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FRA UDVIKLINGSPLAN TIL PROSPEKT

Fra udviklingsplan til prospekt

Køge Kysts udviklingsplan “Livet før byen
- byen for livet” er en plan for den samlede
udvikling af den nye bydel.

Udviklingsplanen er baseret på resultatet 
af en international parallelkonkurrence i 
2010. Planen er endeligt vedtaget af Køge 
Kysts bestyrelse i oktober 2011 og fulgt op 
af Kommuneplan 2013.

Den overordnede vision er at skabe en
enestående, attraktiv og bæredygtig
bydel, der styrker Køges rolle som center i
Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den
samlede Øresundsregion.

Udviklingsplanen er særlig ved, at den
både rummer en plan for, hvordan 
Køge Kyst skal se ud rent fysisk, og en 
række strategier for, hvad der skal drive 
byudviklingen på områder som kultur og
byliv, bæredygtighed, erhvervsudvikling
og dialog. Udviklingsplanen kan hentes på
www.koegekyst.dk.

På luftfotoet overfor ses Køge Kysts 3
udviklingsområder markeret. I midten ses
underføringen, der skal binde Køge 
bymidte bedre sammen med Søndre 
Havn og Køge Bugt. Oven for 
underføringen ses broen over banen, der 
binder Stationsområdet sammen med 
Collstropgrunden. 

Øverst ses vejtunnelen, der har 
erstattet passagen for biler over 
jernbaneoverskæringen. Til højre i billedet 
ses Søndre Havn og den nye strand.

Udviklingsplanen tager i bund og
grund afsæt i stedet: Køge som
en gammel handels-, industri- og
havneby med en velbevaret historisk
bymidte, med en stærk position som
hovedstadsnært trafi kknudepunkt og
gode fremtidsmuligheder, som er blevet
understreget af beslutninger om en ny
højhastighedsforbindelse med tog, et
supersygehus m.m., som nu i 2021 er i 
fuld gang med at blive implementeret.
Men Køges særlige identitet omfatter også 
et aktivt kultur-, idræts- og foreningsliv, 
som siden 2011 har spillet en rolle i 
realiseringen af ”Etape 0”, hvor Køge Kyst 
sammen med køgenserne tog forskud 
på byudviklingen med nye aktiviteter og 
byrum. 

På den baggrund har udviklingsplanen
vist vejen for en enestående, attraktiv
og bæredygtig bydel, der har tiltrukket nye
virksomheder og borgere samt bygherrer,
der kan se et perspektiv i at gennemføre
projekter netop her. Mindst lige så 
vigtigt har alle nuværende køgensere 
fået en række nye muligheder i kraft af 
udviklingen.

Udviklingsplanens i alt ca. 310.000 
etagemeter er fordelt på boliger, 
detailhandel, kontorarbejdspladser 
samt kultur og off entlig service. 
Udviklingsplanens gennemførelse er nu 
langt fremskredet, og størstedelen af 
etaperne i Stationsområdet og på Søndre 
Havn er samlet set realiseret.

Nærværende prospekt omhandler 
Collstropgrunden og viser, hvordan 
grunden kan udvikles med et volumen 
på ca. 15.000 etagemeter af en udvikler, 
der vil opføre byggerierne i tråd med 
intentionerne i udviklingsplanen, et 
kvalitetsprogram og et inspirationshæfte 
om arkitekturen. 
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De tre udviklingsområder

Vejtunnel

Underføringen

Køge Station
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PROSPEKTETS INDHOLD

Prospektets indhold

Dette prospekt omhandler en udvikling 
af Collstropgrunden med ca. 15.000 
m² byggeretter. Prospektet er en fysisk 
detaljering af udviklingsplanen, men 
der er fortsat tale om en overordnet 
tilgang til områdets udformning med 
spillerum for videre bearbejdning i tråd 
med kvalitetsmålene, der er nærmere 
beskrevet i kvalitetsprogrammet.

Prospektet er tænkt som udgangspunktet
for den videre projektudvikling af 
Collstropgrunden, der vil ske sammen 
med projektudvikler gennem udarbejdelse 
af et skitseprojekt. Prospektet vil 
derudover danne grundlag for en lokalplan 
og vil i den forbindelse fungere som afsæt 
for den fortsatte dialog med køgenserne.

Prospektet giver indledningsvist en 
introduktion til Collstropgrunden 
for at forklare den kontekst, som 
Collstropgrunden indgår i.

Herefter zoomes ind på området.
Planer, snit og visualiseringer samt tekst 
beskriver blandt andet følgende:

• Byggemuligheder og 
funktionsblanding

• Busterminal og butikstorvet
• Højbro-plads
• Trappehaverne
• Trafi k og parkering
• Solforhold
• Særlige forhold

Historie

På Collstropgrunden har der i perioden 
1889 -1989 været træimprægnering af 
jernbanesveller. Imprægneringen har 
foregået på den sydlige del af grunden, 
mens afdrypning har fundet sted på den 
midterste og nordlige del af grunden. Det 
første Køge Gasværk var placeret på den 
”midterste” del af grunden og var i drift i 
perioden 1868 til 1941. 

Collstropgrunden anvendes i dag 
til parkering, som administreres 
af Køge Kyst, og en mindre del er 
forbeholdt stoppesteder til busdriften 
og cykelparkering. Som led i den 
samlede planlægning af Køge Kyst er 
den nuværende parkering erstattet af 
parkering på hhv. parkeringsområdet på 
Værftsvej og ved Køge Nord station. 

I 2018 blev stationsbroen over Ivar 
Huitfeldtsvej, jernbanen og Østre 
Banevej indviet. Broen forbinder dermed 
Stationstorvet i vest med Collstropgrunden 
i øst, hvor der er trappe og elevator. Broen 
er opført af Køge Kyst og er en af tre 
nye forbindelser mellem den historiske 
bymidte og udviklingsområderne ved 
havnen. 

Foto 1. COLLSTROP-grunden og det gamle 
gasværk omkring år 1936-1940. 

Kilde: ”Danmark set fra luften”. Gasværket 
fl yttede i 1941 til en placering ved Cementvej 2.
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ILLUSTRATIONSPLAN

Prospekt for SH1 og SH2
udarbejdet marts 2013

Prospekt for SH3
udarbejdet marts 2016

prospekt for ST1, 
udarbejdet marts 2012

Lokalplanlagt i 2015

Prospekt for Kulturtorvet,
udarbejdet januar 2013

Prospekt for SH4
udarbejdet marts 2019

Prospekt for Collstropgrunden
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FORBINDELSER

Forbindelser

Collstropgrundens placering ved busterminal og 
togstation samt de planlagte funktioner i form af fx 
butikker, fi tness, café og byrum mv. gør den til et 
attraktivt område ikke mindst for fodgængere og 
cyklister. Det er derfor yderst vigtigt, at der skabes 
gode forbindelser hertil fra alle sider af byen. For 
cyklister er der fra den historiske bymidte og Sydbyen 
forbindelse via jernbaneoverskæringen og Østre 
Banevej. Den kommende underføring på samme sted 
vil skabe et helt nyt attraktivt loop med Stationspladsen, 
Kulturtorvet, Havnepladsen og Collstropgrunden som 
de fi re hjørnesten. Søndre havn med de mange nye 
boliger og fi ntmaskede net af stier har via den blå 
bro, Havnepladsen og Østre Banevej en meget fi n og 
direkte forbindelse til Collstropgrunden. Tilsvarende er 
der fra områderne nord for Collstropgrunden allerede 
forbindelse via en dobbeltrettet fællessti langs Værftsvej 
frem til rundkørslen og henholdsvis øst og vest om 
Collstropgrunden. Der planlægges en arealreservation 
til cykelsti langs den østlige side af Østre Banevej fra 
rundkørslen til busterminalen og stationsbroen. 

Collstropgrunden:

50 m til Køge Station
7 m til busser og parkering
20 minutter til København fra 2022
400 m til Køge Torv
400 m til Bornholmerfærgen
900 m til Køge, Søndre Strand
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Collstropgrunden
Opførte etaper
Cykelforbindelser
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Det primære mål er at skabe et enestående, attraktivt 
og bæredygtigt område med afsæt i Køges særegne 
identitet.

Derudover ønskes det at styrke Køges rolle som center 
i hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede 
Øresundsregion.

Opfylde Køge Kysts seks visionspunkter og indfri 
visionen om “Livet før byen —  byen for livet”.

Indskrive 2 nye byrum i Køges eksisterende 
byrumsnetværk.

At byrumsforbindelserne skaber sammenhængskraft i 
byen, også ved potentiel fremtidig byudvikling.

PRIMÆRE MÅL

Nordhavnsvej
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Nyt byrum

Nyt byrum
Torvet

Stationspladsen

Kulturplads

Havnepladsen

Søndre Havn

Museumspladsen

To nye byrum indskriver sig i Køges 
eksisterende byrumsnetværk.
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BYRUMSNETVÆRK
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Fra asfalt-ø til grønt 
bakkekvarter

Vores vision er at forvandle Collstropgrunden fra en 
asfalt-ø til et grønt bakkekvarter fyldt med liv og med en 
aktiv kobling til Køge.

Ved den unikke placering, tæt på alt, ønskes det at 
skabe lokal og regional synergi.

VISION
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Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Busterminal

Vare-
levering
1.000 m²

Dagligvarebutik
4.700 m²
(+300 m² på 1.sal = 5.000m²)

Kommunal grund

Kommunal grund

Dagligvarebutik
1.800 m²

Udvalgsvarebutik
2.000 m² 
(+2000m² på 1.sal 
= 4000m²)

1.700 m² parkering
60 pladser

4.750 m² parkering
195 pladser

+5 m

+3 m

+1 m

Amfi scene

Trappe
til byrum
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BEBYGGELSESPLAN

Cykler

Cykler

AREALOVERSIGT

DAGLIGVARE
UDVALGSVARE

TOTALT

CA.  6.500 M2

CA. 2.000 M2

CA. 8.500 M²

Trappe

Stueplan

Stueplanen er organiseret med to parkeringsområder, 
et i nord og et i syd. Imellem de 2 parkeringsområder 
placeres 2 dagligvarebutikker samt en udvalgsvarebutik.  
På den vestlige side af grunden, langs Østre Banevej, 
indarbejdes en busterminal og en dobbeltrettet cykelsti 
samt en gangforbindelse. Imellem busterminalen og 
butikkerne skabes et butikstorv med en stor åben trappe 
med forbindelse op til Collstropgrundens øvre niveau. 
Udover den store åbne trappe etableres en række huller 
og ovenlys, som vil være med til at skabe lys, synlighed 
og tryghed til butikstorvet og busterminalen samt til de 2 
parkeringsområder. 

GangbroStations-
pladsen

N
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Visualisering af butikstorvet og busterminalen
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Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Padeltennis
400 m²

Padeltennis
600 m² Grønt

Legeplads
500 m²

Havelodder
1.500 m²

Udvalgsvarebutik
2.000 m²

+5 m

+3 m

+1 m

Madboder
160 m²

Café
250 m²

Liberalt 
erhverv 
1.500 m²

Fitness
1.500 m²

Café
250 m²

Amfi scene

'Bager'
300 m²

Trappe til 
busterminal
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Gangbro
“Højbro Plads”

AREALOVERSIGT

FITNESS
LIBERALT ERHVERV
UDVALGSVARER
BAGER
CAFÉ (2 STK.)
MADBODER

TOTALT

CA.  1.500 M2

CA.  1.500 M2

 CA.  2.000 M2

CA. 300 M2

CA. 500 M2

CA. 160 M²

CA. 5960 M²

BEBYGGELSESPLAN

Trappehaverne 

N

Tagplan

Collstropgrundens øvre niveau er organiseret omkring 
en ny central plads, “Højbro Plads”, for enden af 
Stationsbroen. På pladsen etableres en stor åben 
forbindelse ned til butikstorvet og busterminalen.

Omkring “Højbro Plads” placeres caféer, madboder, 
udvalgsvarebutik, liberalt erhverv og et fi tnesscenter 
med udendørs aktiviteter fx i form af padeltennisbaner. 
Derudover placeres der også en bager tilhørende den 
store dagligvarebutik i stueetagen, så der også skabes 
indvendige forbindelser imellem de to niveauer.

I kanten af det øvre niveau etableres en grøn 
afgrænsning bl.a. i form af en frodig skrænt / skråning, 
som møder byen og de omkringliggende veje.

Sydvest for “Højbro Plads” kan fx etableres en legeplads 
samt havelodder, hvor køgenserne kan have et frirum og 
dyrke egne grønsager. 

På grundens sydvestlige hjørne møder man 
Trappehaverne, som er et byrum med trapper, fl ader og 
siddetrin, som skaber en rumlig sammenhæng mellem 
bymidten og havnen.

Med den ovenstående organisering af Collstropgrundens 
øvre niveau får man skabt det bilfrie bakkekvarter.
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Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Padeltennis
400 m²

Padeltennis
600 m² Grønt

Legeplads
500 m²

1.500 m²

Udvalgsvarebutik
2.000 m²

+5 m

+3 m

+1 m

Madboder
160 m²

Café
250 m²

Liberalt 
erhverv 
1.500 m²

Fitness
1.500 m²

Café
250 m²

Amfi scene

'Bager'
300 m²

Trappe til 
busterminal
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Gangbro

erererreee

TTT

“HØJBRO PLADS”

Udadvendte og aktive 
funktioner skaber liv og tryghed 

på “Højbro Plads”.

TRAPPEHAVERNE

 Byrummet skaber en rummelig 
sammenhæng mellem 
bymidten og havnen.

Trappen indeholder grønne 
elementer, plads til ophold og 

aktiviteter.

Pade
600 m²m

“Højbro Plads”

Trappehaverne 

N
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“HØJBRO PLADS”

TRAPPEHAVERNE
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REFERENCER
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Trapper og åbninger mellem Butikstorvet og 
“Højbro Plads” skaber tryghed, liv og synlighed 

mellem de to byrumsniveauer. 

TRYGHED



Support urban 
development from a 
girl’s perspective

Guide urban actors to 
implement projects 
through a step-by-step 
methodology

Provide an open and 
digitally accessible 
platform for all

Facilitate an ongoing 
dialogue between 
professionals and 
citizens
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Det er vigtigt, at Collstropgrunden bliver et trygt 
kvarter for alle i Køge. Derfor vil man i skitseprojektet 
have fokus på byrummenes udformning og størrelse, 
belysning og synlighed. For at sikre dette skal der 
i udviklingen af projektet involveres konsulenter på 
området. Dette kunne fx være ”Her City”, som er 
eksperter indenfor udvikling af trygge byer. Dette 
gør de blandt andet ved at udvikle ’fra en piges 
perspektiv’. 

At involvere piger i byudvikling vil gøre byen bedre for 
alle. Deltagende processer er nøglen til planlægning 
af en by, der fungerer for alle. Hvis vi lader borgere, 
der sjældent høres, være eksperterne, bliver 
vores byer og samfund mere inkluderende, lige og 
bæredygtige.

“Plan a city for girls,
and it will work
for everyone”

Her City



Stationsbroen

Stationspladsen Køge Station Østre Banevej
Kys og kør

22

SNIT AA



BUTIK

Højbro Plads

Cykelsti

Padeltennis

Cykelsti
Busterminal

Madboder Café

CementvejDagligvarebutik
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Snit AA
1:500

AA



Cykelsti Cykelsti
Parkering

BUTIK

BUTIK
Dagligvare
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SNIT BB



Dagligvare 6000

Busterminal
Cykelsti

Trappehaverne

Café

Padeltennis

Parkering

Højbro Plads
Bager

FITNESS
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Snit BB
1:500

B

B
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Collstropgrunden fra sydvest 

Østre Banevej

Stationsbroen

VOLUMENMODEL
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Cementvej

Collstropgrunden fra nordøst
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KANTZONE

Kantzoner

Princippet for kantzonerne mod nord, øst og syd 
er at “pakke” stueetagen ind med en grøn skrænt / 
skråning, så Collstropgrunden fremstår som et grønt 
bakkelandskab.

Den vestlige kantzone tænkes at fremstå mere urban i 
overgangen til byen og dens funktioner. I den Urbane 
kantzone placeres der grønne elementer.
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Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Busterminal

Vare-
levering
1.000 m²

Dagligvarebutik
4.700 m²
(+300 m² på 1.sal = 5.000m²)

Kommunal grund

Kommunal grund

Dagligvarebutik
1.800 m²

Udvalgsvarebutik
2.000 m² 
(+2000m² på 1.sal 
= 4000m²)

1.700 m² parkering
60 pladser

4.750 m² parkering
195 pladser

+5 m

+3 m

+1 m

Amfi scene

Trappe
til byrum
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Cykler

Cykler

P
Parkeringsprincip

Trappe

1) På terræn = Ca. 255 P-pladser fordelt på 2 områder

P

Varelevering

TRAFIK OG 
PARKERING
Collstropgrunden har to parkeringsområder, der ligger 
i nord- og sydenden, og begge med vejadgang fra 
Cementvej. På den nordlige parkeringsplads er der ca. 
60 p-pladser og på den sydlige parkeringsplads ca. 
195 p-pladser. Parkeringskapaciteten er således  255 
p-pladser. 

Fra Cementvej er der også adgang til en varegård, der 
betjener alle butikker på området.

På den vestlige side, ind mod banen og Køge Station, 
anlægges en busterminal med vejadgang fra Østre 
Banevej. Terminalen indrettes primært med plads til fi re 
15 m. rutebusser, der kan køre til og fra terminalen fra 
begge retninger. Herudover indrettes cykelparkering og 
afsætningspladser/taxipladser i begge sider af Østre 
Banevej. Fra Busterminalens Ø-perron bliver der direkte 
adgang til Stationsbroen.  
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P-OPGØRELSE

BIL:
NORD
SYD

TOTALT

CYKEL:
NORD
SYD

TOTALT

60 P-PLADSER
195 P-PLADSER

255 P-PLADSER

260 / 520  P-PLADSER
230 / 460 P-PLADSER

490 / 980 P-PLADSER

Busterminalen og generelt den vestlige side af 
Collstropgrunden er udformet, så det på længere sigt 
er muligt for DSB at etablere en ekstra togperron til det 
østlige jernbanespor. Det bliver en sideperron, hvorved 
der åbnes mulighed for, at der i tilknytning til togperronen 
etableres en busperron, således at busser fra nord 
kan afsætte passagerer direkte til toget før indkørsel til 
busterminalen. Det forudsætter en forlægning af Østre 
Banevej mod øst, hvilket busterminalen er forberedt til.

I tilknytning til busterminalen afsættes areal, så der er 
mulighed for at understøtte passagerernes mulighed for 
mikromobilitet i form af udlejning af bycykler, løbehjul, 
m.v., samt adgang til delebiler og lignende.    
Langs Østre Banevej anlægges en dobbeltrettet cykelsti 
i vejens østside. Stien føres indenom busterminalen.

Der er i forvejen en dobbeltrettet sti langs Cementvej, 
der opretholdes. 



Marts
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SOLFORHOLD

21. marts - Kl. 09:00 21. marts - Kl. 12:00 21. marts - Kl. 16:00

N



Juni
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21. juni - Kl. 09:00 21. juni - Kl. 12:00 21. juni - Kl. 16:00 21. juni - Kl. 19:00

N



34

SÆRLIGE FORHOLD

Lorem ipsum

Kajplads 46

Junckers

Shipping DK

Holsh

VEKS

Holship

Shipping DK

Køge Havn
Miljøplads

Molsl
injen

(Bornholm
erf

ærgen
)

Shipping DK

Junckers

Shipping DK

Colas
(asfalt)

YIT / Lemminkäinen
(asfalt)

Ove
rgaa

rd Gods

(ko
rn)

Kajplads 23 Kajplads 24 Kajplads 25 Kajplads 26 Kajplads 27
Kajplads 28

Bornholmerfærgen

(skro

VEKS
V

O

Kraftig
lugt  

Kraftig støj 

Støj- og lugtgener

Collstropgrunden er udsat for støj- og lugtgener 
fra nærliggende erhvervsområde med 
produktionsvirksomheder, som gør det ekstra 
udfordrende at byudvikle på dette område.

Den viste støjzone markerer i princippet 70 db-
grænsen i den nuværende situation.

Den viste lugtzone markerer omtrentligt lugtpåvirkning 
med 40 lugtenheder.

Dette er forhold, der skal være særlig opmærksomhed 
omkring, og som vil blive grundigere kortlagt i 
lokalplanlægningen og skitseprojektet.
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Forurening

På grund af Collstropgrundens tidligere anvendelse 
er området forurenet. Forureningen er opstået som 
følge af den aktivitet, der har været på grunden 
over årene. Grunden har tidligere været anvendt til 
svelleimprægnering samt gasværk. 

Forureningen er foreløbigt identifi ceret til at bestå af:

• Diverse tungmetaller, herunder bly, arsen, kobber 
og krom.

• Diverse olieprodukter, herunder de let 
fordampelige fraktioner

• Diverse tjærestoff er, herunder Naphtalen og 
Benz(a)pyren.

• Endvidere er der fundet cyanid i jorden 
(berlinerblåt).

 
Der er foretaget fl ere undersøgelser af grunden.
 
Det eksisterende undersøgelsesgrundlag peger på, 
at den største koncentration af forurening fi ndes på 
den sydlige del af grunden, hvilket skal iagttages ved 
placering af byggefelter på denne del af grunden. 

Projektområde: 
Orange stiplet linje 
 
Skillelinje mellem nord og syd: 
Småstiplet orange linje 

B106_ny 

Nordlige projektområde 

Sydlige projektområde 

Figur 4.1.1. Omtrentlig markering af aktiviteter og boringsplacering. 1: Gasbeholder (1a: ?-1941. 
1b: 1941-1973). 2: Gasværk (2a: 1968-1941. 2b: 1941-1973). 3: Imprægnering (3a: ?-efter 1939, 
3b: efter 1939-1989) 4: Beholder til creosotolie. 5: Afdrypning af imprægneret træ. /14/. 
Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Skærmkort, matrikel, 
november 2019. 
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Ledninger

På tværs af Collstropgrunden er der placeret en 
regnvandsledning, mens der i kanten af området er 
placeret en spildevandsledning.

Disse og evt. øvrige ledninger vil blive grundigere 
kortlagt af projektudvikler i forbindelse med 
udarbejdelse af skitseprojektet. 

SÆRLIGE FORHOLD
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Busterminal og ny togperron

I projektet er der taget højde for, at der i fremtiden 
kan etableres en busterminal for 15 m busser samt 
en ny togperron på vestsiden af Østre Banevej. Ved 
etablering af en ny togperron vil Østre Banevej blive 
forlagt.

Busterminalens udformning og diverse fremtidige 
arealbehov vil blive yderligere konkretiseret i 
skitseprojektet og i forbindelse med udarbejdelse af 
lokalplanen.

Opmåling og nivellement

Forud for udarbejdelse af skitseprojektet foretager 
projektudvikler opmåling og nivellement af grunden og 
de tilstødende arealer, herunder i forhold til jernbanen, 
for at sikre den nødvendige plads til en fremtidig 
perron. 

Ny 
togperron

Busterminal




