
Visioner for fremtidens Køge Nord 

Fra erhverv, landsby og boligområde til 

attraktiv stationsby anno 2035 

.



The triangle of growth



Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



God infrastruktur ved 

Køge Nord

 Trafikken i hovedstadsområdet falder pga. kø 

og for ringe infrastruktur både privat og 

kollektiv 

 En fordel for Køge Nord med hensyn til både 

erhvervsudvikling og bosætning

 Tog og  S-tog stationer i 2018 – Køge Nord 

 Udvidelse af Køge Motorvej i to etaper 2015 og 

2018 

 Bindeled Øresund og Hamborg 



Det trafikale knudepunkt 

anno 2018

 Ny infrastruktur lig med større vækst og 

fremgang i Køge Nord 

 Fordi man forbinder vækstområder med 

hinanden 

 Husk trafikken for alle typer af trafikanten i 

selve området – bydelen.

 I er inde i en god gænge, så er det vigtigt at 

tænke på, hvordan man bruger medvinden til at 

skabe sammenhæng og udvikling i den nye 

bydel Køge Nord 





Erhverv  og 

virksomheder  

 I planen industri, fremstilling, logistik og 

produktionsvirksomheder med det trafikale 

knudepunkt, som den store tiltrækning 

 Gør det bedre for de eksisterende virksomheder 

og lad dem hjælpe jer med at gøre området 

endnu mere attraktivt for nye virksomheder

 Kommuner får mest vækst af at hjælpe de 

virksomheder, som er i kommunen

 Vi driver oftest virksomhed – der hvor vi bor



Den vigtigste årsag til

lokalisering



Nye borgere = nye 

virksomheder

 At tilflyttere ofte er kulturelle og økonomiske 

motorer i det område, de flytter til.

 Overvej at skab plads til nye virksomheder 

indenfor service og it-området mv.

 Giv dem mulighed for at skabe arbejdspladser 

og vækst i bydelen

 Fremforsk analyse af kommunal vækst, 2006

 Joel Kotkin – USA og Canada





Boliger i stationsbyen

 De eksisterende boligtyper er 

parcelhusområder, en landsby og almene 

boliger 

 Boligudbuddet skal gerne forbedre og udvide 

de samlede udbud af boligtyper i området.

 I en større bydel er der efterspørgsel efter 

følgende;

 Lejligheder og rækkehuse private eller almene

 Gerne i  blandet bebyggelser



Boliger fortsat. 

 Vores boliganalyser dokumenter følgende;

 Mange ældre ønsker at blive i lokalområdet men 

i en mindre mere vedligeholdelsesfri bolig

 Det kan være eje, leje eller andelsbolig

 Det skaber recirkulation i parcelhusene

 Mange yngre ønsker mellemstation måske 

permanent en lejlighed eller række/dobbelthus

 Før de måske flytter i parcelhus



Den nye Geografi

 Køge Nord et oplagt sted at bosætte sig som 

yngre familie – hvor far og mor arbejder og helst 

vil mimimere transports tid. ( ikke afstand)

 Det nye boligudbud vil gøre det muligt at blive i 

stationsbyen som ældre, enlig og fraskilt

 En større mangfoldighed i boligudbuddet, men 

også i beboerskaren i området

 I skal løfte området såvel med hensyn til de 

gode udbud af boliger som skabe en reel by og 

byliv



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen!



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

 Centralitet og masse bliver afgørende

 De gode destinationer vinder 

 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

 Hvordan ligger byen – de største trusler er 
internettet, grænsehandlen, andre byer og 
detailhandlen selv

 Internettet som integreret platform bliver afgørende

 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

 De største og de mest innovative vinder!

Skab og udvikl en Destination!

Detailhandel og Service 



Bydelens ansigt og det

lokale

 Behov for det lokale og belonging til et bestemt

sted – et stærk vedvarende tendens i DK og 

Verden.

 Vi vil gerne være stolt af vores område og by 

 Bosætning – Danskerne lægger vægt på, at der 

er en by i nærheden. 

 Bymidter – strøg mv. kan tiltrække eller frastøde

potentielle bosættere og turister! 

 Identitet –livsglæde –stolthed



Centrum- Torv- Center

 Det uformelle møde – afgørende for at høre til 

og passe på sit kvarter og bydel

 Dagligvarebutikker - Service og  sociale 

mødesteder

 Fra ren ”Boligområde” til bydel og kvarter 

 Naturligt mødested i bydelen –Kvarteret

 Tænk det sammen med naturlige mødesteder i 

dag – station, skole, og daginstitutioner 





VI ELSKER UDERUMMET

 Parker og træer, det  pæne græs mv. nemt at 

vedligeholde.

 Men kedeligt og ikke særligt dragende for beboere 

og besøgende. 

 Skab miljøer, aktiviteter og menneskestrømme 

mellem boligområder, virksomheder og blokke

 Det kan være kolonihaver, fælles haver, 

interessante legepladser, Outdoor fitness 

 Det jordløse landbrug i industrikvarterer



Ruter og forbindelser 

 Forbind de eksisterende grønne områder og 

lave interessante ruter til løb, gang og cykel i 

bydelen - gravhøje, park, mv. 

 Ruter i området den grønne = den daglige 

motion

 Brug ruterne til at binde alle de ting sammen, 

som i dag ligger adskilt/isoleret. 

 Tur i landbyen – måske afgrænse landbyen i 

den nære fremtid med en midlertidig bymur



Natur – grønt nye 

steder

 På industribygninger

 Nye  små grønne kiler

 Gerne frugt og bær

 Det sjove kulturlandskab 

 Mere vildt, mere kvas og 

 Flere forskellige blomster

 Og planter

 Opfordrer borgere til at sætte og plante!



Det grønne stier ruter 

Landbrug i industrikvarterer 

Natur –skov –oplevelser og leg 



Helheden og 

metamorfosen

 Helhed mellem mange forskellige bosteder, 

parcelhus, landsbyen, og erhverv

 Udgangspunktet –skabe en ny bydel, som er 

mere sammenhængende og interessant at bo 

og komme i

 Fusion mellem historien og det nye 

 Undgå Høje-Tåstrup 

 Byg sammen og skab en helhed til gavn for 

nutidens og fremtidens beboere - virksomheder



Den usikre fremtid på 20 

til 25 år

 Husk at der kan ske meget i dette tidsrum 

 Opbyg en proces, hvor områdets interessenter 

dvs. borgere fra forskellige dele af bydelen samt 

erhvervsfolk får mulighed for at komme med 

forslag til forbedringer og ændringer

 Åbenhed – politisk vilje til at samskabe 

 frem for at holde fast i oprindelige planer 

 Midlertidighed  - bygninger og boliger i 

overgangsperioder
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