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KØGE NORD
– NOT A BAD PLACE TO BE

• Det tager nu 24 minutter til 

Københavns hovedbanegård (20 

min når der kører højhastighedstog

på vores højhastighedsbane)

• Muligheden for at skifte imellem 

bil, cykel, Regional- og InterCity-

tog, S-tog og +Waybusser



KØGE NORD 
- EN BÆREDYGTIG BYDEL?

• 130.000+ passerer hver 

dag i bil

• 1.000-1.400 nye boliger

• 7.000 arbejdspladser

• 3.000 m2  detailhandel

• DGNB certificeret





33 TEK 3.1 TRAFIK OG MOBILITET 

• Mobilitet er en væsentlig samfundsmæssig udfordring, idet 

der er trængsel på vejene og udfordringer med at finde egnet 

parkering.

• Når nye byområder udvikles skal der derfor i planlægningen 

være et særligt fokus på mobilitet, både for de der er 

afhængig af at køre bil, de der cykler eller går samt for de der 

ønsker at bruge det offentlige trafiksystem.



31 TEK 1.4 INFORMATIONS- OG 
KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 

• En infrastruktur med effektiv og fleksibel ICT-infrastruktur er 

en bestanddel af den bydelsbaserede energistyring. 

• Den er en forudsætning for adskillige anvendelser 

(kommercielle og private), hvorfor dens kvalitet er en vigtig 

faktor for en bydels bæredygtighed. 

1) Styringen af energiforbruget

2) Transmissionsbåndbredden





PARKERING –
ER DET NOK AT DET ER SMART?

• Hvordan parkeres bilerne i den 

bæredygtige by I fremtiden? 

• Hvor mange (få) parkeringspladser er

der?

• Hvordan skubber vi udviklingen I den 

rigtige retning? 



SELVKØRENDE 
BILER?

• Hvad vil det betyde for mobilitet, trængsel og

ikke mindst bæredygtighed?

• Kan det indføres uden af ændre på modeller for  

ejerskab, samkørsel og mobilitet? 

• Hvad er kommunens rolle som facilitator I denne

udvikling? 



Hvordan understøtter vi samkørsel? 

Skal kommunen finansiere 
platform?

Markedet?

Fordele?



MOBILITY-AS-A-
SERVICE (MAAS)

• Hvordan skaber vi det krævede

marked? 

• Hvilke aktører skal vi have med? 



EL-LADEINFRASTRUKTUR

• Hvor og hvor meget? Hvad med 

lejligheder og byhuse uden egen 

ladestander?

• Samarbejde med virksomheder, 

handel, kultur og idræt



WAY-FINDING

• Hvem skal finde hvad? 

• Hvor er forretningsmodellen? 

• Ting på internettet eller tingenes 

internet?



CYKEL-
INFRASTRUKTUR?



KØGE NORD STATION I 2050

• Stationen er et trafikalt knudepunkt med mange, daglige rejsende og skift mellem 

forskellige modaliteter

• Der er selvkørende busser, delebiler og samkørsel. Der tilbydes bycykler og løbehjul og 

inspirerende stiforløb gennem rekreative områder

• Der er opført flexible kontorhoteller til dagligt og ad hoc arbejde nær stationen 

• Servicefunktioner, der understøtter livet på stationen: vareudlevering, transport og 

logistik service, indkøb, mødefaciliteter, street-food, leg, kunst og kulturtilbud mm.

• Kommunen har været medudvikler af den relevante infrastruktur der får det til at lykkes

• Kollektiv transport, cykel, gående, samkørsel, selvkørende biler, parkering, way-finding

• Og vigtigst en bæredygtig bydel som fremmer liv for mennesker


