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Mål for byomdannelsen
Indledningsvist et forsøg på en ultrakort formulering af nogle oplagte mål for byomdannelsen
af Køge Søndre Havn:
•
•

•

•
•

At skabe en sammensat og levende bydel med mange byfunktioner, herunder med fokus
på kultur, som fortsættelse af og supplement til Køges bykerne.
At basere byomdannelsen på den eksisterende bystruktur - dvs. på den nuværende
(historiske) opdelingen i færdselsarealer og grundstykker for herved at lette en gradvis
byomdannelse over en årrække samt en bevaring af vigtige byhistoriske træk.
At videreudbygge og forbedre denne med henblik på at opnå en velfungerende, flersidig,
og sammenhængende bydel med god kontakt (funktionelt såvel som visuelt) med Køge by,
naturområderne syd for byen såvel som kysten og havneløbet.
At identificere og sikre bevaringsværdige træk og bebyggelser, der kan bidrage positivt til
stedets identitet og som kan genanvendes meningsfuldt.
At udpege velbeliggende byggemuligheder - til f.eks. boliger - på arealer, der kan bringes i
spil inden for en ikke så fjern fremtid.

Kan byomdannelsen baseres på den eksisterende bystruktur?
Søndre Havn er et erhvervsområde under afvikling. En byomdannelse af havneområdet - fra
erhvervsformål som lager og industri – til en integreret bydel med boliger, kontorer og liberale
erhverv, butikker - og ikke mindst kultur - forventes at ske over en længere årrække –
antageligt over en 10-15-årig periode.
Der må derfor forudses en gradvis byomdannelse, hvor de nye kvarterer eller storparceller
bebygges efterhånden som der opstår muligheder for det – dvs. efterhånden som
virksomhederne lukker eller flytter, sikkerhedszoner forsvinder, jorden renses op, støjkilder
forsvinder osv. I en kortere eller længere overgangsperiode kan man også forestille sig, at
eksisterende bygninger anvendes til nye formål, inden de evt. udskiftes med nye, der er
designet til den nye anvendelse.
Et muligt scenarie for en (fysisk) helhedsplan for havneområdet kunne derfor være IKKE at
udarbejde en ny plan, men basere byomdannelsen på den nuværende bystruktur.
I et sådant scenarie kunne nye bygninger og ny anvendelse indføres gradvist og måske endda
spredt - i takt med at grundene frigøres for den nuværende anvendelse og andre restriktioner
og forhindringer.
Foruden de omtalte indlysende fordele ved en sådan planlægnings- og realiseringsstrategi kan
det ses som en fordel, at byomdannelsen herved ikke helt sletter de historiske spor i
landskabet. En del af vores kulturarv vil således forblive aflæselig i det nye bybillede.
De her viste skitser til strukturplan bygger på disse forudsætninger – altså på den nuværende
fysiske struktur. Vælg billeder fra området på:
http://www.jensbladt.dk/Sdr-Havn/luftfoto-m-lnk-filer/slide0001.htm
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Om planen
Vejstrukturen
Vejstruktur og udstykning i storparceller/karréer bygger i alt væsentligt på de eksisterende
forhold. Dog tænkes bydelens hovedgade (som i tidligere planskitser for området) etableret
ved et gadegennembrud, dér hvor der i dag ligger et jernbanespor. Men dette gennembrud er
ikke strengt nødvendigt. Det blivende vejforløb fra Klapbroen til Søndre Molevej (Søndre Havns
hovedgade) kunne opretholdes i sit nuværende tracé – dvs. via Carlsensvej.
Hovedgaden Søndre Molevej tænkes etableret som allé eller boulevard med træer (Gaden har i
dag træer i sydsiden, se foto på:
http://www.jensbladt.dk/Sdr-Havn/Midtvejs-pan-kopi-web-3D.htm ).
Gaden tænkes udformet som bygade med indgange og adgange fra gaden og forsynet
med brede fortove. Sidegaderne følger de eksisterende gader eller rum mellem større
bygningsanlæg. På nordsiden af hovedgaden kan vejene erstattes af ”hollandske” kanaler,
hvor husene ligger helt ud til vandet – som i ”Borneo-Sporenburg” eller ”Java” i Amsterdam
eller i Sluseholmen i Københavns Sydhavn. I så fald har storparcellerne vejadgang fra
hovedgaden eller evt. fra vej på egen grund langs kanalerne. Hvor der ikke etableres kanaler,
kan der anlægges en adgangsvej, der ender ved nordkajen, der tænkes udformet som offentlig
promenade med broer over kanalerne.
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Kultur-Ramblaen (Kulturaksen, Srandalléen)

Fugleperspektiv set fra sydøst. Skitse til bebyggelsesplan baseret på strukturplanen vist på forrige side.

I stedet for – som i tidligere planer for området – at lade en snorlige hovedsti løbe fra torvet
ved Åbassinet/Dansikring til et punkt på stranden (hvor der faktisk ikke sker noget særligt det
meste af året) foreslås her anlagt en sti, der i store træk følger eksisterende anlagte og
trampede stier til kontakt med den sydlige havnemole, der i det nye havneprojekt planlægges
udformet med henblik på rekreativ færdsel. Den eneste nye del af stitracéet tænkes anlagt
over gasgrunden ved det nye ungecenter. Mod vest er der for nyligt anlagt en asfalteret sti til
Åhavnen. Mod øst har der i årtier været en trampet sti fra campingpladsen til stranden.

Fulgleperspektiv set fra øst. Stien fra Åhavnen giver kontakt til Søndre Strand dér hvor bydelens
hovedgade – Søndre Molevej - ender. Bortset fra en kortere strækning på midten, findes stiforbindelsen
allerede i dag. Bydelens hovedgade ses her næsten i sigtelinen til Køge Kirke.

Dér hvor hovedstien skærer de nord-syd gående veje, der giver adgang til hovedgaden, kan
der etableres torvedannelser, der hver især er forskellige. En hovedsti til stranden med
indbyggede oplevelsesmuligheder. Ved det første torv kan der anlægges en parkeringsplads
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(bag Dansikring) hvor man kan stille bilen før man går en tur ud ad kulturaksen, hovedgaden
eller ud til nordkajen. Parkeringen kan samtidigt være støttepunkt for torvet ved Åbassinet,
hvor der i dag er meget begrænsede parkeringsmuligheder.
Det næste torv ligger ved ”havesiden” af ungecentret - kulturtapperiet. Torvet kan vejbetjenes
fra Strandvejen og Søndre Badevej og kan udformes bymæssigt med bebyggelse langs kanten.
Det næste torv tænkes placeret ved den nuværende campingplads og kan vejbetjenes fra
Søndre Badevej.
Endnu et torv tænkes placeret som indgang til de grønne områder bag stranden og foran
campingpladsen (eller en evt. fremtidig boligbebyggelse, dér hvor campingpladsen i dag
ligger).
Det sidste torv er både et torv på hovedgaden og på hovedstien/strandstien. Her er der direkte
adgang til stranden. Det er her Vinterbaderne (Valkyrien) og Kano- og Kajak Klubben i dag
holder til. Pladsen kunne udformes sådan, at vandet (i havnebassinet) gennem en kanal
trækkes med ind til pladsen. Vandet kunne således blive et centralt designtema i pladsens
udformning – f.eks. ved etablering af bassiner, springvand eller lignende.
Fra pladsen ved Søndre Strand, der hvor Søndre Molevej ender, kan man se Køge Kirke, der
således ligger i samme akse som den sydligste del af Søndre Molevej. Denne udsigt kunne
bibeholdes, for herved at understrege den nye bydels nærhed til den historiske bykerne. Se
foto på: : http://www.jensbladt.dk/Sdr-Havn/Beachview-pan-web-3D.htm

Karréer a la Sluseholmen
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Ved at følge den eksisterende fysiske struktur bibeholdes gadernes knækkede forløb og
karréernes ikke retvinklede afgrænsninger. Nye byområder i Amsterdam og København
(Sluseholmen) anlægges bevidst på samme måde - med knækkede forløb og skæve karéer.
Herved opnås mere interessante kig og bybilleder end ved etablering af lige og retvinklede
forløb. Dette gælder ikke kun veje og karéer, men også for det foreslåede buede stiforløb fra
Åhavnen til Stranden.
Karréerne kan bebygges sådan at øst og vestsiden bebygges med forholdsvis lav bebyggelse –
f.eks. smalle og dybe boliger i 2-3 etager (efter hollandsk model), dvs. med lodrette
lejlighedsskel. Herved tillades lysindfald i gårdrummene når solen står forholdsvist lavt. Mod
syd og nord kan der bygges etageejendomme i 3-4 etager. Mod syd hvor solen står højt,
skygger bygningerne mindre i gårdrummet. Fra nord er der ikke direkte indfaldende sollys og
derfor ikke skygge i gårdene. En sådan bebyggelsesform svarer til den planlagte bebyggelse af
Sluseholmen i Københavns Sydhavn.

Hvad hører naturligt hjemme i bydelen?
Man kunne forstille sig området nord for hovedgaden anvendt overvejende til boliger og
kontorer. Dog med mulighed for større, institutionslignende (kommercielle -/kultur anlæg)
længst mod øst. De mere kommercielle funktioner (kontor, liberale erhverv, samt butikker
(fortrinsvist i stueetagen mod hovedgaden) - kan placeres mod nord og syd i karréen. Boliger
og kontorer kan placeres fra stueetagen og opefter. Publikumsorienterede funktioner i
stueetagen.
Arealerne syd for hovedgaden kunne tænkes anvendt overvejende til boliger, butikker og
kulturformål og - hvorfor ikke - et nyt vandrehjem ved kysten?
Stukturplanen giver mulighed for gode gåture gennem området – f.eks. ud ad hovedgaden,
hvor butikker o.l. placeres – eller ad havnepromenaden med sine kanaler, broer og udsigt til
Køge Havn og by - og tilbage ad den nye strandsti, hvor mere kulturorienterede anvendelser
kan placeres. Den foreslåede plads ved stranden, hvor et kig til Køge Kirke kunne bevares, kan
tilbyde et attraktivt ophold undervejs. Her bør etableres parkeringsmuligheder og en
publikumsorienteret tilbud som en café eller lignende.
Arealerne øst for dyrskuepladsen, hvor den nuværende campingplads ligger, kan disponeres til
boliger med havudsigt (ikke vist på planen) i det omfang strandbeskyttelseslinien kan flyttes.
Den hidtil foreslåede udformning af en randbebyggelse her (som en ”embrace” omkring en sti
fra Åhaven til stranden) foreslås erstattet af en vifteformet boligbebyggelse, der kan placeres i
naturlig forlængelse af den vest for liggende parcelhusrække i nordsiden af Cirkuspladsen, der
herved bevarer sin kontakt til naturområdet bag stranden.

6

Skitse til bebyggelsesplan for Køge Søndre Havn - set fra sydvest.

Skitse til bebyggelsesplan for Køge Søndre Havn - set fra nordvest.
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Kanalby med Grønne Fingre - en alternativ bebyggelsesplan og nekrolog over
”Kulturaksen”.
Hvis man ser tilbage på hvornår planen med ”Kulturaksen” er fremkommet, vil man finde, at
den har rødder i den idékonkurrence, som kommunen i 1998 udskrev for områderne ved
Søndre Havn. Af konkurrencen og af en senere dispositionsplan fra 1999 (udarbejdet i et
samarbejde mellem Køge Kommune, Anders Nyvig A/S og vinderne af idékonkurrencen i
1998; Selmer og Lydolph), fremgår det, at ”Kulturaksen” er fremkommet i situation, hvor
Søndre Havn forudsættes opretholdt som erhvervshavn.
I dispositionsplanen fra 1999 kombineres vinderprojektets ”Fælled” - arealer til lokalisering af
bygninger og friarealer til kulturelle formål – med en stiforbindelse fra Åhavnen til Stranden.
Stien skulle forbedre kontakten mellem byen og naturen og skyde en ”grøn kile” ind mellem
erhvervshavnen og boligområderne mod vest. I dispositionsplanen foreslås bygninger til
kulturelle formål og erhvervsformål placeret langs med stien til stranden. Herved opstod
begrebet ”Kulturaksen”.
Set i det lys forekommer ”Kulturaksen” forældet som plangreb, al den stund kommunens
politik nu er at byomdanne Søndre Havn til boliger, kultur, liberale erhverv, butikker mv.
Baggrunden for dette findes i planerne om at etablere et 40 ha jorddepot og udvide
nordhavnen i den forbindelse. Virksomhederne på Søndre Havn vil herefter kunne tilbydes
omlokalisering til den nye nordhavn.
Etablering af en ”grøn kile” mellem Søndre Havn og boligbyen er måske stadig ønskelig, men
vil antageligt få en anden funktion end oprindelig tiltænkt. For eksempel må det forudses at
byomdannelsen af havnen vil give flere og mere attraktive muligheder for at placere
bebyggelse til kulturelle formål, da man på sigt kan disponere og hele Søndre Havns areal.
I konsekvens heraf kunne man forestille sig en strukturplan for Søndre Havn, der ikke
indeholder et markant stianlæg fra åbassinet til kysten, men derimod en mere landskabelig sti
gennem grønne arealer.
I den nedenfor viste, alternative planskitse forløber stien fra Åhavnen til kysten gennem en
parkbebyggelse i den sydlige del af området – dvs. syd for Søndre Molevej. Herved deler
Søndre Molevej bydelen i en nordlig og sydlig del med forskellig udtryk.
Mod nord udformes bydelen med en strammere karréstruktur, hvor kanaler formidler bydelens
kontakt til havneløbet. Mod syd udformes bydelen med et mere parkagtigt præg, hvor ”grønne
fingre” formidler kontakten til naturområderne syd for byen - strandengene og stranden.
Placeringen af parkbebyggelse i den sydlige del af området kunne bidrage til at trække
naturområdet syd for byen med ind til åbassinet. Et alternativt udtryk for en ”grøn kile”.
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Parkbebyggelse af punkthuse med udsigt .
Skitse til bebyggelsesplan for Køge Søndre Havn – her uden det markante stianlæg (”kulturaksen”) .

Boliger med udsigt
Boligerne i den sydlige parkbebyggelse tænkes her etableret som etageboliger i 2-4 etager evt. med en (mindre) penthouse lejlighed øverst - i fire ”boligtårne” med en fælles opgang og
foyere. Boligerne er udformet med særlig henblik på udsigten over Køge Bugt og stranden og
strandengene. De bageste boliger i hvert hus vil endvidere få udsigt over Køge by mod vest
eller bugten mod øst (solnedgang/-opgang).
Bolig med udsigt
Fire lejligheder omkring en fælles opgang og
foyere på hver etage. Foyeren kan foruden
anvendelsen til opgang (trappe og elevatorrum)
evtentuelt give plads til fælles opholdsarealer.
Lejlighederne er udformet og placeret så der
opnås en god udsigt fra alle boliger.
Boligerne tænkes placeret i en åben
parkbebyggelse (åben, høj boligbebyggelse).

Skitse til etageboliger med udsigt
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Fugleperspektiv baseret bebyggelsesplanen vist på side 7 - set fra sydøst

Fugleperspektiv baseret bebyggelsesplanen vist på side 7 - set fra nordvest

Jens Bladt
Maj 2006
(Luftfoto udlånt af Køge Kommune)
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