.
Som hovedprincip henvises bilister til centrale parkeringsanlæg på
Søndre Havn og til den offentlige strandparkering ved Hotel Comwell
Køge Strand. For at understøtte et maritimt klubliv, som er mindre
afhængig af parkering, er der langs byggezonen indarbejdet gode
muligheder for af- og pålæsning, ligesom der i den videre projektudvikling
kan arbejdes med konkrete løsninger til opbevaring af kano/kajakker og
andet tungere udstyr i området.
På selve Den Maritime Halvø kan der indpasses 25 - 45 offentlige Ppladser, som forventeligt vil dække behovet i hverdagssituationen.
Herudover kan også handicap-P-pladser indarbejdes. På tegning 3 vises
et todelt parkeringsområde, som repræsenterer spændet i antallet af Ppladser.
Bæredygtige og sundhedsfremmende tiltag vægtes højt i visionen for
områdets udvikling. I prospektet er dette omsat til prioritering af cykelparkering i tilknytning til de konkrete funktioner, i alt ca. 200 pladser.
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FORSLAG TIL UDVIKLINGSFASER
Fase 1
-

De eksisterende klubfaciliteter bliver liggende og fungerer som i dag.
Køge Kyst flytter ’Udsigten’ til ny placering.
Køge Kyst etablerer kystbeskyttelse syd for Den Maritime Halvø.
Der udarbejdes byggeretsgivende lokalplan.

-

Byggemodning af byggezone, vej og aktivitetszone, herunder klimasikring.
Anlæg af et offentligt toilet (eller bibeholdelse af eksisterende toiletvogn, hvis toiletfaciliteter ønskes indarbejdet i byggeri til fællesfunktioner).

-

Klubberne flytter til ny placering i byggezonen efterhånden som nye klubfaciliteter realiseres.
Grønningen anlægges i takt med klubbernes fraflytning fra gammelt klubområde.
I overgangsfasen sikres midlertidig tilgængelighed til stranden fra det nye klubområde.

-

Grønningen færdiggøres og der anlægges permanent stiforbindelse til stranden, som overholder tilgængelighedskrav.
Byggerier i byggezonen færdiggøres.
Der anlægges eventuelle sekundære funktioner langs molekanten mod nordøst.
Aktivitetszonen færdiggøres idet en stor del af området dog forventes friholdt til fleksible midlertidige anvendelser.

Fase 2

Fase 3

Fase 4

TEGNINGSLISTE
Tegning 1

Oversigtskort med maritime funktioner, adgangsforhold og parkering

Tegning 2

Den Maritime Halvø – Disponering

Tegning 3

Eksempel på indretning af området

Tegning 4

Volumenskitse af muligt byggeri

Tegning 5

Tværsnit gennem østlige byggefelt
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Tegning 1: Oversigtskort med maritime funktioner, adgangsforhold og parkering
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Tegning 2: Den Maritime Halvø - Disponering
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Tegning 3: Eksempel på indretning af området
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Tegning 4: Volumenskitse af muligt byggeri
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Tegning 5: Tværsnit gennem østlige byggefelt
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