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FORORD

Køge Kommune fik i 1997 – som den
anden kommune i hele landet – Dansk
Byplanlaboratoriums Byplanpris. I begrundelsen hed det blandt andet:
”Byplanprisen tildeles Køge Kommune for
en vedholdende og konsekvent byplanspolitik, hvor fornyelsen af Køges bykerne
er tilpasset byens historiske særpræg, karakter og skalaforhold på overbevisende måde….. Allerede fra begyndelsen af
1960’erne har man i Køge udført et målbevidst planlægningsarbejde, som på den ene
side har sikret en tilstrækkelig modernisering af bykernen og på den anden side vist
respekt for bykernens historiske karakter
og skala. Køge opleves derfor i dag som en
levende by, hvor det gennem bevaring og
nyanlæg er lykkedes at integrere boliger,
butikker, erhverv og rekreation i en nutidig bymæssig sammenhæng.”
Traditionen for god byplanlægning har
varet ved lige siden. Byudvikling og
byplanlægning har stået højt på dagsordenen i Køge i mange år, og med de seneste års store projekter er der grund til
nu at lave en samlet status på resultaterne
af de mange års indsats for at gøre Køge
til en endnu bedre by for borgere, virk-

somheder, studerende og andre brugere
af byen. Køge er gennem de mere end 30
år forvandlet fra en isoleret sjællandsk
traditionel arbejder- og havneby til en
moderne by med sin helt egen identitet
tæt på hovedstaden.
I denne publikation har vi bedt nogle af
de centrale aktører i denne transformation om at beskrive den historiske baggrund for udviklingen, status i dag og
visionerne for fremtiden. Vi har valgt,
at en antologi måtte være den rigtige
form, fordi vi på denne måde kan fremkalde nogle af de mange stemmer, som
har påvirket byudviklingen på forskellig
måde. Udviklingshistorien er jo ikke nogen simpel lineær proces, men et resultat
af mange personers og organisationers
indsats.
Køges historie rækker langt tilbage i tiden, og der er tidligere skrevet et større
værk om de første mange kapitler fra
1238 og frem til 1988, hvor Køge havde
750 års jubilæum som købstad. Vi har
derfor valgt at sætte 1990 som startåret
for publikationen. I 2007 blev Køge
Kommune og Skovbo Kommune lagt
sammen, og de senere år er der også sket

en betydelig byudvikling i den tidligere
Skovbo Kommune, men det har ikke
været i fokus i denne publikation, som
rækker tilbage til 1990.
Antologien består af 13 længere artikler
om større byplanmæssige emner, suppleret af 10 mindre artikler om interessante nye projekter/bygninger etableret
i perioden.
Redaktørerne af bogen har været ansat
som direktører i Køge Kommune med
ansvar for blandt andet byudvikling i
perioderne 1991 - 2000, 2006 - 2010 og
fra 2011 til i dag, altså i mere end 20 år
ud af de 30 år publikationen dækker. De
har desuden begge været Formænd for
Dansk Byplanlaboratorium, i henholdsvis 2004 - 2008, og fra 2017 til i dag.
Publikationen udgives af Køge Kommune. Ansvaret for de enkelte artikler
ligger dog hos de 23 forfattere. Grafisk
tilrettelæggelse er varetaget af Josefine
Amalie Madsen. Fotos – hvor ikke andet
er nævnt – af Martin Håkan.
Jes Møller og Torben Nøhr
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Køge Havn udvides mod nord, blandt andet med et jorddeponi. Foto: Steen Muchitsch
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DET LANGE LYS I DEN
POLITISKE STYRING AF
BYUDVIKLINGEN

Marie Stærke
Borgmester i Køge Kommune

Egentlig startede det hele for 1.000 år siden. Dengang anlagde
Harald Blåtand en af sine vikingeringborge ved det, der senere
skulle blive motorvejskrydset ved krydset mellem Køge Bugt
Motorvejen, Vestmotorvejen, Sydmotorvejen og Køge Bugt,
der munder ud i Østersøen. Harald Blåtand kunne se, hvad der
siden er blevet Køges skæbne; nemlig den enormt gode beliggenhed med god adgang til resten af Sjælland, Danmark og
Østersøen.
Hvis vi så skruer tiden 1.000 år frem – nærmere betegnet til 1989
og murens fald, så måtte vi i Køge sande, at nye tider var på vej.
Et nyt marked åbnede i Øst og i en klassisk arbejder- og industriby som Køge, måtte vi sande, at de store industrier, der hidtil
havde været den bærende del af erhvervslivet, formentlig ville
lukke ned og flytte østpå. Den stigende globalisering i starthalvfemserne var en realitet – også i Køge, og det store spørgsmål
var nu; hvad skal vi leve af i fremtiden?

FREMTIDSVÆRKSTEDET I 1993
Det betød, at der blev taget et af de mest afgørende træk i Køges
nyere historie. Politikere, erhvervsfolk og uddannelsesinstitutioner mødtes i 1993 til, hvad der dengang formentlig har været
meget nytænkende, et fremtidsværksted. Her blev der opsat en
række visioner. Dels tog man udgangspunkt i, hvad man altid
havde vidst – når Køge Havn har det godt, har Køge det godt.

Den første vision blev derfor, at man ville gøre Køge Havn større.
En anden vision blev, at Køge ville vende ansigtet mod vandet.
Netop fordi Køge var præget af store industrier ned til havnen,
så var der stort set ingen boliger med havudsigt. Havnen var historisk set blevet prioriteret til industri og arbejdspladser, men
med den forventede udflytning af industrierne, samtidig med
en udvidet ny havn til de industrier, der ville flytte med, ja så ville den gamle industrihavn, også kendt som Søndre Havn, blive
frigivet. Søndre Havn ville på den måde kunne bruges til fremtidige boliger og Køge ville, som det blev sagt ”vende ansigtet
mod vandet”.
Men udover en større havn, hvordan kunne der så skabes arbejdspladser? Vi vender tilbage til det famøse motorvejskryds.
For netop dette kryds, det måtte kunne bruges til noget. Og ligesom Harald Blåtand, så søgte fremtidsværkstedet mod netop
dette kryds. Den tredje vision var, at beliggenheden var oplagt til
et transport- og logistikcenter, og de første tanker om det, der
siden blev til Skandinavisk Transport Center (STC), blev sået.
En fjerde vision var at få fjernet jernebaneoverskæringen. En
trafikal flaskehals, der i daglig tale blev kaldt Køges Berlinmur,
og som afskar midtbyen fra havnen og hvor bommene var nede
gennemsnitligt 11 minutter i timen og dermed skabte løbende
stilstand i trafikken.
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Men en kommune kan ikke kun leve af havn, industri, logistik
og ufaglærte arbejdspladser. Den femte vision blev derfor at
skabe et uddannelsesområde, hvor det skulle være attraktivt for
ungdommen i Køge og omegn at tage en uddannelse.
Således blev fremtidsværkstedet i 1993 et afgørende træk for den
fremtid Køge Kommune gik i møde. Visionerne blev lagt om en
større havn, frigivelse af gamle havnearealer til boliger, udviklingen af et transport- og logistikcenter, fjernelse af en trafikal
flaskehals og skabelsen af et uddannelsesområde. Og det, at det
var i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv
og politikere, skulle vise sig at være en uforudset styrke.

AKTIV JORDPOLITIK
Men hvordan skulle visionerne føres ud i livet? Første skridt
blev noget, som jeg har indtryk af, ikke mange kommuner gør.
Vi gik i gang med at købe jord op. Vi købte jord ved afkørsel 32
ved Køge Bugt Motorvejen, vi købte havnearealer op. Vi købte
jord af landmænd og lodsejere de steder, hvor vi kunne se, det
gav mening for kommunen at by- og erhvervsudvikle. Vi kunne købe jord, og gør det fortsat, og kan lade det ligge i 10 år

Køges ansigt vendes mod vandet. Foto: Steen Muchitsch
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eller mere, for senere at udvikle på det. Efterhånden kom flere
pensionsmodne landmænd til os og ville lave aftaler med kommunen om deres jord. Det gav god mening for begge parter. En
tommelfingerregel i Køge er, at når kommunen køber jord for
én krone, så tjener vi, skatteborgerne, tre kroner, når vi sælger
igen. Det er grundlæggende en god forretning, og vi har selv
indflydelse på den udvikling, der sker.
Og under 10 år efter fremtidsværkstedet kunne de første logistiklagre åbne i STC. Blandt de første blev Nettos hovedvarelager og administration. Et topmoderne lager, fuldkommen
digitaliseret og indrettet som et moderne lager. Her fik man lov
til at bygge i 25 meters højde, hvilket var stort dengang. I dag må
der bygges mellem 30 - 40 meters højde i STC. Lidl’s hovedvarelager, der kom til i 2013, er 35 m højt.
Vi købte også havnearealer op. Jeg husker byrådsmødet tilbage i
starten af 00’erne, da den daværende borgmester sagde: ”Nu har
vi købt det hele”. Det var vigtigt; nu kunne vi nemlig gå i gang
med at lave den byudvikling på Søndre Havn, som vi ønskede.
Vi var et skridt nærmere at ”vende ansigtet mod vandet”.

Egentlig var tanken, at vi selv skulle lave byudviklingen på havnen. Det var der tradition for i Køge. Vi byudvikler selv! Men det
var et 24 hektar stort areal. Det skulle bestå af både detailhandel,
erhverv og boliger, og der skulle mange kræfter og stærke investorer til. Og nogenlunde samtidig med, at vi måtte sande, at der
nok skulle kræfter til udefra, lancerede RealDania datterselskabet Arealudvikling. Med det ønskede de at indgå samarbejder
med kommuner om at omdanne gamle industriområder til nye
byområder, der skulle integreres med eksisterende bydele. Vi
syntes jo bare, der stod ”Køge” overalt på den vision, og vi tog
kontakt til RealDania.

KØGES IDENTITET OG KULTUR
Inden da, havde vi brugt nogle år på at tænke over, hvordan hele
Søndre Havn skulle gribes an. Jeg var kulturudvalgsformand på
det tidspunkt, og vi lavede et grundigt stykke visionsarbejde. Vi
tog udgangspunkt i idéen om lokalplaner, der jo altid handler
om byggeprojekter, højder, hældninger, facader, infrastruktur
og mange andre tekniske ting. Men de handler aldrig om de
mennesker, der skal bo der, eller det liv der skal leves der eller
den kultur og identitet, som et område skal have. Det ville vi
lave om på med Søndre Havn. Vi ville lave en ”kulturplan”.
For os handlede det om, at tage udgangspunkt i Køges identitet og kultur – Vores DNA. Vi havde en 700 år gammel købstad
med et rigt handelsliv og med en helt særlig identitet omkring
det at komme fra Køge. Og med en helt ny bydel var det vigtigt for os at tage udgangspunkt i den identitet og den kultur. Vi
brugte udtryk som ”festina lende” – at skynde sig langsomt. Vi
vidste godt, vi ikke havde 700 år, men det hele behøvede heller
ikke at blive udviklet på få år. Selvom Søndre Havn var et goldt
gammelt industriområde, så var der faktisk kultur der. Der var
vinterbaderne i klubben Valkyrien, den over 100 år gamle Køge
Roklub, Køge Kano og Kajak Klub og mange andre. For os var
det vigtigt, at de skulle blive på Søndre Havn og være med til
at bevare og udvikle kulturen og identiteten. Samtidig var der
også gennem mange år blevet arbejdet på et kultursted for unge.
Det valgte vi at åbne i en gammel gastappehal. Stedet kom til at
hedde Tapperiet og er et af de mest hippe spille- og kultursteder
i Køge i dag. Grundlæggende handlede det om, at vi ønskede, at
kulturen skulle skabe liv, og at livet skulle komme før byen. Jeg
var inspireret, hvis man da kan kalde det sådan, af Ørestaden.
Nogle gode venner var flyttet derud, og manglen på liv mellem
husene var slående. Lige præcis dét ville vi for alt i verden undgå
på Søndre Havn.
Og da vi så kom ind til RealDania og de viste interesse for vores
byudviklingsprojekt på Søndre Havn, så kiggede de sgu noget,
da vi lancerede idéen om kultur som en drivkraft for byudviklingen. At der skulle være kulturliv, foreninger, kunst og aktiviteter
i området, før husene kom – det kunne de ikke helt se den sto-

Skandinavisk Transport Center – et nyt transportog logistikcenter i motorvejskrydset. Foto: STC

re fidus i. Men vi foreslog at byudviklingsprojektet skulle starte
med en kulturpulje på 30 millioner kroner til forskellige tiltag
inden for kunst og kultur i bydelen inden bygningerne begyndte
at dukke op. Og således blev byudviklingsselskabet Køge Kyst
startet i januar 2009. RealDania som ejer af halvdelen af selskabet og Køge Kommune, som den anden ejer af selskabet. Desværre blot få måneder efter Lehman Brothers krakkede og den
verdensomspændende finanskrise begyndte.
Finanskrisen betød fuldkommen stilstand i byggeriet og de første mange år skete der meget lidt i Køge Kyst. Til gengæld fik
kulturpuljen lov til at leve. Vi lavede street art, havnedage, havnebier, fællesskaber og lækre byrum, der blev en slags eksperimentarium for, hvordan man samler mennesker i fællesskaber.
For eksempel med borde- og bænkesæt, fem Weber-grille og
rindende vand. Dét samlede mennesker, og fra at være et goldt
havneindustriområde, hvor nærmest ingen kom, kommer der i
dag 30.000 mennesker om året. Det skabte omtale og interesse
og da konjukturerne vendte, var Køge Kyst et etableret navn,
som investorerne ville være en del af.
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Køges Berlinmur fjernes gradvis – foreløbig for biltrafikken, senere også
for fodgængere og cyklister. Idet der inden for få år etableres en bred
underføring for fodgængere og cyklister på dette sted.

NY GÅGADE

VÆK MED BERLINMUREN

Men Køge Kyst var mere end boligudvikling på Søndre Havn.
En del af byudviklingsselskabets 24 hektar var også stationsområdet, der skulle omdannes til detailhandelsområde. Den
nemmeste beslutning for Køge Byråd ville være at lave et shoppingcenter ude ved STC. Men netop med udgangspunkt i kærligheden til midtbyen, handelsbyens identitet og DNA, stod det
os alle klart, at det ønskede vi ikke. Køge er simpelthen ikke en
by med et shoppingcenter. Men detailhandelen skulle udvides.
De fine gamle middelalderhuse kunne ikke rumme nutidens
efterspørgsel af for eksempel H&M. Hvis vi skulle tiltrække
kunder i fremtiden og overleve som handelsby, så skulle butiksområdet udvides. Men alle var enige om, det skulle gøres
i respekt for den eksisterende midtby. Det nye butiksområde
skulle være en ny gågade, der bugtede sig og med butikker med
skiftende facader, og hvor man skulle udenfor for at komme til
næste butik. Det areal man tog fra byen, skulle gives igen i form
af tagetager, der kunne benyttes af offentligheden, og således
kan man i dag gå på legeplads og træne på udendørs redskaber
i anden salshøjde, ligesom der er byhaver på toppen af P-huset,
som man kan leje.

Med realiseringen af Køge Kyst dukker flere og flere boliger op
og endelig vender Køge ansigtet mod vandet. Samtidig har det
medført en investering i en vejtunnel under jernbanen til biler,
der gør op med jernbaneoverskæringen, Berlinmuren, den trafikale flaskehals. Og inden for få år kommer også et fint byrum,
der er en underføring under jernbanen til gående og cyklister.
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KØGE HAVN
Men vi besluttede jo også at udvide havnen. At det skete parallelt med arbejdet med Køge Kyst var en gevinst for kommunen.
Det betød nemlig, at vi meget klart viste, at vi både er en erhvervs- og en bosætningskommune. For mens vi omdannede
gammelt industriareal til boliger, skabte vi nyt havneareal til erhvervslivet. Men også havneudvidelsen blev præget af finanskrisen. Havneudvidelsen skulle skabes gennem Køge Jorddepot,
der skulle opfyldes med byggejord fra byggepladserne rundt
omkring. Og med finanskrisen og stilstanden stod Køge Jorddepot også stille. Og her var det om at have is i maven. Køge Byråd
havde lavet lånoptagelse for flere hundrede millioner kroner, og
der var dermed en risiko forbundet med det. Men vi troede på
det og bakkede op. Om to år åbner den færdige havn. Mere end
dobbelt så stor som før og med 80 % af arealet udlejet.

CAMPUS
Arbejdet for et område til uddannelser startede for alvor op i
2011. Her samlede jeg alle uddannelsesinstitutioner på Sjælland
med dagsordnen om at starte Campus Køge op. Et dedikeret
område ved STC og Køge Nord, der samler alle uddannelser og
på den måde skaber et attraktivt uddannelsesområde for unge
mennesker. Et område, der er nemt at tage til og komme fra og
hvor du møder folk fra andre uddannelser og kan skabe et fedt
uddannelsesmiljø på tværs af uddannelserne. Køge Handelsskole, Erhvervsakademi Sjælland og Teknisk skole var allerede
i området. Siden er SOSU-skolen og flere andre kommet til, og
flere vil gerne derud.

VISIONERNE LYKKES
Og således er vi ved at være lykkedes med visionerne. En område for transport og logistik med STC, en større havn, at vende
ansigtet mod vandet, at gøre op med jernbaneoverskæringen og
skabe et uddannelsesområde.
Samtidig er mere kommet til med hjælp fra andre. Efter mange
års ihærdigt arbejde blev den nye jernbane besluttet skulle gå

Campus Køge – et nyt uddannelsesområde med
stadig flere tilbud til egnens unge mennesker.

via Køge af et flertal i Folketinget og med et ambitiøst stationsprojekt ved Køge Nord. Et projekt der for alvor gjorde Køge til
en del af hovedstaden med kun 20 minutters transport til København og med forbindelse til resten af Danmark, og med en
kommende Femern Bæltforbindelse, også til Tyskland.
Region Sjælland traf beslutning om, at det nye universitetshospital med 3.000 nye arbejdspladser skulle placeres i Køge. Et
projekt der giver uanede muligheder for udviklingen og tiltrækningen af nyt erhvervsliv indenfor medicobranchen, og som kan
tiltrække flere uddannelser.
Både Køge Nord station og universitetshospitalet rykker Køge
op i en helt anden liga, hvad angår vækst, udvikling og tiltrækningskraft.
Og man kan spørge sig selv; hvad har gjort alt dette muligt?
Mest af alt tror jeg, det handler om vilje, det handler om at have
det lange lys på, at turde se længere ud i fremtiden end til næste
byrådsvalg. Fra jeg blev valgt til byrådet første gang i 2001, er
vi kun tre byrådspolitikere tilbage. Resten er løbende skiftet ud
henover valgene. At byrådet stort set er udskiftet, men visionerne fortsat holder, vidner om vedholdenhed og evnen til at give
stafetten videre og ikke mindst viljen til at modtage stafetten og
arbejde videre med den og udvikle den. Altid igennem årene,
byråd efter byråd, borgmester efter borgmester, er der arbejdet loyalt for de overordnede visioner om STC, havn, ny bydel,
jernbaneoverskæring og uddannelsesområde. Det har gjort os
troværdige som samarbejdspartner og en mere sikker investering for investorer, der skal kunne regne med, at deres investering i et projekt holder henover et valg. Modet til at turde at
have det lange lys på kommer også af det tætte samarbejde med
erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Med dem som ambassadører til og medskabere af visionerne, har den fælles drivkraft
fra flere sider om de fælles visioner været stærk og robust for
finanskriser og andre ting, der kunne have destabiliseret målet.
Jeg plejer gerne at ty til Beatles, når det handler om god byudvikling. For ”All you need is love”. Byudviklere, byplanlæggere,
arkitekter og investorer tager hjem igen eller videre til næste
projekt. Vi byrådspolitikere bliver. Og det stærkeste redskab,
vi kan bruge i måden, vi udvikler vores byer og kommuner på,
er den bundløse kærlighed, vi har til et område. Vi kender det
bedst. Mange af os er født og opvokset her. Lokalområdet gror
under huden på os og er en del af vores identitet og DNA. Og
dén kærlighed er det bedste redskab til god byudvikling og i høj
grad en del af nøglen til fortællingen om Køge.
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Køge Kommune er i gang med byggemodningen af et nyt byområde – normalt
på kommunens egne arealer, der efterfølgende sælges til private bygherrer.
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PÅ FORKANT MED FREMTIDEN
– HVORDAN LYKKES
BYUDVIKLINGEN?

Peter Frost
Kommunaldirektør
i Køge Kommune

Borgerinddragelse, stærke visioner, en planlægning, der går i
detaljer på et tidligt tidspunkt og et godt blik for egne værdier er med til at holde fokus i byudvikling over mange år. Og så
handler det om at sætte det rigtige hold, både internt, men også
eksternt, når man vælger sine rådgivere og samarbejdspartnere.
Hele Køge Kommune er i fuld gang med en transformation fra
levende købstad med en stærk historie til at være et kraftcenter
i regionen, hvor borgere og arbejdspladser kommer til. En del
af den succes kan vi takke planlægning og langsigtede politiske
beslutninger for, ligesom vi også i dag konstant arbejder på at
tage beslutninger, der er på forkant med fremtiden.

INGEN VISIONER UDEN PLANER
I Køge har vi været så privilegerede, at der på et tidligt tidspunkt
har ligget nogle meget klare visioner fra vores politikere. De har
set potentialet i Køge, og har lagt rammerne for den udvikling,
vi ser i dag. Herfra har det været en administrativ opgave at finde
ud af, hvad der kan løftes fra administrationens side, og hvad vi
ikke kan. Det er vigtigt som kommune, at man gør sig det klart. I
Køge har vi to store byudviklingsområder: Køge Kyst, der udvikler havneområdet til boliger, og Køge Nord, hvor man stort set
forvandler en bar mark til nyt boligområde.

Når først visionerne for udviklingen er lagt, gælder det om at få
dem planlagt, og gøre det grundigt. Hvis man ikke har en plan
for sin vision, drukner visionen over tid. I Køge arbejder vi med
helhedsplaner og udviklingsplaner i byudviklingen. Vi tænker
grundigt over, hvordan det skal se ud, og hvad vi ønsker. Planen
er hele fundamentet for opbakningen til projektet, der jo skal
holde mange år. Hvis folk ikke kan se den røde tråd over en periode, drukner visionen – det enkelte byggeri må ikke stå alene,
uden man kan se en mening med det.
Da vi begyndte udviklingen af havnen, kunne vi se, at det blev så
kompleks en opgave, at vi ønskede at lave en selskabskonstruktion. Var det arbejde blevet placeret i forvaltningen, var det blevet så stor en opgave, at forvaltningen var blevet drænet. Derfor
etablerede vi i samarbejde med Realdania selskabet Køge Kyst,
som nu har en selvstændig opgave i at køre udviklingen, samarbejdet med bygherrerne, salg af grunde med videre.
I Køge Nord kører vi derimod udviklingen selv. Faktisk er området større end Køge Kyst, men opgaven er mindre kompleks,
i og med at der ikke er virksomheder, der skal flyttes, eller forurenede grunde som skal ryddes op, før vi kan gå i gang. Al infrastruktur er på plads, og en grundig foranalyse viser, at vi har
muligheden for selv at stå for udviklingen.
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KAMPEN OM UDVIKLINGEN – OG UDVIKLINGENS
UDFORDRINGER
En kommune har svært ved at udfylde sit ansvar og opgave, hvis
den ikke er i stand til at tiltrække flere borgere. Der er brug for
skatteindtægter og borgere, der lægger penge i lokalområdet.
Det er ikke kun kommunekassen, men også det lokale forretningsliv, butikkerne, caféerne, kulturelle tilbud med flere, der
nyder godt af, når flere borgere kommer til. Kort sagt er det
bedre at bo i en kommune, hvor virksomheder kommer og ikke
lukker ned.

Parcelhuse fylder en del i Køges byudvikling, men
blandes bevidst med andre bolig former – tæt-lav
og etageboliger. Foto: Steen Muchitsch

Fælles for begge projekter, og andre byudviklingsprojekt af større karakter, er, at når man er i gang med at ændre en by og en
kommune så grundlæggende, som vi er i Køge, er inddragelse af
borgerne altafgørende. En tidlig inddragelse og meget konkrete
visioner og planer har skabt stor opbakning gennem tiden. Det
er sværere at ændre en vision, når der har været stor inddragelse.
Gør man sig den ulejlighed at gennemtænke visionerne og folde
dem ud i grundigt materiale, så har man et afsæt til fremtiden,
og til at folk kan forstå de tanker, man har haft. Det giver et større moralsk følgeskab og ejerskab over tid. Det kan faktisk godt
lade sig gøre at lave en plan, der er så god, at folk forstår den i
eftertiden. Mit råd er derfor, at man ikke skal springe ud i udviklingen, men lave visionerne og tankerne først.
Her er det vigtigt at sige, at kommune- og lokalplaner ikke er
nok. Det er vigtigt at supplere det politiske arbejde med masterplaner og kvalitetsprogrammer, der understøtter kommune- og
lokalplanerne. Vi har lavet skitseprojekter, masterplaner, kvalitetsprogrammer og udviklingsplaner som et supplement. Det
er tungt og det er tidskrævende, men det er nødvendigt for at
holde den røde tråd over lang tid.
En administrativ forberedelse af arbejdet med byudviklingen er
altså, at man skal komme langt videre i planerne, ned i detaljerne og holde snor i udviklingen på den lange bane. Du skal have
noget at holde investorerne op på, ellers tager de over. Skitseprojekterne har været afsindigt gode. De betyder, at vi ikke sælger jorden, før vi ved, hvordan bygningerne eller karrerne ser ud
i detaljen. Den slags kan en lokalplan slet ikke opfange.
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Den udvikling skal gælde hele kommunen. Det betyder, at det
er nødvendigt, at en kommune sikrer boligudvikling i alle de
hjørner af kommunen, hvor der er opbakning til det. Bliver der
ikke bygget boliger i mindre bysamfund, så kommer der heller
ikke arbejdskraft og økonomi til lokalsamfundet. Derfor er det
vigtigt at få skabt helhedsplaner for boligudvikling i hele kommunen. Uden boliger kommer der ikke butikker. Det er dog
meget vigtigt at understrege, at det jo ikke er en kommune, der
bygger butikker, virksomheder eller private boliger. Her spiller
den private kapital en afgørende rolle, og hvis den ikke understøtter kommunens planudvikling med rammer for boliger og
virksomheder, ja så kan en kommune komme til kort. Derfor
er det vigtigt, at den private kapital ikke kun kigger på de store
byer men i hele Danmark. En udvikling der heldigvis er begyndt
at vende i den rigtige retning de seneste år, og i Køge oplever vi,
at den er på vej i det rigtige spor. Når det gælder byudvikling, er
det vigtigt, at borgerne og det omgivende samfund har en realistisk forventning til, hvad en kommune kan og hvad den private
kapital kan. De to ting er ikke nødvendigvis noget, der altid går
hånd i hånd. Derfor er netværk og tæt kontakt med det private
erhvervsliv meget vigtigt.

VÆKST PÅ DEN KORTE BANE ER IKKE ALTID LET
På den korte bane er vækst også forbundet med udgifter. Man
kan ikke få bygget et nyt supersygehus i kommunen uden
at etablere nye veje. Man kan ikke forestille sig omfattende
boligudbygning uden at etablere infrastruktur. Problemet er
nogle gange, at udgifterne ofte skal betales, før man kan få øje
på indtægterne.
Derfor valgte vi tilbage i 00’erne , at Køge Kommune skulle gå
fra have en af de laveste kassebeholdninger i Danmark til at få
opbygget en mere robust kassebeholdning, så kommunen ikke
ville komme i en situation, hvor væksten gik i stå, eller Køge
ikke var polstret mod uventede udviklinger.
En væsentlig del af kommunikationen i den forbindelse er at
sikre, at der ikke kommer lighedstegn mellem, at nogen skal
spare, fordi andre skal udvikle. Det betyder derimod, at når der
er ledige midler, skal de lægges til side. I 2009 havde Køge Kom-

mune en af landets laveste kassebeholdninger. Vi brugte fem år
på at opbygge den til en af landets stærkeste. Nu er vi på vej ned
igen, fordi pengene skal ud og leve. Men vil man byudvikle, skal
man i god tid arbejde på at opbygge reserverne.

BYUDVIKLING OG BORGERVINKLEN
I Køge er vi i fuld gang med at transformere et benhårdt havnemiljø til boliger med havudsigt. Det er en proces, der foregår
over måske 20 år, før de sidste flytter ind. Og det er en proces,
hvor det er altafgørende at have naboer og nye beboere med sig
undervejs.
I Køge har vi satset på – og er lykkedes med – at bruge fællesskaber og kultur som drivkraft for byudviklingen. Etableringen
af de to ting er sådan set en stor del af det fundament, vores byudvikling står på. Vi har lavet aktiviteter i stor stil, før byudviklingen overhovedet gik i gang. Og det har virket. Vi har været
meget opmærksomme på, at vi er nødt til at investere i at få folk
til at forstå ideen. Naboer, nye og kommende beboere skal købe
ind på den forandring, deres område kommer til at gennemgå.
Den forståelse er så at sige bolværket, der skal holde til en del,

når først lastbilerne begynder at køre, og kranerne rykker ind
med betonelementer, og den larm der følger med. Derfor har
vi i Køge nærmest fra begyndelsen tænkt i fællesskaber og samlende initiativer, der inviterer folk indenfor og skaber ejerskab.
Alt fra midlertidige udekøkkener, havnedage, fælles maddage,
bier og alt muligt andet, hvor man har engageret folk, før der
blev bygget.
Det er vigtigt, at man bliver ved med at lave aktiviteter, mens
byggeriet står på. Aktiviteter skaber fortællinger, og siger noget
om det fællesskab, man bygger for og til. Vi har haft alt muligt,
lige fra en færøsk bådebygger til fastelavnsfest og aktiviteter for
unge skatere og udendørs legepladser. Man må investere i livet
mellem bygningerne under byggeriet – så dets gener og irritation ikke står alene.
Planen holder ikke, hvis du fem år i træk bygger løs med alle de
gener, der er forbundet med store byggeprojekter, uden at have
noget, der skaber glæde. Men arrangerer man badedage og aktiviteter for børn, så skaber du sammenhold, og så får folk en større tålmodighed. Kendetegnet ved vores projekt. Det behøver
ikke være kæmpestort, men kan ske i det nære og i samarbejde

Borgermøde i Tapperiets store sal – et af mange initiativer for at
drøfte kommunens fremtid med borgere og andre aktører.
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med de borgere, der gradvist rykker ind. Når man ser tilbage,
har der været et væld af den type aktiviteter. Krible-krablefestival på Søndre Havn og kaffebrygningskursus i området i midten
af byggeriet. Folk kan bruge området, mens der bygges – sådan
har det været de sidste otte år.

Man skal tænke på, at datidens politikere investerede trods usikkerhed på to områder. Penge, der går til jordopkøb, skaber ikke
goodwill hos vælgerne nu og her. Og der var heller ikke nogen
sikkerhed for, at jorden nødvendigvis blev mere værd. Når vi ser
på Køges fremskridt og stærke udvikling i dag, bygger den på
svære og modige beslutninger, taget af tidligere byråd.

GODE LÆREPENGE
Når man går ind i en proces, der varer så mange år, som byudvikling ofte gør, er der nogle gode råd, som vi har lært undervejs.
Det betaler sig at overveje og gøre sig klart, hvem man vælger
som rådgivere. Hvis du ikke har de rigtige folk inde, der forstår
hvad du vil, så får du ikke den rette rådgivning. Det kan ikke
lade sig gøre at hive nye rådgivere ind fra sidelinjen og tro, at de
kan løfte opgaven. Det betaler sig at indgå alliancer med de rette mennesker, der ved og forstår, hvad man vil. Vi har gennem
tiden fået et fast rådgiverteam, der forstår os. Derfor vil mit råd
være, at man ikke kun skal tænke over, hvilket hold, man sætter internt, men også eksternt, med henblik på, at de er med i
mange år. Det handler ikke kun om, hvorvidt de er dygtige, men
også om de har værdier og forståelse for arbejdet i kommunen.
Det samme kan siges om de investorer, man indlader sig med
i processen. Man skal tænke grundigt over, hvem man binder
sig med. Har man de samme værdier? Forstår man hinanden?
Er grundlaget for et godt samarbejde i orden? Som kommune
har vi jo nogle særlige ønsker og krav til den udvikling, der går
i gang. Hvis investorerne ikke har andet end profit for øje, når
underskriften er sat, og glemmer visionerne, så bliver det ofte et
spørgsmål om jura, i stedet for at nå et godt resultat sammen. Her
har Køge Kommune også gjort sig nogle ind i mellem dyrt købte
erfaringer. Min holdning er, at vi som offentlige myndigheder
bør vidensdele meget mere, end tilfældet er om de samarbejdspartnere, vi indgår aftaler med. Hvor ligger de gode erfaringer?
Hvordan bliver vi sikre på, at investorerne værdimæssigt ligger
op ad det, vi gerne vil? Det er interessant at arbejde med. Har
man en værdimæssig forbundethed, har man bedre muligheder
for at løse de problemer, der kommer.

UDVIKLINGEN BYGGER PÅ KLOGE BESLUTNINGER
TILBAGE I TIDEN
Udviklingen i Køge Kommune er på mange måder båret af mennesker, der har haft visioner på fremtidens vegne. Helt tilbage i
1990’erne var der politisk enighed om at købe jord op i og omkring Køge. Dengang vidste politikerne jo godt, at man ikke selv
ville få glæde af at binde pengene i jord, det var en langsigtet
investering, som hele Køge-området nu nyder gavn af. Det er
usædvanligt, at en kommune planlægger på denne måde.
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NÅR DET GAMLE OG DET NYE MØDES
I Køges tilfælde er det sådan, at der hvert år kommer nye borgere og nye arbejdspladser til. Køge ændrer grundlæggende
karakter fra at være en klassisk købstad til at blive et regionalt
kraftcenter. Befolkningens DNA ændrer sig. Og Køge er ikke
længere kun en kommune for sine borgere – men for handlende, pendlere, turister og mange andre. Det er en hårfin balance
at få skabt den forståelse af, at flere har ejerskab til Køge Kommune, selv om de ikke bor der. Og det betyder, at vi skal lytte til
flere interessenter end tidligere.
Dermed bliver borgerinddragelse også mere kompleks end tidligere, fordi behov, værdier og interesser hos borgere og folk,
der bruger Køge, har forskellige opfattelser. De, der har boet
og levet længe i Køge, ser måske anderledes på forandringerne
end dem, der lige er flyttet hertil. En kommune og en udvikling vil aldrig kunne gøre alle tilfredse, men den udvikling, som
Køge står midt i, skærper behovet for, at politikere signalerer
klart hvor de står på disse spørgsmål. Der er løbende brug for
konstruktive debatter i offentligheden om hvor retningen skal
gå, før man går til konkrete handlinger.
Ligeledes er løbende samskabelse med borgerne vigtigt for at
fornemme, hvor befolkningen står, samt hvem og hvor mange,
der står bag konkrete meninger og holdninger i det offentlige
rum. Sociale medier er meget dominerende i vores samfund,
men diskussionerne her er ikke altid garant for et repræsentativt
udsnit af befolkningen. Derfor skal politikere og embedsmænd
hele tiden orientere sig i at undersøge, hvem og hvor mange, der
står bag ønsker og forandringer.
Måske er det netop et af de vigtigste pejlemærker i fremtiden
inden for byudvikling – hvordan der skabes samskabelse og dialog mellem beslutningstagere og den brede befolkning. De, der
råber højest, er måske ikke altid dem, der repræsenterer den
brede befolkning. Derfor er der en forpligtigelse for kommunen
i at sikre at få lavet de aktive involverende processer, hvor man
kan få så bred en involvering som muligt.

I byudviklingen mødes ofte gammelt og nyt, her meget konkret ved
nybyggeri tæt op ad historiske bygninger. Foto: Steen Muchitsch
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Midt på Køge Torv ligger denne medalje som dokumentation for, at
Køge Kommune i 1997 modtog Byplanprisen for god byplanlægning.
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HVORFOR KØGE FIK
BYPLANPRISEN I 1997

Inge Alstrup
Arkitekt, tidligere byplanlægger
i Køge Kommune

I 1997 fik Køge den anden Byplanpris efter den første gik til åbningen af Aarhus å. Prisen, en rund bronzeskive med indskrift
og årstal, uddeles i fællesskab af Dansk Byplanlaboratorium og
Dansk Arkitektforening.

I 1100-tallet havde kongemagten brug for en by til at styre handlen med korn fra de fede jorder på Sjælland, samt tage sig af det
blomstrende sildefiskeri mellem Skåne og Sjælland på Skanør
Marked.

Begrundelsen for Byplanprisen til Køge var: ”Byplanprisen tildeles Køge Kommune for en vedholdende og konsekvent byplanpolitik, hvor fornyelsen af Køges bykerne er
tilpasset byens historiske særpræg, karakter og skalaforhold på
overbevisende måde”.

Al jord beliggende mere end fem meter over havniveau tilhørte
dengang Københavns og Roskildes bisper, så kongen anlagde
byen på stranden og engene mod øst neden for kote fem, som
var i kongemagtens eje.

Bronzeskiven er lagt ned i belægningen midt på Tovet, hvor de
to tværgående stier mødes.

KØGES OPRINDELSE
Køge er en gammel by. Der ses stadig rester af en landsby fra
vikingetiden et stykke op ad Køge Å ved åløbets naturlige havn.
Der findes vidnesbyrd om bebyggelse i Køge-området helt tilbage til stenalderen.

Byen blev anlagt efter princippet i de dengang moderne hanseatiske handelsbyer i Pommeren med et stort torv i midten, og
kirken placeret for sig selv. Torvet er Danmarks største købstads
torv og har nøjagtig samme størrelse og form som Markuspladsen i Venedig.
I begyndelsen af år 1.200 begyndtes opførelsen af en kirke, som
i dag er næsten helt væk. Den nuværende kirke Sankt Nicolai
blev opført fra slutningen af 1200-tallet som sømærkekirke og
voksede med mange udbygningsfaser langsomt til sin nuværende skikkelse i slutningen af 1700-tallet.
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Det gamle rådhus blev opført mellem 1552 og 1567 delvis af
sten fra det nedrevne Skt. Gertruds kapel og Gråbrødre Kloster.
Rådhuset var oprindelig opført i hollandsk renæssance, i den
nordlige ende af Østre Torvegade. Rådhusets placering her med
det gamle apotek – også i renæssancestil – i den sydlige ende,
har altid været byens fineste strøg, også efter at de begge fik
mere stilfærdige klassisistiske facader.
Køge fik købstadsrettigheder som handelsby i 1288 af Erik Menved og voksede kun langsomt i de følgende århundreder. Under
Svenskekrigene blev der bygget et stjerneformet forsvarsværk
vest for byen, som er markeret i græsset i det, der i dag er byens
park, Lovparken. Der var plads inden for byens rammer.
Først efter 1. verdenskrig begyndte byen for alvor at vokse.
Industribyggerierne nord for byen etablerede sig. Der var arealmangel og trafikproblemer. Køge blev en del af hovedstadsregionen og den femte by i købstadsringen omkring København
sammen med Roskilde, Helsingør, Hillerød og Frederikssund.

KØGES STRUKTUR
Det er Køge bykernes held, at byens oprindelige vejnet med
smalle gader fra Torvet mod nord, syd og vest og en bred gade
mod den gamle havn og bro mod sydøst er bevaret til i dag. Ligeledes er byens matrikelstruktur med lange smalle grunde ned
mod stranden og å-bredden intakt.
Byen har ikke oplevet store nedrivninger, vejomlægninger og
udhulede karreer, som andre købstæder. Ringvejen uden om og
tæt på bykernen åbnede allerede i 1949 og aflastede bykernens
oprindelige gadenet for den voksende trafik.
Bystrukturen afspejler handelsbyens oprindelige plan: Lange
smalle grunde med bådeskure og pakhuse mod strand og å,
mellembygninger til produktion og oplag langs matrikelskel, og
ofte en mellembygning til beboelse parallelt med den fine købmandsgård langs gaden.
De smalle grunde og den langsomme udbygning af byen betød,
at bygningerne i Køge blev opført i mange arkitektoniske stilarter, hvilket ses tydeligt i dag. Der er stadig mange velbevarede bindingsværkshuse fra middelalderen. De har overlevet de
mange brande. Der er renæssancehuse, klassisistiske bygninger,
nationalromantiske bygninger og blandinger heraf efterhånden
som stilen og moden skiftede, og byen blev udbygget.

MODERNISERINGER
I 1950’erne og 60’erne tog moderniseringen af bykernens gamle
huse fart. Gadefacader blev revet ned i stueetagerne og erstattet
af store glasfacader med renæssancehuset på første sal båret af
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indvendige stålsøjler, eller revet helt ud, for at skabe mere udstillingsareal. Man kunne flere steder opleve et fint empirehus
eller bindingsværkshus svæve i første sals højde.
Store skilte ofte i to etagers højde skæmmede gadebilledet og
neonreklamer holdt deres indtog. Byens gadefacader var stort
set ikke til at kende igen. Heldigvis var der kun få steder bygget
på tværs af matrikelskel, så lange ensartede facadeforløb havde
ikke ødelagt strukturen.
To små middelalderhuse på Torvets nordside tæt på det smukke rådhus blev revet ned til fordel for en moderne bankbygning med fladt tag og vandret facadeopdeling i glas. Byens
byplan-konsulenter, Peter Bredsdorffs tegnestue, havde påpeget nødvendigheden af indføre facaderegler, og det nye hus på
Torvet fik det daværende byråd på mærkerne.
Efterhånden som bygningerne kom ”ned at stå” på jorden igen,
og de øvrige ændringer blev synlige, blev borgerne i byen og
byrådet de ivrigste til at påpege mindre heldige forandringer.

RAMMELOKALPLANEN
I 1983 vedtoges en rammelokalplan for bykernen. Det blev
besluttet at udvide det geografiske område til at omfatte hele
bykernen og alle bygninger, også de såkaldte ikke bevaringsværdige, samt at indbefatte hele bymiljøet herunder træer, belægninger og udstyr i gårdene.
I virkeligheden betyder lokalplanen, at man ikke må ændre noget som helst i bykernen uden at spørge Byrådet først. Lokalplanen er stadig gældende i dag 36 år senere.

BYFORNYELSESLOVEN
Byfornyelsesloven gav et gevaldigt løft med økonomisk støtte til
at få beboelsesbygningerne i bykernen med i renoveringen. Stort
set samtlige af de bygninger, der endnu manglede at blive renoveret kom med, inden byfornyelsesloven blev nedlagt i 2012.

PLANADMINISTRATIONEN
Administrationen af bykernebestemmelser har ikke altid været
konfliktfri. Der må nødvendigvis opstå modsætninger mellem
den enkelte forretningsindehavers ønsker om for eksempel
dominerende skiltning og hensynet til helheden. Bykernens
forholdsvis smalle bygninger i mange forskellige stilarter gjorde det svært at forstå, at bestemmelserne ikke var ens for alle.
Det virkede uforståeligt for nogle ejere, at naboens empirehus
ikke havde samme regler for facader, farver og skiltning, som
gjaldt for ens egen middelalderbygning.

I Nørregade er de gamle huse og gaderummet blevet renoveret. Facaderne
er ført tilbage til deres oprindelige udseende. Før foto: Freddy Avnby
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Ligeledes var det en gang imellem svært at forstå, at reglerne om
vinduernes smalle sprosser også gjaldt bagsiden af bygningerne
og i alle gårdrummets facader, samt at kommunen skulle blande
sig i gårdrummenes belægninger og træplantning.

NYBYGNINGER OG NEDRIVNINGER
De største ændringer af bykernen er utvivlsomt de offentlige
bygninger, der er kommet til gennem tidens løb.
Den nye rådhustilbygning fra midten af 1970’erne blev tegnet af
Aarhusarkitekterne og fulgte byens byggeprincip med de lange smalle bygninger ned mod stranden. Køges direkte adgang
til havnen ad Bygårdsstræde blev til en overdækket glasarkade
gennem det nye rådhus.
Mange gamle huse blev revet ned for at give plads til rådhuset
blandt andet den flotte klassisistiske politistation, byens gamle
elværk og en museumsbygning. I dag har rådhuset fået endnu en
tilbygning i forbindelse med nybyggeriet langs det nye Rådhusstræde. Forbindelsen til havnen er forbedret med en flot trappe
over baneområde og perroner.
I princippet må der ikke rives bygninger ned inden for lokalplanens område, men byrådet kan give tilladelse, såfremt huset er
så dårligt, at der ikke er noget at bevare.
Der har været fire til fem tilfælde, hvor der er bygget nyt: sognegården på hjørnet af Kirkestræde og Laugshusgade, Torvebageren, nu café, på hjørnet af Torvet og Vestergade og enkelte huse
i gaderne, men de er opført i forståelse og overensstemmelse
med det omgivende miljø.

NY GADERÆKKE
Langs Skt. Gertrudsstræde er der for cirka 15 år siden opført
en ny husrække på mindre, individuelle grunde. Grundene er
udstykket af byrådet fra den sydlige del af byens park, hvor der
oprindeligt lå et gartneri med drivhuse. I de glade 1960’ere blev
der planlagt en stor parkeringsplads i to etager og en nordlig
udfaldsvej, som tiden heldigvis løb fra. Området er i dag byens
populære og eneste park.

HAVNEN
Som byen voksede, voksede også havnen fra sin placering oppe
i å-løbet, og nærmede sig af flere omgange stranden.

I en gård bag Nørregade er renoveringen af de gamle huse
blevet suppleret med et udendørs serveringssted for cafeen
(i stedet for en p-plads). Før foto: Freddy Avnby
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I 1700-tallet lå der en for den tid stor havn omkring Køge Bro
med stenbygninger og pakhuse langs åen.

Havnen har fortsat sin udbygning mod havet og industrierne
fulgte med. Havnen har altid været en vigtig del af byen og en
afgørende årsag til byens vækst. Man sagde i Køge, at når havnen gik godt, havde Køge det godt.
Havnens dybde på syv meter gjorde, at store skibe kunne anløbe, blandt andet store både med citrusskaller til pektinfremstilling i Lille Skensved.
Den gamle industrihavn er flyttet længere ud i Køge Bugt på en
ny stor opfyldning. Havnen er i gang med en større omlægning i
forbindelse med udbygningen af Køge Kyst-området.

JERNBANERNE
Da den første jernbane åbnede Køge i 1871, forbedrede det
naturligvis trafikken, men siden da har byen i realiteten været
afskåret fra sin helt tætte forbindelse til havnen. Det har været
svært at fornemme byen som en havneby. Det blev ikke bedre,
da jernbanen blev forlænget mod syd til Næstved.
Med den forventede ankomst af S-toget til Køge blev et større antal bygninger revet ned for at gøre plads til en stor parke-

ringsplads og en ny stationsbygning. Det ændrede Køges ansigt
udadtil.
Den 26. september 1983 ankom dronningen med S-toget til
Køge Station. Det var den sidste station på nettet mod syd, og
Køge fik den direkte og hurtige vej til København med stationens placering midt i byen. I samme anledning fik bykernens
hovedgade, med en af landets sidste gågader, ny belægning.
Den nye hurtigbane mellem København og Ringsted er netop
åbnet med en ny station i Køge Nord, udformet som en elegant
slange over motorvejen. Banen skal i løbet af få år ændre køretiden til København væsentligt. Det er et helt andet ansigt af
Køge mod omverdenen.

FORBINDELSE MELLEM BY OG HAVN
En ny bred underføring under jernbanen er påbegyndt. Den skal
forbinde bykernen med havneforpladsen via Køges nye kulturtorv med den gamle teaterbygning og nye biograf. Underføringen vil også være den direkte forbindelse for cykler og gående
mellem bykernen og den nye store bydel mod syd, Køge Kyst.

Den gamle tegning viser Torvet og en del af det gadenet i bymidten,
som stadig findes. Bemærk at nord er nederst på tegningen.
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Kulturtorvet forbindes mod nord med den gamle stationsforplads af et nyt forretningsstræde, Rådhusstræde. En række nye
bygninger langs banen med boliger øverst og butikker i stueetagen har givet Køge endnu et helt nyt ansigt mod omverdenen.

Ved den sidste renovering af torvet fik pavillonerne en fast plan
om opstilling af parasolstandere med indbygget lys og varmerør
ført under brolægningen, så der var mere plads til borde og stole
i fast opstilling. Parasoller skal være hvide uden reklamer.

KØGE TORV

BELYSNINGEN

Torvet har været med fra starten, da kongen besluttede sig for
at bygge en ny by. Torvets funktion har altid været handel på
de to torvedage onsdag og lørdag, som i dag. Alle byens store
begivenheder foregik her, som i dag.

Tre kæmpestore lysmaster midt på torvet er blevet erstattet af
fire meter høje lyskupler langs gaderne rundt om torvet. De kaster et blødt afskærmet lys op ad bygningerne uden at blænde
ind i stuerne. Det understreger torvets størrelse og de smukke
facader.

Torvet var oprindelig uden belægning med en trampet sti fra
hjørne til hjørne, som man genfinder i dagens bordurstensbelægning. På torvet stod byens vandpost og kag. Ved den seneste
renovering blev hele brostensbelægningen lagt om. Arkæologerne ledte forgæves efter byens skamstøtte.
Torvet er blevet renoveret i mange omgange. Der har i nyere
tid været busholdeplads og parkeringsplads. For 50 år siden
forsøgte byrådet at skabe lidt orden i kaos med en lille lund af
lindetræer foran rådhuset og Østre Torvegade. Den blev kaldt
Werners Lund efter et tidligere byrådsmedlem. Efterhånden
samlede der sig en række småskure til pølsevogn, kaffevogn og
salg til børnehjælpsdag med mere. De udviklede sig til en uskøn
facaderække foran rådhuset.
Træerne blev syge, og det var signalet til at forny torvet. Flere
forslag blev præsenteret for offentligheden, og der var stor modvilje blandt skurenes stadeholdere.
Der blev foreslået en række træer rundt langs hele torvet som i
Helsingør. Ideen med renoveringen var at understrege torvets
størrelse, som tegnes af torvets smukke facader, og at fritlægge
rådhuset. Derfor faldt valget på tre styk 25 år gamle stilkege i
den brede østlige ende og to i den lidt smallere vestlige ende
af torvet. Stilkege blev valgt, fordi det er et indfødt træ på
Sjælland. Rundt om hvert træ blev der sat en rund københavnerbænk. I vintermånederne bidrager de lysende træer til den
festlige stemning.

PAVILLONERNE
Dorte Mandrups tegnestue fik til opgave at tegne tre nye pavilloner: To mod øst og en mod vest til serveringssteder for de
omliggende restauranter og en ny pølsevogn. Pavillonerne fik
mange morsomme tilnavne som elefantbure og begravede højhuse. Der blev foreslået mange nye byggemåder, for eksempel
med bindingsværk og stråtag. Der blev foreslået nedkørselsramper til en underjordisk parkeringsplads. Men efterhånden vænnede folk sig til de moderne pavilloner.
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Krydset over torvet fik de samme lampekupler på tre meter høje
standere og med lavere lysstyrke.
Pludselig kunne man igen se nattehimlen over torvet, og om aftenen var belysningen festlig og magisk. Det var belysningsarkitekt Gunvor Hansen, der udarbejdede planen for torvet samt en
belysningsplan for bykernens gader.

PARKERINGEN
Midten af torvet blev forbeholdt cykler og gående og boder på
torvedagene, mens biler blev tilladt langs torvets kanter med
indkørsel fra gaderne. Parkeringen blev fastholdt langs husene.
Der har været diskussioner i byrådet om at nedlægge parkeringen langs Nordre- og Østre Torvegader, som efter forsøg
desværre ikke blev fastholdt. Det ville have stoppet den evige
cirkulation torvet rundt for at finde en p-plads og givet rum for
flere cykelparkeringer, handicappladser og udeservering fra butikkerne.
For nylig er der indført betalingsparkering i bykernen for at muligøre opførelse af et meget stort privat parkeringshus mod nord
i den nye husrække langs banen. Det har medført stor polemik
i byen.
Vestergades forlængelse over torvet til Brogade kan ikke undværes som hovedfærdselsåre gennem byen.

I 1990’erne blev der ryddet grundigt op på Køge Torv. Busserne blev fjernet, parkeringen
reduceret, beplantningen tilpasset, og nye pavilloner blev opstillet. Herefter kunne hele
Torvet bruges til torvehandel og byens andre arrangementer. Før foto: Freddy Avnby
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KØS – fra skitsesamling til aktiv
medspiller i byudviklingen

siden 1934 havde indsamlet skitser, modeller og fotografier til
offentlig kunst nationalt og internationalt.

Ulrikke Neergaard
Direktør for KØS Museum for kunst
i det offentlige rum

KØS Museum for kunst i det offentlige rum spiller en aktiv rolle
i kulturlivet og byudviklingen i Køge. Gennem samarbejdet mellem KØS og Køge Kyst er kunstens potentiale som medspiller i
byudviklingen blevet demonstreret gennem fire store udstillinger på ”Tråden” – den rute, der går fra KØS gennem midtbyen
og til Søndre Havn i Køge. Udstillingerne blev til med afsæt i
Køge Kysts kulturpulje og fik både stor lokal opbakning og national bevågenhed. Senest har den internationalt berømmede
danske kunstnergruppe Superflex i efteråret 2018 indtaget den
nye stationsbro i Køge med videoværket Western Rampart, og
også fremover vil samspillet mellem kunsten og Køges byudvikling stå højt på museets dagsorden.

DEN KUNSTNERISKE PROCES
Det hele startede dog et andet sted, nemlig med et ønske om
at sætte fokus på den kunstneriske proces, der går forud for, at
et kunstværk realiseres i et offentligt rum. En proces som kan
følges i forlægget for værket – i skitsen. KØS Museum for kunst
i det offentlige rum opstod på lokalt initiativ under navnet Køge
Skitsesamling med fokus på at belyse processen frem til kunstværket lander i en sammenhæng uden for kunstnerens atelier og
uden for kunstinstitutionen. Inspirationen kom fra Lund, hvor
Skissernas Museum som en underafdeling af Lunds Universitet
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Den danske pendant til Skissernas Museum blev en realitet i
Køge i 1977. Først i lejede lokaler i Brogade, hvor der blev afholdt udstillinger samtidig med, at opbygningen af en samling
bestående af skitser og modeller til kunst i offentlige rum blev
påbegyndt. Med samlingens tilblivelse og med statsanerkendelsen, som hurtigt fulgte med dette unikke nye danske museum,
fulgte også kravet om og behovet for at finde mere egnede lokaler, der matchede ambitionsniveauet til det, der nu hed Kunstmuseet Køge Skitsesamling.
Randi & Katrine: Muslingehuset fra
udstillingen Follies and Faces i 2015

KØS (og tidligere Kunstmuseet Køge Skitsesamling) har siden
1987 holdt til i en tidligere skole i Køge bymidte. Det buede tag
med en ekstra etage er tilføjet i 2001. Foto: Anders Sune Berg

Brochmanns Skole på Nørregade centralt i byen stod for nedgang af elever, og museet flyttede i 1986 ind i den nederste etage
og åbnede i 1987 med udstilling af Hendes Majestæt Dronning
Margrethes værker. I årene 1987 - 2001 udvidede museet etage
for etage, som blev ombygget ved hjælp af generøse eksterne
fondsbevillinger, og i 2001 åbnede den karakteristiske buede
3. sal, bygget til museets hidtil største erhvervelse: Kartonerne
til Dronningens gobeliner skabt af den danske kunstner Bjørn
Nørgaard.

KUNST I DET OFFENTLIGE RUM
Med fast base på Nørregade 29 kunne museet herfra videreudvikle sig og blandt andet ekspandere sit virkefelt ud i de offentlige rum, som vores kunstfaglige fokus er rettet mod. Med
navneskiftet i 2009 til KØS Museum for kunst i det offentlige
rum blev den udvikling, som også kendetegner museet i dag,
sat på navneskiltet og KØS begyndte blandt andet at indtage en
vigtig rolle som producent af ny kunst i byrummet og som en
vægtig stemme i debatten om kunstens samfundsmæssige betydning.

For netop kunsten i offentlige rum har et særligt potentiale til at
sætte vigtige samfundsmæssige spørgsmål på dagsordenen og
til at skabe dialog, brydninger, fællesskab og helt nye uventede
møder mellem mennesker og kunst. Som museum for kunst i
det offentlige rum har KØS derfor forøget sit fokus på kunstnerisk proces med kunstens samspil med velfærdsstatens institutioner og med arbejdspladser, skoler og byrum landet over. De
senere år har KØS også sat sig for at formidle, hvor nybruddene
sker inden for kunst i offentlige rum, ikke mindst internationalt. Ønsket er hermed at skubbe kvalitativt til udviklingen af
det, vi står overfor i dag, nemlig en potentiel ny æra i offentlig
kunst i Danmark. Her har en by som Køge og et museum som
KØS mulighed for at tiltrække internationale pionerer inden for
feltet som kan løfte samspillet mellem kunst og byudvikling i
Danmark til nye højder.
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En fleksibel planlægning fra Køge Kommunes side har åbnet for nye,
rationelle bygninger til lager og distribution i Skandinavisk Transport Center.

KØGE HAVN OG SKANDINAVISK
TRANSPORT CENTER

Thomas Kampmann
Direktør for Køge Havn,
Skandinavisk Transport Center
og Køge Jorddepot

Hvis man som borger, tilflytter eller investor er nysgerrig på,
hvad der foregår bag dørene på byrådsmøderne i Køge, kan man
i dag på kommunens hjemmeside følge debatterne direkte eller
se videooptagelser efter møderne er afsluttet. På den måde har
alle med interesse i Køge siden 2013 kunne følge med, når politikerne debatterer og træffer beslutninger om byens fremtid.
Hvordan stemningen var på byrådsmøderne sidst i 1990’erne,
kan vi kun gisne om, men det er dér, denne fortælling starter.
En fortælling der handler om at skabe en historisk vendepunkt
for en hel by.
Midt i 1990’erne så det sløjt ud for Køge. Beskæftigelsen var så
småt begyndte at forsvinde i takt med, at store virksomheder som
for eksempel Kemisk Værk Køge, Junckers og Codan Gummi lukkede, flyttede eller i bedste fald kørte videre på nedsat kraft.

den tunge industri, der tidligere havde ligget på havnefronten.
Visionen var at skabe en logistikklynge i et perfekt hub med
motorvej, søvej og jernbane inden for en radius af ganske få kilometer.
Der har muligvis siddet enkelte skeptikere i byrådssalen og
tænkt, om det overhovedet var realistisk at forvandle en søvnig
provinsby til et erhvervsmæssigt kraftcenter. Men det var der
heldigvis et stort flertal, der troede på, og nu – godt 20 år senere
– kender vi svaret.
Ja. I dag er Køge Sjællands nye vækstcentrum med Danmarks
største sammenhængende transport- og logistikområde.

SKANDINAVISK TRANSPORT CENTER
PÅ TÆRSKLEN TIL 2020

Og Køge Havn stod ved en skillevej: Skulle havnen afvikles eller udvikles? I håb om at kunne udvikle, diskuterede politikerne i byrådet forskellige modeller for, hvordan man bedst kunne
understøtte og udbygge erhvervsaktiviteten og bevare arbejdspladserne i den gamle og hensygnende industriby.

Her på tærsklen til 2020 lever og ånder Køges erhvervsliv i bedste velgående – ikke mindst takket være politikernes visionære beslutning om at revitalisere Køge Havn og give grønt lys til
at udvikle førnævnte område i udkanten af byen – I dag bedre
kendt som Skandinavisk Transport Center.

Med havnens placering tæt på København og adskillige tusinde
kvadratmeter rammeplanlagt landbrugsjord tæt på motorvejsnettet var det oplagt at satse på logistikvirksomheder frem for

I dag er Køge Danmarks største knudepunkt for transport og
logistik, og en del af successen ligger på det, der ved årtusindeskiftet blot var en græsmark. Med en meget liberal lokalplan
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blev vejen nemlig banet for Skandinavisk Transport Center,
der med en genial kombination af geografisk placering, rimelige kvadratmeterpriser, ingen dækningsafgift og mulighed for
at bygge op til 30 meter i højden sidenhen har tiltrukket store,
innovative danske og internationale virksomheder.

Da Bornholmerfærgen i 2004 flyttede kajplads fra København
til Køge, var det en velkommen bonus til det allerede solide
fundament, der var ved at blive skabt. Det betyder i dag, at for
eksempel Netto og Lidl har væsentlig nemmere ved at servicere
deres butikker på Bornholm.

De i dag godt 2,5 millioner bebyggede kvadratmeter er opdelt
i et stort erhvervsområde med en lang række forskellige typer
virksomheder og et transportcenter, der kan servicere lastbiler,
busser og varevogne med tank- og vaskeanlæg, service- og reparationsmuligheder, parkering og lidt til ganen.

Det var også midt i 1900’erne, at byudviklingen af Københavns
Nordhavn begyndte at tage fart. Det betød, at de gamle virksomheder på den københavnske havnefront så sig om efter nye
steder at slå sig ned tæt på København. Og for mange faldt valget
på Køge. For eksempel har Stena Recycling, der arbejder med
genvinding metal, og Azelis, der er Danmarks største leverandør af vejsalt, slået sig ned på Køge Havn.

Placering i krydset mellem de tre motorvejsstrækninger E20,
E47 og E55 har senest givet PostNord en rigtig god grund til at
lukke seks mindre lagre på Sjælland og opføre et stort nyt sorteringsanlæg samt et stort lager i Køge. Valget af Køge skyldes ikke
blot placeringen, men også de attraktive forhold sammenlignet
med alternativerne tættere på København.
For andre virksomheder har byggehøjden været af afgørende
betydning, da de bruger højlagre i en række automatiserede
processer. Med en lokalplan der i udgangspunktet tillod en byggehøjde på først 25 meter, sidenhen 30 meter og på sigt op til 40
meter, har Skandinavisk Transport Center et forspring i forhold
til mange andre områder, der huser logistikvirksomheder. Netop byggehøjden har været afgørende for valg af placering for tre
af de største virksomheder, der har etablerede sig i Skandinavisk
Transport Center; Nomeco, der leverer medicin til sygehuse og
apoteker, og dagligvaregiganterne Netto og Lidl.
Og fra Skandinavisk Transport Center leveres der i dag dagligvarer, medicin, post, byggematerialer og meget andet til omtrent
1,5 millioner forbrugere Hovedstadsområdet og til op mod
3 millioner konsumenter i hele Øresundsregionen.

KØGE HAVN I HISTORISK VÆKST
Selv om Køge Havn kan dateres helt tilbage til Harald Blåtands tid, var der ikke meget historisk vingesus over havnen i
1990’erne. Men i 2000 blev første spadestik til en nye førerposition taget: Køge Havn satsede målrettet på levere alt det, som
Københavns Havn – knap 40 kilometer længere mod nord –
ikke kunne levere: Erhvervsarealer og en effektiv infrastruktur
for den tunge godstransport.
Og paradoksalt nok blev vejen til udvikling af havnen banet med
afvikling. En del af havnearealet blev nemlig solgt fra for at rejse
kapital til at investere i fremtiden. Efterfølgende har udviklingen taget fart, og med en investering på godt 1 milliarder kroner
har Køge Havn fået et massivt løft i form af både areal, kajmeter,
dybdemeter og nye kraner.
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Til og fra den revitaliserede havn bliver der i dag sejlet både stål,
salt og stykgods af alle mulige slags, og stigningen i gods taler sit
eget tydelige sprog, når man skal beskrive, hvilken forvandling
havnen har undergået. I 2000 blev der ekspederet 800 tons gods
– i dag ekspederes der over 2,3 millioner tons gods om året. Med
andre ord en gennemsnitlig vækst på over 50 % årligt de seneste
19 år. Det er der ikke mange havne i hverken ind- eller udland,
der har kunne præstere i samme periode.

KØGE JORDDEPOT
Nogen siger at big is beautiful. Dette er nok en sandhed der kan
gradbøjes, men når det gælder en efterspurgt ekspanderende
havn, så er det i hver tilfælde en bydende nødvendighed. Med
dette i fokus blev ideen om Køge Jorddepot udtænkt i de tidlige
år efter årtusindeskiftet. Dels for at tilvejebringe nye store arealer til fremtidens havnedrift, men også for at kunne afgive gamle
udslidte og urentable havnearealer til byudvikling.
Efterhånden som arbejdet med Køge Jorddepot blev mere
konkret, blev det mere og mere åbenlyst at, der faktisk var tale
om en tredobbelt win-win-situation. Køge Havn fik nye arealer, hvor halvdelen af anlægsomkostningerne er dækket af deponiindtægter fra modtagelse og deponering af rent og klasse
2-3 jord. Køge By fik mulighed for at udvikle sig på gamle, men
attraktivt beliggende havnearealer, og endelig så rækker Køge
hele Sjælland en hjælpende hånd i forhold til deponering af
overskudsjord.
Allerede inden projektet rigtigt var kommet i gang var interessen for etablering på de nye velbeliggende havnearealer så
stor, at Køge Havn i eget regi startede udviklingen af yderligere
225.000 kvadratmeter opfyldning med ren jord, der i dag udgør
området med arbejdstitlen Unitterminalen.
Så for talnørder, så har vi investeret godt 1,2 milliarder kroner
og udviklet Køge Havn til tredobbelt størrelse, tilvejebragt en
vanddybde på op til 9,5 meter, mod de tidligere knapt syv meter

I 2000 ekspederede Køge Havn årligt 800 tons gods. Nu er mængden
steget til 2,3 millioner tons om året. Selve havnen er blevet tredoblet i
størrelse, og kajlængden er vokset med 2.300 meter.
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syning og Effektivisering

Skandinavisk Transport Center var kun en idé i år 2000, da det øverste
billede blev taget. I løbet af 20 år er transportcentret blevet etableret på
det tidligere landbrugsareal med 2,5 millioner bebyggede kvadratmeter.
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vand, tilført godt 2.300 meter nye kajer og modtaget og håndteret omkring 12 millioner tons materialer til deponering eller
genbrug.

SAMSPIL OG SYNERGIER
Succesen i Køge kan ikke blot opgøres i kroner, tons og kvadratmeter, men også i beskæftigelse. Samlet set beskæftiger logistikklyngen i dag mere end 6.000 mennesker og i 2025, hvor både
havnen og transportcentret forventes fuldt udbyggede, vil der
være mindst 10.000 mennesker, der er direkte eller indirekte beskæftigede på Køge Havn og i Skandinavisk Transport Center.
Samspillet mellem det lokale erhvervsliv og de øvrige aktører i
Køge rækker også langt – til gensidig glæde for kommune, virksomheder og byens borgere.
For eksempel var Nomecos beslutning om at flytte til Køge tæt
knyttet til opførelsen af Campus Køge. Her vil der nemlig i de
kommende år dimitterer op mod 5.000 studerende inden for en
række forskellige transport- og logistikuddannelser. Og eftersom
veluddannede unge bliver en knap ressource i fremtiden, er det
en god investering for Nomeco at tilbyde de studerende studiejobs, som kan føre til fastansættelser, når studietiden er overstået.
De positive resultater, der er skabt i Køge Havn og Skandinavisk
Transport Center, begrænser sig ikke kun til at være en fordel
for Køge og nærmeste omegn. De mange arbejdspladser i transport- og logistikklyngen er en fordel for hele Region Sjælland,
hvor folk fra Sydsjælland nu har mulighed for at spare adskillige
timer i transport, hvis de dagligt kan dreje af i Køge og dermed
undgå den tunge trafik ind mod hovedstaden.
Og i Køge har man fortsat visioner, der rækker langt ud over
bygrænsen – og langt ud i fremtiden.

KOMBITERMINAL
I disse år arbejder et firkløver bestående af Region Sjælland,
Dansk Speditørforening, Køge Kommune og Skandinavisk
Transport Center intenst på at få grønt lys fra Christiansborg til
at bygge en kombiterminal ved Skandinavisk Transport Center,
hvor der kan læsses gods mellem bil og bane.
Senest i 2028 åbner den 18 kilometer lang sænketunnel mellem
Lolland og den tyske ø Fehmarn. Femern-tunnelen kommer til at
rumme en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede
jernbanespor. Dermed fuldendes ScanMed-korridoren (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor), som er en motorvej- og jernbanestrækning på mere end 5.000 kilometer mellem
Helsingfors i Finland og Palermo på Sicilien, der skal styrke den
miljøvenlige transport af tungt gods i Europa. Og ScanMed-kor-

ridoren giver Danmark en oplagt mulighed for at komme på det
trafikale europakort, når det handler om jernbanegods.
Når Femern-tunnelen åbnes vil 60-80 godstog dagligt passere
direkte forbi Køge. Og det er her kombiterminalen kommer ind
i billedet – for planen er, at godstogene ikke skal passere, men
derimod stoppe i Køge, så der kan læsses dansk gods fra tog til
biler. Hvis der ikke bygges en kombiterminal bliver Danmark
blot et transitland, som godstogene suser igennem mellem Sverige og Tyskland, og gods til Danmark vil skulle til Sydsverige,
lastes om på en kombiterminal dér og herefter køres retur til
Danmark på lastbiler.
Så investeringen i en kombiterminal i Køge giver på alle måder
god mening. Dels vil gods til Danmark undgå forsinkelse, dels vil
det være muligt at holde arbejdspladser på danske hænder ,og endelig vil det skåne miljøet for tung trafik på motorvejene, hvilket
i udgangspunktet er hele intentionen med S
 canMed-korridoren.
Om vejen bliver banet for en kombiterminal i Køge er usikkert.
Men én ting er sikkert. I Køge står tiden ikke stille og selv uden
en kombiterminal vil udviklingen fortsætte til glæde og gavn for
både kommunen, erhvervslivet og borgerne i Køge.

BLIKKET RETTET MOD FREMTIDEN
Det kræver både mod og midler at forvandle en henslumrende
provinsby, hvor erhvervslivet er under afvikling, til et vækstcentrum i rivende udvikling. Og i Køge var der heldigvis både mod
og midler dengang i 1990’erne, hvor det hele unægtelig så lidt
mørkere ud.
Siden beslutningen om at revitalisere havnen og igangsætte udviklingen af transportcenteret blev truffet, har ingen set
sig tilbage. Det tætte samarbejde med bystyret og den maksimale opbakning til at gentænke hele erhvervsgrundlaget har
været nøglen til den succes som Køge Havn og Skandinavisk
Transport Center oplever i dag. Det vækker naturligvis opsigt i
Danmark men også udlandet har fået fokus på Køge og internationale firmaer investerer derfor i disse år milliarder i transport
og logistiksektoren i Køge, ligesom spin-off effekten til andre
brancher og til bosætning i området er på et højt niveau.
Et gammelt ordsprog siger ”At hvis Køge Havn har det godt, så
har Køge By det godt”, i dag kan det bredes ud og ændres til ”At
hvis transport- og logistikklyngen i Køge har det godt, så har
hele Køge Kommune det godt”.
Vi har respekt og forståelse for vores historie og glemmer aldrig
hvor vi kommer fra, men vi flytter os altid og griber efter mulighederne.
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Køge Marina – et aktivt
fritidslandskab

Kenneth Højlund
Havnemester på Køge Marina

krævede hårdt arbejde fra sejlerne at skabe et lille havnemiljø
med de nødvendige redskabsskure og foreningslokaler. Men i
midten af 00’erne fik marinaen nye muligheder forærende. Køge
Kommune begyndte at udvide den store erhvervshavn syd for
marinaen. Oprettelsen af et jorddepot skabte nye arealer på havneområdet, og i 2014 flyttede udviklingen nordpå. Ydermolerne
på Køge Marina blev markant udvidet. Samlet set fik lystbådehavnen omkring 70.000 kvadratmeter nye vandarealer og omkring
150.000 kvadratmeter større landareal.

HAVNEBAD FOR ALLE
I weekenderne og på sommeraftener syder det af liv på Køge
Marina. Når solen kan spejle sig i billakken på de fyldte parkeringspladser, er havnen ikke kun for de sejlglade. På spisestederne, langs promenaden og ved havnebadet behøver man nemlig
ikke kunne læse et søkort for at kunne nyde havnens helt særlige
atmosfære, og det har Køge opdaget.

Mere plads betød også flere muligheder – til lands og til vands.
Med udvidelsen af molerne blev der plads til mere end både i de
blå bassiner. I den nordlige ende skabte udvidelsen et havnebad.
Nu kunne kommunens borgere trygt tage en tur i vandet uden at
få sand mellem tæerne på stranden.
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Udviklingsplanen
for Køge Marina giver øget kapacitet
til sejl-*U¡QQLQJ
og motorbåde og indeholder også havnebad,
restauranter,
iskiosker, sauna, mødesteder – og måske
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snart et hostel.
/LYUHGGHU Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Køge Marina ligger smukt afgrænset af en grøn vold mod syd,
skov mod vest og sandstrand mod nord, men sådan har det ikke
altid været. Faktisk er en H.C. Andersen-sammenligning på sin
plads, for havneeventyret startede som en grim ælling, få ville
vide af. I dag har havnen smidt dunene og besøgende fra hele
Køge-området kan tydeligvis lide de nye fjer.
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LYSTBÅDEHAVN PÅ EN LOSSEPLADS
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I foråret 1979 åbnede Køge Lystbådehavn. Køge Byråd havde
efter lang tid givet en flok ihærdige lystsejlere en luns af kystlinjen. Placeringen passede dog umiddelbart skidt til et nyt rekreativt byrum. Den lille lystbådehavn skulle bo på en nedlagt
losseplads, flankeret af industrimastodonterne SunChemical og
Junckers.
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Lystbådehavnen blev hjem for Køge Sejlklub og Køge Motor
Sejlklub. Kort efter kom fritids-, lystfiskere og havjægere til. Det
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Havnebadet inviterede den brede befolkning ind på marinaområdet. Og udvidelsen af marinaen inviterede den politiske
interesse for Køge Bugts kommunale lystbådehavn indenfor. Et
midlertidigt Marinaudvalg blev oprettet, og det skal sikre fortsat udvikling på det populære havneområde.

MØDESTEDER
I dag hopper hvide studenterhuer i det populære havnebad,
mens badeglade unge fylder på bolværket. Køge Marina er blevet et rekreativt byrum, med besøgstal der på en varm sommerdag kan få den kongelige bronzeskulptur på Køge Torv til at føle
sig ensom.
På Køge Marina har vi forstået, at det ikke udelukkende er bådentusiaster, der bliver fortryllet af havet. Derfor arbejder Køge
Marina for at skabe små mødesteder med vand som centrum.
Udsigtspunkter med læ, bænke, sauna, udetræning, promenadedæk med mere. Det virker. De store besøgstal trækker
iskiosker og restauranter til, mens iskiosker og restauranter
trækker besøgende til. En ikonisk diner, en skaldyrsbuffet og
Paradis Is er trækplastre.

Havneudvidelsen skabte ikke kun bedre plads i bassinerne, de
nye græsarealer rundt om lystbådehavnen giver plads til tivoli, cirkus og faldskærmslandingsplads. De store parkerings- og
opholdsarealer gør det nemt for efterskoler, idrætsforeninger,
ungdomsskoler, børnehaver og lignende at komme tæt på vandet. Pladsen gør det muligt at drømme om at bygge et hostel
med havudsigt, uden at pladsen til de besøgende bliver mindre.
I 2019 arbejder Marinaudvalget på at gøre drømmen om et nyt
hostel til virkelighed.

HJERTET I VANDET
De mange besøgende viser os, at mulighederne på Køge Marina
er svære at udtømme. Hvis Køge Marina er blevet en svane, så
er den klar til at sætte nye ællinger i verden. Men vi må ikke
glemme, hvad der fik rystet dunene af den gamle losseplads.
Lystsejlerne er det bankende hjerte på Køge Marina, derfor må
vi navigere efter målet om at udvikle et offentligt byrum fuld af
oplevelser. En udvikling med bådene og deres besætninger ved
roret.

Marinaen er i forbindelse med anlægsprojektet Køge Jorddepot blevet udvidet med
nye ydermoler og 70.000 kvadratmeter nye vandarealer. Foto: Tobias Thomas
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Med sin beliggenhed helt tæt på tre motorvejsgrene og en ny højhastighedsbane er Køge placeret
som en port til hele hovedstadsområdet med meget høj tilgængelighed. Foto: Steen Muchitsch
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KØGES PLACERING I DEN
REGIONALE PLANLÆGNING

Holger Bisgaard
Byplankonsulent, tidligere
kontorchef i Erhvervsministeriet

FRA LILLE BY TIL VÆKSTBY
– KØGE SET I DEN STORE SKALA
Køge er en af de byer i Danmark, der mest dramatisk har ændret
sin plads i det danske og også det sjællandske byhierarki. Dette skyldes i høj grad den overordnede strategiske planlægning,
som er blevet fulgt op af massive offentlige investeringer. Fra at
være en lille by på Sjælland er Køge blevet et strategisk knudepunkt.
Det er altid vigtigt i byplanlægningen at betragte to forhold. Det
ene er, hvordan byen fungerer indadtil med byliv, intern transport, skoler, parker med videre. Og det andet forhold er, hvordan byen fungerer udadtil og i den store skala. Det vil sige hvor
byen befinder sig i byhierarkiet, hvordan man kommer ind til
og fra byen, hvilke nærliggende byer byen konkurrerer med, og
er der en stor by i nærheden, som man er afhængig af? I Køges
tilfælde København.
Når den store skala skal vurderes, er det som regel i en dansk
sammenhæng nødvendigt at have en lang tidshorisont, for det
tager tid at ændre en bys beliggenhedsfordele. Når det drejer
sig om Køge må der ses på, hvordan byen er blevet favoriseret
eller forbigået af den overordnede planlægning og af de statslige
investeringer, der har fulgt planlægningen op.

Køge var i årene op til 2. verdenskrig en relativt lille by på Sjælland, hvor jernbaneforbindelsen fra Køge gik til Roskilde, og
vejforbindelserne også var beskedne.
Først omkring 1950 passerede antallet af indbyggere i Køge
10.000, men i løbet af de følgende 30 år gik det stærkt og Køge
overhalede både Slagelse, som havde dobbelt så mange indbyggere i 1950, Holbæk og Ringsted i indbyggertal. Byen har i dag
37.600 indbyggere og er efter årtusindeskiftet vokset med 250
indbyggere pr. år.
Væksten er blandt andet et udtryk for, at Køge har fået en bedre beliggenhed i den infrastruktur, der voksede frem efter 2.
verdenskrig.

INFRASTRUKTURENS UDVIKLING
Hvis vi først ser på det dominerende transportmiddel bilens
infrastruktur, så er der for Køges vedkommende sket store ændringer. Den oprindelige plan for det danske motorvejsnet, det
såkaldte store H, blev fremsat i 1936 af en række ingeniørfirmaer. Her gik ”H’et” udenom Køge. Motorvejen blev skitseret fra
København via Roskilde til Ringsted og derefter deler den sig i
en vestgående motorvej og en sydgående motorvej.
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Det sjællandske motorvejsnet blev dog først fastlagt endeligt i
løbet af 1950’erne. Det skete på grundlag af Fingerplanens klare
ide om, at fingrene strålede ud fra København og indeholdt trafikforbindelserne med både motorvej og bane. Derfor gik man
bort fra den oprindelige ingeniørplan, hvor det var Ringsted,
der var det fremtidige motorvejsknudepunkt på Sjælland og det
blev i stedet Køge, der fik beliggenhedsfordelen af motorvejskrydset.
Dette skift og accept af, at alle forbindelser pegede mod København gjorde, at man ikke fik den samme diskussion af, hvor
motorvejene skulle ligge, som man havde i Jylland. Det var først
med udbygningen af jernbanen mellem København og Ringsted
i slut 1990’erne og 00’erne, at diskussionen kom. Roskilde kommune ønskede sammen med Høje Tåstrup en udbygning langs
den eksisterende linjeføring. De argumenterede dels for en optimal udnyttelse af de store investeringer, der var gjort i opbygningen af det nye knudepunkt Høje Taastrup, og at der skulle
være en bedre betjening af Roskilde som landets største togstation udenfor København. Den dyrere linjeføring over Køge blev
dog valgt ud fra de store tekniske problemer i anlægsfasen med
at sporarbejdet ville ødelægge landstrafikken ved den eksisterende linjeføring, og at Køge-løsningen samtidig ville betyde en

Køge var allerede i Regionplan 1973 tiltænkt en
central placering i regionplanens hovedstruktur

teknologisk opgradering af banenettet. Så her blev de tekniske
argumenter vægtet højt. Det betød også, at Høje Tåstrup fik en
konkurrent i stationen Køge Nord.
Fra 1969 til 1980 blev Køgebugt motorvejen anlagt. Den er udvidet flere gange siden og Køge er gradvist kommet nærmere
København. Sydmotorvejen blev anlagt fra 1963 til 1990, og
Køge kom herved nærmere Tyskland. I 1976 åbnende motorvejen mellem Køge og Ringsted, og Køge kom nærmere Odense
og Aarhus.
Reservationen i regionplanlægningen til den fremtidige store
infrastrukturanlæg – den såkaldte transportkorridor – kom til
i 1973 og er primært tænkt anvendt til en Ring 5 fra nord for
Køge til Helsingør. En sådan forbindelse vil på sigt forstærke
Køge som det vigtigste østdanske transport – og logistikcenter.
Som følge af Fingerplanen og hele den overordnende byudvikling langs Køge Bugt kom der også et S-tog til Køge i 1983.
Selvom det var voldsomt forsinket i forhold til de oprindelige
planer, medvirkede det til, at Køge blev knyttet stærkere til København. Hertil kom så jernbaneforbindelsen mellem København og Ringsted med stationen Køge Nord, der åbnede i 2019.

DEN REGIONALE PLANLÆGNING OG KØGE
Den oprindelig Fingerplan fra 1947 berørte ikke Køge eller de
andre købstæder nær København. Ligeledes var fingeren langs
Køge Bugt væsentlig kortere. Men det skulle hurtigt ændre sig.
Byudviklingen gik stærkt i 1950’erne, hvilket betød, at der var
brug for en ny planlægningsindsats til at håndtere byudviklingen og udviklingen af det spirende velfærdssamfund.
Derfor kom et fælles statsligt-kommunalt byplannævn i 1960
med en principskitse til en egnsplan for Storkøbenhavn. Med
principskitsen kom der store vækstambitioner til hovedstadsområdet med 1 million nye indbyggere frem mod år 2000. I skitsen forudså man, at halvdelen af landets vækst skulle placeres i
hovedstadsområdet. Det gjorde, at der i skitsen blev foreslået
en helt ny finger mellem Roskilde og Køgefingeren til at optage
væksten.
Københavns Kommunes modstand mod nye ”storbyer” i hovedstadsområdet og DSB’s ønske om at sikre kundegrundlaget for de eksisterende banelinjer førte imidlertid til, at
principskitsen blev forkastet. I stedet blev væksten fordelt
primært mellem Køge Bugt fingeren og Roskildefingeren.
Da kommunerne var små langs Køge Bugt, vedtog folketinget en
lov om trafik- og byplanlægningen i otte Køge Bugt-kommuner
og planlægningen skete i et fælles udvalg, som i 1966 foreslog en
samlet plan, hvis hovedtræk blev realiseret fra 1970’erne. Det
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Køges udbygningsmuligheder var store i Regionplan 1977-92. Området benævnt A
er et større arealudlæg til erhverv, og firkanterne rundt om Køge er arealudlæg til
nye boligområder.
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Det ydre storbyområde (Byområde)
Det ydre storbyområde (Landområde)
Indre kiler og kystkiler

I Fingerplan 2019 er Køgefingeren forlænget mod syd til Herfølge.
Det giver øgede udviklingsmuligheder i denne del af Køge Kommune.

var begyndelsen på at integrere Køge i hovedstadens byvækst
og i løbet af 1970’erne og 1980’erne kom der byudvikling hele
vejen mellem København og Køge.
Hovedstadsrådet blev etableret i forlængelsen af kommunalreformen i 1970. Rådet var et indirekte valgt råd bestående af
de tre hovedstadsamter samt København og Frederiksberg
kommuner, som skulle bestyre den kollektive busdrift og regionplanlægningen i hovedstadsområdet.

REGIONPLAN 73
Rådet udsendte den meget vækstorienterede Regionplan 73
med blandt andet udkast til en diagonal transportkorridor Helsingør-Høje Taastrup-Køge og fire regionale storcentre til aflastning af Københavns city. Hertil store nye byområder blandt
andet ved Køge-Herfølge. I denne plan blev Køges strategiske
muligheder udvidet kraftigt, men den økonomiske krise, som
satte ind fra 1974, gjorde imidlertid en så vækstorienteret planlægning urealistisk. I forhandlingsforløbet med Miljøministeriet
blev planen væsentligt reduceret, og i 1978 vedtog Hovedstadsrådet Regionplanens såkaldte 1. etape 1977-92, der videreførte
idéerne i Regionplan 73 i en mindre ambitiøs udgave. Således
blev Høje Taastrup gjort til regionalt knudepunkt, mens andre

40

potentielle knudepunkter blev udskudt på ubestemt tid, heriblandt Køge. Køge fik dog et større erhvervsareal, som har vist
sig velegnet til udbygning af det nu realiserede transport- og logistikcenter ,og der blev plads til den første udbygning af arealerne mellem Køge og Herfølge, som ikke blev realiseret.
Planerne byggede på nye store byudviklingsområder mellem
Køge og Roskilde og store aflastningscentre til København i fingrene for eksempel Hammersholt, Måløv, Høje Taastrup og Køge.
Både principskitsen og Regionplan 73 byggede på politiske ønsker om høj vækst, og også en vækst der ikke nødvendigvis lå i
forlængelse af den daværende byudvikling. Fingerplanen fra 1947
byggede på en organisk vækst langs veje og S-baner, hvilket historisk har været den byudvikling, markedet har efterspurgt. Da
væksten udeblev i 1980’erne, og det i højere grad blev det private
erhvervsliv, der stod for byudviklingen, blev 1. etape-planen ikke
fulgt op med anden etape af regionplanen fra 1973. I stedet vendte Hovedstadsrådet med regionplan 1989 tilbage til mange af de
samme principper, som der var i den oprindelige fi
 ngerplan.
Det skete blandt andet ved, at Transportministeriet ønskede
et stationsnærhedsprincip ind i planen, så byudviklingen blev
knyttet op på hovedstadsområdets mange stationer i lighed med

Fingerplanen fra 1947. Transportministeriet argumenterede
med to ting: For det første en bedre rentabilitet i den kollektive
trafik; for det andet behov for færre vejinvesteringer som følge
af øget brug af kollektiv trafik.
Hovedstadsrådets nedlæggelse i 1990 betød, at det var de tre
amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner, som
frem til 2000 havde ansvaret for den regionale planlægning,
hvorfor Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) varetog opgaven.
HURs regionplaner 2001 og 2005 var i vid udstrækning en sammenstilling af amternes planforslag, som igen i høj grad gengav
de enkelte kommuners planønsker.

FINGERPLANREVISIONERNE
Revisionerne af Fingerplanen i 2013, 2017 og 2019 indeholdt
ikke store ændringer for Køges vedkommende. Dog indeholdt
2013 planen et forsøg på at udvikle en egentlig strategisk lokaliseringsstrategi med klare prioriteringer af planens optimale lokaliseringssteder for eksempel indfaldsportene til København,
hvor erhvervsområderne ved motorvejskrydset i Køge blev
tænkt endnu mere ind i en strategisk sammenhæng.

FINGERPLAN 2007

Med Fingerplan 2019 kom yderligere en vigtig nyskabelse for
Køge med udvidelse af det ydre storbyområde sydøst for Køge
(Hastrup Ø), og der skete desuden en forlængelse af det ydre
storbyområde fra Køge til Herfølge adskilt af en grøn kile. Det
er nogle af de samme arealer der var med i Hovedstadsrådets 1.
etape-plan som nu er vendt tilbage.

Der kom en ny strukturreform i 2007, som betød at staten overtog den regionale planlægning i hovedstadsområdet. Fingerbystrukturen fastholdes som grundprincippet for byvæksten i
selve loven, og den statslige planlægning udmøntes i et landsplandirektiv.

Transportkorridoren, der trods angreb fra flere sider blev fastholdt, er et vigtigt element for Køge. Den vil på sigt sikre Køge
strategiske interesser i at udbygge Køge som Danmarks østlige
trafikknudepunkt

Køgefingeren fik i 2007-planen gode muligheder for erhvervsbyggeri med 1,2 millioner etagemeter fordelt på den indre og
ydre byfinger, det vil sige at der omkring Køge kunne bygges
600.000 erhvervskvadratmeter. Hertil kom mulighederne for
at bygge knapt 4.000 boliger i Køgefingeren. I Fingerplan 2007
fremgår det også, at ”der er velbeliggende arealer til industri
med videre, herunder Skandinavisk Transport Center ved
Køge, som er under hastig udbygning som et regionalt logistikknudepunkt for transport- og distributionserhverv”, og videre
hedder det i planen vedrørende byggemulighederne i Køge
Nord: ”Endelig bør der ske en afklaring af eventuel etablering
af en ny station ved Ølsemagle og af de mulige potentialer for
byudvikling i den ydre del af Køgefingeren. Det forudsætter en
afklaring vedrørende en eventuel ny jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted via Køge eller Roskilde”.
Udbygning af transportcentret kunne således fortsætte, mens
byggemulighederne ved Ølsemagle – det nuværende Køge
Nord – skulle afvente beslutningen om København-Ringstedbanens linjeføring. I 2009 blev det så besluttet, at udvidelsen
af jernbanen skulle ske over Køge med en station i Køge Nord.
Herefter kunne byudviklingen i Køge Nord påbegyndes.
Fingerplan 2007 blev vedtaget under miljøminister Connie Hedegaard og er på mange måder en opstramning af den planlægning som staten havde overtaget fra HUR. Nu skulle der være
en bedre sammenhæng mellem den kollektive trafik og byudviklingen. Køge fik en meget overordnet rolle i planen med på
den ene side udviklingen af det østdanske transport- og logistikcenter og på den anden side på sigt muligheden for store udbygningsmuligheder i Køge Nord.

KØGE I PLANLÆGNINGENS LYS
Køge har den fordel i modsætning til mange andre byer nær København, at skyggen fra den store by ikke dominerer, og byen
udgør en selvstændig by i modsætning til alle de nye bydannelser langs Køge Bugt. Byen har sin egen identitet samtidig med,
at det er den købstad i købstadsringen og blandt købstæderne
på Sjælland, som har fået mest ud af den centrale beliggenhed i
Københavns interessesfære.
Men der er også nye investeringer på vej som Køge får gavn af.
Med Femernforbindelsen, som vil stå færdig omkring 2030,
kan Køge blive byen på Sjælland (foruden København), der via
Hamborg bliver koblet op på det europæiske højhastighedsnet
for tog, som sandsynligvis vil erstatte fly på kortere distancer.
Det vil igen give Køge en beliggenhedsfordel.
For Køges vedkommende har planlægningen hjulpet markedet
til at investere i såvel boliger som erhverv. Specielt har planlægningen skaffet gode vilkår for transport- og logistikerhvervene.
Efter Fingerplanen med revisionerne 2017 og 2019 mere er et
udtryk for forskellige kommuners ønsker om lempelser og ikke
længere har det samme strategiske sigte, så bliver det vigtigt for
Køge at fastholde det strategiske perspektiv i at have en stærk
indfaldsport til hovedstadsområdet og fastholde staten på, at
hvis hovedstadsområdet skal kunne konkurrere internationalt,
skal der være en stærk regional planlægning.
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Fra Køge Sygehus til Sjællands
Universitetshospital, Køge

Helle Gaub
Projekt- og Vicedirektør ved
Sjællands Universitetshospital, Køge

kunne genbruges næsten uændret. Derfor vil patienter, pårørende og medarbejdere få et hospital med korte interne afstande, høj bygningsmæssig standard og en attraktiv beliggenhed.
Det har været vigtigt i de arkitektoniske og materialemæssige
valg at få nyt og eksisterende til at spille sammen som en helhed.
Der skal bygges mere end 140.000 kvadratmeter. Selv om der
nedrives 1.700 kvadratmeter, vil det samlede Sjællands Universitetshospital Køge rumme mere end 185.000 kvadratmeter moderne hospital.

FRA KØGE SYGEHUS TIL SJÆLLANDS
UNIVERSITETSHOSPITAL – EN NY BEGYNDELSE
Region Sjællands borgere får i 2024 et stort samlet universitetshospital. Geografisk lever vi med alle de fordele og ulemper,
som nærheden til Region Hovedstaden giver. Det er en kæmpe fordel, at vi kan få højt kvalificeret hjælp til de behandlinger,
som er så komplicerede, at kompetencen skal samles få steder i
landet, men samtidigt er vi i skarp konkurrence om at tiltrække
de dygtigste læger og sygeplejersker.
Nærheden til København var en af mange parametre, som i
2010 førte til beslutningen om, at Sjællands Universitetshospital skulle etableres i Køge som en udbygning af Køge Sygehus.
Det skulle placeres et sted med en god infrastruktur, både for
akutte ambulancekørsler og helikopterflyvninger, men også et
sted, hvor ambitioner om effektiv offentlig transport kunne realiseres. Tæt nok på København til at rekrutteringsgrundlaget
er stort, men langt nok væk til at være et attraktivt alternativ for
Region Sjællands borgere.
Køge Sygehus har en bygningsmæssig kvalitet og en udformning, så det er indbydende at bygge videre på. Det eksisterende
sygehus blev indviet i 1988 og er bygget i en god kvalitet. Sygehuset har en effektiv logistik, som bliver videreudviklet i det nye
byggeri. To sengebygninger nedrives for at skabe plads til, at alle
patienter kan få enestuer, men ellers vil de eksisterende rammer
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Projektet er opdelt i større og mindre byggeetaper. Den første
bygning blev taget i brug i 2018. Byggeriet af de to næste startes
i 2019, to starter i 2020, og de to sidste påbegyndes i 2021. Planlægningen af byggeriet startede i 2012, og de sidste bygninger
vil være færdiggjort ved udgangen af 2024. Den lange planlægningsfase har været brugt til at designe koncepter og standard

Køge Sygehus blev placeret nær Ølby Station og bygget i
1980’erne med udvidelsesmuligheder for øje. Den markante
udvidelse af kapaciteten sker i etaper frem mod 2024, således at
sygehuset hele tiden er funktionsdygtigt.

rum ud fra behovene i den fremtidige patientbehandling, mens
inddelingen i de mange etaper blandt andet er sket for at sikre,
at patientbehandlingen i det eksisterende hospital kan ske samtidigt med at der bygges.
Region Sjælland får et universitetshospital, som kommer alle
regionens borgerne til gavn. Vi får mulighed for at tilbyde flere behandlinger til vores borgere inden for regionens grænser.
I dag kører Region Sjællands hvide busser dagligt patienter til
behandling på Region Hovedstadens hospitaler. Når vi får etableret disse behandlinger i Køge, kan vi spare patienterne for den
transport, som for syge og svækkede mennesker kan være en
ikke ubetydelig belastning.
Selvom Sjællands Universitetshospital i øjeblikket er spredt på
mange forskellige geografier, mærker vi allerede effekten af pla-

nerne. Vi oplever på flere områder en stigende søgning fra dygtige forskere, læger og sygeplejersker, som gerne vil være med
på rejsen frem mod et stort samlet universitetshospital. Mange
tiltrækkes af muligheden for at være med til opbygge noget fra
grunden. For vi bygger ikke bare de fysiske rammer, vi opbygger også hele den struktur og kompetence, der hører med til at
være et universitetshospital.
I fremtiden vil antallet af medarbejdere på matriklen i Køge vokse
fra dagens 1.700 til 4-5.000. Nogle vil formentlig finde det attraktivt at flytte til Køge, med alle de kvaliteter området byder på.
Sjællands Universitetshospital Køge vil derfor bidrage til lokalområdet som en stor arbejdsplads, som centrum for et specialiseret sygehusbehandlingstilbud og som et forsknings- og
udviklingsfyrtårn, der kan ses langt ud over landets grænser.

Det nye universitetshospital ser sådan ud, når det er færdigt. Der bygges
videre på et i forvejen velfungerende sygehus. Antallet af arbejdspladser
stiger med næsten 3.000. Foto: Region Sjælland
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Køge har på grund af sin placering i fingerbystrukturen og forskellige
arealmæssige restriktioner udviklet sig til en smal båndby fra Køge Nord
ved Ølsemagle til Herfølge i syd.
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TENDENSER I
KOMMUNEPLANLÆGNINGEN
GENNEM 30 ÅR

Torben Nøhr
Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen,
Køge Kommune

Køge Kommunes første kommuneplan blev vedtaget i 1984.
Den omfattede perioden 1982-1992. Efterfølgende er der udarbejdet fem kommuneplaner, den sidste blev vedtaget marts
2019. Køge Kommune har haft en stolt tradition for god byplanlægning. Det har altid været en vigtig sag for byrådet – og ikke
mindst Økonomiudvalget.

Regionplan 1977 var helt opmærksom på mulighederne i Køge
og indeholdt blandt andet visioner om en meget stor boligudbygning i Herfølge – og faktisk også i Skovbo Kommune. Det er
også i denne plan, at mulighederne for et stort erhvervsområde
øst for transportkorridoren første gang nævnes – det der senere
blev til Nordhøj og siden Skandinavisk Transport Center.

I det følgende foretages en rejse gennem tre årtiers kommuneplaner. Der lægges særlig vægt på at følge de lange linjer og på
at have fokus på, hvornår ideer/planer opstår – og hvornår de
efterfølgende realiseres.

Den første kommuneplan har derimod stort fokus på den eksisterende by og på at sikre bevaring af et godt bymiljø i Køge
bymidte samt ikke mindst at sikre skolerne i de tre ”skole-landsbyer” Algestrup, Lellinge og Lille Skensved. Der planlægges
med et højt årligt boligbyggeri på 280 boliger pr. år, og disse bør
ifølge planen først og fremmest placeres i de tre nævnte bysamfund. Det lykkedes at bevare to af skolerne, mens Lellinge Skole
blev nedlagt i 2015.

FØRSTE KOMMUNEPLAN 1982-1992: FOKUS PÅ
BYFORNYELSE OG BEVARING
Planen fra 1984 indeholder – overraskende nok – ikke de store visioner om Køges unikke placering og de muligheder, dette
måtte give. På trods af, at både Køge Bugt Motorvejen, Sydmotorvejen og Vestmotorvejen på dette tidspunkt netop var
færdiganlagt, ligesom at S-toget i 1983 var nået til Køge. Desuden var der netop truffet beslutning om at bygge et helt nyt
amtssygehus i Køge. Situationen i starten af 1980’erne mindede
derfor på mange måder om situationen her i 2010’erne!

Inde i selve Køge var fokus på byfornyelse og sanering. Der var
mange af de bevaringsværdige og fredede huse, der er i en rigtig
dårlig stand. Disse udpeges med henblik på boligforbedring.
Det var også i denne plan, at politikken om at nye dagligvarebutikker skal placeres i lokalcentre, fødes. Tanken er at skabe et
attraktivt centermiljø. I denne periode planlægges derfor både
Ølbycenteret og Holmebækcenteret i Herfølge. For at beskytte
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Seks forskellige kommuneplaner er det blevet til gennem 30 år – og hertil
mange delrapporter om forskellige planspørgsmål. Det politiske fokus er
skiftet fra bevaring over udvikling til kvalitet.

bymidten indføres en maksimum grænse for butikkernes størrelse på 400 kvadratmeter, ligesom der satses på udvalgsvarebutikker, og altså ikke flere dagligvarebutikker her.

Allé med Ivar Huitfeldtsvej. Den havde måske løst nogle af de
trafikproblemer, Køge bymidte stadig kæmper med, men havde
jo markant påvirket et af Køges bedste kvarterer og oplevelsen
for alle langs med Køge Å.

Det nævnes udtrykkeligt i planen, at Køge Byråd gennem mange år har ført en aktiv jordopkøbspolitik. Den blev indført allerede med Dispositionsplanen fra 1974, og denne politik er siden
videreført helt op til i dag.

ANDEN KOMMUNEPLAN 1993-2005:
HELHEDSORIENTERET PLANLÆGNING

I denne første kommuneplanen nævnes også etableringen af
en M5 motorvejsforbindelse – det der i dag kaldes Ring 5 Syd.
Byrådet nævner dog, at man ikke ønsker denne placeret mellem
Højelse og Store Salby, men kommunen ønsker i stedet, at den
føres vest om Store Salby. Diskussionen om, hvor Ring 5 skal
placeres – og om den overhovedet skal være der – foregår som
bekendt den dag i dag.

Køges næste kommuneplan tog form af en langvarig proces med
fokus på mål for hele den kommunale virksomhed, og også en
omfattende inddragelse af lokalbefolkningen. Der gennemførtes en omfattende offentlig debat i 1990, og selve kommuneplanen resulterede i i alt 10 forskellige plandokumenter i perioden
1993-1997. Selve planen er bred og målformulerende for både
erhverv og beskæftigelse, kultur og fritid, kommunal service, og
sidst men ikke mindst byudvikling og arealdisponering.

Behovet for østvendte ramper ved Vemmedrup nævnes i planen
– de er til gengæld realiseret for to år siden, men altså mere end
30 år efter behovet første gang nævnes.
Heldigvis er den sydlige ringforbindelse i Køge ikke realiseret.
I denne første kommuneplan var der fortsat en reservation til
en ringvej lige syd for Køge Å, som skulle forbinde Kongsberg
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Den økonomiske vækst i samfundet var i denne periode begrænset, og der blev kun opereret med et boligbyggeri på 125
boliger om året i starten af perioden, og kun 100 boliger årligt i
slutningen af perioden.
Der var derfor større fokus på erhverv og arbejdspladser. Erhvervsområdet Bellingeparken (lige bag sygehuset) blev ud-

lagt, men ingen virksomheder slog sig ned der. Og her næsten
30 år senere er der fortsat ledige arealer i denne erhvervspark.
Til gengæld er der større succes med transportcentret Nordhøj,
der som nævnt senere fik navnet Skandinavisk Transport Center. Det indgår i plandokumentet allerede fra 1993, og blev fuldt
ud realiseret i starten af det nye århundrede.
Området nord for STC blev i denne plan udlagt til skovrejsning.
Allerede her i midt-halvfemserne arbejdes med planer om en ny
jernbane fra København til Ringsted, men der var endnu ikke
truffet beslutning om, hvorvidt den skulle gå over Roskilde eller
Køge. I Køges planlægning forventedes en eventuel station at
ligge tæt på Ølsemagle strandområdet, og der udlagdes et center ved Humlekærgård-området, hvor der reserveres plads til en
kommende S-togsstation. Denne er netop åbnet, her i 2019.
I det særlige erhvervsdokument belyses også for første gang muligheden for at etablere en uddannelsesby omkring den eksisterende Handelsskole. Køge Kommune har nedlagt den tidligere
Ølby Skole, og arealet her kan indgå i det videre arbejde.
Denne anden kommuneplan bearbejder også hele kystområdet
fra nord til syd, og den rummer mulighed for den første udvidelse af Køge Havn i form af et flyveaskedepot. Der er endda et
plandokument fra 1995 for store vindmøller samme sted. Denne
mulighed er dukket op flere gange siden, men er endelig afvist
i starten af 2019.
De første tanker om ændringer af Søndre Havn dukker også op
her. I Plandokument nr. 10 fra 1997 udlægges arealet på den østlige side af Strandpromenaden til kontorerhverv, mens resten
af området fortsat er reserveret til havnevirksomheder. Der var
endnu ikke tale om boliger, men efter en arkitektkonkurrence
var der visioner om en åbning af området, blandt andet med en
stor tværgående Strandallé fra Klapbroen til Søndre Strand.

liggenhed giver store muligheder for en byudvikling med kulturelle
aktiviteter, boliger, kontor- og serviceerhverv. Udviklingen er allerede startet omkring Åbassinet og Vestre Havnevej og med planerne om en ny strandallé til Søndre Strand.”
Med denne kommuneplan gives dermed muligheden for det
store Køge Kyst-projekt, der igangsættes få år efter. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 70. Ved realiseringen af Køge
Kyst-projektet kommer den dog op på mere end det dobbelte.
Hele den nordlige del af Søndre Havn området fastholdes på
dette tidspunkt til erhvervsformål.
Der lægges stor vægt på stiforbindelser, både med den nævnte
strandallé til Søndre Strand, men også visionen om en stiforbindelse langs kysten, og en sti via Græsmarksvej til Marinaen.
I selve kommuneplanen er der desuden en gentagelse af planerne om både den sydlige omfartsvej ved Lille Skensved og en
omfartsvej nord om Herfølge til aflastning af stevnstrafikken.
Det forventes på dette tidspunkt at begge projekter realiseres
indenfor planperioden. Planen indeholder desuden en forlængelse af Marksvinget op til Ringstedvej. Ingen af disse tre projekter er dog blevet gennemført.
Vi er i perioden lige op til Kommunalreformen, hvor sammenlægningen af Køge og Skovbo kommuner får den konsekvens, at
der foreslås en forbedring af de kollektive forbindelser mellem
Borup og Køge i form af en ringbuslinje.
For første gang nævnes nu også muligheden for en bydannelse
mellem Ølsemagle og Lille Skensved – det der siden er blevet
til Masterplanen for Køge Nord (2019). Det er en opfølgning på
Regionplan 2005, hvor Køge Nord-området indgår som et af 11
nye fokusområder i hele hovedstadsregionen.

TREDJE KOMMUNEPLAN 2005-2017: NU BEGYNDER
VÆKSTEN

Og i Herfølge var det forventet, at området vest for stationen
blev udbygget så der kunne skabes en mere helstøbt by centreret omkring stationen, men først i sidste del af planperioden,
hvilket vil sige i perioden 2011-2017. Det er dog endnu ikke sket.

Med kommuneplanarbejdet i perioden 2004-2006 sættes for alvor rammerne for Køges vækst. Vi var midt i en højkonjunktur,
og nu skulle de mange visioner realiseres.

Forventningerne til boligbyggeriet var et gennemsnit på 3-400
boliger pr. år i perioden 2006-2016.

Køges placering på det ”Transeuropæiske Net” beskrives som
det allerførste i selve planen. Udvidelse af Køge Bugt motorvejen til otte spor nævnes, ligesom planerne om en ny bane mellem København og Ringsted. Ring 5 nævnes også – men kun fra
Greve til Måløv.
I forordet til Plandokument 1 skriver daværende borgmester
Torben Hansen således: ”I Søndre Havn er en byomdannelse i
gang, og den skal styres. Virksomheder flytter ud, og områdets be-

FJERDE KOMMUNEPLAN 2009-2021: FØRSTE
PLAN EFTER SAMMENLÆGNINGEN MED SKOVBO
KOMMUNE
Den fjerde kommuneplan vedtages i 2009 med Køges nyvalgte
borgmester Marie Stærke i spidsen. Der er tale om en helt ny
kommuneplan som følge af kommunesammenlægningen med
Skovbo Kommune og overtagelsen af amtets opgaver i det åbne
land.
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Umiddelbart inden planens vedtagelse beslutter Folketinget at
etablere en ny jernbane med station i Køge Nord. Det kan give
mulighed for en helt ny bydel med op til 3.500 boliger og 17.000
arbejdspladser. Den nærmere planlægning heraf må dog afvente
efterfølgende kommuneplaner.
Planen forudser et betydeligt boligbyggeri med op til 400 boliger om året. Det årlige boligbyggeprogram indeholder en beskrivelse af, hvor boligerne forventes etableret. Her 10 år efter
kan det konstateres, at mange af de planlagte boliger er realiseret, men tidsmæssigt blev rigtig mange også udskudt på grund
af den finansielle krise, der netop slog igennem da denne fjerdekommuneplan blev vedtaget. Det årlige boligbyggeri i perioden
2009-2018 blev faktisk kun på 162 i gennemsnit.
Kommuneplanen indeholder en klar vision om, at både Herfølge og Borup skal udvikles til ”hele” byer, det vil sige med bebyggelse rundt om stationen på begge byers vestside. Denne
vision er fastholdt i den efterfølgende planlægning, men først
her i 2019 er det muliggjort for Herfølges vedkommende i form
af en forlængelse af Fingerplanen, medens udviklingen i Borup
i denne planperiode forventes at foregå i takt med at omfartsvejen øst for Borup etableres.
Hastrup-området og bebyggelse omkring en station indgår også
i planlægningen på dette tidspunkt. Også her er der nye muligheder med udvidelsen af Fingerplanen i 2019, hvilket indebærer, at der igen kan kigges på mulighederne for en station.
I planen er der fokus på detailhandel og det nævnes, at der er
behov for, at Køge bymidte tilføres mindst 24.000 kvadratmeter
detailhandel for at overleve. De er nu realiseret med butikkerne
i Rådhusstræde.
På infrastrukturområdet nævnes behov for motorvejsramper
ved både Vemmedrup og Egedesvej. De er begge realiseret indenfor de seneste år.

FEMTE KOMMUNEPLAN 2013-2025:
DE STORE PROJEKTERS REALISERING
Den femte kommuneplan blev vedtaget af det afgående byråd i
december 2013, og den1. januar 2014 overtager Flemming Christensen borgmesterposten. Overskriften for denne plan er ”De
store projekters realisering”. Borgmesteren skriver i forordet
til planen: ”Kommuneplan 2013 konkretiserer de strategiske mål,
som byrådet vedtog i planstrategi 2011, og skaber dermed grundlaget for at de mange store projekter, der er under udvikling, kan
realiseres. Her tænker jeg på Køge Kyst, en samlet station for både
fjerntog og S-tog ved Køge Nord og den efterfølgende nye bydel,
Region Sjællands nye universitetssygehus, nye motorvejsramper
ved Egedesvej med en ny forbindelsesvej til Skandinavisk Trans-
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port Center, udvidelse af Køge Bugt Motorvejen frem til udfletningen, Køge Park, Campusudvidelse med mere.” Planlægningen for
Køge Nord udsættes dog, da Staten stiller særlige krav til undersøgelser af grundvandsforholdene i området. Det kommer
derfor efterfølgende med i et selvstændigt kommuneplantillæg.
Det samme gælder erhvervsområdet ved Bjæverskov.
Der planlægges nu med et ambitiøst boligbyggeprogram med
300-500 boliger pr. år. En del af disse må gerne placeres i udvalgte landsbyer. Byrådet har en omfattende debat om udvikling
eller bevaring af landsbyer, som giver sig udslag i vedtagelsen af
en særlig landdistriktspolitik.

SJETTE KOMMUNEPLAN 2017-2029:
KVALITET I UDVIKLINGEN
Kommuneplan 2017-29 er i skrivende stund netop vedtaget.
Det blev denne gang valgt at lade det tidligere byråd udarbejde
planforslaget, mens det nyvalgte byråd efter endt offentlighedsperiode stod for den endelige vedtagelse. Det blev derfor Marie
Stærke, der igen var blevet borgmester, der i forordet til planen
kunne fastslå: ”Køge Kommune er under stor forandring. Vi markerer os som en af de kommuner, hvor udviklingen går stærkest,
både indenfor boligbyggeri, erhvervsbyggeri og infrastruktur. I
stationsområdet i Køge, i Søndre Havn, i Køge Nord og omkring
universitetshospitalet er områderne under forandring, og det er tydeligt, at udviklingen går stærkt til gavn for hele kommunen. Køge
Byråd har valgt at fokusere på den særlige identitet og styrke, der
gør Køge eftertragtet, og som vi skal holde fast i, også når det går
rigtig stærkt. Byrådet har besluttet, at den grundlæggende værdi
for denne udvikling er Kvalitet i Udviklingen.”
I selve planen gives nye muligheder for boligudbygning i blandt
andet Algestrup og Lille Skensved, og dermed er ringen nærmest sluttet til den første kommuneplan, som også havde fokus
på de to byer samt Lellinge. Også udbygning i Borup langs med
den planlagte omfartsvej indgår i planen.
Der forventes et årligt boligbyggeri på 300-400 boliger.

KOMMUNEPLAN 2021 – ER ALLEREDE UNDER
FORBEREDELSE
Selvom den sjette kommuneplan er vedtaget i marts 2019, er arbejdet med dens efterfølger allerede sat i gang. Indledningsvist
udarbejdes en planstrategi, hvor de nærmere rammer for det
efterfølgende arbejde beskrives. Udover bolig- og erhvervsudvikling forventes den kommende planstrategi at forholde sig til
FN’s 17 verdensmål, herunder ikke mindst målene om bæredygtige byer.

De store projekter er fortsat under realisering, men der kan allerede nu anes konturerne af nye meget store byplanopgaver.
De er blandt andet blevet muliggjort af den seneste revision af
Fingerplanen for Hovedstadsregionen.

3. Masterplan for Hastrup Øst-området mellem Egøjevej
og jernbanen. Her etableres en ny grøn kile, og der
gives mulighed for boligbyggeri mellem kilen og den
eksisterende by. Mulighederne for en station skal
undersøges nærmere.

De fem vigtigste planopgaver i den kommende tid forventes at
være:

4. Masterplan for området mellem Københavnsvej og
Køge Bugt. Her ligger en række erhvervsvirksomheder,
hvor der på længere sigt kan tænkes etableret attraktive
boligområder med udsigt over havet og nem adgang til
enten Ølby Station eller Køge Nord Station.

1. Revideret Masterplan for Køge Nord, der udvikles til en
ny bydel med mulighed for flere boliger og en maksimal
hensyntagen til afskærmning af støj fra motorvejen.
Forøgelsen af boligantallet er helt i overensstemmelse med
de oprindelige planer for bydelen helt tilbage fra 2009.

5. Endelig er der brug for en stillingtagen til de store
infrastrukturplaner, hvor Køge med sin unikke
placering fortsat har en vigtig rolle at spille. Det gælder
overvejelserne om en Ring 5, som har indgået i planerne
siden 1973. Det gælder visionen om en kombiterminal for
gods mellem bane og vej, som har indgået i planlægningen
siden 2009. Og det gælder en løsning af trafikken fra og til
Stevns, som nævnes allerede i Kommuneplan 1993.

2. Masterplan for Herfølge vest for stationen, herunder
sammenhængen til den resterende del af Herfølge.
Herfølge får med direkte togforbindelse til København
om to år helt nye muligheder. Herfølge skal være en by,
hvor stationen ligger i centrum og hvor også butiksliv og
parkeringsmuligheder er tilgodeset.

I kommuneplan 17 er der udlagt areal til i alt 4.500 nye boliger i perioden 2019-30, det
svarer til omkring 400 boliger om året. Køge Kyst og Køge Nord tegner sig for cirka 60%
af det planlagte boligbyggeri. Resten er fordelt på 26 større og mindre udlæg rundt om i
kommunen med Borup NØ, Borup Ø og Herfølge NV som de tre største udlæg.
Boliger
1:
199
2:
33
3:
30
4:
30
5:
20
6:
91
7:
30
8:
40
9:
54
10: 81
11:
1.060
12: 60
13: 75
14: 72
15: 25
16: 36
17: 138
18: 1.430
19: 75
20: 29
21: 229
22: 29
23: 100
24: 20
25: 23
26: 26
27: 35
28: 230
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CAMPUS Køge – en klynge med
læring og uddannelse

Tim Christensen
Direktør for Køge Handelsskole
og formand for campusprojektgruppen

HISTORIEN BAG CAMPUS
Cirka 700 ansatte og 4.500 elever, studerende og kursister havde
i skoleåret 2018-19 fast gang på en af uddannelsesinstitutionerne i CAMPUS Køge – og med tiden vil tallene vokse. For ti år
siden – i 2009 – lå institutionerne for sig med kun lille berøring

Campus har velfungerende rammer for de studerende, både i studietid og fritid.
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til hinanden. Køge Gymnasium og VUC på Gymnasievej, Køge
Handelsskole og EUC Sjælland side om side på Lyngvej. Men
vi tænkte stort, og vi var ambitiøse. Køge var arbejderby med
stort A, og områdets uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige
meritter var ringe. Det matchede ikke godt med den nationale
målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60% skulle gennemføre en
videregående uddannelse frem mod 2020.
Et menneskes mulighed for at løfte sig gennem uddannelse og
livslang læring har altid ligget mit hjerte nært, så det glædede
mig, at Køge Kommune og Region Sjælland så mulighederne og
gik ind i det ambitiøse campus-projekt for, at vi sammen kunne højne uddannelsesniveauet lokalt og regionalt og skabe nye
rammer for, at nye uddannelser kunne tiltrækkes til området.
Samarbejdet var virtuelt og flere forskellige aktører blev budt
indenfor i samarbejdet – blandt andre RUC, Stevns kommune,
Klemmenstrupgård, Center for Dansk og Integration, Køge
Bibliotekerne og UUV Køge Bugt.

Campus-området udvikles gradvis til at rumme flere uddannelser.
Hertil kommer ungdomsboliger og andre faciliteter for de studerende.

Etablering af CAMPUS Køge var et klogt og modigt træk i lyset
af verdensbegivenheder på det finansielle marked. CAMPUS
ser dagens lys i begyndelsen og i kølvandet af den økonomiske
krise – og selvom fastliggerne i CAMPUS til tider synes, det gik
for langsomt med at få byggegrundene i det geografiske campus
i Ølby afsat, så kom forandringer med små skridt. Og nu kan
campus-bydelen ses med det blotte øje: SOSU (nu ZBC) kom
til, nye veje blev lagt, ungdomsboliger skyder op og ZEALAND
flytter hjemmefra i egen bygning.

i mennesker, i fagligheder og i uddannelser er vores styrke, og vi
samarbejder på tværs for at opnå synergi i vores tilstedeværelse. Det udmønter sig i fælles erfa-arbejde, fælles udbud af forløb, fælles rusmiddelpolitik, campuspræst, arbejde med mental
sundhed, tværgående regionsprojekter, fælles studie- og eventråd, SSP og forebyggelsessamarbejde og fælles studieture for
at søge inspiration til at løse udfordringer, vi hver især slås med
på campus for eksempel fastholdelse og fællesskab, overgange
fra folkeskole til erhverv, og i fællesskab har vi skabt den unikke
læringsfestival Campus+ under Køge Festuge.

KØGE SOM UDDANNELSESBY
Alle partnere vil hinanden. Først skete det af praktiske årsager,
men vi vil også samarbejdet af hensyn til dem, vi skal sikre
uddannelse og muligheder i fremtiden. Høj faglighed, gode
læringsmiljøer og kompetencer på alle uddannelsesniveauer
for unge, voksne og virksomheder er vores fælles fokus. Vi uddanner til det lokale og regionale erhvervsliv, og vi skaber gode
overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser til videre- og
efteruddannelse til gavn for vores omkringliggende samfund og
vækst. Alene vores samlede volumen vil nu sikre, at Køge bliver
en af de få uddannelsesbyer på Sjælland – og det sker udelukkende, fordi der blev handlet klogt og modigt for et årti siden.
Vi er brikker i et større spil, og for os giver det mening at være
partnere i det forpligtende CAMPUS Køge. Vores forskellighed

VELFÆRD OG MENNESKELIG UDVIKLING
Vi er sammen lykkedes med den indsats, som har gjort os kendte for, at man ikke går forkert i CAMPUS – vi har tilbud til alle
fra 10. klasse til masterniveau. Ved at have flest mulige uddannelser i området indenfor alle brancher sikrer vi alle uddannelse til enhver tid – og er tilbuddet ikke det rette, findes det et
andet sted. Så gennem vejledning til andre uddannelser kan vi
sammen forebygge frafald. Det er vores opgave at støtte de unges valg og udvikling, så alle får en uddannelse og muligheder i
tilværelsen. På samme måde er det vores opgave at understøtte
og bidrage med kvalificeret arbejdskraft, der skal til for at sikre
udvikling og velfærd i vores område.
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Busser, S-tog og regionaltog mødes på Køge Station. Der er skabt gode muligheder for
skift mellem transportmidlerne på begge sider af stationen, og bymidten udvikler sig
for tiden lige omkring stationen.
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DEN KOLLEKTIVE TRAFIK – EN
RYGRAD FOR BYUDVIKLINGEN

Rune Illum Høgh
Trafikplanlægger, Køge Kommune

Køge er begunstiget med en særdeles fordelagtig geografisk
lokalisering i et knudepunkt mellem Hovedstaden og resten
af Sjælland. Køgenserne nyder godt af den høje mobilitet, som
følger med store statslige vej- og baneinfrastrukturer. Fra Køge
er der effektive transportmuligheder i alle retninger, der er motorvej mod syd, vest og nord og ikke mindre end fire toglinjer
mødes nu i Køge. Togene giver direkte forbindelse til Stevns,
Faxe, Næstved, Ringsted, Roskilde og ikke mindst København.
De store infrastrukturprojekter er ikke kommet til Køge af sig
selv. I Køge har der været, og er stadig, en tradition for at holde
et vågent øje med udviklingen af statslige infrastrukturplaner.
Det er betragtet som en kommunal kerneopgave at sikre en
gunstig placering for ny infrastruktur. I øjeblikket høster Køge
frugterne af en indædt kamp for, at den nye København-Ringstedbane ikke blot skulle blive gennemkørende i kommunen. At
få Køge Nord Station ind i de statslige planer er en bedrift med
en betydning for Køge Kommune, som ikke kan underkendes.
Hvis vi ser bort fra metroen under Københavns gader samt forbindelserne over/under Storebælt og Øresund, er de to seneste
nyanlagte jernbanestrækninger i Danmark begge beliggende i
Køge. Forud for København-Ringstedbanens åbning var Køge
Bugt-banen nemlig den nyeste jernebanestrækning i landet.

HVAD BETYDER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK FOR
BYUDVIKLINGEN
Helt konkret er togstationerne mulighedsgivende for ny byudvikling. Uden stationerne tillades der fra statslig side ikke byudvikling i det omfang som Køge Kommune ønsker og som Køge
over tid har vist at kunne præstere. Køge er omfattet af Fingerplanen, og kun stationsnærhed giver muligheder for en intensiv
udnyttelse af nye områder til byformål. Ved at følge, men også
påvirke, den statslige planlægning sikres en bæredygtig byudvikling der tager hensyn til grønne kiler, natur- og byliv, trafik,
trængsel samt miljø- og klimaforhold.
Kombinationen af de mange forskellige transportmuligheder i
Køge har udgjort rygraden i byudviklingen gennem de seneste
30 år. De veludbyggede transportsystemer gør at en familie bosat i Køge kan nå et stort antal potentielle arbejdspladser inden
for en rimelig pendlingstid. Den højklassede kollektive trafik
betyder, at familien ikke vil være tvunget til at anskaffe sig bil
eller bil nummer to. Dette bidrager til at øge Køges attraktivitet
som en god by at bosætte sig i og en god by at blive boende i.
Kombinationen af gode vej- og jernbanetransportmuligheder
gør at, Køge er en yderst interessant by for placering af alle typer virksomheder. Transportsystemerne fungerer som bekendt
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i begge retninger, og der er således også et stort opland af potentielle arbejdstagere til virksomheder placeret i Køge. Gennem
tilflytning af både virksomheder og nye indbyggere skabes en
selvforstærkende positiv spiral.

KØGE UDNYTTER AKTIVT SIN GUNSTIGE PLACERING
I planlægningen af centrum af Køge har kommunen og Køge
Kyst i stor grad lagt vægt på at drage nytte af den højklassede
kollektive jernbanetrafik på Køge Station. Samtidig er der også
lagt vægt på, at byudviklingen skal højne kvaliteten af den kollektive trafik. Omdannelsen af områderne i umiddelbar nærhed
til stationen er med til at sætte rammerne om et moderne stationsområde med et markant urbant præg. Det byliv som nu
skabes i gaderne og pladserne omkring Køge Station medvirker
til at danne en levende, rar og tryg atmosfære til glæde for alle
brugere og rejsende på stationen.
Køge Kommune søger tilsvarende at klargøre til en byudvikling
i området ved Køge Nord Station. Den nye station, med dens
mange parkeringspladser og hurtigtog, er i sig selv et rejsemål
og tiltrækker allerede en stor mængde bilpendlere som skifter
til de hurtige direkte tog videre ind mod København. Det er dog

klart, at hvis frugterne af den store jernbaneudbygning for alvor
skal høstes, så er det bydende nødvendigt med en bydannelse
omkring stationen. Gennem kommunens arealplanlægning og
den opdaterede masterplan for Køge Nord er rammerne for
denne bydannelse i høj grad defineret og på plads. På samme
måde som i den historiske bykerne vil en livgivende bydannelse
i Køge Nord bidrage til at sikre en attraktiv station – ligesom stationen naturligvis også vil bidrage til at sikre en attraktiv bydel.
By- og trafikplanlægning hænger uløseligt sammen. Planlægning af både jernbaner og byer er langsigtet planlægning. Kimen
til jernbaneudbygningen og dermed byudviklingen i Køge blev
lagt i slutningen af 1950’erne, hvor det stod klart at København
var ved at ”vokse ud af Fingerplanen”. Ved udarbejdelsen af
Fingerplanen i 1947 havde man ikke kunnet forudse den vækst
og stigning i velstand, som skete i årene efter 2. verdenskrig.
Som følge af højkonjunkturen i efterkrigstiden og hovedstadens
voldsomme vækst iværksatte staten et egnsplanarbejde som resulterede i Principskitse 1960, der viste en byvækst i sydvestlig
retning ud af København. Dette princip vakte dog ikke megen
begejstring hos DSB og på Københavns Rådhus og der nedsattes et teknikerudvalg til gennemgang af principskitsen fra 1960.
Resultatet af teknikerudvalgets arbejde blev Betænkning 1962

På Køge Nord Station er der skabt gode skiftemuligheder mellem Intercity-, regional- og S-tog, blandt
andet gennem denne overdækkende gangbro over Køge Bugt Motorvejen og åbningen af en ny S-togsstation
mellem Ølby og Jersie. På denne måde får flest mulige passagerer fornøjelse af den nye jernbane.
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som indeholdt et forslag til ”1. etapeplan for udviklingen frem
til 1990”. Betænkningen fra 1962 indeholder grundelementerne
til det der, i dag er Køge Bugt-banen og byerne langs denne,
og særligt denne etapeplan har været retningsgivende for den
hidtidige udvikling af trafik- og bystrukturen langs Køge Bugt.

1983 S-TOGET KOMMER TIL KØGE
Allerede i 1966 forelå der detaljerede planer og lovgrundlag for
en koordineret udbygning af 10 nye byenheder med 150.000
boliger organiseret langs en ny S-toglinje mellem København
og Køge. Det er denne struktur som alle køgensere i dag kender som S-toglinje E, Køge Bugt-banen. Udbygningen af Køge
Bugtbanen nåede til Vallensbæk i 1972, Hundige i 1976, Solrød
Strand i 1979 og endeligt til Køge den 25. september 1983.
Udbygningen af S-tognettet til Køge medførte omfattende ændringer af stationsområdet centralt i Køge. Gaderne vest for
stationen blev lagt om, og der blev etableret en ny stor jernbaneoverkørsel ved Teaterbygningen. Nord for Stationspladsen
blev en ny busterminal indrettet til at sikre gode forhold for de
mange passagerer som nu skulle kunne skifte mellem bus og
S-tog. Byrummet blev, indrettet til at håndtere trafikmængden
til stationen efter datidens standarder, der blev åbnet op, og
store arealer blev benyttet til trafikale formål. Selve stationen
blev ombygget til endestation for S-banen og der anlagdes et
rangerareal til S-togene. Ved stationen anlagdes en stationsplads
omkranset af bygninger til kiosk- og billetsalgsfaciliteter med
videre, Stationspladsen blev i 1993 indrettet med vandkunst
udført af Pontus Kjerrmann. Det er disse strukturer og trafikarealer som i de seneste år er blevet omdannet til nye og mere
levende b
 yrum.
Øst for Køge Station blev der anlagt et stort parkeringsanlæg
som blev forbundet til stationen med en gangtunnel under banen. Køges tradition for at sikre et stort antal pendlerparkeringspladser ved stationer kan altså føres tilbage til de tidlige
1980’ere. Køge viderefører som bekendt denne tradition, når
der nu anlægges Danmarks største og mest moderne parkér og
rejs-anlæg ved Køge Nord Station ud til Køge Bugt Motorvejen.
Ankomsten af S-toget havde også stor betydning længere mod
nord i Køge. I Ølby omlagdes Lille Sydbanen, og der blev etableret en ny station. Ølby Station muliggjorde, at der kunne skyde en ny bydel tilsvarende en mindre provinsby op i området.
I dag bor der ca. 5.100 indbyggere indenfor en radius af 1.000
meter fra Ølby Station. Ølby Station er også vital i forhold til
trafikbetjeningen af Sjællands Universitetshospital, Køge. Hver
dag kan ansatte og patienter bringe sig hurtigt og effektivt til
hospitalet med S-toget og kommunens hyppige A-busser.

Dette hurtige regionaltog til København kommer
om få år helt ind til Køge Station, så rejsetiden til
Hovedbanegården kommer ned på 26 minutter.

Med etableringen af Køge Nord Station er S-togudbygningen i
Køge endelig komplet. Der var allerede ved S-banens etablering
afsat et areal til en ny station i Ølsemagle. Nu opnår de store
beboelsesområder i Ølsemagle endelig den planlagte stationsnærhed.

2007 KOMMUNAL OVERTAGELSE AF BUSDRIFTEN,
NYE BUSLINJER I KØGE
Med kommunalreformen i 2007 overtog kommuner og regioner
de lokale og regionale kollektive trafikforpligtigelser. I den ny
Køge Kommune betød dette fra den 2. januar 2007 indførelsen
af en ny direkte bus mellem Borup og Køge, linje 245. Linjens
formål var at binde den nye kommune sammen i øst-/vestlig
retning og derved sikre borgerne i den gamle Skovbo Kommune adgang til servicefaciliteterne i Køge. Linjen blev hurtigt en
succes, og er løbende blevet gradvis opgraderet. Senest er bindeleddet mellem Borup og Køge blevet opgraderet i 2018, hvor
linje 245 blev til linje 245R og fik en mere direkte og hurtigere
køreplan. Linjen blev også suppleret med en ”lillesøster”, linje
248, som kører mellem Ejby og Køge.
I Køge medførte kommunalreformen en grundlæggende ændring og omfattende modernisering af bybusnettet. Kommunen
indledte hurtigt efter overtagelsen af trafikansvaret en progres-

55

Lyntog

n

up
tr

H

e
ld
ki
Holdbæk/
Kalundborg

(Myldretid)

s
Tå

s
Ro

Lokaltog A/S

v
ha
en

je

Regionaltog

b
Kø

Hø

InterCity

s
ng
Ri
Sk
en
sv
ed

d
te
El

Li
lle

Ny

Slagelse/Fyn/Jylland

g
er

bj

le

Linjediagram over DSB’s forventede
togbetjening omkring Køge i køreplan 2024. Én
streg angiver én afgang pr. time, eksempelvis
er der to regionaltogafgange pr. time mellem
Køge Station og København H/Nivå. Fra Køge
Nord Station vil der være fire afgange pr. time
mod København, lyntoget standser nemlig ikke
mellem København og Odense. Regionaltoget
på strækningen Nivå – København – Køge
– Næstved forventes at få standsning på alle
mellemliggende stationer, herunder Ølby,
Herfølge og Tureby stationer i Køge Kommune.
Ligeledes vil InterCity- og Regionaltogene
mod Ringsted også have standsning på
mellemliggende stationer, InterCity-toget
fortsætter ad hovedstrækningen til Fyn og op
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Den 31. maj 2019 indviede H.K.H. Kronprins Frederik den nye
højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Dagen efter åbnede banen til drift. Langs den nye bane er der standsning
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2019: KØBENHAVN-RINGSTEDBANEN, UDVIKLINGEN
FREMOVER

Ø

Køge Kommune fortsætter med at investere i de højfrekvente
bybusser, senest er linje 101A blevet forlænget til Køge Nord
Station fra dennes åbning i juni 2019. Køge Kommune bygger nu, sammen med Trafikstyrelsen, en ny busbro over Lille Sydbanen således at Campus Køge kobles direkte til Køge
Nord Station. Busbroen er også første skridt mod en fremtidig +way-busforbindelse mellem Køge Nord, Ølby og Køge
Stationer – den akse i Køge, hvor der er allerflest brugere af
kollektiv trafik.

e

siv trafikplanlægning, og den 12. december 2010 kulminerede
tre års planlægningsarbejde, da det nuværende A-busnet blev
introduceret i Køge. Nettet er designet så Køge og Herfølge
dækkes med to højfrekvente buslinjer som på en effektiv måde
transporterer køgenserne til stationerne og andre vigtige rejsemål i kommunen såsom Campus og Sjællands Universitetshospital, Køge. A-busnettet i Køge har vist sig at være en stor
succes, og der har været en stor årlig passagertilvækst i A-busnettet. Der er i gennemsnit kommet mere end 100.000 nye passagerer i A-busserne hvert år siden 2011.
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i Køge på den nyanlagte Køge Nord Station, hvor højhastighedsbanen møder både motorvej og S-tog. I Køge Nord er rammerne for et transportknudepunkt i national særklasse således
på plads.
Med udbygningen af København-Ringstedbanen er elementer
fra begge de store (delvis modstridende) egnsplaner fra de tidlige 1960’ere nu ført ud i livet og alt ligger parat til at Køge kan
få en kollektiv trafikbetjening helt ud over det sædvanlige. Køge
Nord Station vil, ligesom Ølby Station i sin tid, danne centrum
for en helt ny bydel – en ny bydel som vil leve op til 2020-standarder inden for arkitektur, byliv, transportvaner, miljø og klima.
Ud over den åbenlyse effekt som den nye bane har i Køge Nord,
vil banen også få en markant betydning for andre dele af Køge
Kommune. Med den nye bane kommer der i 2021 en ny direkte
togforbindelse fra Næstved via Køge til København og på sigt
videre op ad Kystbanen til Nivå. For stationsbyerne langs Lille
Sydbanen vil dette betyde markant forbedrede rejsemuligheder
mod København. København H vil kunne nås med komfortable
og direkte regionaltog på 36 minutter fra Tureby, 31 minutter
fra H
 erfølge og 26 minutter fra Køge. Køge Kommune har i sine
udviklingsplaner for disse stationsområder gjort klart til ny stationsnær byudvikling.

Køge Nord Station åbnede 31. maj 2019. Efterhånden som antallet af tog på den nye
jernbane vokser, vil perronen blive fyldt med passagerer – ligesom ved indvielsen.
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Det Grønne Hus og den grønne
omstilling

Jacob Skjødt Nielsen
Grøn ambassadør, Køge Kommune

løsning som mange har ejerskab over og som kan formidles til
inspiration for andre. I Det Grønne Hus er der gennem årene
blevet faciliteret inddragende processer for at finde frem til rigtige og bedre løsninger, der kan inspirere mennesker til selv at
skabe tilsvarende løsninger. Det Grønne Hus har fokus på inddragelse af relevante aktører og konsekvent borgerinddragelse,
da det vil øge potentialet for forankring – og erfaringsdeling
mangedobles.

FREMTIDENS PARCELHUSE
DET GRØNNE HUS I KØGE
Det Grønne Hus har i over 20 år fungeret som omdrejningspunkt for Køge Kommunes klima-, energi-, og miljøarbejde.
Køge Kommune besluttede dengang, at Agenda 21-arbejdet
skulle foregå med udgangspunkt i det centralt beliggende hus
med en have, der strækker sig ned til Køge Å. Det Grønne
Hus udviklede sig gennem årene til at være et samlingssted for
grønne ildsjæle og mangeartede oplysningsaktiviteter om bæredygtig livsstil. I huset har initiativer som Køge Delebil, Køge
Fødevarefællesskab, Køge Fælles Jord og Køge Frøbank haft deres opstart, og husets medarbejdere har støttet og faciliteret så
forskelligartede initiativer som bofællesskaber, vindmøllelaug,
samkørsel, energibesparelser, skovrejsning, trampestier og biodiversitet.
I de senere år har der været en bevægelse fra flere, mindre projekter til fokus på større projekter, der understøtter den kommunale grønne omstilling, som vi definerer som udviklingen
imod en tilstand af bæredygtig vækst uden miljøbelastning. Det
opnås ved at udvikle nye løsninger, mindske forurening og reducere forbruget af ikke-fornybare ressourcer.

INDDRAGELSE OG SAMSKABELSE
Når vi bygger nye boliger og bydele, når vi anlægger infrastruktur og genrejser skov og naturområder, former vi fremtidens
samfund og livsbetingelser. Det betyder, at en masse mennesker
hver dag er direkte beskæftiget med at skabe bedre løsninger
for fremtidens samfund. Dette vigtige arbejde bør planlægges,
så det ikke alene er den bedste tekniske løsning, men også en
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Et af de tidlige forsøg med energioptimerede boliger var projektet Fremtidens Parcelhuse, der var 48 nybyggede boliger i et

Det Grønne Hus er pakket ind i tæt beplantning ned imod Køge
Å og er bygget af genbrugsmaterialer i 1935. Huset er nu under
renovering, og når det er klar, flytter Grøn Omstilling ind i
stueetagen, mens Connect Køge får lokaler på 1. sal.

KØGE DELEBIL
Delebilsordningen i Køge blev startet op i Det Grønne Hus
og blev drevet herfra i mange år. Foreningen har blandt andet
indgået samarbejdsaftale med en boligforening, så alle deres
beboere er gratis medlemmer og der står en delebil ved deres
ejendom. Køge Kyst har lavet et tilsvarende samarbejde med
Køge Delebil, så det stationsnære byggeri suppleres med en delebilsordning.

FÆLLESBYG
Fællesbyg Køge Kyst er et nyt boligprojekt i havneområde på
Søndre Havn i Køge, hvor medlemmerne selv deltager i planlægning af byggeriet i samarbejde med Vandkunsten. Initiativet
blev startet op med procesbistand fra Køge Kyst og Det Grønne
Hus, der har erfaringer med etablering af bofællesskaber.

DGNB
Den kommende, storstilede byudvikling i Køge Nord skal baseres på bæredygtighed i alle henseender. Det er derfor vedtaget,
at hele bydelen skal DGNB certificeres for at sikre, at der tænkes
på alle aspekter af bæredygtighed: Økonomisk, socialt, miljømæssigt, teknisk og processuelt.
Det nye P-hus ved Køge Station tilbyder en offentlig
taghave med nyttehaver, opholdsmuligheder og en
smuk udsigt over byen og havnen.

parcelhuskvarter i Herfølge, syd for Køge. Projektet var i slutningen af 00’erne Danmarks første og største projekt indenfor
miljøvenlige og Svanemærkede lavenergihuse. Målet var at dokumentere, at det ikke nødvendigvis er fordyrende at opføre
sunde lavenergihuse.

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING
Det Grønne Hus varetog udarbejdelsen af Køge Kommunes
Strategiske Energiplan. Byrådet vedtog den ambitiøse plan, der
indeholder 16 initiativer til at reducere CO2-udledningen i Køge
Kommunen med 72 %. Da det imidlertid har vist sig vanskeligt
at realisere alle indsatsområder (for eksempel vindmøller) er
der behov for at revidere planen for at bevare den høje klimaambition.

KØGE ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB

DK2020

Hver onsdag aften mødes engagerede borgere fra det økologiske
fødevarefællesskab i Det Grønne Hus. Her pakkes de lokale og
økologiske fødevarer til foreningens medlemmer og madgruppen laver lækker mad som medlemmerne kan købe til få penge.
Foreningen er relativt stor med omkring 100 medlemmer.

Realdania har sammen med CONCITO igangsat DK2020 – et
toårigt projekt der har til formål at fremme indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtter sparring
og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. 20
danske kommuner – herunder Køge Kommune – er udvalgt til
at følge de mest klimaambitiøse byer i verden, der er organiseret
i C40-organisationen. Projektet DK2020 vil understøtte arbejdet
med realisering af indsatserne i den strategiske energiplan og
betyde et endnu højere ambitionsniveau. Arbejdet skal desuden
koordineres med de eksisterende indsatser i Køge Kommune
for eksempel i projekterne ”Fælles regional energiomstilling”,
”Energi på tværs III”, klimatilpasningsarbejdet, trafik- og mobilitetsområdet med videre. Derudover skal inddragelse og samarbejde med virksomheder i kommunen styrkes for eksempel
gennem øget samarbejde med Connect Køge.

KØGE FÆLLES JORD
Et lidt nyere initiativ er Køge Fælles Jord, en forening af grønne
interessenter der har lejet en grund på 2,3 hektar af kommunen,
der ligger blot to kilometer Syd for Køge station. Her udvikler
de nyttehaver og madskov og underviser i permakulturprincipper, ofte i samarbejde med blandt andet jobcenteret.
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Planen viser, hvordan Køge Kyst-området fra starten blev tænkt som en samlet
bebyggelse med grønne strøg og tre nye forbindelser på tværs af jernbanen.
Planen er som bebyggelsesplan overholdt næsten ned til mindste detalje.
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KØGE KYST – ERFARINGER
FRA FØRSTE HALVLEG AF EN
BYOMDANNELSE

Jes Møller
Konsulent, tidligere projektdirektør
i Køge Kyst P/S

FORHISTORIEN
Næsten alle i Køge ved i dag hvad ”Køge Kyst” betyder, men for
10 år siden, da projektet startede, var det nærmest et fremmedord i den lokale ordbog. Og selv om der havde været talt om
byudvikling på Søndre Havn i mange år inden da, kunne man så
overhovedet tro på, at det hele blev til noget?
Faktisk startede Køge Kysts forhistorie helt tilbage i 1990’erne,
hvor Køge Byråd inviterede byens borgere og aktører til nogle fremtidsværksteder for at drøfte mulighederne for at rokere
rundt på brikkerne i byen, så Søndre Havn blev afviklet som
erhvervshavn og omdannet til en ny bydel, der kunne ”vende
Køges ansigt mod vandet”. En forudsætning for denne plan var
at udvide Køge Havn mod nord, blandt andet ved etablering af
et stort jorddeponi. I Køge har by og havn på denne måde ikke
været i konflikt med hinanden – politisk er der hele vejen igennem givet høj prioritet til udviklingen af både by og havn.
Gennem 00’erne blev der udført en del forarbejder til omdannelse af Søndre Havn. Der blev skabt klarhed om havnevirksomhederes lejekontrakter og deres mulige fremtid i den nye
havn. Der blev afholdt en arkitektkonkurrence om Søndre
Havns fremtid. Det blev politisk besluttet, at kulturen skulle
være ”driver for byudviklingen”, og de første tanker om et nyt
kulturhus i Køge blev fostret. Endelig blev det besluttet at lede

efter en stærk samarbejdspartner, som kunne hjælpe kommunen både finansielt og kompetencemæssigt med at løse denne
udfordrende opgave.
De økonomiske udfordringer lå særligt i at oprense de forurenede grunde på havnen, så det kunne blive til ”rigtig by” med
boliger og dernæst i at etablere de forbindelser på tværs af jernbanen (i folkemunde kaldet Berlinmuren), som i praksis kunne
vende byens ansigt mod vandet. Kompetencemæssigt var der
behov for en dedikeret organisation, som kunne arbejde relativt
selvstændigt med arealudvikling, byggemodning, grundsalg og
en række tilknyttede aktiviteter, som rakte ud over de sædvanlige opgaver for en kommunal planafdeling.
Efter nogen tids søgning blev der fundet en samarbejdspartner
– Realdania Arealudvikling (som selskabet hed dengang – nu:
Realdania By og Byg). Realdania var af flere grunde den helt
rigtige partner for Køge Kommune. Begge var interesseret i at
tænke visionært og innovativt med hensyn til byudviklingens
indhold, og der var enighed om at give særlig prioritet til bæredygtighed, borgerinddragelse og udvikling af kulturlivet lige
fra starten.
Inden selskabet Køge Kyst kunne dannes, var der dog en række
forarbejder, der skulle på plads. Der skulle gennemføres analy-
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Den første karré på Søndre Havn er på grund af sin farvesætning blevet
døbt ”guldkaramellen”. Karréen rummer 44 lejligheder og tjener som en
vellykket reference for det øvrige byggeri på Søndre Havn.

ser af forurening, støj, geologi, infrastruktur og andre forhold af
betydning for den samlede projektøkonomi, som begge parter
skulle forpligte sig til. Der skulle også udvikles en selskabsform,
som var tilfredsstillende for begge parter, og for Statsforvaltningen, som efterfølgende skulle give grønt lys for kommunens
grundsalg uden udbud og for hele selskabskonstruktionen.
Alt dette blev bragt på plads i løbet af halvandet år, så Køge Kyst
som partnerselskab for udvikling af Stationsområdet, Søndre
Havn og Collstrop-grunden kunne stiftes i januar 2009. Straks
efter blev den første bestyrelse sammensat af to politikere fra
Køge Kommune (Marie Stærke og Jørgen Mikkelsen), to repræsentanter fra Realdania Arealudvikling (Mette Lis Andersen
og Peder Baltzer Nielsen) og en uafhængig formand ( Jørgen
Nue Møller). Bestyrelsen ansatte en projektdirektør, og det lille
projektsekretariat flyttede i løbet af foråret 2009 ind i Havnen
39, stuen til højre – i den bygning, hvor Køges havnekontor tidligere havde ligget.

PROJEKTKONKURRENCE OG UDVIKLINGSPLAN
Den første aktivitet i det nystartede Køge Kyst-selskab var afholdelsen af en tværfaglig, international projektkonkurrence, hvor
fem hold kom med deres respektive forslag til, hvordan Køges
udviklingsplan skulle strikkes sammen og dermed kæmpede
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både om æren og om en beskeden økonomisk ”flidspræmie”.
Arkitekterne bidrog med en bebyggelsesplan, koordineret med
ingeniørernes forslag til infrastruktur og landskabsarkitektenes
bud på, hvordan stedets herlighedsværdier (særligt Køge Bugt
og den fredede strandeng) skulle udnyttes bedst muligt. Sociologer, kommunikationsfolk og andre fagfolk supplerede med
deres ideer til bydelens fremtidige kulturtilbud, borgerinddragelse og bæredygtighed.
Undervejs i selve konkurrenceprocessen skulle de konkurrerende hold møde op og ”åbne bøgerne” over for hinanden og over
for Køges borgere for på denne måde at igangsætte dialogen med
alle interesserede om bydelens fremtid. Inden konkurrencen var
slut, havde mellem 200 og 300 mennesker været i Tapperiets store sal hele fire gange, og mange af deltagerne havde præget debatten med stærke synspunkter og et stort engagement.
Da konkurrencen var afgjort, stod Køge Kyst med et værdifuldt
materiale, og selskabet havde på forhånd sikret sig muligheden
for at plukke det bedste fra de forskellige forslag og sætte det
sammen på en ny måde i en samlet udviklingsplan for projektet.
Og det var, hvad der skete i løbet af foråret 2011 med nogle af
rådgiverne fra de forskellige konkurrencehold omkring bordet.
Særligt kan fremhæves Vandkunsten som pennefører på bebyggelsesplanen og de bymæssige sammenhænge og SLA som

tovholder på planens grønne indhold. Disse to rådgivere er 10
år efter stadig engageret i at løse væsentlige opgaver for Køge
Kyst-projektet.
Inden sidste punktum kunne sættes, og udviklingsplanen kunne lanceres for offentligheden og for de fremtidige bygherrer i
oktober 2011, var der en politisk proces, dels i Køge Kysts bestyrelse og dels i Køge Byråd. Nogle måneders frem-og-tilbage
drøftelser om bebyggelsesprocenter, arkitekturkrav, strandløsninger, broer og tunneller med videre førte til et resultat, som
bagefter har vist sig at være meget robust over for skiftende
vindretninger, både politisk og kommercielt.
En vigtig ingrediens i udviklingsplanen er den stærke satsning
på kultur og byliv i Køge Kyst-området – under overskriften
”Livet før byen”. I aftalen mellem Køge Kommune og Realdania
indgik en kulturpulje, der kunne bruges til (med)finansiering af
midlertidige aktiviteter, byrum og lokaler, alt med det formål at
åbne det hidtil lukkede havneområde for byens borgere, frivillige aktører og kommende bygherrer. Et konkret resultat af den-

ne indsats er bevaringen af ungdomskulturhuset Tapperiet som
et aktivt miljø på Søndre Havn midt mellem de nye boligkarreer, nu forsynet med et støjdæmpende ”mavebælte” omkring den
store sal, hvor der indimellem holdes koncerter.
Udviklingsplanen har siden 2011 været projektets ”bibel”, som
alle delprojekter har måttet forholde sig til, og som samtidig
har givet projektsekretariatet mandat til at udvikle de enkelte
anlægs- og byggeprojekter og søsætte nye kulturaktiviteter af
forskellig art. Det betyder ikke, at alting stemmer til punkt og
prikke, når man læser udviklingsplanen nu otte år efter, for selvfølgelig skal der være mulighed for at bevæge sig i forhold til
de nye problemstillinger og ideer, der opstår undervejs – og i
forhold til de mange nye parter, som sidenhen er blevet en del af
byudviklingsprocessen. Men hovedgrebene holder stadigvæk!

De grønne og blå strøg gennem bebyggelsen på Søndre Havn er navngivet
efter de gamle landsbyers oprindelige fællesarealer til græsning. Vi må her
nøjes med en visualisering, da de færdige almindinger ikke findes endnu.
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Det byplanmæssige hovedgreb er baseret på projektets overordnede vision og udmøntet i følgende fem principper:
•

Høj (men ikke for høj) tæthed

•

Skalatilpasning

•

Variation

•

Bynatur

•

Nye forbindelser

Tætheden skal bidrage til at opnå en kompakt stationsnær bydel, der inviterer til gang, cykling og brug af kollektiv trafik, og
tætheden giver samtidig mulighed for større intensitet i bylivet.
Omvendt er der naturligvis grænser for tætheden, hvis man
også vil opnå god kvalitet i boliger og friarealer – og det ville vi!
Skalatilpasningen er vigtig, når man bygger videre på en historisk by. I Stationsområdet, hvor vi er helt tæt på den historiske
bymidte, er der lagt skrappe grænser på højder og dimensioner,
mens der på Søndre Havn er grundlag for større voluminer, som
passer til havnens skala.
Variationen omhandler både størrelse, fysisk form og facadeudformning i de enkelte byggerier. Her har intentionen været at
bryde den tendens til monotoni, vi i disse år ser i meget moderne boligbyggeri.
Naturen har været et vigtigt element i udformningen af Søndre
Havn, dels for at understøtte samspillet med vandet og strandengen, som ligger tæt op ad det nye byggeri, og dels som inspiration til udformning af almindingerne som frodige grønne/blå
strøg gennem bydelen.
Tre nye forbindelser på tværs af jernbanen er en afgørende forudsætning for at de nye bydele kan fungere optimalt i samspil
med den eksisterende bymidte og resten af Køge. Derfor er der
lagt et stort arbejde i at placere og udforme disse forbindelser
(hvoraf de to allerede er etableret) helt rigtigt.
Disse byplanmæssige principper er vigtige, men kan ikke stå
alene. Udvikling af en levende og velfungerende ny bydel kræver også nogle principper for styringen af byggeriet og en organisering af bydelens drift og praktiske liv efter indflytning. Disse
elementer hører derfor med i udviklingsplanens hovedgreb.

SAMSPILLET MED BYGHERRERNE
En af de centrale parter i projektudviklingen er de private bygherrer. Grundkonceptet har fra starten været, at Køge Kyst med
udgangspunkt i udviklingsplanen sælger grunde (med byggeretter) til developere og investorer, hvorefter disse bygherrer
udvikler deres egne byggeprojekter målrettet anvendelsen til
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boliger, detailhandel, erhverv og/eller offentlige funktioner.
Køge Kyst har som hovedregel selv stået for alt det ”udendørs”,
det vil sige byggemodningen af arealerne mellem byggefelterne
og anlægget af ny infrastruktur – fra vejtunnellen under jernbanen til de små boligveje på Søndre Havn.
Selv om bygherrerollerne på denne måde har været klart fordelt
mellem parterne, har der været et stort behov for samarbejde og
koordinering undervejs i hvert eneste af byggeprojekterne. Dels
skal det jo hver gang sikres, at bygninger og udearealer spiller
bedst muligt sammen (hvilket bestemt ikke er nogen selvfølge!), og dels har Køge Kyst også ønsket at blande sig mere i de
private byggeprojekter end sædvanligt for danske kommuner.
Dette skyldes en erkendelse af, at den høje bykvalitet, som har
været ambitionen, i høj grad skabes gennem udvikling og kvalificering af de enkelte byggeprojekter. Der skal mere til end den
mere formelle kontrol af, at lokalplanernes bestemmelser overholdes (hvilket selvfølgelig også er vigtigt).
Samarbejdsmodellen omkring de enkelte byggeprojekter har
typisk bestået af mange trin. Først har Køge Kyst udarbejdet et
prospekt for det delområde, hvor byggeriet tænkes realiseret. I
prospektet er skitseret intentioner og principper for bygninger, friarealer, adgangs- og parkeringsforhold, klimasikring med
videre i ret præcise termer. På dette grundlag – samt en række
vilkår om priser, risici med videre – er der indgået en betinget
købsaftale. Herefter har bygherren med sin arkitektrådgiver udarbejdet et skitseprojekt, som undervejs er blevet drøftet med
Køge Kyst og til slut er godkendt af selskabets bestyrelse.

GRUNDSALGET
Det første store grundsalg foregik i Stationsområdet. En samlet
byggeret på 36.000 etagekvadratmeter blev i 2012 solgt til TK
Development med henblik på, at dette selskab med mange års
erfaring i detailhandelsudvikling skulle etablere en udvidelse af
Køge Bymidte i Stationsområdet, det område som i dag kaldes
Strædet. Projektet var fra starten meget innovativt, på grund af
den kompakte løsning omkring stationen og den eksisterende
historiske bymidte, det åbne gademiljø med ”loops” for fodgængerne til og fra Køge Torv og Køge Kysts krav om blanding af
byfunktioner. Hertil kom de mere grundlæggende arkitektoniske udfordringer, det giver at skulle tilpasse en ny rationel bebyggelse til et historisk byområde med høj bevaringsværdi.
Alene af disse årsager blev der brugt mange ressourcer på skitseprojekterne for de i alt 10 bygninger, som bymidteprojektet
består af. Efterfølgende er udførelsen af projektet blev kraftigt
påvirket af væsentlige arkæologiske fund i en del af området,
af vanskelige geotekniske forhold og af det tætte naboskab til
mange skrøbelige gamle huse.

Trods alle vanskelighederne og de justeringer af projektet, som
var nødvendige undervejs, blev biografen, rådhusudvidelsen og
de fleste butikker åbnet i 2017, og i løbet af 2018 er det kommunale genoptræningscenter, boligerne, de liberale erhverv samt
de sidste butikker kommet til.
Tilbage står dog stadig at få udskiftet belægningen og den underliggende vejkasse i Strædet og slipperne, som af praktiske
grunde blev udført af TK Development, men desværre i en for
ringe kvalitet.
På Søndre Havn tog det længere tid end forventet at nå frem
til det første grundsalg. Det skyldtes dels nogle formelle problemer omkring afgrænsning af udviklingsområdet i forhold til
strandbeskyttelseslinjen og dels de vanskelige forhold på boligmarkedet i årene lige efter finanskrisen. I 2012  - 13 begyndte
byggeriet i København så småt at komme i gang, men der gik
yderligere lidt tid før bølgen nåede til Køge.
Men i 2014 blev der underskrevet en betinget købsaftale med
Arkitektgruppen A/S som køber. Med Vandkunsten som arkitekt blev der udviklet et boligprojekt med 45 ejerlejligheder og
med en enestående placering for enden af Strandpromenaden

Stationsbroen er den ene af de to nye tværforbindelser
over veje og jernbane, som er realiseret for at koble
bymidten og havnen tæt sammen. Den brede trappe
er blevet det nye samlingspunkt i Køge bymidte.

lige ud imod den fredede strandeng. Det viste sig, at disse boliger gik ”som varmt brød” og til nogle relativt høje priser, som
bidrog til at vække interessen hos stadig flere potentielle købere
af nabogrundene.
I den efterfølgende proces har det været væsentligt lettere at finde interesserede bygherrer, men det gode spørgsmål for Køge
Kyst har hele tiden været, om disse bygherrer også var ”interessante”, altså om de i tilstrækkeligt omfang kunne leve op til
Køge Kysts vision og kvalitetskrav til byggeriet. Derfor er hver
enkelt bygherre udvalgt med omhu, og i et par tilfælde er den
betingede købsaftale aldrig blevet endelig, fordi der undervejs
opstod nogle konflikter, der ikke kunne bygges bro over. Men
dette er undtagelsen, når regnebrættet skal gøres op efter salg af
11 byggefelter, altså knap halvdelen af Søndre Havns i alt cirka
25 byggefelter.

RESULTATTAVLEN
Samlet set må det vurderes, at Køge Kysts samarbejdsmodel i
forhold til bygherrerne har båret frugt, set i forhold til at skabe
den kvalitet og variation i byggeriet og dets samspil med udearealerne, som var intentionerne i udviklingsplanen fra 2011. Både
hos Køge Kyst selv og hos professionelle iagttagere udefra er
det opfattelsen, at kvaliteten af de enkelte byggerier ganske vist
er varierende, men flere af bygningerne er direkte fremragende
som bud på en opfyldelse af udviklingsplanens mål om variation, tæthed og skalatilpasning. Og først og fremmest er det med
et sammenhængende projekt for bebyggelsens udearealer lykkedes at få startet rigtigt på etableringen af et nyt byområde, der
hænger godt sammen, klæder resten af Køge og rummer store
potentialer for den videre udvikling af livet i byen.
Tilsvarende vurderinger møder man som oftest, når man spørger de nye beboere, der over de sidste tre år er flyttet ind på
Søndre Havn, pt. ca. 400 personer. Ikke alle beboerne er endnu
100 % tilfredse med de praktiske forhold omkring parkering, affaldshåndtering med videre, og nogle af beboerne er generet af
de byggeaktiviteter i nærheden, som periodevis giver både støj
og vibrationer. Men de glæder sig samtidig over Søndre Havns
kvaliteter, den tætte opkobling på Køge by, stranden og naturen
lige uden for døren.
Det endelige bevis for høj bykvalitet i Køge Kyst kan naturligvis ikke føres endnu, da meget af byggeriet endnu ikke er udført (endsige detailplanlagt og projekteret), og da stadig kun
10 - 15 % af de nye beboere på Søndre Havn er indflyttet. Men
lad de bedste af de første byggerier stå som inspiration for de
kommende byggeprojekter, og lad beboerne udfolde deres
kreativitet i bydelsforeningen og gennem kulturelle aktiviteter,
som fortsat åbner området også for resten af byen – så kan det
ikke gå helt galt!
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De første cirka 100 mennesker flyttede ind på Søndre Havn i foråret 2017. Det blev
markeret ved en festlighed på Dyrskuepladsen lige overfor Strandengen. Byggeriet
er opført af AG Gruppen med Tegnestuen Vandkunsten som arkitekter.
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HVORFOR INVESTERE
I KØGES BOLIGBYGGERI?

Tony Christrup
Udviklingsdirektør hos
AG Gruppen A/S

CAMPISTERNE
Jeg besøgte Køge Kyst i 2013. Jeg havde fået at vide af Realdania,
at der var et område ved Søndre Havn, der var klar til udvikling.
Det kunne være, at det var noget for AG Gruppen. Jeg havde lidt
blandede følelser, da jeg så det. Her lå fastliggere i deres campingvogne. Mange af dem havde været her i flere årtier. Skulle vi
nu komme og ødelægge det? Men så gik jeg rundt og talte med
flere af dem. Der var ingen sure miner. De havde grundlæggende en forståelse af, at nu gik Køge fra at være industriby til at
være noget andet, og det var okay. De var vemodige, men kunne
godt se, at det ville være godt for Køge. Det gjorde indtryk.

BYEN VENDES MOD HAVET
Jeg havde mange overvejelser, da jeg tog tilbage fra Køge den
dag. Vores byggefelter ville være de første i udviklingen af
Søndre Havn. Hvordan ville det gå? Samtidig kunne jeg godt se
potentialet i at udvikle Søndre Havn til boliger og sætte gang
i transformationen af havneområdet. Køge var som så mange
andre byer i Danmark en by, hvor industrien havde erobret havnen, og byen lå med ryggen mod vandet. Det var en helt forkert
prioritering af byen. I AG Gruppen kunne vi hjælpe med at omgøre det. Vores byggeri kunne få byen til at vende sig mod havet. Og skulle det gå langsomt med at få vendt byens perspektiv,
ville vores byggeri ikke ligge som en strandet ø. Masterplanen

var udformet på en sådan måde, at vores byggefelter kunne leve
deres eget liv. De ville kigge på noget nyt. Så efter en del overvejelser sagde vi ja tak til at udvikle de to byggefelter på Søndre
Havn. Det har vi ikke fortrudt.

STRANDENGEN
Vores første projekt var Strandengen. Det er 44 ejerlejligheder på
4.958 etagemeter tegnet af Vandkunsten. Vi tog første spadestik
i marts 2016, og afleverede byggeriet et år senere. S
 trandengen
er designet til at udnytte placeringen ved vandet bedst muligt i
varierende højder, så flest muligt får glæde af udsigten udover
vandet. Boligerne er bygget op omkring et fælles gårdrum, der
er formet som et U. U-formen betyder, at gårdrummet skærmer
mod vinden, og samtidig åbner sig ud mod den grønne strandeng og Køge Bugt.
Strandengen er disponeret i mange forskellige størrelser og indretninger, så der er plads til både unge og ældre, singler, par og
familier med børn. Alle lejligheder er gennemlyste og har egen
altan eller terrasse. Næsten alle lejligheder har udsigt over vand,
strand og eng. Facaden er holdt i mørke tegl, mens vinduer, altaner og værn er i el-okseret aluminium i gylden farve, der spiller
flot op til de mørke teglsten og de maritime omgivelser.
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byområde, kommer man uundgåeligt til at træde nogen over
tæerne. Der er altid modsatrettede interesser. Villaejerne frygter mere trafik og mere støj. Sådan var det også med udviklingen
af Søndre Havn. Der var flere naboer, som brokkede sig højlydt,
og der var meget støj politisk.

AG Gruppen har benyttet sig af den mulighed, som Køge Kyst
har tilbudt nogle af bygherrerne på Søndre Havn, nemlig at
medfinansiere et kunstværk integreret i bebyggelsen. Dette
billede er fra indvielsen af kunstværket. Foto: Kirstine Mengel

STRANDPARKEN
Vores andet projekt var Strandparken, som vi afleverede til Dades i 2018. Projektet er tegnet af Juul Frost Arkitekter og er markant anderledes end Strandengen. Det er bygget i lyse teglsten,
der næsten har samme farve som marehalm. Karréen rummer
65 lejelejligheder på 6.145 etagemeter og varierer i højden fra
tre til seks etager. En portåbning i vest og to markante gennembrydninger i nord og øst fritlægger en seks etager bygning i det
nordøstlige hjørne, der udnytter udsigten over Køge Bugt.
Da vi skulle sælge Strandengen opførte vi en salgspavillon med
køkken og bad, hvor potentielle købere kunne komme ind og
se, hvordan en lejlighed ville se ud, og hvordan udsigten ville
være. Vi fik en meget positiv respons fra køberne på ejerlejlighedsprojektet. Lejlighederne blev solgt i løbet af ingen tid. Det
samme kan man sige om lejeboligerne, hvor størstedelen blev
udlejet allerede på første åbent hus. Så konklusionen må være,
at Køge Kyst har ramt plet med udviklingen af Søndre Havn,
som i løbet af ingen tid er blevet et virkeligt populært sted at bo.

KJØGE MINI-BY
Vi har altid oplevet et vellykket samarbejde med borgere, politikere og embedsmænd i Køge. Vi etablerede tidligt et godt
samarbejde med Kjøge Mini-by, hvor vi fik lov til at leje deres
parkeringsplads til byggeplads. Det er de mest fantastiske mennesker, som driver stedet. De har opført en tro kopi af Køge i
1865, hvor du så kan købe et minihus og få at vide, hvem der har
ejet det før. De har også en borgmesterkæde, som er en borgmester værdig. Det er et super sjovt initiativ.

SAMARBEJDET MED KOMMUNEN
Vi oplevede et rigtig godt samarbejde med kommunen og Køge
Kyst om udviklingen af Strandengen. Når man udvikler et helt
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Her var kommunen og Køge Kyst meget professionelle. De
håndterede klagerne og skærmede os fra det. De tog ansvar for
projektet. Det var en helt igennem positiv oplevelse. Vi følte virkelig, at de havde vores ryg. Det er sjældent, du har så stor opbakning og fælles fodslag mellem embedsværk, developere og
politikere. Som investor er det utroligt vigtigt, at du fornemmer,
at der er vilje til at bære projektet igennem. Du lægger mange
penge i de indledende faser, før byggeriet går i gang. Hvis projektet lige pludselig falder igennem politisk, har du mistet flere
millioner. Vi følte os på sikker grund i Køge hele vejen igennem.

KØGE KYSTS FORARBEJDE
I det hele taget oplevede vi, at Køge Kyst havde lagt et meget
professionelt forarbejde. Der var en gennemarbejdet helhedsplan for området, der forberedte byen på, hvad der skulle ske.
I helhedsplanen blev det præciseret, at Søndre Havn skulle
være en ny bydel med en markant kulturel profil. De nye boliger
skulle have kunst i byrummet og offentlig adgang, så kunsten
og vandet blev tilgængeligt for hele byen. Denne tankegang om
at give noget tilbage til byen var meget sympatisk og med til at
sikre, at borgerne tog godt imod os.
Inden projektet tog form, havde en antropolog været rundt i det
gamle erhvervskvarter og sat gang i en masse aktiviteter som
nye klubfaciliteter, legeplads og kunstinstallationer. Den proces
var med til at fortælle folk i området, at der skulle ske noget. De
blev mentalt forberedt på en anden fremtid. Det betød meget
for den stemning, der var i området. Folk var ekstremt positive
og altid meget engagerede i de arrangementer, vi gennemførte
på Søndre Havn. Ja, det virkede, som om hele byen var blevet
begejstret for byudvikling og var med på den transformation,
der skulle ske. Det er ret unikt og uden tvivl Køge Kysts og Køge
Kommunes fortjeneste.
Selve udviklingsprocessen var også vellykket, selv om den indimellem kunne føles lidt tung for en developer som mig. Vi kørte
en tæt dialog om projektet gennem workshops og processer.
Når kommunen blev bragt i spil, kendte de projektet i forvejen. De forstod, hvad vi ville. De udfordringer og problemstillinger, vi havde, blev håndteret ved dialog. Vi havde nogle gode
drøftelser af, hvordan vi kunne indfri ambitionerne for det nye
byområde. Når du ser på Søndre Havn nu, så er det et ret unikt
område. Vi har en tæt på by på kanten af Strandengen og vandet. Det er helt enestående at have en høj by på op til syv etager
med direkte udsigt til vandet.

Nogle gange kan et projekt miste pusten undervejs. Det er ikke
sket i Køge. De har holdt fast i visionen og arbejdet på at gøre
Søndre Havn til en integreret del af byen. Der er masser af aktiviteter på havnen, som trækker folk fra hele byen ned til vandet.
Her er alt fra Krible Krable-festival for de mindste til kinesisk
bevægelseskunst for de lidt ældre. Engagementet er vigtigt for
os som investorer. Det viser, at kommunen er engageret i at skabe en god by at arbejde, leve og bo i.

turtilbud og fritidstilbud i byen med museer, biograf og C
 ampus
Køge. Og så er der det nye supersygehus, som åbner i 2024. Det
nye supersygehus bringer arbejdspladser og nye borgere til
byen. Det viser fremdrift, som betyder meget for en investor
som os. Vi tør tro på, at den positive udvikling forsætter. Det
er heller ikke tilfældigt, at de store kædebutikker pludselig er
rykket ind i Køge midtby. De kan se potentialet.

VELLYKKET TRANSFORMATION

Som investor er jeg sikker på, at eventyret kan forsætte længe
endnu. Køge er godt på vej til at blive Region Sjællands hovedstad og et godt alternativ til København. Det er ikke længere
en soveby. Samtidig er der stadig områder, som kan udvikles i
Søndre Havn, i Herfølge og ved Køge Nord Station. Der er selvfølgelig en begrænsning for, hvor meget byen kan brede sig. Men
alt i alt er der stadig meget at tage fat på og arbejde med de kommende år.

Set fra mit perspektiv er der ingen tvivl om, at det er lykkedes
Køge at transformere sig selv. Byen er gået fra at være arbejderby til at være en by, der kan det hele. Strandengen er usædvanlig flot lavet. Det første krydstogtsskib har lagt til i byens havn.
Køge er pludselig blevet en turistattraktion. Krydstogtsskibet
viser, at kommunen er åbne for nye ting. Når nogen kommer og
banker på, så åbner man døren. Det understreger, at det er en
dynamisk by. Det er vigtigt for en investor.
Kommunen har turdet tænke stort og har været heldig. Beslutningen om ikke at lukke erhvervshavnen, men flytte den i
stedet, har helt sikkert gavnet byen, ligesom det nye transportcenter bringer erhverv til byen. Køge Nord Station er også en
vigtig brik i puslespillet med København-Ringsted-linjen. Motorvejsnettet er også blevet udvidet, så det er nemt at bo i Køge
og arbejde i København.
Køge er et virkeligt godt alternativ til København med lavere
boligpriser, god infrastruktur og en mere overskuelig bymidte,
hvor det er let at handle. Samtidig er der et stort udvalg af kul-

EVENTYRET FORSÆTTER

Byen har også forstået, at den skal blive bedre til at udnytte den
unikke placering ved vandet. I dag skærer jernbanen byen over
i to. Her er der planlagt en tunnel under jernbanen, så du kan gå
fra havnen ind til bymidten. Der er allerede bygget en stor gangbro over banen, der går direkte ind i bymidten. Sådanne tiltag
viser, at byen har forstået, at der er behov for at forbinde den
gamle by med vandet og udnytte den enestående natur endnu
bedre.
Hvis byudviklingen fortsætter på denne måde, ser fremtiden for
Køge lys ud.

Et øjebliksbillede af byggerierne på Søndre Havn fra foråret 2019. AG Gruppens
to karréer, Strandengen og Strandparken, ses i baggrunden til højre i billedet.
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Braunstein udvikler bryggeriet
i takt med byen

Claus og Michael Braunstein
Indehavere af Bryghuset
Braunstein på Køge Havn

I 2005, da vi realiserede drengedrømmen om et mikrobryggeri
på Køge Havn, var vi blandt de første mikrobryggerier i Danmark, og dengang var Køge Kyst endnu ikke en realitet. Siden
har byens dynamik og havnens rivende udvikling været tæt vævet sammen med vores egen rejse fra mikrobryggeri til oplevelsesvirksomhed.

Nu tager vi et nyt stort skridt i form af et nyt hus på kajen. Vi vil
gerne give vores mange tusinde gæster en endnu bedre oplevelse, og vi håber at den nye ramme om Braunstein kan udvikle
sig til et rigtigt ”Community House”. Beliggenheden i bunden af
havnen, tæt ved den blå bro og ved porten til den nye bydel på
stranden er i hvert fald helt unik. Vores håb er, at vi kan skabe
et naturligt mødested for borgere, foreninger og virksomheder i
Køge. Et sted, hvor der kan være fællesspisning og en bred vifte
af forskellige arrangementer.
Gennem hele vores historie har vi mærket opbakningen fra
kommunen, fra køgenserne og fra Køge Kyst. Ingen tvivl om
det. Vi var også medspillere for Køge Kyst fra starten, og vi har
faktisk kun ros til overs for et visionært bystyre i kommunen.
En enig kommunalbestyrelse gik i partnerskab med Realdania
for at sætte skub i Køges byudvikling. Nu kan vi se frugterne af
det samarbejde. Også helt bogstaveligt. Fra vores vinduer har vi
udsigt til en trafik af mennesker som aldrig før.

Næste trin i Braunsteins udvikling er et tap house, hvor man kan smage på
varerne, suppleret med et community house – et moderne ord for et forsamlingshus.
Det foreløbige projekter tegnet af Adept og ser sådan ud. Foto: ADEPT
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Mikrobryggeriet og destilleriet Braunstein på Køge Havn er i stadig højere grad
en oplevelsesvirksomhed, der tiltrækker et stort publikum både fra Køge og et
stort opland. Ved de større arrangementer rejses et telt på havnekajen.

Vi er selv født og opvokset i Køge og tilknytningen til byen er en
rød tråd i vores historie fra mikrobryggeri til mikrodestilleri og
til et moderne forsamlingshus. Vores bygninger huser ikke kun
brygværk og lager, for vores åbent-hus-arrangement har flere
hundrede deltagere hver måned. Ofte breder arrangementet sig
ud på kajen med telte og levende musik, og to gange om året er
vi vært for intime festivaller med fokus på henholdsvis specialøl
og whisky. Det er ikke en overdrivelse at sige, at Køges håndlavede øl og whisky trækker internationale turister til byen.

KØGENSISK MØDESTED
Oprindeligt så vi potentialet i lagerbygningerne her på havnen.
De var gamle, slidte og industrielle med en helt ideel beliggenhed. Nu bevæger havnen sig væk fra det industrielle og får fokus
på oplevelse, og vi går sådan set samme vej. Vores rejse går fra
at være producent af øl og spiritus til i voksende udstrækning at
levere oplevelser. Byudviklingen er til stor gavn for os, for vi har
en ambition om at være hele byens bryggeri og vi vil gerne være
et mødested for køgensere og andre venlige mennesker.
Den gamle industrihavn er ved at blive et sammenhængende og
varieret stykke by med boliger og fritidsaktiviteter godt knyttet
sammen med middelalderbykernen og transportmulighederne.

Vi ligger lige i smørhullet, hvor vi kan se alle de nye forbindelser
blive dannet mellem brostenene i den gamle by og et moderne
oplevelsesmættet bymiljø på kysten anno 2020.

NY ETAPE MED VÆGT PÅ OPLEVELSER
Vi har nogle gange på fornemmelsen, at teamet på Køge Kyst, i
højere grad end vi selv, har haft øje for, hvordan et mikrobryggeri passer godt ind i byudviklingen. I hvert fald har vi haft en
fantastisk opbakning til at omdanne en havneplads til et mødested. Vi har elementer af moderne forsamlingshus i vores tilgang
til at drive bryggeri, og det passer fint ind i Køges udvikling af
nye fællesskaber.
Den næste etape for os bliver at fortsætte vores udvikling med
endnu større vægt på oplevelse og mødested. Hvor den gamle
kirke-lignende lagerbygning lå, vil vi skabe et nyt hus, hvor køgensere, foreninger og virksomheder kan komme jævnligt. Det
skal være et naturligt mødested præget af kvalitet og åbenhed,
og vi vil bygge videre på det gode samarbejde, vi allerede har
med Køges foreningsliv, kommunen og køgenserne.
Tak for hjælpen, Køge!
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Dette skitseprojekt er udviklet af Fællesbyg Køge og er det første byggefællesskab
efter tysk og hollandsk forbillede i Danmark. Første spadestik er netop taget, og de
44 lejligheder forventes at stå færdige omkring årsskiftet 2020/21.
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KØGE KYSTS VIDEREFØRELSE
– HVORDAN KOMMER
PROJEKTET I MÅL?

Tove Skrumsager Frederiksen
Projektdirektør i Køge Kyst P/S

HALVVEJS I KØGE KYST
Lige nu, i 2019 byder en vandring gennem Køge Kysts projektområde på alle projektets faser. Der er stadig aktivitet på
den gamle industrihavn, kultursatsningen ”Etape 0 – Livet før
byen”, byggepladser og færdige boliger hvor der bor køgegensere. Der er nye butikker med nye arbejdspladser integreret med
den gamle handelsby. De nye blivende byrum begynder også at
give plads til byliv, ligesom klimasikringen og regnvandsløsningen er under udførelse. Der er flyttet knap 400 borgere ind, og
mere end 1.000 kommer til i løbet af de næste par år.
I Køge er udviklingsplanen for Køge Kysts områder og arealudviklingsselskabet Køge Kyst P/S to meget stærke rammer for
arbejdet. Udviklingsplanen er en velgennemarbejdet plan som
både omfatter visionspunkter, en fysisk plan og en økonomisk
plan for udviklingen over 20 år. Køge Kyst er en stærk projektorganisation med godt 10 medarbejdere, med egen bestyrelse
og en projektdirektør, med CEO-ansvar for Køge Kyst P/S – en
stilling jeg har fået lov til at bestride siden foråret 2017.
På den tid der er gået, siden selskabet blev stiftet i 2009, er knap
halvdelen af byudviklingsprojektet realiseret. Delområderne
udvikles i takt med at arealer kan sælges og bebygges. Derfor
er det også muligt at tilpasse udviklingsplanen i takt med at det
enkelte område konkretiseres. Det giver mulighed for, at gøre

brug af de erfaringer, der er gjort fra de første etaper, og bruge
dem til at gøre byen endnu bedre. Det betyder også, at det er
muligt at indarbejde de nye trends i byudviklingen i takt med,
at vi bliver klogere.
I det følgende fokuseres på nogle af de væsentligste udviklingstendenser i Køge Kyst-projektet: Flere fællesskaber, mere bæredygtighed, mere kunst og kultur og – sidst men ikke mindst
– nye partnerskaber med investorerne.

I MATADOR BOEDE MAN SAMMEN
Udviklingsplanens vision om social bæredygtighed er grund
laget for at arbejde med fællesskaber Fællesskaberne italesættes
som en af de nye trends i byudviklingen, men i virkeligheden er
det et ældgammelt fænomen, som der er behov for, at vi gentænker. På landet har det været helt almindeligt med en aftægtsbolig til ”de gamle”, når den ældste søn overtog gården. I Matador
skildres en bykultur, hvor familien Varnæs boede i forhuset,
Fede og hans kone i stuelejligheden ved siden af, og Røde og
Agnes ved siden af igen. Fattig og rig boede i samme byområde,
og flere generationer boede sammen.
Byen har historisk været et fællesskab. Det nye er, at vi er udfordret af nye familiestrukturer med mange singler, og familier
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Dette udekøkken er et af de meget populære samlingspunkter i de
midlertidige byrum på Søndre Havn. Det kan blive på stedet nogle år
endnu, og derefter skal det flyttes til et andet sted på Søndre Havn.

der skal have plads til fire børn den ene uge, og ingen den næste.
Samtidig har de sidste 50 års planlægning af bykvarterer været
med til at dele os op, blandt andet fordi boligpolitikken primært
har forholdt sig til de almene boliger, og fordi husejerskabet har
været overladt til et forhold mellem grundejer og markedet, og
at der derfor ikke har været fokus på diversiteten med forskellige boligstørrelser og boformer i vores byer.

mere frie – andre mere forpligtende. I 2020 bliver P
 ension Danmarks 50+ livsstilsboliger Skibet færdigt, og F
 ællesbyg kommer i
2021 sammen med PFA’s seniorbofællesskab. Køge Kyst får altså
meget snart tre eksempler på nye, men forskellige fællesskaber,
og der er for tiden stor efterspørgsel efter dem alle.

Glæden ved at spise sammen i en madklub om onsdagen, at mødes kort på tørreloftet mellem klemmer og bleer eller få livsvigtig hjælp til en punkteret cykel følges med irritationen over, at
naboens vasketøj har hængt til tørre i gården i en måneds tid,
eller at genboens søn igen har holdt fest og gæsterne smidt cigaretskodder i fælleshaven. Der er mange som har skrevet om alt
det gode ved fællesskaber, men fællesskaber er også forbundet
med spændinger der skal håndteres af fællesskabet. Fællesskabet
kan også være med til at holde priserne nede, hvis borgerne kan
deles om fællesfunktioner, for eksempel fælleskøkken, gæsteværelser eller værksted. En undersøgelse, Realdania har lavet, viser,
at et af de største samtidsproblemer blandt borgere i Danmark
er følelsen af ensomhed. Fællesskaberne giver en anderledes by.
Køge Kyst vil derfor i de kommende år arbejde for at skabe og
understøtte eksempler på nye byfællesskaber og boformer. Der
kan være helt forskellige ønsker og modeller. Nogle kan være

Stationsnærhed, omlægning af trafik, CO2-neutral fjernvarme,
LAR og en robust klimasikring er nogle af de hovedgreb som er
indbygget helt overordnet i Køge Kysts udviklingsplan, og som
fortsat er helt afgørende for at skabe en bæredygtig bydel. Men
det er ikke løst med det. Bæredygtighed har også fået et andet
og langt mere alvorligt fokus siden 2011. FN’s verdensmål og
klimaforandringerne giver et fornyet fokus på den langsigtede bæredygtighed i byerne. Næste skridt for Køge Kyst bliver
derfor at finde de rigtige værktøjer til at understøtte udvikling
af bæredygtigt byggeri og bæredygtige byer. Den udvikling
skal ske sammen med investorerne, entreprenørerne, Køge
Kommune og borgerne.
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BÆREDYGTIGHED

Byttecentral, udekøkkener, arkitektoniske løsninger som beskytter boliger mod støj, genanvendelse af regnvand, solceller
og vedvarende energikilder er eksempler på tiltag, vi kan gøre

mere ved. Samtidig arbejder vi med en målsætning om en miljøcertificering efter ”DGNB guld” i alle de nye kontrakter. Det
er et værktøj til at fremme flere eksempler på hvordan bæredygtigheden kan fremmes i byggeriet, ikke bare som enkeltstående eksperimenter, men som demonstrationsprojekter, der kan
være med til at flytte branchen og byens drift i en mere bæredygtig retning.

KUNST OG KULTUR ÅBNER BYEN FOR ALLE
Klubberne på Søndre Havn er en del af arvesølvet i Køge. På
Søndre Havn har Valkyrien og Køge Kano og Kajak Klub skabt
liv og aktivitet i mange år, og der er kommet mange flere aktive
klubber til, med aktiviteter som også fremadrettet vil skabe aktivitet og liv på Søndre havn. Når bydelen er færdig vil der være
3-4.000 nye køge-borgere på Søndre Havn. De er allerede i gang
med at skabe attraktive aktiviteter og arrangementer indenfor
de rammer, der er.
Vi er meget tilfredse med denne udvikling. For det er vigtigt, at
der er borgere og foreninger, der føler ansvar for bydelen. Faren

kan være, at der i takt med byudviklingen også sker en privatisering, så området lukker om sig selv. Der skal ikke så meget til,
før man som almindelig borger ikke ”bare” går ind. Intentionen
i udviklingsplanen er, at byen skal invitere den uorganiserede
idræt og de unge og alle andre til at bruge byens rum.
Køge Kysts kultur- og bylivsstrategi med midlertidige byrum
og arrangementer (den såkaldte Etape 0) har givet os væsentlige erfaringer med hvilke kulturelle aktiviteter, der kan bære i et
område som Køge Kysts. De har givet os inspiration til nye initiativer, og de har skabt kendskab til Køge Kyst i hele Danmark. De
midlertidige aktiviteter er blevet skabt sammen med klubber og
alle de engagerede borgere. I de kommende år kommer vi til at
nedlægge nogle af vores midlertidige byrum, og de nye blivende
byrum erstatter de midlertidige i takt med, at byen tager form.
Et godt eksempel på, at rammer for kunst og kultur trækker folk
ud i området, er vores udekøkken. Udekøkkenet er udviklet og
drives af Køge Kyst. Det er skabt i samarbejde med borgere,
som efterspurgte muligheder for at lave mad ude. Det Mobile
Udekøkken, som Jeppe Åbille havde lavet som en del af udstil-

Efter grundige forhandlinger har Køge Kyst netop indgået en betinget købsaftale med PensionDanmark om en stor etape
med omkring 45.000 kvadratmeter byggeret til boliger, butikker og fællesfunktioner, baseret på et prospekt udarbejdet af
parterne i samarbejde. Bæredygtighed og fællesskaber bliver nøgleord for det nye byggeri.
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lingen Urban Play i 2012, var der så stor rift om, at borgerne
efterspurgte mere. Derfor byggede Køge Kyst et nyt midlertidigt udekøkken, som man også frit kan bruge, og udekøkkenet
skaber liv. Samtidig kan borgere bruge køkkenet og invitere til
børnefødselsdag eller møde, selvom man bor et andet sted eller
ikke ville have plads hjemme.

rede idræt og tiltrække de borgere, som ikke lige nøjagtigt bor
på Søndre Havn, eller er aktive i en klub, for eksempel ved fortsat at skabe rammer som udekøkkenet eller lokke nysgerrige ind
i området med kunst.

Ligesom bylivet inviterer til at bruge byen, er kunst i byens rum
en invitation til at komme og se den, og kunsten er derfor også
et værktøj, der kan nedbryde eller forhindre usynlige grænser i
byområder – bare fordi den er der. På den måde er et vægmaleri
i en byport eller et udekøkken noget helt andet end et sofastykke, man kun kan se inde i stuen.

Køge Kyst-modellen er nærmere beskrevet i Jes Møllers artikel
(s. 64). Den giver en klar arbejdsdeling i købsaftalerne mellem
bygherrer, som skal bygge husene, og Køge Kyst, som sikrer infrastruktur og attraktive byrum, som beskrevet i udviklingsplanen og i prospekterne.

Dette arbejde kan Køge Kyst ikke klare alene, og Bydelsforeningen har allerede en aktiv rolle i kultur- og bylivet. Køge Kommune, virksomheder og andre institutioner er også centrale
aktører. Etape 0 trænger også til at blive til noget nyt, fordi byen
ændrer sig, og der hele tiden kommern nye aktører til. Vores
vurdering er, at der er et stort potentiale både i Søndre Havns
klubber og foreninger og i bydelsforeningen. Der skal nok gøres
en særlig indsats for fortsat at kunne understøtte den uorganise-

Søndre Havnedag blev afholdt den 24. august 2019 for niende gang. Der var
omkring 5.000 fremmødte og masser af aktiviteter i det fine solskinsvejr.

76

FORHANDLINGER MED INVESTORERNE

Modellen skaber helt grundlæggende et forhandlingsrum, hvor
Køge Kyst mødes med investorerne. Det er i forhandlingsrummet, der er mulighed for refleksion og udvikling, så parterne kan arbejde mod et fælles mål for de enkelte projekter, og
med udvikling af nye løsninger, som tilsammen skal give den
gode by. Det stiller krav til både køber, grundsælger, arkitekter
og ingeniører – og også til kommunen som myndighed. Dette forhandlingsrum ændrer også på de traditionelle roller og
autoritetsrelationer. Men hvis vi vil skabe udvikling, er der helt

nødvendigt at skabe plads til at udviklingen kan ske mellem de
parter, der skal løse opgaven.
Derfor arbejder vi i Køge Kyst med at udvikle forhandlingsrummet, således at visionerne for bæredygtighed, nye boformer og
rammer for kultur og fællesskaber indarbejdes allerede i købsaftalen og derefter bliver et fælles grundlag for udvikling af de
enkelte projekter.
Skitseprojekterne er i denne sammenhæng vigtige. Her sætter
vi barren højt for at opnå god kvalitet med hensyn til arkitektur,
funktioner og materialer. Vi indbyder til et anderledes samarbejde, som stiller krav til åbenhed, tillid og ledelse. Parterne er
nødt til at kende både egne og forstå de andres ønsker og forudsætninger, for at det kan lade sig gøre. Ellers ender det med,
at alle bare gør som de plejer, hvilket i forvejen er en af de store
udfordringer for byggeriet. Kendetegnet for de bedste af byggerierne i Køge Kyst er, at der har været et reelt og tillidsfuldt
samarbejde om udvikling af skitseprojekterne, hvor der er givet
plads i processen til at arbejde med arkitektur og nye løsninger
og plads til at tænke kreativt.
Tillid og samarbejde mellem parterne er derfor helt væsentlig
parametre for at opnå god kvalitet. Det er derfor vigtigt, at samarbejdspartnere vil mere og andet end bare at bygge et fint hus
med fortjeneste. Køge Kyst søger derfor partnere, som er interesseret i at bygge rammer for et godt liv. Vi har både eksempler
på samarbejder, der er gået rigtig godt, nogle der har været udfordret og nogle, der slet ikke er blevet til noget.

NYE PARTNERSKABER
Ved salget af 45.000 etagemeters byggeret i en ny etape på
Søndre Havn har Køge Kyst og Pension Danmark indarbejdet
et fælles værdigrundlag for hele bydelen allerede i købsaftalen,
I samarbejdet med Pension Danmark bygger vi i fællesskab på
erfaringerne fra bofællesskabet Skibet i Køge Kyst, og der er et
fælles mål at indrette området med afsæt i de kommende beboeres ønsker til boliger og bydel. Skibet er udviklet i samarbejde
med Realdania for at skabe eksempler på boformer, som kan
afhjælpe det meget store samfundsproblem, der handler om ensomhed. Pension Danmark har oplyst, at der er 500 på venteliste
netop til bofællesskabsdelen i Skibet. Ud over et udvidet samarbejde om værdigrundlag for selve bydelen, har vi også aftalt et
samarbejde om at løse den meget den omfattende forurening,
der er på grunden bedst muligt.

Et andet eksempel på partnerskab med en potentiel investor i
de tidlige faser er udviklingen af Collstrop- grunden, en gammel
industrigrund tæt på Køge Station. Den er også forurenet, og
det er vanskeligt at håndtere den ved at projektudvikle og sælge enkelte byggefelter. Samarbejdet mellem Køge Kyst og den
kommende bygherre skal i dette tilfælde omfatte både prospekt
for anvendelse af bydelen, borgerinddragelse, bæredygtighed
og fællesskaber.
Collstrop-gunden er også et eksempel på at udviklingsplanen
skal tilrettes. Hovedstrukturen er stadig meget robust, og stationsbroen giver et godt afsæt for sammenhængen og forbindelserne til den nye bydel. Men det er ikke længere oplagt at bygge
en ren ”businesspark” alene med kontormiljøer. Kontormiljøerne skaber ikke tilstrækkeligt byliv til at bydelen for alvor kan
blive en del af Køge bymidte. Den gode by tænkes i dag med
afsæt i at få blandede byfunktioner ind i bydelen, så den på samme tid understøtter detailhandlen, kontorarbejdspladser og boligbyen, og lige netop her bliver både investors kompetencer og
interesser helt centrale.
Collstrop-grunden kan om nogle år blive et andet eksempel på,
hvordan et byudviklingsselskab kan arbejde med et udvidet forhandlingsrum, med perspektiv og plads til udvikling, så vi kan
skabe den gode bykvalitet.

NUTID OG FREMTID – HVORDAN KOMMER VI I MÅL?
De største opgaver for Køge Kyst i de kommende år bliver at få
SH4 og Collstrup-grunden udviklet og bygget. Desuden vil underføringen under jernbanen skabe den sidste og meget vigtige
forbindelse mellem bymidten, Søndre Havn og Collstrop-grunden. Forhandlingsrummet kan bruges til udvikling og kreativitet, selvom der også er udfordringer, og til at skrue op og ned på
værdierne, så de også er visionære for nutid og fremtid. Hvis vi
kan få det til at ske i samarbejde med aktører, der tager et samfundsansvar, kan det blive rigtig godt, særligt hvis vi kan krydre
det hele ved samtidig at skabe rammerne for kultur og bylivet.
Når dagspressen dagligt har bragt artikler om støj og vibrationer
fra byggeriet i sommerferien, eller et teknisk problem tilsyneladende er uløseligt, så er det skønt at gå en tur gennem området
og huske på, når en bygherre siger: ”Det tog godt nok lidt længere tid med det skitseprojekt, end vi havde regnet med, men
det blev også meget, meget bedre. Skal vi ikke lave noget mere
sammen”? Eller en investor på en konference siger: ”Der findes
ikke mere attraktive steder at bygge boliger i Danmark, og det er
svært at finde i Europa. Jeg plejer at sammenligne Søndre Havn
med Barcelona”.
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Tapperiet – et ungekulturhus
midt i en ny bydel

SAMSPIL MED KØGE KYST
Susanne Madsen
Leder af ungekulturhuset
Tapperiet på Køge Havn

DEN FØRSTE DAG
I et tilbageblik er der naturligvis utroligt mange vigtige dage i
et sted som Tapperiets historie. Den dag i 2005 da vi overtog
nøglerne til at gammelt gastapperi stuvet af vejen mellem anden ligeså bedaget industri i et halvglemt hjørne af den øde
Søndre Havn. Den dag vi første gang slog dørene op til, hvad
der på daværende tidspunkt var et voldsomt nyskabende og
ukarakteristisk frækt bud på et kommunalt ungekulturhus. Den
første udsolgte koncert, som kom i stand, fordi der allerede fra
start var unge, der insisterede på at livemusikken måtte være et
grundvilkår for et vedkommende sted.
Nephew skulle komme, og de var næsten lige så uprøvede som
os. Dagen kom, og vi slog dørene op og stanken af død slog os
i møde, mens vi famlede med at forstå, hvorfor al strøm i huset
pludselig var væk. Nogen havde i nattens mulm klippet hovedkablet og sprøjtet en utroligt ildelugtende væske ind i koncertsalen, så alt et kort øjeblik tegnede til at blive til ingenting. Så
tog fanden ved fællesskabet på Søndre Havn, og da klokken
nærmede sig koncertstart var eneste tilbageværende spor efter
den overhængende katastrofe en svag duft af bræk, som heldigvis aldrig har afholdt et rytmiske publikum fra at nyde en stærk
og velspillet koncert.
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Den dag i 2009 rokkede fundamentalt ved selvforståelsen på
Tapperiet. I årene frem til da havde blikket været stift rettet
mod at skabe den fedest tænkelige ramme om ungekulturen i en
måske til tider lidt egenrådig ånd. En eftertænksomhed sneg sig
nu ind og Tapperiet bevægede sig i al ubemærkethed ind i en ny
fase, hvor det at eksistere i sammenhæng med sine naboer blev
et vilkår, der ikke var til at komme udenom. Man kan vist rolig
sige, at lidt modgang var med til at gøre os stærke, for det første

Støjrenovationen har tilført Tapperiet et nyt stort
rum, der kan bruges til mange forskellige aktiviteter.

rigtige udviklingsprojekt på Søndre Havn blev en akustikregulerende skal til Tapperiet, som skulle fremtidssikre et levende og
sprælsk ungekulturhus placeret midt i Køge Kommunes største
byudviklingsprojekt til dato.
Projekt Køge Kyst tog fart, og Tapperiet blev inviteret til at løbe
forrest. Modern Jazz Days foldede sig over årene ud og endte
som landets fjerde største jazzfestival, altid med det frækkeste
program og den smukkeste udsigt. Et utal af Søndre Havnedage flimrede også forbi med sommerlette kunstvandringer i det
stadig spæde bylandskab omkring Tapperiet. Selv skaterne blev
taget seriøst og fik med vekslende succes at føle, hvad der kunne
komme ud af at være koblet på den store byudviklingsmotor på
Søndre Havn.
I foråret 2017 flyttede de første af mange nye naboer så endelig
ind, og selv om de foregående år var gået med at spille lystigt
sammen med Køge Kyst, så markerede ibrugtagningen alligevel en tredje fase i Tapperiets unge liv. Nu skulle naboskabet for
alvor stå sin prøve med alt hvad det indebar af modne damer til
spire-workshops, differentierede priser i caféen og utallige ravklædte jazzbrunches.

DET NYE NABOSKAB
En bydelsforening, et dronningebesøg, en arkæologisk udgravning og en masse sjove, oplysende og tilfældige møder på og
omkring Tapperiets område senere, tegner det nye naboskab
sig som en egentlig berigelse. Det manifesterede sig klarest den
dag i midsommeren 2019, hvor invitationen til Tapperiets leder om at tale ved den genopstandne Sankt Hans-tradition på
Søndre Strand indløb. Det tog vi som et udtryk for, at sammenhængen mellem Køge Kommunes voldsomt nyskabende og
ukarakteristisk frække bud på et ungekulturhus og de naboer,
som nu dagligt kan glædes over den smukkeste udsigt, findes.
Strategien om Livet før Byen kunne bære og muligheden for at
løbe videre med det store, fælles kulturprojekt pibler stadig ud
af alle porrer på Søndre Havn.
Den fælles fremtid tegner lys, og Tapperiet er stadig ikke blevet
ældre, end at vi glæder os til fortsat at løbe allerforrest.

Tapperiet er et levende ungdomsmiljø på Søndre Havn og er derfor tænkt ind
som en blivende funktion i den nye bydel. De støjmæssige udfordringer er løst
med et ”mavebælte” rundt om den store sal, hvor koncerterne foregår.

79

Køges nye gågade Strædet er koblet med Torvet og de øvrige gågader
gennem smalle slipper og Jernbanegade på tværs. Bymidten er på
denne måde blevet udvidet, men ikke opsplittet mellem nyt og gammelt.
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BUTIKSLIVET I KØGE
– MULIGHEDER OG
UDFORDRINGER

Per Nyborg
Adm direktør for ICP A/S

FORHISTORIEN
Køge har altid været en handelsby – i hvert fald fra 1288, da byen
fik købstadsrettigheder – men måske allerede fra slutningen af
900-tallet, hvor Harald Blåtand opførte vikingeborgen lidt vest
for Køge by.
Handel har altid været af stor betydning for en by, og i dag er
butikslivet af afgørende betydning for byens identitet og for mulighederne for at fastholde og tiltrække nye borgere.
Vi er alle som forbrugere i kontakt med detailhandelen enten
dagligt eller flere gange i løbet af en uge. Detailhandelen er det
erhverv, der genererer det største flow af personer. Detailhandelen er således sammen med caféerne og restauranterne en
meget væsentlig generator for bylivet, som de fleste er enige om
at værne om og fremme.

større arealbehov enten skulle søge en beliggenhed uden for bymidten eller alternativt undlade at etablere sig i Køge.
Køge var således landskendt som langt den største by i Danmark
uden en H&M. Først i forbindelse med realiseringen af en del af
Køge Kyst projektet blev der givet mulighed for at etablere handelsgaden Strædet, hvor arealrammen på de 400 kvadratmeter
ikke var gældende.
Derfor har Køge nu både fået en H&M og samtidig byens første
rulletrappe!

HVORDAN PÅVIRKES KØGES DETAILHANDEL
AF DE GENERELLE TENDENSER?

Køge bymidte var i mange år anderledes end de fleste andre
større byer i Danmark, når det handlede om butikslivet. Politikerne havde og har markante holdninger til, hvilke vilkår detailhandelen i Køge skulle fungere under.

Antallet af butikker har været faldende i Danmark gennem de
sidste mange år. Butikkerne er blevet færre: Til gengæld er de
typisk blevet større. Selv om vi aldrig har haft så få dagligvarebutikker som nu, har dagligvareforsyningen formentlig aldrig
været bedre. Især fremkomsten af discountbutikken eller lavprissupermarkedet har haft og har en kæmpe betydning.

I et forsøg på at beskytte butikkerne i Køge bymidte var det ikke
tilladt at etablere butikker med et areal større end 400 kvadratmeter i bymidten. Konsekvensen heraf var, at butikker med et

Borgerne i Køge har også glæde af denne udvikling. Byen har
fået tilført en lang række discountbutikker, som har suppleret
både varehusene Kvickly og Føtex samt supermarkederne Meny
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og Irma. Netto er fortsat den dominerende discountkæde i
Køge efter en række flytninger, udvidelser og opgraderinger af
flere af butikkerne i byen.

midten. Den største koncentration af store dagligvarebutikker
har Ølby Center med varehuset Føtex samt hele fire discountbutikker.

Ændringen af planloven i 2017 har givet mulighed for at etablere
større dagligvarebutikker – i bymidter helt op til 5.000 kvadratmeter, mens den maksimale størrelse i lokalcentre nu er 1.200
kvadratmeter. Byens største dagligvarebutik – Føtex i Ølby Center – er todelt med separate kasselinjer for ikke at overskride
den gamle arealramme, og butikken er endnu ikke blevet samlet
til en stor butik, selvom planloven nu giver mulighed for det.

På udvalgsvareområdet, som omfatter beklædning, elektronik,
langvarige forbrugsgoder med mere, er udviklingen noget anderledes. Udvalgsvarebutikkerne bliver også færre i antal, men
samtidig koncentreres butikkerne i de største byer og centerdannelser. De mindre og mellemstore byer har derfor svært ved at
opretholde udbuddet af udvalgsvarebutikker, hvilket de større
byer omvendt kan få glæde af i de kommende år.

Som i mange andre byer er der i Køge en tilbagevendende diskussion om, hvor dagligvarebutikkerne bedst kan placeres; skal
de primært ligge tæt på og understøtte bymidten, eller skal de
helst lokaliseres i tilknytning til de enkelte boligområder?

Køge er ingen undtagelse. Antallet af butikker er faldet, men
butikkerne har generelt fået et større areal. Ændringen af planloven i 2017 var mest radikal i forhold til udvalgsvarebutikker,
hvor der med nogle undtagelser var en maksimal størrelse på
2.000 kvadratmeter. Lovændringen fjernede helt dette loft og
gav den enkelte kommunalbestyrelse mulighed for selv at fastsætte den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker.

Indtil videre har Køge satset på et mix af en decentral dagligvareforsyning og en fastholdelse af store dagligvarebutikker som
Kvickly og Irma suppleret med en række discountbutikker i by-

Køge Torv spiller stadig en central rolle i byens handelsliv (og øvrige liv).
Her er der torvedag onsdag og lørdag.
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Der er dog endnu ikke sket særlig meget på den front i Køge:
Der er ikke tilført stribevis af nye storbutikskoncepter, men det
kan være, at det sker på lidt længere sigt. Planlægning tager tid
og tiden arbejder for Køge.
Detailhandelen i Danmark har gennem mange år været i gang
med en proces, hvor etableringen af nye udvalgsvarebutikker
stort set kun sker i forholdsvis store byer, hvortil Køge må r egnes.
De mindre og mellemstore byer har som nævnt i disse år vanskeligt ved at fastholde udbuddet af udvalgsvarebutikker, hvorfor koncentrationen mod de større byer fortsætter. Ændringen
i vore indkøbsmønstre, hvor vi i stigende grad foretager køb på
internettet, er med til at forstærke denne koncentration mod de
større byer.
Byer som Køge vil dog heller ikke gå fri. Vi nærmer os en situation, hvor næsten 25 % af vort forbrug af udvalgsvarer dækkes via
køb på nettet. Den største stigning i nethandelen sker i øvrigt på
udenlandske sites, så net-grænsehandelen har for længst passeret den sønderjyske grænsehandel.
Det kan mærkes i alle butikker, og en del af dem vil ikke kunne overleve denne udvikling. Der vil være behov for færre
butikskvadratmetre, og vi skal vænne os til en anden sammensætning af funktioner i bymidten.
Som en del af hovedstadsområdets 34 kommuner er Køge
underlagt landsplandirektivet om detailhandel i hovedstadsområdet, som regulerer, hvor der må etableres bymidter og aflastningsområder til detailhandel. Ved den seneste revision af
landsplandirektivet blev der åbnet mulighed for etablering af
en række nye aflastningsområder – blandt andet i Ishøj, som nu
kan planlægge etablering af flere store udvalgsvarebutikker.
Da der samtidig planlægges nye, store udvalgsvarebutikker i
blandt andet Næstved og Roskilde, er der ingen tvivl – konkurrencen om kunderne vil blive yderligere skærpet.
Med en stadigt stigende handel på nettet, er det en giftig cocktail for mange butikker og byer – også Køge.
Den ultimative nethandler Amazon er endnu ikke for alvor trådt
ind på den danske scene, men der er mange, der allerede nu
frygter, hvilket blodspor den kan komme til at trække. Der er
dog heldigvis en lang række butikker, som er i fuld gang med at
forbedre deres indsats på nethandelsfronten, så de kan tilbyde
forbrugerne løsninger, hvor de kan konkurrere med de internationale nethandlere.
Nethandelens vækst var et af argumenterne for at ændre lov om
butikstid – eller Lukkeloven – så butikkerne stort set selv kan

fastsætte deres åbningstider. Vi er gået i fodsporet på svenskerne, som tilbage i 1971 helt fjernede deres lukkelov. Resultatet i
Sverige har været, at byerne groft sagt er lukkede om søndagen
og til en vis grad noget affolkede de andre ugedage, mens de
eksterne shoppingcentre har åbent hver søndag hele året.
Noget tilsvarende er ved at ske i Danmark. Med nogle få undtagelser er de danske byer stort set lukkede om søndagen, mens
de store shoppingcentre har åbent. I Danmark ligger shoppingcentrene dog typisk i tilknytning til byerne og ikke eksternt som
i Sverige.
De store dagligvarebutikker har efter ændringen af lukkeloven
forøget åbningstiden på alle ugens dage og søndagen er i mange
tilfælde en af ugens bedste salgsdage.
Som en lang række andre handelsbyer kæmper Køge med at
have fælles åbningstider for udvalgsvarebutikkerne. Byen arbejder med såkaldte minimumsåbningstider, som er fælles for udvalgsvarebutikkerne. Det fungerer nogenlunde, men det kniber
med søndagene, hvor der ikke er fuld opbakning til fælles åbningstider hver 1. søndag i måneden. Her er plads til forbedring!

IKKE ET OVERDÆKKET SHOPPINGCENTER!
Et flertal af politikerne i byrådet har gennem mange år været
enige om, at hvis og når Køge skulle have tilført nye butikker, så
skulle det ikke være i form af et traditionelt, overdækket shoppingcenter.
Det var ellers tæt på i 2007 i forbindelse med udflytningen af CF
Petersens trælast og byggemarked fra Blegdammen midt i byen
til en ekstern lokalisering ved Værftsvej tæt ved Den Hvide By
(det tidligere Codan Gummi).
Frigørelsen af den centralt beliggende grund på Blegdammen
banede vejen for, at flere developere lancerede idéen om at
opføre en kopi af shoppingcentret SlotsArkaderne i Hillerød,
som med succes havde introduceret et overdækket butiksmiljø koblet direkte op på gågaden. I kombination med to centralt
beliggende p-huse tilførte SlotsArkaderne således ny energi til
Hillerød bymidte, som efterfølgende gjorde, at Hillerød blev
styrket som handelsby og fik noget af tidligere tiders opland tilbage.
Sådan skulle det ikke gå i Køge. Tanken om et centralt beliggende shoppingcenter blev sådan set godt modtaget, men kravet til
etablering af p-pladser kunne alene løses ved at opføre et p-hus i
tilknytning til bebyggelsen. Arkitekterne foreslog at etablere et
p-hus som et rundt tårn, der ville spille op til det gamle vandtårn
på hjørnet af Blegdammen og Søndre Allé.
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Her faldt kæden af. For det første var tanken om et p-hus ikke
populær blandt politikerne, men det der gjorde udslaget var,
at p-huset var mere end 2-3 etager højt. Det kunne simpelthen
ikke forenes med den historiske bymidtes skyline, og så faldt
projektet til jorden.

•

Har bymidten det rigtige mix af butikker, caféer og
andre servicetilbud, og hvordan er balancen mellem
kædebutikker og unikke butikker?

•

Kan turismen udnyttes bedre?

•

Hvordan kan kunsten og kulturen tænkes ind i bylivet?

I stedet blev Strædet blev bygget og har i dag tilført Køge en stribe nye butikskoncepter, som man tidligere skulle andre steder
hen for at besøge. Selv om operatøren af Strædet er et selskab,
som primært driver shoppingcentre, er Strædet ikke en traditionel centerbebyggelse, men en tilføjelse til bymidtens gågadenet og butiksliv i et nutidigt set-up.

•

Kan bymidten organiseres bedre?

•

Er det muligt at forbedre åbningstiderne og
markedsføringen af Køge?

Køge er derfor en af relativt få, større byer, der ikke har et traditionelt shoppingcenter. På den ene side understreger det byens
karakter baseret på en historisk bymidte med mange bevaringsværdige ejendomme i et særegent bymiljø, på den anden side kan
bymidten ikke tilbyde det overdækkede butiksmiljø, som mange
forbrugere efterspørger – især i den mørkere halvdel af året.
Hvorvidt den ene strategi er bedre end den anden, er der mange
meninger om, men foreløbig tyder alt på en positiv modtagelse
af Strædet blandt byens borgere, politikere og andre aktører.

HVORDAN FASTHOLDES DEN LEVENDE BYMIDTE?
Der er i dag en arbejdsdeling mellem detailhandelen i Køge bymidte og de store udvalgsvarebutikker i den nordlige del af byen
i henholdsvis. Den Hvide By og i Lyngvej-området. Der er ganske enkelt ikke plads til særligt mange store butikker i bymidten
i Køge, hvis man ikke udnytter mulighederne på Collstrop grunden, som støder op til den brede bro over jernbanen i forlængelse af Jernbanegade og Stationspladsen.
Det er derfor væsentligt, at man kan anvise plads til store udvalgsvarebutikker i den nordlige del af Køge. Omvendt stiller
det også krav til, at der ikke åbnes op for etablering af mindre,
bymidteorienterede butikker i det nordlige aflastningsområde,
hvis man gerne vil bevare Køge som en levende bymidte.
Der forventes som nævnt et faldende behov for fysiske butikker i
de kommende år eller i hvert fald en ændret efterspørgsel efter butikslokaler – herunder også i forhold til lokalernes beliggenhed.
Detailhandelen og bylivet er dynamisk, og der er et stort behov for både at have langsigtede strategier og målrettede, nære
handlingsplaner.
Det rejser adskillige spørgsmål omkring bymidtens fremtidige
muligheder.
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Hvis ambitionen om at fastholde Køge som en levende bymidte skal komme i mål, er der stærkt brug for en stillingtagen til
ovennævnte spørgsmål, hvoraf nogle af er rettet til de butiksdrivende og deres organisationer, mens andre involverer politikerne med flere.
Den bedste besvarelse og stillingtagen vil finde sted, hvis alle
aktører involveres i et fællesskab – et Bymidteforum – som på
den ene side sikrer, at alle synspunkter bliver hørt og som på
den anden side skaber fundamentet for bæredygtige løsninger,
som vil være bredt forankret blandt alle bymidtens aktører.
Jeg vil derfor opfordre til, at der etableres et formaliseret samarbejde mellem alle bymidtens relevante aktører, som politiker,
embedsmænd, de butiksdrivende, ejendomsbesidderne, turismen, kunsten og kulturen med flere, som kan sikre, at Køge
bymidte konstant kan udfylde sin rolle som et naturligt og attraktivt mødested og som markedsplads for såvel borgere som
andre besøgende.
Men tingene sker ikke af sig selv. Der er brug for handlinger.
Der er behov for indgåelse af bindende samarbejdsaftaler omkring strategier og målrettede handlingsplaner. Køge har ikke
oplandet for sig selv. Konkurrencen skærpes fra alle retninger
både geografisk og virtuelt, så det kan kun gå for langsomt med
at tage hul på fremtidens udfordringer!

Nørregade er en af Køges ældre gågader, som udgår fra Torvet.
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Køge Idrætspark – rammer for
et moderne fællesskab
FRA IDRÆTSBY TIL IDRÆTSPARK
Lene Østergaard Lunde
Direktør for Kultur- og
Økonomiforvaltningen,
Køge Kommune

Vi bliver til aktive idrætsudøvere, engagerede trænere, interesserede tilskuere eller noget helt fjerde, når vi træder ind i
rammerne på Køge Idrætspark. Her lægger en ny kunstgræsbane allerede i dag krop til trykket fra hundreder af små og store
fodboldstøvler, ligesom omridset til en ny foyer og idrætshal
vokser frem i den sydlige ende af banen. Samtidig skyder de tre
private kontor- og detailhandelstårne op. Om få år er idrætsparkens supermarked, kontorer, omklædningsrum, tribuner, haller
og baner et epicenter for idræt i Køge Kommune. Et idrætscentrum med plads til bredde og synergi.

EN IDRÆTSVISION OG EN FODBOLDFUSION
Foråret 2019 blev Køge Stadion indviet med fodboldstævne og
1. divisionskamp. Men drømmen om en moderne idrætspark
startede mere end ti år tidligere. De slidte omklædningsrum,
der er mere end 50 år gamle, stod nemlig i stærk kontrast til den
befolkningsvækst, som Køge stod overfor.
I 2006 var næsten 21.000 borgere medlem af en af kommunens
idrætsforeninger. Der var brug for større rammer for breddeidrætten, og Køge Stadion-området blev udpeget som fremtidens idrætsby. Et sted der med nye faciliteter skulle kunne give
plads til de mange aktive idrætsforeninger og løse deres kapacitetsproblemer. Tre år senere blev den nye fodboldklub, HB
Køge, dannet af mandskaberne fra Herfølge og Køge Boldklub.
Med fodboldfusionen opstod ønsket om et fælles moderne
hjemmebanestadion.
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Siden slutningen af 00’erne har de populære plæner mellem
Stensbjergvej og Ringvejen lagt jord til skiftende projekter.
Idrætsbyen fra 2006 ændrede løbende navn, form og formål i
debatterne, indtil den i 2017 blev til en idrætspark, Køge Idrætspark. Et nyt anlægsprojekt dimensioneret til ikke at være for lille og ikke for stort, men stort nok til at koste, hvad der svarer til
Køge Kommunes samlede anlægsbudget for et helt år. Et komplekst projekt med et stort potentiale.
Fornyelsen begyndte med nedrivning af atletikkens gamle klubhus i 2018. I foråret 2019 stod et nyrenoveret stadion klar med
opvarmet kunstgræs til helårsbrug og ny tribune. Ved årsskiftet
2019/20 står en ny idrætshal med tilhørende foreningslokaler
klar. Den nye hal bliver forbundet til idrætsparkens to eksisterende haller af en stor foyer, der skaber et mødested for udøvere
og tilskuere. Samtidig bygges nye omklædningsrum til udendørsidræt og veje, stier og parkering anlægges. Sammen med de
eksisterende faciliteter til atletik, kricket, tennis, bueskydning
og meget mere kommer de nye faciliteter til at udgøre en moderne idrætpark i Køgeskala.

HB Køge er flyttet fra Herfølge Stadion
til det nyrenoverede Køge Idtrætspark.

HOLDÅND

ET VARTEGN FOR IDRÆT

Køge Idrætspark er bygget af og til fællesskabet. Den er ikke kun
bygget til badminton, håndbold eller atletik. Den skal rumme
erhverv og foreninger, store arrangementer og hverdagsevents.
Idrætsparken er ikke ét stadion eller én hal. Den er både og. Det
har krævet og kræver, at alle bøjer sig mod hinanden – mødes
på midten af banen – og skaber et resultat sammen. Processen
har været lang, og alle de involverede har set fremad, tænkt
bredt og fokuseret på, hvad det er, der skal komme – også når
det indimellem er gået et skridt frem og to tilbage.

En idrætspark er mere end fodboldbaner og omklædningsrum.
Få hundrede meter fra sportsanlægget i Køge ligger skoven,
vandet, motorvejen, togstationer og Køge Torv. I det nordlige
hjørne inviterer en af Danmarks største Netto-forretninger de
handlende helt tæt på idrætten.

Der er mange helte på Køge Idrætspark. Hende, der scorede det
afgørende mål, og træneren der frivilligt møder op til træning
og til kamp. I idrætspark-projektet er heltene alle dem, der løste
projektets gordiske knude og fik samarbejdet til at lykkes. De
engagerede brugere, bestyrelserne i foreningerne og institutionerne, områdets ansatte, kommunens politikere og kommunens ihærdige medarbejdere.

I Køge Kommune er det ambitionen, at 75% af kommunens
over 60.000 borgerne er aktive idrætsudøvere. Og at minimum
50 % af dem skal være aktive i en forening. Den ambition kræver
moderne rammer med stor bredde. I de kommende år skal der
fyldes indhold i mellemrummene – der skal skabes liv mellem
banerne, så idrætsparken ikke udelukkende bliver for lilleputspilleren, volleyholdet og elitefodbold.
Idrætsparken er et offentligt byrum i hjertet af Køge. Derfor kan
store arrangementer og udendørs lege- og trænebaner være katalysatorer for mere bevægelse i Køge Kommune. Idrætsparken
er rammen, og indholdet er fællesskab og bevægelse. Resultatet
er sundere liv både fysisk og mentalt.

Den nye Idrætspark rummer en ny hal på 4.000 kvadratmeter med omklædning og depoter.
I tilknytning til hallen bygges en spillercafé. Køge Stadion har fået en ny kunstgræsbane og en ny
tribune med 1.000 siddepladser. Der bygges tre tårne til kontor og detailhandel.
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En netop vedtaget masterplan for Køge Nord danner grundlag for den første byggemodning og det
første grundsalg i området. Erhvervsbyggeriet koncentreres langs med motorvejen og jernbanen,
mens boligbyggeriet trækkes tilbage som klynger i det skovklædte landskab. Foto: COBE Architects

KØGE NORD – PLANLÆGNING
AF EN NY GRØN BYDEL

Kirsten Truberg
Projektleder for Køge Nord,
Køge Kommune

Den 31. maj 2019 var en festdag i Køge. Dagen for åbningen af
Køge Nord Station, og indvielsen af Danmarks første højhastighedsbane. Efter mere end 20 års planlægning står den her. Som
et vartegn for Køge. Et symbol på grøn mobilitet, med et udviklingspotentiale som knudepunkt for smart mobilitet. Og ikke
mindst startskuddet for det nye byområde i Køge Nord.
Køge Nord Station er ikke en station i klassisk forstand. Det en
transporthub med mulighed for at skifte mellem transportformer. Med åbningen af stationen åbner derfor også det, der over
tid skal blive til Danmarks største Parkér og Rejs-anlæg.

BYMÆSSIGE KVALITETER OG INFRASTRUKTUR I ET
FINGERBYSPERSPEKTIV
Idéen om Parker og Rejs-anlæg i hovedstadsområdet tager
form i løbet af 1990’erne. Baggrunden er, at man i slutningen af
1980’erne reelt opgiver filosofien om at kunne bevare de gamle
bykerner ved hjælp af såkaldte aflastningscentre. I erkendelsen
af, at disse hverken udviklede sig til de vækstcentre, der lå i visionerne eller løste problemerne for bykernerne, flyttedes fokus.
Væksten skal nu i stedet koncentreres om S-togs- og metrostationerne, hvor den kollektive trafik har en reel chance for at konkurrere med bilerne.

I forbindelse med 1990’ernes højkonjunktur og hovedstadsområdets behov for at skabe boliger og erhvervsområder, rettede
Køge Kommune blikket mod Ølsemagle. Her findes store byudviklingspotentialer. Køge Byråd vedtog i 2001 en strategi for et
byudviklingsområde, der skulle understøtte fingerbyens boligog erhvervsudvikling og skabe basis for at etablere en ny station
på S-banen. En planlægning, der rækker tilbage til 1972, hvor
linjeføringen for S-togsnettet i Køge Bugt-fingeren blev planlagt. Sideløbende igangsatte Hovedstadens Udviklingsråd en
forundersøgelse af et Parkér og Rejs-anlæg i Ølsemagle mellem
Køge Bugt Motorvejen og S-banen.
Området, vi i dag kalder Køge Nord, som ligger vest for Køge
Bugt Motorvejen, var på dette tidspunkt både i den regionale
og i Køge Kommunes planlægning udlagt til lokalt fritids- og
skovrejsningsområde med tilknytning til Bugtkilen ved S
 kensved
Å. Men Køge Kommune havde et skarpt strategisk øje for Køge
Nord og Ølsemagleområdets store potentiale for etablering af
nye blandede bymiljøer til bolig og erhverv. Området har en helt
særlig grad af muligheder for at præge, understøtte og videreudvikle fingerbystrukturens bymæssige kvaliteter og infrastruktur.

GRUNDLÆGGELSEN AF KØGE NORD STATION
Vi er nu nået til 2005, og på dette tidspunkt afventer man den
endelige placering af den nye bane mellem København og
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 ingsted. Køge Nord-området udpeges derfor i Regionplan
R
2005 som et af 15 regionale fokusområder, der er kendetegnede
ved at have eller kunne opnå en høj trafikal tilgængelighed for
alle trafikarter.

Køge Nord-projektet nedjusteres derfor både hvad angår boligmængde og kontorbyggeri.

På den baggrund undersøger Hovedstadens Udviklingsråd og
Køge Kommune de konkrete byudviklingsmuligheder og rummeligheden af Køge Nord-området. Formålet er at dokumentere byudviklingsmuligheder og belyse passagergrundlaget for
placering af en station ved Ølsemagle. På grund af den manglende afklaring af forløbet for en ny bane mellem København
og Ringsted analyseres flere scenarier. Analysen for det område
vi i dag betegner Køge Nord viser, at det er muligt at etablere
omkring 3.300 boliger i Køge Nord området omkring Egedesvej. Samtidig vurderes området nærmest motorvejen at kunne
rumme 14-17.000 arbejdspladser.

I begyndelsen af 10’erne er en vækstdagsorden for Danmark
imidlertid ved at tage form, også i Køge Kommune. Og efter i
Kommuneplan 2009 at måtte opgive en udvidelse af Skandinavisk Transport Center mod vest, øjner byrådet mulighed for at
koble visionen om en ny bydel med en vision om at styrke Køges position som regionalt knudepunkt for erhvervsudvikling.
Med udbygningen af Køge Bugt Motorvejen og de nye ramper
følger en kommunal investering i udbygning af det kommunale
vejnet. Der er nu ikke alene en højklasset adgang fra motorvej til
stationen, men samtidig også til Skandinavisk Transport Center
fra nord. Det åbner en oplagt mulighed for at udvide transportcenteret mod øst og give mulighed for erhverv i Køge Nord-området.

Stationsoplandet til Ølsemagle og den nye bydel kan dermed
skabe passagergrundlag for en station ved Ølsemagle, med et
Parkér og Rejs-anlæg med et vurderet behov for 350-700 parkeringspladser.

I 2014 indarbejdes Køge Nord-projektet første gang i kommuneplanen. Visionen rummer nu et bredere lokaliseringsprincip,
og en større ambition om at minimere energiforbrug og CO2
udslip både pr. rejsende og ton gods.

Det giver anledning til, at Trafikstyrelsen i 2008 igangsætter en
placeringsvurdering for en ny station, der kan samle S-banen og
fjernbanen i én station. Hermed er grundlaget for placering af
Køge Nord Station lagt. Samtidig vedtager byrådet en strategi,
der understøtter trafikknudepunktet Køge Nord med nybygningsløsningen for banen og udbygning af motorvejen, med
adgang til et Parkér og Rejs-anlæg i tilknytning til Køge Nord
Station.

Også mængden af tung trafik i den indre del af hovedstadsområdet kan nedbringes med en udvidelse af transportcenteret i
Køge Nord. Med den beslutning tager byrådet et strategisk valg,
der styrker Køges position og strategiske udviklingsmuligheder.
Projektet dækker nu et bredere marked inden for både bolig og
erhverv. Dermed er området samlet set også mindre konjekturafhængigt. Det betyder dog samtidigt, at Køge Kommune
stiller sig selv en planlægningsmæssig kompleks og udfordrende
opgave.

Allerede i 2009 går byrådets ønske i opfyldelse, med den politiske aftale i en bred forligskreds med regeringen om en Grøn
Transportpolitik, som baner vejen for, at både anlægsloven for
den ny bane mellem København og Ringsted over Køge og for
udbygning af Køge Bugt Motorvejen vedtages i 2010. I forbindelse med anlægsloven vurderes et fuldt udbygges Parkér og
Rejs-anlæg at kunne rumme op til 2.700 p-pladser i tilknytning
til stationen.
Der er nu gået næsten 10 år fra beslutningen om Køge Nord Station, som samtidig gav grønt lys for byudvikling i Køge Nord.

REGIONALT KNUDEPUNKT FOR
ERHVERVSUDVIKLING
Den finansielle krise i slutningen af 00’erne præger dog optimismen i forhold til de høje forventninger om boligmængder
og kontorerhverv, ikke mindst set i lyset af at Fingerplan 2007
illustrerer, hvordan den samlede rummelighed på erhverv i hovedstadsområdet er meget stor sammenlignet med den mængde kontorbyggeri, der faktisk realiseres.
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ARKITEKTKONKURRENCE FOR
KØGE NORD STATION
Projektet i Køge Nord rummer fra dets fødsel en ambition om
en bæredygtig lokalisering af byudvikling, med fokus på at koncentrere væksten om stationen. Samtidig rummer projektet et
lokaliseringsprincip, der understøtter en grøn transportkorridor for international vare- og persontransport. Motorvejen
og jernbanen må på godt og ondt anskues som en naturlig del
af Køge Nord-området, som arkitekturen må spille op imod og
sammen med.
Derfor udskriver Køge Kommune i samarbejde med Banedanmark og DSB i 2014 en international arkitektkonkurrence for
Køge Nord Station og Parkér og Rejs-anlæg. Formålet er at
løfte projektet. Broen, der skal forbinde banerne henover motorvejen, bliver nemlig meget lang. Idéen om et enormt anlæg
på 2.700 parkeringspladser synes dertil både uattraktivt for den
rejsende, og som spild af plads. Derfor inviteres de konkurrerende hold til at give bud på en bro og dens konkrete place-

Erhvervsbyggeriet forventes især at tiltrække domiciler for virksomheder,
hvor høj tilgængelighed er alfa og omega.Foto: Reiulf Ramstad Architects

ring, samt en basismodel for 900 parkeringspladser. Parkér og
Rejs-anlægget skal over tid kunne udbygges i kombination med
byudvikling for kontor- og serviceerhverv. Stationsområdet skal
ikke alene designes bedst muligt for de rejsende og motivere et
skifte mellem transportformerne, det skal også udgøre det bedst
mulige grundlag for en kommende by.
Arkitektkonkurrencen afgøres i december 2014. Det vindende
hold udarbejder i forlængelse heraf Masterplan for Køge Nord,
som vedtages af byrådet i 2016, med en vision om et grønt og
bæredygtigt byområde i alle delområder – stationsområdet omkring Køge Nord Station, erhvervsområdet langs Egedesvej og
boligområdet derimellem. Grøn byggemodning skal være første
skridt mod visionen om at ”Bo grønt”: Først plantes træerne,
så plantes bygningerne. Regnvandshåndtering tænkes ind fra
starten som en naturlig del af landskabsbearbejdningen og en
rekreativ gevinst for hele området. Og boligerne organiseres i
klynger, som hver især kan danne ramme for nye boformer og
sociale fællesskaber.
Samme år vedtager byrådet en strategi for ”Kvalitet i udviklingen”, som en reaktion på at udviklingen i Køge Kommune nu
går stærk og til tider føles, som om det måske også går for stærkt.

I 2017 afsluttes udbygningen af Køge Bugt Motorvejen og i allerede i slutningen af året udbyder Køge Kommune de første
erhvervsgrunde i stationsområdet til salg. I tråd med de oprindelige planer skal erhvervsbebyggelsen fungere som støjskærm
mod motorvejen.

FRA ”BEST PRACTICE” TIL RIGTIG BÆREDYGTIG BY
Som tiden er gået, har byplanlægning ændret karakter. Fra
tidligere primært at handle om byens fysiske forandringer, er
byudvikling blevet et stadigt bredere begreb, hvor planlægning
sammentænkes med vækstinitiativer, kulturinitiativer, branding, klimatilpasning med videre.
Samtidig er grønt for alvor blevet det nye sort. Køge Nord Station er et symbol på grøn mobilitet. Køge Nord skal være fremtidens bydel med en grøn identitet, et udstillingsvindue for grøn
omstilling og certificeret efter DGNB for byområder. Overfladevandets naturlige veje bliver styrende og strukturerende for
udviklingen af både bolig og erhverv. Og i den detaljerede planlægning indarbejdes bæredygtighed i form af skybrudssikring,
genanvendelse af regnvand, bynatur, biodiversitet, begrønning
af facader, forarealer og tage, solceller og fjernvarmeforsyning
af overskudsvarme.
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I slutningen af 10’erne er FN’s verdensmål for alvor kommet
på dagsordenen og præger de aktuelle debatter om bæredygtig byudvikling i et globalt perspektiv. I faglige kredse spørger
man sig selv, hvordan det egentligt går med bæredygtigheden.
Kan vi komme skridtet videre end LAR-løsninger og cykelstier? Presset på byerne vokser. I hovedstadsområdet forventes en
massiv befolkningstilvækst frem mod 2030, og højkonjunkturen
får især boligbyggeriet til at buldre afsted. Byudviklingsprojekter må både på den korte og den lange bane kunne håndtere og
optage aktuelle behov, nye udviklingstendenser og markedsbestemte mekanismer. Køge Kommune vender endnu engang
blikket mod det knap 190 hektar store areal i Køge Nord, som
endnu ikke er planlagt i detaljen.
I 2019 vedtager byrådet en revision af Masterplanen, der ændrer
på områdets overordnede disponering for at imødekomme det
aktuelle boligmarked. Forventningen til boligantallet øges lidt
igen. Og med revisionen tager projektet et skridt længere ud i
bæredygtigheden.
Bagsiden af byvækst er øget trafikmængde. Luftkvaliteten i byerne halter. Mobilitet og infrastruktur over for folkesundhed
er et af tidens store dilemmaer – også i Køge Nord. For hvordan realiserer man drømmen om at bo tæt på byen og samtidig
bo i et grønt område, hvis området er belastet af støj? Og vel
at mærke ikke alene fra motorvejen, men også fra et transportcenter. Udfordringen med støj er nu et styrende element, som i
masterplanrevisionen giver anledning til at arbejde videre med
boligområdes klyngestruktur. Den bygningsmæssig støjskærm
i stationsområdet skal suppleres, så hver boligklynge skærmer
bebyggelsen for sit indre rum.

STEDBUNDNE KVALITETER OG NATUR SOM
DRIVKRAFT FOR UDVIKLINGEN
I Køge Nord skal man bo i naturen. Med den ændrede strategi
trækker Masterplanen nu den grønne profil i en biofil retning,
hvor den tætte kontakt til naturen, skoven og regnvandet ikke
alene medvirker til en grøn identitet, men øger bevidstheden
om og omsorgen for naturen. Et princip om effektiv og bæredygtig anvendelse af landskabet som ressource (og arealudnyttelse generelt) som grundpræmis for disponeringen af den nye
by. Boligerne tænkes nu i sammenhæng med den eksisterende
fredskov, som i tråd med tidligere planlægning blev plantet i
Køge Nord i 2001. Og der skal plantes mere skov. For ved at beplante boligområdet med nye træer tidligt i processen kan der
opstå et helt særligt forhold mellem træer og boliger. Visionen
er at skabe 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. Naturen skal
trækkes ind i klyngerne – helt ind til den enkelte bolig. Og mel-
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lem klyngerne flyder naturen ind i byen og binder by og land
sammen i den store skala. Ved at trække naturen helt ind til hoveddøren kan man opnå en oplevelsen af, at være lidt længere
væk fra byen, end man måske i virkeligheden er.
Nye landskabelige megastrukturer introduceres, som forstærkende tillæg til allerede eksisterende landskabelige kvaliteter.
Samtidig løser de flere udfordringer på en gang. Ved at lade
overskudsjord blive i området og indbygge det i nye landskabsformer skabes et nyt stort landskabstræk. En lang, snoende,
blødt formet bakkekam, der ikke alene vil rumme rekreative
kvaliteter, men også skærme boligområdet fra Skandinavisk
transport Center og dets udvidelse. Samtidig indrammes Køge
Nord-områdets vigtige kulturhistorie, nemlig gravhøjene.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN I FORANDRING
Ølsemagle og hele Køge Nord området er ikke blot i nyere tid
blevet betragtet som attraktivt bosætningsområde. Området
har været bosat tidligere, i oldtiden, og under jorden i landskabet ses spor heraf. Også kulturlandskabets spor er synlige og
tegner grænser for tidligere tiders udskiftning ved Ølsemagle
Landsby. Nyere tiders udvikling præger i dag området. Og med
Klyngeboligen skabes nu små fællesskaber i naturen mellem
skov og det eksisterende landsbysamfund i Ølsemagle. Små
imitationer af en landsbystruktur, med et fælles gadekær, der
håndterer regnvandet helt lokalt. Stille uderum med sol og læ i
kontakt til natur.
Med strategiske opkøb af jord i løbet af 10’erne erhverver Køge
Kommune sig også flere gårde i Køge Nord. På kanten mellem
Ølsemagle Landsby og de nye boligområder ligger netop sådan
en. Her er potentialet for at skabe et samlende sted for hele bydelen – et kvartershus. Fællesskab og medborgerskab er nøgleord for den videre udvikling af Køge Nord. Synergi i kontakten
mellem generationer. Fra variationen af boformer, moderne
bofællesskaber til kombination af plejehjem og daginstitution.

AT SKABE RAMMER FOR LIVSKVALITET – AT
ETABLERE OG BEVARE ET ATTRAKTIVT OMRÅDE
Sammenhængskraften i lokalsamfundet, både i den nye bydel
og i forhold til den eksisterende by, er vigtig. 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. Og i Køge Nord bruges naturen
– B
 akkedraget, Skoven og Vandlandskabet – som bindeled
mellem gammelt og nyt, eksisterende og kommende, fortid og
fremtid.

Byrum og boligklynger sys sammen af et stisystem, der trækker ruter ud i landskabet
gennem skov og eng. Bevægelse, leg, idræt, dyrkning af grøntsager og dyrehold danner
ramme om fællesskaber. Efterhånden vil beboerne i området definere de kulturoplevelser
og byrum, der skaber en levende og mang foldig bydel i det grønne.Foto: COBE Architects
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Nye regnvandsløsninger
og et nyt vandværk

DET GRØNNE STRØG – BÆREDYGTIG HÅNDTERING
AF REGNVAND I KØGE NORD
Line Wilchen Hollesen
Administrerende direktør for
KLAR Forsyning

ET NYT SMUKT VANDVÆRK OG EN HELT NY
FORSYNINGSSEKTOR
KLAR Forsyning er et fælles forsyningsselskab i Greve, Køge,
Solrød og Stevns kommuner. I Køge Kommune står selskabet
for at levere drikkevand til mere end halvdelen af borgerne, for
håndtering af spildevand i hele kommunen samt for en række
klimatilpasningsprojekter.
Klimatilpasningsprojekterne skal selvfølgelig først og fremmest
minimere risikoen for lokale oversvømmelser, men håndteringen af udfordringerne med stigende og mere intensive regnmængder kræver, at forsyningen tænker i alternative løsninger.
De traditionelle bassinløsninger er ofte meget dyre og vil sjældent være i funktion. Det gælder derfor om at finde løsninger,
som kan håndtere store mængder regnvand, når der er behov
for det, men som i tørre perioder kan have andre funktioner. En
accept af mere synligt vand på overfladen i perioder med megen
regn åbner op for, at der kan tænkes i kreative og rekreative løsninger, som kan være med til at understøtte den ønskede byudvikling – både i nye og eksisterende boligområder.
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I den helt nye bydel Køge Nord bidrager KLAR Forsyning med
projektet Det Grønne Strøg. Dette er et rigtig godt eksempel
på, hvordan håndtering af regnvand samtidig kan skabe værdi
for den nye by.
I stedet for at gøre brug af den traditionelle metode, hvor man
anlægger en stor regnvandssø, har KLAR Forsyning i dette projekt valgt at gå helt nye, alternative veje. I området vil der blive
anlagt et stort grønt areal med en særlig opbygning. Området vil
blive plantet til med vild bevoksning og træer og skal håndtere
al regnvandet fra tage, veje og parkeringspladser. Der har været et meget tæt samarbejde mellem Køge Kommune og KLAR
Forsyning om Det Grønne Strøg, da projektet samtidig er designet til at kunne håndtere fremtidens skybrud.
Ved at anlægge et grønt areal vil en større del af regnvandet dels
fordampe og dels sive ned gennem jorden og blive til grundvand.
I det grønne areal bliver der anlagt fem små fordybninger, der
opsamler regnvand og bliver til små søer, når det regner meget.

Det Grønne Strøg er en regnvandsløsning, som både giver god
skybrudssikring og høj rekreativ og naturmæssig værdi. Fra de
lange regnbede kan vandet nedsive og fordampe – og samtidig
bidrage til en rig flora og fauna.

I forbindelse med Det Grønne Strøg etableres et sammenhængende stisystem, som på sigt kan forbindes til det øvrige stisystem i området.
Det Grønne Strøg minimerer ikke alene risikoen for oversvømmelser, men projektet giver også beboerne et naturområde midt
i byen, hvor de kan gå ture. Det Grønne Strøg vil samtidig fremme et mere mangfoldigt dyre- og planteliv i området.

NYT VANDVÆRK I SKØNNE OMGIVELSER
KLAR Forsyning byggede i 2018 et nyt og topmoderne vandværk. Også her er der tænk på, hvordan man kan tilføre værdi til
nærområdet i forbindelse med byggeriet.

Det nye vandværk har en base af brune sten, der afspejler undergrunden, der skyder op. De brune sten suppleres af store glas
facader, der symboliserer vandets gennemsigtighed, og som lader forbipasserende se direkte ind i vandværkssalen til de store
vand- og filtertanke.
Selve vandværksdelen er opbygget ud fra de nyeste teknologier
med stort fokus på forsyningssikkerhed både nu og i fremtiden.
Udenomsarealerne er beplantet med træer og vild bevoksning. Der er etableret en vandtrappe og en lille sø, som indgår i
håndteringen af regnvandet fra grunden. Området er åbent for
offentligheden, og der er anlagt en sti med skilte, der fortæller
om vandets vej fra boring til vandhane.

Vandværket ligger i udkanten af Køge by tæt på et område med
dejlig natur, og KLAR Forsyning har gjort meget for, at grunden
omkring vandværket falder i med omgivelserne.

Køges nye vandværk er tilpasset omgivelserne, og der er offentlig
adgang til udearealerne.
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Udsigten er et af mest velbeliggende og populære midlertidige byrum på Søndre
Havn. Med containere, udsigtsbro, griller, musikanlæg, belysning og forskellige events
afprøves hele tiden nye idéer, til hvad Søndre Havn på længere sigt skal rumme.
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KULTUREN I BYUDVIKLINGEN
OG BYUDVIKLING SOM
KULTUR

Peter Schultz Jørgensen
Byplanlægger, forfatter

BYENS ATMOSFÆRE

RAMMER OG INDHOLD

Bevæger vi os rundt i de levende historiske bykerner, bemærker
vi dem, de utallige variationer i proportioner, materialer og folk
med forskellige gøremål i utallige kombinationer. Man får lyst
til at slå sig ned på en bænk i solen eller i skyggen under det store
gamle træ. Ordet atmosfære trænger sig på, når vi bliver spurgt
om, hvad det er, der gør det. Købstaden Køge er sådan et sted.

Købstaden Køge er vokset organisk. Det ene lag efter det andet
er føjet til. Byen bestod af og afspejlede de mange forskellige
former for produktion og reproduktion, der var nødvendige for
at holde bysamfundet kørende i et kompleks af rytmer hen over
døgnet. Køge blev ikke lavet på en gang. Købstaden blev bygget
af håndværkere, der med lange faglige traditioner og evnen til
improvisation skabte en helhed af mangfoldighed, variationer
og kontraster.

Mange nyere og nye kvarterer taler derimod ikke til os. Miljøerne virker golde, homogeniserede og uden overraskelser. Ørestaden i København er et af de eksempler, der ofte er nævnt i
denne sammenhæng. Denne slags kvarterer findes overalt. Også
i Køge.
De fleste af os er for det meste enige om, hvor der er rart at være,
hvor byen stimulerer, inviterer og fremmer det sociale liv. Vi har
altså stadig en sans for, hvad kvaliteterne er i den gode by, når vi
oplever dem. Men hvis vi ikke bryder os om de kedelige bykvarterer, hvorfor er det så dem, der bliver flest af?
Først og fremmest handler det om den proces, de bliver til i.

For kunstneren Asger Jorn var det uforudsete og den organiske tilblivelse essentiel: ”Lad os ikke begynde med at fastlægge
rammer! Lad os begynde med det, som skal indrammes! Lad os
genskabe den menneskelige tilværelse, og lad rammen elastisk
følge udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så livet
kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former
livet.”
Jorn peger på samspillet mellem det blivende og det levende.
Den franske bysociolog Henri Lefebvre brugte muslingen som
en metafor for denne type organiske byer, der er opstået af symbiosen mellem skallen og dens bløde krop.
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Køge Kyst har arrangeret mange byvandringer gennem området på forskellige
tidspunkter og med forskelligt fokus. Her viser guiden rundt på ”Tråden” med
18 steler, der fortæller om de enkelte steders fortid og fremtid.

Det er denne symbiose, der bliver brudt i det meste af den hurtige og markedsbaserede byudvikling, hvor de byggede blokke
– skallerne – bliver rullet ud fra en ende af i en reducerende teknisk og maskulint domineret proces. Bagefter flytter de bløde
kroppe ind i boligerne, som eremitkrebsene i sneglenes forladte
huse.

LIVET FØR BYEN
Dette dilemma trængte sig på, da omdannelsen af Søndre Havn
fra industrielt erhvervs- og havneområde til et nyt slags bykvarter i Køge blev aktuelt. Det, man havde set af byggerier rundt
om i landet på tidligere havnearealer, var jo ikke det man ville.
Svaret blev, sammen med en dialogbaseret byudvikling, at give
kulturen – i en bred forstand, som omfattede hverdagslivet –
en essentiel prioritet. Et første skub var et samarbejde mellem
kommunen, KØS med flere i 2007, som blev udmøntet i Kulturplan for Søndre Havn. Ånden herfra blev ført ind i aftalen mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg, om etableringen
af udviklingsselskabet Køge Kyst.
Den grundlæggende udviklingsplan for Køge Kyst fik da også
overskriften: Livet før byen – Byen for livet. Byomdannelsen af
Søndre Havn begyndte længe inden, kranerne blev kørt ind.
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For at komme hurtigt i gang blev der udarbejdet en særlig plan
for en Etape 0, og der blev afsat 30 millioner kroner til kulturel
byudvikling over fem år. Det var altså alvorligt ment, når Køge
Kyst talte om, at kultur skulle være en katalysator.
Intentionen var at give ”den bløde krop” en forrang som en dimension i den forestående byudvikling. For det første var man
klar over, at det var afgørende at etablere et ny tankesæt og at
komme i gang, inden de traditionelle processer kom for langt.
For det andet skulle de stemmer og aktører, som var på Søndre
Havn i forvejen, understøttes. For det tredje skulle fortællingerne om Søndre Havns historie med industri, håndværk, strand,
camping m.v. gøres til en fælles ballast for aktørerne og køgenserne i det hele taget. For det fjerde skulle der etableres relativt
billige byrum, hvor der kunne afprøves funktioner og rumlige
kvaliteter, der kunne laves om, hvis de ikke virkede. For det femte skulle Søndre Havns transformation som en helhed væves
mentalt og fysisk ind i den øvrige by.

MIDLERTIDIGHED
Midlertidighed kan være en brugbar strategi i byudvikling, når
den bliver brugt til at forme og organisere byens mere permanente strukturer og fora. I Køge Kyst var det overordnede greb
etableringen af Tråden som et sammenhængende forløb rundt

på Søndre Havn, over jernbanen, ind over torvet og tilbage. Tråden blev etableret i sin første form i 2011.
Trådens stiforløb blev markeret af 18 betonsteler. Hver af dem
blev bearbejdet af billedkunstner Cai-Ulrich von Platen, der læste de specifikke steders særlige karakter og karakter for dernæst at oversætte dem til enkelte steler som en kunstnerisk
bearbejdning. Udover at være markører fungerede stelerne som
formidlere af stedernes historie og fremtid.
Endnu et lag på Tråden var Trådens Lys. En række lysinstallationer fremhævede måske oversete steder, tilføjede dem poesi,
gjorde mørket dybere og berigede byens døgnkvaliteter. Lysværkerne blev udført af Catja Thystrup, Illumenarts, og Mads
Jacobi, Lyskastellet.
I Etape 0 blev der etableret flere byrum, der fungerede som
ankerpunkter på Tråden og platforme for udvikling af sociale
aktiviteter på Søndre Havn. Tidsrummet og Opdagelsen blev
etableret som frirum lige over for Gule Hal. Her er der undervejs
afprøvet af forskellige former for aktiviteter og indretning, for
eksempel et udekøkken omgivet af plantekasser med krydderurter. Tidsrummet er mere end en legeplads for børn og voksne.
Musikscenen Pletten er en lille plads der bliver brugt til dans,
musik, teater med videre. Udsigten ligger ud til Køge Bugt og
den nyanlagte fremskudte strand. Fra gangbroen over containerne er der frit udsyn til havet og stranden. Den lille plads nedenfor fungerer som et møde- og grillsted hverdag og weekend.

et øje på den. De så mulighederne i det store rum. Det samme
gjorde Køge Kyst. Sammen begyndte de at bygge ramper ud fra
det behov, der var.
Den ene rampe blev føjet til den anden. Hallen blev en attraktion. Skaterne og BMX’erne, der tænker og handler i nuet, når
de angriber ramperne, fik følgeskab af de ældre mænd i Køge
Maritime Modelbyggerlaug. Deres arbejde med modelskibene
er drevet af en anden mentalitet og tidshorisont. De ved, at et
godt skib kan de bruge ti år på at bygge. Sådanne forskellige og
overlappende tidsperspektiver bliver ofte klemt ud af en byudviklingsproces, der er bestemt af tidsplaner, budgetter, og hvor
det gælder om at blive færdig.
Et andet eksempel på brugerdrevet dynamik er bassinet uden
for Gule Hal. I Køge Kysts første søgende fase blev der anlagt en
boule-bane med høje kanter af planker. Til den anden Søndre
Havnedag i 2012 havde modelskibsbyggerne lagt en vandtæt
dug ud over banen og fyldt op med vand. De inviterede børn
til at sejle med simple modelskibe. Dét fungerede. Bassinet er
siden blev udvidet og fungerer stadig som en fin afholdt oase på
Søndre Havn.

I Gule Hal har modelskibsbyggerne deres eget værksted, hvor de
fremstiller modeller af gamle skibe fra søslagene i Køge Bugt.

Metoden i byudviklingen her er at gå følsomt frem og skabe stederne ud fra de behov, der er. Bliver de brugt, virker de. Omvendt er det nødvendigt at ændre byrummene, hvis de ikke
fungerer i praksis. Tidsrummet, Opdagelsen og Udsigten er
blevet betydende mentale steder for køgenserne, der har brugt
dem og lavet aktiviteter der.
De mange vandringer med fortællinger langs Tråden har givet
mange borgere i byen indsigt i, hvad deres by havde været, hvad
den ville blive, og hvordan de selv kan være med til at præge
den fremover.
I overensstemmelse med trådens natur har den ændret forløb og
karakter undervejs i forløbet. Tråden er blevet en aktiv struktur
i Køge Kyst og en formidler af samspillet mellem det sociale liv
og de fysiske rum. Spørgsmålet er om, eller i hvilken form, de
bliver permanente i den by, der er på vej.

GULE HAL
Gule Hal har sin egen historie fra en hal til opbevaring af korn
til en base for et mangfoldigt kulturliv. Da hallen stod tom, fik
miljøet af engagerede skatere i Ungdomskulturhuset Tapperi-
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Med det blandede miljø af strikkeklub, Køge Billedskole, Familienetværk, Orlogsskibet HUMMERENs Venner, Aktiv Virken
med flere afspejler Gule Hal det, der kendetegner en by. Alligevel bliver Gule Hal måske et af de steder, hvor Livet før Byen
kommer til at stå sin prøve. I byplanen er området, hvor den ligger, udlagt til boliger. I første omgang blev Gule Hal etableret på
en midlertidig tilladelse frem til 2017 Siden har Køge Kommune
har givet forlænget tilladelse frem til 2023. Det bliver spændende at se, om Gule Hal og dens mange brugere har fået så meget
tyngde, at den oprindelige byplan for området vil blive justeret,
så det her bliver livet, der former skallerne – og ikke omvendt.

TAPPERIET
Et andet eksempel er Tapperiet – en ungdomskulturhus på
Søndre Havn, som Køge Kommune etablerede i 2005 – og som
siden har udviklet sig til et aktivt miljø for musik, værksteder
og andre kreative sysler for unge mennesker. Tapperiet har undervejs lagt lokaler til Køge Kysts borgermøder og mange andre arrangementer, og i 2015 er bygningen blevet forsynet med
et ”mavebælte”, som dæmper støjen fra musikken så meget, at
aktiviteterne kan fortsætte i den nye bydel, hvor boligerne kommer til at ligge tæt på bygningen. På denne måde er en oprindelig midlertidig aktivitet i en tidligere tappehal altså blevet et
element i den nye ”permanente” by.

SØNDRE HAVNEDAG
Byer har mange foreninger, men ofte kender de ikke til hinanden. Derfor blev Søndre Havnedag sat i søen 2011. En af ideerne
bag Søndre Havnedag var netop at få aktørerne (Vinterbadeklubben Valkyrien, Køge Roklub, Køge Kano og Kajak Klub,
Bjæverskov Kajakklub med flere) til at mødes og medvirke i en
fælles begivenhed – hver med deres bidrag – for at styrke fællesskabet hen over året.
Et andet formål var at forbinde Søndre Havn med det øvrige
Køge og foreningerne her. Fra første år blev havnedagen afsluttet med fællesspisning og korsang på Udsigten. Siden har det
været en årligt tilbagevendende Køge-begivenhed sidst i august.
Et tredje formål var nemlig at begynde en tradition, der både
kan fungere som en organiserende platform, være en markør af
tiden, vise hvad der var der i forvejen samt at skabe en identitet
i det nye bykvarter, der skyder op med stor hast.
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BYDELSFORENINGEN
Et nøglespørgsmål er sammensmeltningen af de folk og steder, som var livet før byen og de nye beboere, der kommer til
fra andre miljøer og andre kulturer. Bydelsforeningen Søndre
Havn (BSH) blev etableret i 2017 som en fælles platform for de
nye bebyggelsers karréforeninger (der både kan være ejer- og
andelsboliger, almene og private udlejningsboliger), erhverv,
offentlige institutioner og ikke mindst de etablerede foreninger
på Søndre Havn.
BSH er altså meget mere end en traditionel grundejerforening.
Foreningen påtager sig både udviklingen af kultur og byliv samt
drift og vedligeholdelse. Udover Søndre Havnedag skal kultur
og byliv føre til fælles aktiviteter i løbet af året og udvikling af de
fysiske rammer for aktiviteterne, blandt andet ved indretning
af almindingerne – de grønne strøg gennem bebyggelsen. Drift
& vedligeholdelse handler om pasning af veje og friarealer samt
lokal afledning af regnvand. Alle betaler til foreningen ud fra en
fordelingsnøgle.
BSH som et helhedsgreb åbner mulighed for en demokratisk
boform, som er meget mere end blot at bo og dyrke ens enemærke. Det nære helhedsblik kan også samtænke hverdagslivet
og aktiviteterne i byudvikling, samt den løbende bearbejdning
af byen på nye måder og med et større ejerskab, end hvis det var
overladt til en kommunal forvaltning.
Om det bliver en succes, står og falder med beboernes engagement i deres fælles Søndre Havn. Vi kan her tale om bydannelse
som et dobbelttydigt begreb. I den ene betydning (skallens),
som begreb for den traditionelle fysiske og økonomiske byudvikling. I den anden (den bløde krops), som et begreb for
borgernes demokratiske deltagelse og en løbende udvikling af
deres kompetencer til at være medskabere af såvel byens fysiske
strukturer som bylivskulturen.
Tænkningen bag BSH og Søndre Havn indgår i et spirende paradigmeskifte, hvor byer og kommuner ikke længere blot skal
administreres af politikere og embedsmænd, men hvor der bliver etableret en ny type samspil mellem borgere, politikere og
embedsmænd. Her er meningen med byen en anden.
Her bliver bydannelse i sig selv en både individuel og fælles livskvalitet. Bysamfundet er på den måde både det materiale byen
skal omskabes af, og det der skal skabes – ligesom muslingen.

Langs med Tråden, der forbinder Køge bymidte med Søndre havn er der opsat
18 steler, som hver fortæller deres historie og samtidig har en kunstnerisk
udsmykning. Hesten på toppen af denne stele, der står på Køge Torv, er en
hilsen til statuen af Frederik den 7. midt på Torvet, fordi kongen her er uden
hest. Hesten er naturligvis på vej imod Søndre Havn.
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Valkyriens dagbog
mødested for op til 120 mennesker, der kommer for at bade og
mødes til socialt samvær fra tidlig morgen kl. 06.30 til saunaen
lukker kl. 21.30.

DEN NYE BADEANSTALT
Kirsten Lund Jørgensen
Overviking i Valkyrien Køge

Det er således et stærkt og velfungerende miljø, der nu flytter til
en ny boplads særlig indrettet til Valkyrien på en platform bygget på den ny mole, som udspringer af Køge Havns udvidelser.
Placeringen er for Valkyrien helt vidunderlig. Vi får eksklusivitet, vi får sauna, omklædning, Havstue og udearealer, et fuldkomment vidunderligt kik til havet og fra vores indgangsparti et
lige så enestående kik ind gennem havneindløbet til den gamle
havn.

Ellen Tange
Høvding i Valkyrien Køge

Vi glæder os derfor i Valkyrien til at indtage tage vores nye plads
og hus.

Vinterbadning på en smuk vinterdag

VALKYRIENS HISTORIE
Køge Vikingelaug Valkyrien blev stiftet den 15. september 1992
med ganske få medlemmer, ingen klubfaciliteter og heller ingen
badebro, så det var den hårde vej, af med tøjet og ud i vandet
– rigtige vikinger og navnet lå lige for: VALKYRIEN! Da den
første viking var en kvinde!
I 1994 kom den første badebro, som blev indviet af den daværende borgmester Willi Eliassen, som forblev aktivt medlem
til sin død. Sidenhen lykkedes det ved medlemmernes hjælp at
ombygge diverse skurvogne, den første til omklædning, senere
udbygget med toilet og håndvask, den tredje med sauna og den
fjerde til ophold og socialt samvær – vores Havstue, alt opstillet
på et af Køge Kommune anvist areal.
Valkyrien er en forening, der er vokset ud af medlemmernes engagement, baseret på frivillighed og vilje til selvhjælp, og Valkyrien er i dag blandt de ti største vinterbadeforeninger i Danmark
med nu 950 medlemmer. Valkyrien er året igennem et dagligt
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EN KOMPLICERET PROCES
Allerede i 2009 blev foreningen gjort opmærksom på, at vi ikke
kunne blive på vores ”gamle” plads, men først i forbindelse med
iværksættelsen af Køge Kyst, udviklingsplaner for området blev
vi i Valkyrien klar over, at det var alvor, at det var en nødvendighed at flytte.
I forbindelse med etablering af en ny strand og strandeng, anlagde Køge Kyst i 2014 en høfde angiveligt til beskyttelse af
strandeng og strand. Denne høfde medførte imidlertid kæmpestore tangophobninger med den følge, at vi i Valkyrien for det
første ikke kunne komme i vandet, og for det andet ikke kunne
opholde os i vores lokaliteter på grund af lugtgener.
Vi klagede vores nød til Køge Kommune og for at gøre en lang
historie kort, blev høfden fjernet, og Valkyrien fik tilbudt en ny
placering på en i dette øjemed etableret platform.
Platformen blev bygget af Køge Kyst, og Valkyrien fik samtidig
tilbudt hjælp til opførelsen af den ny vinterbadeklub, både økonomisk og rådgivningsmæssigt, idet Køge Kyst indbød til tre
workshops under ledelse af Arkitekterne Hasløv og Kjærsgård.

Disse tre workshops blev afholdt i perioden december 2016 til
juni 2017 med massiv deltagelse af Valkyriens medlemmer og
resulterede i, at Valkyrien undervejs bestilte et skitseprojekt
hos nævnte arkitekter. Køge Kyst stillede de første 2 millioner
kroner til rådighed. Resten op til godt 6,8 millioner kroner har
Valkyrien selv skaffet ved opsparet egenkapital, indskud fra
medlemmerne, optagelse af lån og fundraising.
Tilskuddet fra Køge Kyst gjorde, at vi turde gå i gang med byggeriet, mens donationerne fra Nordea Fonden og SparNord
Fonden betød, at vi kunne søsætte det store projekt med ny stor
sauna, udvidet omklædningsrum og toiletfaciliteter, stor opholdsstue (havstue) – alle rum med vinduer fra gulv til loft og
med et formidabelt kik til havet og endelig et passende udeareal.
Vi har været undervejs længe, og det har til tider været svært
at holde modet oppe hos vores medlemmer. Ikke desto mindre
er historien trods alt en glad fortælling: ”Vi har gået så meget
igennem, men vi får en unik placering på en platform, som Køge
Kyst og Køge Kommune stiller til rådighed, og vi har fået økonomien på plads”.

Hasløv og Kjærsgaard har tegnet det nye badehus til Valkyriens medlemmer,
som lige nu er under opførelse. Huset finansieres ved medlemsbidrag samt
støtte fra Køge Kyst og to fonde. Foto: Hasløv & Kjærsgaard
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