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INDHOLD
Om Mangor & Nagel - en del af AART:
Mangor & Nagel Arkitekter er et tværfagligt arkitektkontor, der
blev grundlagt i 1948. Vi designer tidløse bygninger, der både
æstetisk og materielt kan modstå tidens tand. Efter i foråret 2022
at have ladet os opkøbe af AART architects, er vores ambition om
at skabe gedigne og godt detaljerede bygninger og levende byer
kun blevet større.
Samlet er vi nu over 300 kolleger, der leverer ydelser på tværs af
alle arkitektoniske faser og programmer - fra byplanlægning og
landskaber til sundhedsbyggeri, industri og ikke mindst boliger - i
hele Skandinavien.
Vi har en vedholdende interesse i at bruge holistisk designtænkning til at skabe stærke bebyggelser - især i vores projekter
inden for den offentlige og almennyttige sektor, der udgør 50% af
vores arbejde.
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DET REGIONALE FÆLLESSKAB
Udviklingsprojektet Søndre Havn er resultatet af en grundig kortlægning af fremtidens beboeres behov, samt hvad der skal til for
at skabe et bæredygtigt fællesskab. Dette værdigrundlag gennemsyrer alle projektets faser – fra de store helhedsplaner til områdeplanen og videre ned i hvert enkelt byggeri.
Udviklingsplanen for Søndre Havn (SH) har to store planer i ryggen: Udviklingsplanen for Køge Kyst - en 20-årsplan, hvor Søndre
Havn er det største af tre udviklingsområder, samt Fingerplanen,
der er Københavns regionale hovedplan for byudvikling, hvor
byen som fingrene på en hånd vokser ud i fem forskellige retninger med en S-togs-forbindelse i midten af hver ”finger”. Køge ligger i planens sydligste “fingerspids”.
Selve udviklingsplanen for Køge Kyst er udarbejdet af udviklingsselskabet Køge Kyst P/S, der er ejet 50/50 af Køge Kommune og
Realdania by, og startet som en omfattende medvirkningsstrategi
rettet mod både Køges nuværende og potentielle beboere med
fokus på at kortlægge fremtidens beboeres ønsker og behov.
Integrationen af kunst- og aktivitetsområder var her et særligt
fokusområde.
Resultatet er et gennemarbejdet regelsæt og eksempelsamling
med strategier for dialog, bebyggelsesstruktur, infrastruktur, byliv
samt social, sundhedsmæssig, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed.
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Udviklingsplanen for Søndre Havn er en del af Køges klimasikringsstrategi, der fremover skal beskytte hele byen mod havvandsstigninger og stormflod.

Søndre havn 4

Fingerplanen, regionalplan
1:250.000 / A5

BYFÆLLESSKABETS KÆRNEVERDIER

Collstrupgrunden

Strandengen

PensionDanmark, der er bygherre af projektområdet Søndre
Havn 4 (SH-4), har besluttet at videreføre værdigrundlaget fra
helhedsplanen og samtidig lægge yderligere kvalitetskrav på
bordet til bebyggelsen. Det kommer til udtryk i fire kerneværdier:
”Verdens bedste hverdag”, ”Himmel og helse”, ”At dele er at leve”
og ”Velkommen virkelyst”.

Stationsområdet
Havnepladsen

Søndre havn

Værdierne er tidligt i processen diskuteret, testet og omsat til rum
og arkitektur. Dermed er ”Verdens bedste hverdag” omsat til en
mangfoldig palet af boliger og fællesarealer, der gør hverdagen
enkel, smart og poetisk for beboerne.

SH-4

Strandengen

Værdierne for ”At dele er at leve” er omsat til spændende og attraktive rum for store og små fællesskaber og for udnyttelse af
sociale synergier.
”Himmel og helse” omsættes til sunde hjem med gode materialer
og masser af dagslys samt fællesarealer med fokus på bevægelse
og udfoldelse.
Ikke mindst er værdierne i ”Velkommen virkelyst” blevet omsat til
mange små steder for kreativitet og udfoldelse. F.eks. i børne- og
familiekontorer og forskellige værksteder.

Oversikt over Køge Kysts helhetsplaner
1:10.000 / A5

DET GRØNNE NABOFÆLLESSKAB
Projektets attraktive beliggenhed forbinder strand, hav og havn
og er samtidig tæt på Køges historiske centrum. Det har krævet
en omhyggelig landskabsbearbejdning, hvor strandens natur
trækkes ind i grønne almindinger i en blanding af naturlige, kystnære og stiliserede plantebiotoper.
Vegetationen opdeler byrummene i mindre nicher og rumligheder, der giver et godt mikroklima ved at bryde vinden og give skygge på solrige dage.
Formålet med landskabsprojektet er at inspirere både beboere
og besøgende til at nyde og beskytte naturen. Både i sin reneste
form i det store landskab, men også i de mere stiliserede biotoper
i almindingerne og i det dyrkede kulturlandskab i gårdrummene.
Tanken har været, at naturen gennem glæden ved havearbejde
og dyrkning giver ro i sindet i en travl og teknologisk hverdag.
Regnvandsopsamlingen er udformet efter samme princip med
en mere naturlig “regnpytkarakter” i almindingerne og med et
strengere og mere stringent vandrendesystem i gårdrummene.
Desuden sikrer systemet området mod fremtidigt ekstremt vejr
og bidrager til rekreative vandspejl i de frodige plantebiotoper.
opsamling regnvand

Afgørende for landskabets levevilkår er, at mange forskellige plante- og dyrearter sikres, så landskabet kan vokse og gro af sig selv.
Ved hjælp af forskellige planter, der trives i miljøet sammen med
foderplanter til fugle, bier og andre insekter, kan der skabes en
mangfoldighed, som samtidig også er med til at helbrede livet på
land. Gårdrummene er desuden sammen med bebyggelsen desuden certificeret med DGNB Guld.

genbrugte betonfliser
rekreativ vandrende

plantebiotop

rekreativ vannrende

rand av kystnær
vegetation

plantebiotop
genbrugte betonfliser
opsamling regnvand

plantebiotop

strandengen

eksisterende sti
fortsættes i almindinger

Aksonometri: De grønne almindinger og strandengen

byttebørs
isbar

health club

restaurant

gæstelejlighed

byttebørs

trænings- og bevægelseshus

sundhedscenter
spesialkiosk

tegl i varm nuance
som belægning

gæstelejlighed
boligfællesskabets
stue

bageri / café

BYENS ETAGE

børnekontoret
kontorfællesskabet

bykontoret

gæstelejlighed

Udgangspunktet for udviklingen af byfællesskabet er at etablere
fællesarealer uden for boligen, hvor alle boliger får lige stor andel
af fællesarealerne. Målet er at understøtte et hverdagsfællesskab,
der styrker bevidstheden om sine naboer og dermed viljen til at
hjælpe og bidrage. Dogmerne for programmering og udformning
af fællesarealerne er:
1) at de er tilrettelagt, så der er plads til aktive, praktiske og
sociale fællesskaber – til det spontane møde samt den passive/
observerende tilhørighed.
2) at skabe en social ramme, der giver dig lyst til at blive boende
og være med til at udvikle faciliteterne.
3) et tilbud til alle kommende beboere bestående af komprimerede kvalitetsboliger, der gør fællesskabet til en mulighed - ikke en
nødvendighed.
4) at de er designet til daglig brug og er fleksible, så de kan bruges
til flere aktiviteter.
Aksonometri: Byens etage

FÆLLESSKABETS MANGE LAG

PROGRAMMERING AF TILHØRIGHED

Hverdagsfællesskabets rammeværk har til formål at understøtte
hyppige spontane møder og sammenkomster på byniveau,
kvarterniveau og karréniveau. Derfor er de fælles faciliteter opdelt
i tre “lag” alt efter, hvem der har adgang til disse:

De grundige forundersøgelser af by- og boligkvarter, hvor der er
taget stilling til byens mange “lag”, sammenkoblede og synergier,
opsummeres på Byens Etage med følgende funktioner:

Byfællesskabet, der består af alle Køges beboere, har adgang til
byens funktioner som café, dele af sundhedsfaciliteterne, restaurant, isbar og kiosk.
Kvarteret, der består af karréerne i udviklingstrin Søndre Havn 4,
har blandt andet adgang til kontorlokaler, gæstelejligheder, fitnesscenter og byttebørs.
Gårdfællesskabet er fordelt mellem de enkelte bygninger, således
at beboerne i blok 2 har eksklusiv adgang til fælleshuset, mens
beboerne i blok 3 har eksklusiv adgang til Health Club.

Kontorlokalerne med plads til ca. 26 arbejdsstationer placerer arbejdspladsen tættere på hverdagslivet, hvilket resulterer i større
leverum i hverdagen. Desuden udgør by- og børnekontor rammerne for blandt andet en lektiecafé, kombineret familiekontor
og andre arrangementer, der forbinder skole og hjem.
I forbindelse med kontormiljøet, midt i området, er der et bageri
og café, der er med til at understøtte bylivet og de tilfældige
møder i hverdagen.
I det sydøstlige hjørne af strandpromenaden ligger en restaurant
og isbar. De store vinduespartier forbinder havnepromenaden
med spisepladsen og frodige vegetationsskærme mod vind samt
indretning af den udendørs spiseplads.
Faciliteterne for sundhed og udfoldelse er placeret sammen centralt i området. Kontorlokaler til læger, fysioterapeuter mv. er en
udvidelse af bevægelseshuset, som er et uddannelses- og aktivitetstilbud for hele den nye bydel. En padelbane på tagterrassen
er også en forlængelse af dette tilbud. Desuden er et specialiseret
motionscenter placeret på hjørnet af den østligste karré.
Ud over de førnævnte tilbud er der også gæstelejligheder, byttebørs, værksteder samt cykel- og klapvognsrum spredt over hele
området.

Byfællesskabet
Nabolagsfællesskabet
Gårdsfællesskabet

solceller

sedum tag
tagterrasser med dyrkning

AT UNDERSTØTTE SPONTANE MØDER

solceller

padel bane

tagterrasse
boligfællesskab

solceller

De nye bæredygtige byudviklingstendenser er byfortætning, som
skaber et mere koncentreret byliv med et større grundlag for butikker, caféer mv., mere liv på gaden, tryghed og muligheder for
fællesskab.

sedum tag
tagterrasser med dyrkning

Denne bosætningsstrategi bygger ofte i højden og kræver derfor
nytænkning for bedre at forbinde gaden med boligerne.
sedum tag

volum skubbet ned for max. sol
materiale: tegl i mørke, varme nuancer

tredække på alle altaner

huller i altangang for max. lys
materiale: tegl i beige nyanser

For at understøtte de spontane daglige møder er arkitekturen
designet, så flest muligt bruger de samme ankomstområder.
Ankomstområderne har en visuel forbindelse til fællesarealerne
og er placeret der, hvor beboerne naturligt passerer.
Desuden fungerer altangangen som et halvprivat fortov over
byrummenes mere urbane og offentlige karakter. Således skabes
et naturligt og graderet forløb fra ankomst til bygning og ind i egen
bolig.
Ved at begrønne facaden kan det frodige landskab fortsætte vertikalt og give rekreativ værdi til boligernes private udearealer. Store
tagterrasser samt sedumtage og solceller på øvrige tagflader understøtter områdets biodiversitet og bidrager til en mere bæredygtig udvikling.

vertikal vegetation langs søjler
portrum / gennemgang

materiale: tegl i røde nuancer
hjørner markeres
vegetation langs altaner

Aksonometri: Arkitektur og begrønning

Diagrammatisk fremstilling: adkomst via portrum
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Sammen med ambitionen om en stor mangfoldighed i boligsammensætningen med udgangspunkt i fællesskabet, har der været
et stort fokus på de naturlige overgange fra byens offentlige rum
gennem lokale fællesskaber til boligens privatliv.
Langs nordlig fordelingsgate
Åbne funktioner som bageri, co-working space
og andre fællesfunktioner. Trærekker langs vej.

Langs strandpromenade
Private terrasser ophøjet ovenpå en enkel randvegetation. Åben og fleksibelt byrum med gode
forbindelser til strandeng.

De forskellige nicher, forhøjninger, overflader og vegetationsniveauer sikrer gode mikroklimakvaliteter og tydeliggør projektets
forskellige kantzoner i intervallet mellem offentligt og privat. Målet
har været at skabe en arkitektur, hvor man intuitivt forstår forskellen mellem offentlige og private områder.
Kantzonen ved udadvendte funktioner såsom restaurant, café,
kiosk og isbar har niveaufri adgang fra fortov samt plads til
udendørs møbler og byvegetation. Bygulvet flyder således ind og
forbinder alle de fælles funktioner visuelt og materielt.
Kantzonen ved de private boliger består af en forhøjet terrasse
i samme niveau som boligens gulv. Terrassen skaber en subtil,
men klar markering af den private zone. Frodige plantebiotoper i
form af træer, buske og bundlag af græs og blomstrende planter
beskytter mod indsigt i boligerne.

I gårdrum
Private terrasser ophøjet på en varieret flade af
stinetværk, vegetationsfelter, opholdsareal og
rum for leg og træning.

Langs almindinger
Private terrasser ophøjet på en frodig randvegetation. Oplevelsesrige stiforbindelser fra
strandeng til by, og fra gårdrum til gårdrum.

BOLIGFÆLLESSKABET

W.C.

Boligfællesskabet i den midterste karré består af fleksible delelejligheder, der deler en stor fælles stue samt en tagterrasse.
Boligfællesskabet er en nyfortolkning af det mere kendte begreb
“bofællesskab”, hvor idéen om at tilføje en del af boligområdet
til fælles funktioner er blevet videreført. Dette afspejles konkret i
projektet. Både i hjemmets effektive planløsning og i de spatiøse
rum og mangfoldige faciliteter i fællesarealerne såsom festsal,
køkken, bibliotek, spil/tv-stue samt fælles værksteder.

køkken

entré
W.C.

billiard / buffet
fællesspisning

spil

terrasse mod
promenade og
strandeng

depot

pejsestue
TV stue
internetcafé

Flæt-boligen
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gæstelejlighed
entré

Mini delelejlighed
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Maxi delelejlighed
1:200 / A5

soverum
lejligheder / bofællesskab

bad

vertikal forbindelse
tagterrasse
Boligfællesskabets fælleshus
1:100 / A5
fælleshus

Oversigt bofællesskab

