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1.500 boliger 
22.000 m2 detailhandel 
4.000 kontorarbejdspladser 

         21.000m2 kultur+offentlig service 
         310.000 etagemeter i alt 

 





Kultur 

Kulturaktiviteter og – tiltag bliver drivkraft 

for byudviklingen 

• Et politisk ønske 

• Et stærkt udgangspunkt: Maritime 

klubber, Tapperiet, Teaterbygningen 

 

Handel 

Detailhandlen styrker Køge som attraktiv 

handelsby 

• Plads til store butikker 

• En udvidelse, som styrker den 

eksisterende handel 

 

Infrastruktur 

Infrastrukturen udvikles til et aktiv for den 

samlede by 

• Behov for nye forbindelser på tværs 

af jernbanen 

• Opprioritering af fodgængere og 

cyklister 

6 visionspunkter 



Kreativitet og kvalitet 

Byomdannelse, arkitektur og byggeri 

udføres kreativt og i høj kvalitet 

• Køge-skalaen 

• Udfordrende naboskaber, 

nyt/gammelt 

 

Borgerinddragelse 

Byens borgere og øvrige aktører 

deltager aktivt i byomdannelsen 

• Alle interessenter på banen – mange 

interesser 

• Ejerskabet er vigtigt, hvis det skal 

lykkes 

 

Bæredygtighed 

Bæredygtighed i bredeste forstand er 

udgangspunktet for byomdannelsen 

• Miljø og energi 

• Mangfoldinghed 

6 visionspunkter 



Projektets særlige kendetegn 

• Bredspektret vision – mange mål 

• Stort i forhold til byens størrelse 

• Langsigtet 

• Udfordrende 

• Komplekst  



Organisationsmodel 

• Køge Kommune søgte partner … 

• Realdania By blev valgt (og valgte 

Køge) pga langsigtet tænkning og 

enighed om visionen 

• Selskabsmodellen blev udviklet til 

formålet (og godkendt af 

Statsforvaltningen) 

• Partnerskabsaftale uddyber visionen 

• Selskabet ejede fra starten (næsten) 

alle arealerne 



Finansieringsmodel 

• Realdania By købte halvdelen af 

arealet af Køge Kommune 

• Begge parter lagde arealer og 

kontant indskud (i 5 år) i selskabet 

• Derefter  lever selskabet af sine 

indtægter ved grundsalg 

• Kulturpulje på 30 mio kr - til anlæg 

og arrangementer 



International parallelkonkurence 

• Krav om tværfaglighed og dialog i 

konkurrenceprogrammet 

• Tværfaglighed: arkitekter, ingeniører, 

økonomer, kulturspecialister, 

proceskonsulenter 

• Dialog: møder med borgere, 

interessenter og de andre hold i 

øjenhøjde  

• Frihed til at benytte og kombinere 

alle forslag og ideer efterfølgende 

 



Udviklingsplan 

• Det bedste fra alle 

konkurrenceforslag er kombineret 

• En fysisk plan (hvad skal bygges 

hvor?) 

• En strategisk plan (hvilke 

dynamikker skal bringes i spil for at 

realisere planen?) 

• En tids- og etapeplan (i hvilket tempo 

og i hvilken rækkefølge skal planen 

realiseres?) 

• En økonomisk plan (hvordan sikres 

en positiv likviditet og et passende 

afkast?) 

 



Prospekter 

• Detaljering af udviklingsplanen etape 

for etape 

• Hvad ønsker vi bygget?  

• Hvad leverer vi selv? 

• Status for prospekterne 



Kvalitetsprogram 

• Hvilke kvalitetsmål skal bygherrerne 

opfylde? 

• Hvordan tilrettelægges 

samarbejdsprocessen? 

• Skitseprojektet er 

omdrejningspunktet 

 



• Pris 

• Byggeretter (mængde og 

anvendelse) 

• Særlige kommercielle og juridiske 

vilkår 

• Foreløbig er 3 aftaler underskrevet 

og 3 aftaler forhandles 

Købsaftaler 



Udganngspunkter: 

• Søndre Havn var et ukendt område 

• Kulturen stod højt på agendaen 

• Borgerinddragelsen var et mål i sig 

selv 

 

Strategi:  

• Havneområdet åbnes med 

arrangementer, udstillinger og 

midlertidige byrum/lokaler 

• Foreninger og andre aktører inviteres 

med i planlægning og gennemførelse 

af aktiviteterne 

Etape 0 – livet før byen 



• Etape 0 har forvandlet Søndre Havn 

- skabt et helt nyt sted i Køge 

• Borgermøderne har bidraget stærkt 

til den gode stemning 

• Konkurrence og udviklingsplan har 

medført stor interesse i fagkredse  

• Lokalpressen har givet positiv 

dækning – indimellem også de store 

medier 

• Stor interesse blandt 

developere/investorer  

• Kvalitetsprogrammet opfattes som et 

velkomment ”benspænd” 

• De foreliggende skitseprojekter 

sætter nye standarder 

 

Erfaringer – de gode  



• Finanskrisen har sat sine spor 

(nedsat tempo, forsigtighed) 

• Uventede vanskeligheder undervejs 

(Banedanmark, fortidsminder …) 

• Samarbejdsmodellen stiller høje krav 

til alle parter 

• Den politiske opbakning er bølget op 

og ned  

 

Erfaringer – de mere blandede  



• ”stedets ånd” 

• En stærk vision 

• Et professionelt udviklingsarbejde 

(inkl den traditionelle byplanlægning)  

• En sammenhængende fysisk plan 

• Klarhed over finansieringen 

• Styr på strategien i andre sektorer: 

kultur, erhverv … 

• En positiv stemning og et stærkt 

lokalt ejerskab 

• Politisk lederskab  

 

De vigtigste kriterier for vellykket 

byudvikling 



• Et bredt politisk flertal bag projektet 

• Tematisering i valgkampe bør 

undgås 

• Den politiske fortælling skal 

vedligeholdes – hvad vil vi?, hvad 

gør vi?, hvorfor? 

• Informationsniveauet i byrådet skal 

være vedvarende højt 

• Den politiske ledelse skal stå frem, 

også når det bliver svært undervejs 

• Den administrative organisation på 

rådhuset skal matche projektets krav 

 

Det politiske lederskab 


