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Program

• Velkomst

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø

Formand for Køge Grundejerforening, Claus Steen Petersen

• Styring af byggerierne og kommende aktiviteter

Planchef, Casper Toftholm

• Forsikring i tilfælde af skader m.m.?

Forsikringskonsulent, Jonas Gredahl, Willis Tower Watson

• Spørgsmål og debat
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Velkommen



Stationsområdet - nord

• TKD bygger butikker, biograf, boliger, 

rådhus, genoptræningscenter mv. 

• Byggetilladelse er givet til rådhuset 

biografen og de første butikker

• Alle byggerier (undtagen kulturhuset) 

forventes igangsat primo 2016

• Området åbner medio 2017

• Køge Kyst bygger stationsbroen til 

Collstrop-grunden i samme periode
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Syd for stationen

B2: Biograf og restauranter

B3: Kulturhus

B4v, B5v: Rådhusudvidelse 

B4ø, B5ø, B7: Butikker og boliger

B6: Butikker og fitnesscenter

B8v, B8ø: butikker og kontorer
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Nord for stationen

B9: 

Genoptræningscenter og aflastningsboliger

Butikker

P-kælder og terræn-p til ca. 180 biler

B10:

Parkeringshus til ca. 250 biler

Taghave med nyttehaver



Forberedelserne er i gang…
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Styring af byggerier i området

• Byggerier styres primært via vilkår i byggetilladelser (bl.a. §12)

• Kommunen håndhæver vilkår i forhold til støj, støv, vibrationer 

og grundvandssænkning mv.

• TKD har udarbejdet en støj- og vibrationsplan for hele det 

aktuelle projektområde
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Støj- og vibrationsplanen

• Grundlæggende er det bygherres 

ansvar at sikre naboejendomme             

(jf. byggelovens §12)

• Krav om støj- og vibrationsplan for 

yderligere styring og overvågning

• Forslag til målepunkter for overvågning

• Komfortvibrationer

• Bygningsskadende vibrationer

• Standsningspåbud ved overskridelser

• Teknik- og Miljøudvalget har givet mulighed 

for dispensation fra komfortvibrationer til B2
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Trafikafvikling og tilgængelighed

• Stationsområdet er et travlt trafikknudepunkt, 

som skal fungere mens der bygges

- Adgange til Køge Bymidte 

- Kollektivt trafikknudepunkt 

- Gående, cyklister, biler og busser

• Kommunen varetager anlægstilsynet og koordinerer arbejderne i Stationsområdet 

- Koordinering af interimsløsninger 

- Fokus på trafikafvikling, sikkerhed og tryghed

- Jævnlige tilsyn ift. skiltning, vejenes planhed, belysning osv.

• Hvis der er forhold eller andet som I har spørgsmål til, kan forvaltningen kontaktes

- tmf@koege.dk , att.: Anja Mørch



Nordlig vejtunnel

Følger tidsplanen 

med forventet 

ibrugtagning

ultimo 2016

Offentlig fejring af 

”vejgennembrud”  

i februar 2016
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Stationsområdet - syd

2016-2019:

• Revideret projekt for kulturhuset

• Underføring til bløde trafikanter

• Boliger ved åen (B15)

• Midlertidig parkering på              

Bag Haverne (B1, B13, B14)


