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38,3 % udenfor arbejdsmarkedet
(2017-2018)
= mange hjemme i dagtid

PARKERINGSPLADS
=-BARRIERE

1452 beboere (1 jan 2019)

51 % af beboerne fra
ikke vestlige lande (1jan 2019)
=
MANGFOLDIGT OMRÅDE

torv

se det som en ressurse at
mange er hjemme på
dagtimerne- mulighed
for aktivitet

park

parkering
monofunktionelt ensartet
område med klippet græs

gade

lang ensartet intern gade

karlemoseparken idag

= yngre befolkning end gennemsnit køge

nedrivning
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- deler området i 5 kvarterer

fortætningsstrategi / ca 14 % nedrivning

- skaber forbindelser på tværs og kobler sig på omkringliggende områder samt giver adgang til grønt område
- bryder den ensartede gade
- privatiserer udearealer - adgang til egen have via trapper fra stueetagen
- nedbrydning af skala

Transformation
og ny
bebyggelse

areal til nye
boliger og
øget friareal

Den eksisterende bebyggelse

Den ny bebyggelse indeholder både små

transformeres igennem selektiv nedrivning

og store boliger. Typerne og antallet

og opførelse af nye tæt-lav boliger i 1-3

tilpasses behovet i kommunen, og indgår

etager. Der er ikke tale om en fortætning,

i Karlemosens samlede boligportefølje.

hvor bebyggelsesprocenten øges, men

I stueetagerne, hvis boliger ikke i dag

en tilførsel af ny bebyggelsestypologi,

har adgang til terræn, indrettes et antal

som resulterer i en mere differentieret

tilgængelighedsboliger med hævede

bebyggelse – en omfordeling af areal.

terrasser mod parken, hvilket sikrer

Tæt-lavbebyggelsen opnår sin geometriske

en stærkere sammenhæng mellem

differentiering igennem optimering af

bebyggelse og friarealer.

14000 m2

4 V_115 m2 i 2 etager

de nye boligers orientering, samt lys- og

3 V_85 m2 i 2 etager

adgangsforhold.

2 V_60 m2 i-1 plan
fælles drivhus

Åbne stueetagerne
og gøre klubber og
hjemme arbejdspladser
mere synlige, skabe mulighed for
forretninger etc.

Boliger der nedrives

Nybyg

Antal boliger

Gennemsnit
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Fordeling
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49
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22%

3V

23
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26%

29

85,0

34%

4V

18

91,5

20%

38

115,0

44%

I alt

90

76,5

100%

86

92,7

100%

m2 der nedrives

6.889 m2

Fælleshus (drivhus)

150 m2

nybyg i alt

8.125 m2

depoter ﬂyttes ud i terræn
og medvirker til afgrænsning og
rumdannelse

mulig beboerinddragelse
programmering af haver

tydelig karakter,
trygt og personligt

5 kvartere

eksisterende forløb

mere begivenhedsrigt
sti forløb

private haver
og bygningskroppe
der strækker sig ud i
parkområdet

forløb

Nye
forbindelser,
ny struktur

idrætsplads

Karlemoseparken integreres bedre i
det nye stisystem, der forbinder Ølby
station, SUH, stadionområdet i nord,

campus

park og skov i syd, og campusarealet
mod nordvest.
Gennem selektiv nedrivning og ny

café

bebyggelse styrkes de tværgående
forbindelser gennem bebyggelsen.

fredet ”skov”

Samtidig nedbrydes det lange,
gadeagtige rum mellem husene. Den

haveselskab

eksisterende planstrukturs mange
parallelle bevægelseslinjer brydes op,

drivhus

og deﬁnerer en ny struktur: En serie af
gårdrum, der kan udformes autonomt
af beboerne, og give mere tryghed og
medejerskab.
Gårdene adskilles af kringlede
mellemrum, som bryder med

ølby st.

bebyggelsens teknokratiske storskala.
De tværgående passager har karakter
af bilfri legegader.

park
Det centralt placerede Kvartershus
bearbejdes gennem ombygning, og
der planlægges en café-aktivitet, som
kan motivere mere færdsel igennem
området. Bebyggelsens klubfaciliteter,

bus stop

der i dag er placeret i kælderen
ﬂyttes til stueetagen i blokkene ud

hospital

mod parkeringsarealet, og bidrager
således til at give dette en mere offentlig
karakter.

sjællands
universitets hospital

en ressource at
mange er hjemme i
dagtimerne- mulighed
for aktivitet

fortætning 1-3
etager

drivhus der samler
besøgende i
karlemoseparken samt
inviterer besøgere ind

café

grøn parkering
private haver

nyttehaver

Nye friarealer

aktiviteter for unge

Parkeringsområdet nord og øst for

Karlemoseparkens beboere og

bebyggelsen brydes op i mindre dele,

andre af kommunens borgere. Et

og beplantningen styrkes.

fællesdrivhus etableres hvor der kan

Den tværgående tæt-lavbebyggelse

sælges grønsager til de forbipasserende

breder sig ud i parken og bryder

og holdes fester. Transformationen

bebyggelsen op rumligt og visuelt.

resulterer i en let forøgelse af

Det ekstensivt udnyttede, men

bygningsrealet. Eventuelle krav til øgning

driftstunge plæneareal omlægges til

af friarealet imødekommes igennem

engareal for at øge biodiversiteten i

udvidelse af matriklen mod parken.

cirkusplads
fælles drivhus

areal til nye boliger
og øget friareal

gårdlaug

området og skabe et mere varieret
og levende udtryk, samt, rekreative
funktioner (leg, idræt, ophold,
grillpladser) og nyttehaver til både

vild eng

