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BILER
KORTIDS-P

TRAFIK FLOW
De bløde trafikanter ledes ad de landskabelige grønne bånd direkte til broen både fra vest og østsiden. Cykelparkering kon-
centreres omkring stationsforpladserne for at sikre korte gangafstande fra cykel-p til perron. Den centrale cykelparkering 
suppleres med mindre enheder efterhånden som stationsområdet udbygges.

Både ved København-Ringsted banen og ved S-toget anlægges kys og kør parkering som vejsløjfer på stationsforpladserne, 
hvor passagerer kan sættes af eller samles op.

Busstoppesteder anlægges så afstanden fra tog til bus gøres kortest mulig og trafikken fra ”kys og kør” afvikles gnidningsløst.

P-AREALER 
Parkering er anlagt så vejen fra bil til tog gøres så bekvem som muligt. Afstandene er minimerede, og overdækkede stiforløb 
gør at man kan komme tørskoet til og fra togperronerne uanset vejret. Parkeringen afgrænses af grønne strukturer og på 
selve parkeringspladserne på terræn, brydes de store flader op af plantebånd med engbeplantning og mindre træer. Den 
grønne struktur er også med til at afgrænse parkeringsbåsene.

Langtidsparkering løses på terræn inden for 2 minutters gåafstand fra broen, og er planlagt så der sikres en god trafikafvik-
ling for alle trafikantgrupper. For at øge servicen for brugerne samt optimere udnyttelsen af p-arealerne, kan der etableres 
dynamisk p-henvisning som med variable tavler kan informere om, hvor der findes frie p-pladser og lede frem til dem.

Ønsket om at skabe et attraktivt område for mere sårbare trafikanter sætter særlige krav til at infrastrukturen indrettes med 
høj trafikal sikkerhed. Parkeringsområderne er designet således, at de har flere forskellige karakterer med belagte områder 

og grønne permeable belægninger.

OG BUSSER

HOVEDGREB
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HVILE TRANSIT TRANSIT HVILEFAST-TRACK

ZONER
Broens indre består af flere zoner:

Hvilezoner – i broens ender er der tid og plads til at hvile og vente. De bredder trappetrin giver mulighed for at slå sig ned og 

nyde udsigten mod Køge Bugt i øst, eller det mere åbne kulturlandskab mod vest.

Transitzoner – hvor broen krydser jernbanen kobler trapper, elevatorer og rulletrapper sig på brodækket. Trappeløb og ele-

vatorkerner er let forskudte for at skabe plads til et naturligt flow af passagerer op og ned og samtidigt sikre god plads til 

ventende brugere af elevatorerne.

Fast-track – på broens midterste del, der spænder over Køge Bugt motorvejen (M10), handler det om at komme hurtigt fra den 

ene ende til den anden. Broen er på dette stykke en lige linje.

FORPLADSERNE
Forpladserne er broens ankerpunkter. Når man træder ind på pladserne fra det grønne bånd, bliver man mødt af en stor 

sammenhængende flade. Ud af fladen er skåret grønne beplantningsfelter. Sammen med teknikrummet og den overdækkede 

cykelparkering guider det via placering og udformning naturligt folk imod broens trappe og elevatorer fra det grønne bånd. I 

de grønne felter vokser varierede vilde biotoper med stedsegrønne træer og høje græsser og stauder der skaber herligheds-

værdi på pladserne året rundt: Beplantningen er tilrettelagt så der kun er behov for et minimalt plejeniveau. 

Forpladserne giver et nyt bud på den urbane plads, der indarbejder regnvandhåndtering og giver sanselige naturoplevelser 

året rundt.

Bro og forplads set fra vest om aftenen - Fra konkurrencemateriale
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NORD

SYD

UDSIGT

UDSIGT
UDSIGT

UDSIGT

OVERBLIK

OVERBLIK

OPHOLDSZONER

UDSIGTSPUNKT

OPHOLDSZONER

KONSTRUKTIV RYG

UDSIGTSPUNKT

ORIENTERING
Broens form og åbninger definerer forskellige måder at tage omgivelserne ind. Mod nord tillader den åbne glasfacade en 

reel panorama-udsigt over trafik og landskab. Mod syd giver de stokastisk ordnede vindueshuller overblik og mulighed for at 

se ankommende toge. Mod øst og vest rammer broens rørform udsigten ind og retter blikket langs Snogebækstien i øst, ind 

mod Køge by og videre ud mod Køge Bugt. Mod vest rettes blikket mod Ølsemagle og det mere åbne kulturlandskab, der på 

sigt bliver erstattet af en attraktiv og levende bydel, der med en kombination af boliger, kontorer og serviceerhverv bliver et 

regionalt knudepunkt.

PAUSERUMMET
Broen giver muligheder for ophold flere steder og på forskellige måder. I begge ender definerer en tribune-opbygning ud-

sigtspunkter med siddepladser, hvor omgivelserne kan betragtes, tabletten tjekkes for nyheder, smartphonen lades op eller 

verdenssituationen drøftes med kollegaen medens der ventes på toget. Langs hele den sydvendte og mere lukkede del af 

facaden tilbyder en langstrakt bænk, der vokser ud af væggen, ophold på mange måder, alle med udsigt mod nord.  

Vi har lagt vægt på tryghed, komfort, opholds- og aktivitetsmuligheder i et differentieret forløb af åbne, transparente og over-

skuelige rum.

Man kan ses og se, og man er behørigt afskærmet for vind, vejr og vejstøj i broens varme indre. 
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1:1000
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126 m FALD

FALD OVER 126 m VED: 
35 O/OO - 1:28 = 4.4 m
30 O/OO - 1:33 = 3.7 m
25 O/OO - 1:40 = 3.1 m
20 O/OO - 1:50 = 2.4 m

Vejledende snit

1:500 Vejledende snit
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Perron vest / øst

4x12 trin
*trin =175X300mm

(højde - 8.400mm)

Rulletrappe (op) 30 º

Perron vest / øst

4x12 trin
*trin =175X300mm

(højde - 8.400mm)

Rulletrappe (op) 30 º

Perron vest
2x13 trin + 11 trin
*trin =178X300mm

(højde - 6.590mm)

Rulletrappe (op) 30 º
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VARM FORING OG
SKARP FACADE
Broens indre rum er varmt og inviterende i 
materialevalg. Foret med trælameller bliver det et 
indbydende møbel som hilser folk velkommen og 
giver en taktil oplevelse i en strømlinet hverdag. 

Gulv og facade er i slidstærke materialer, der 
kan holde til vind og vejr. Udvendigt er valgt 
overfladebehandlede metalbaner, der giver en dybde 
til facadeudtrykket og spiller fint sammen med 
materialeholdningerne fra stedets infrastrukturelle 
anlæg

180O PANORAMA UDSIGT
Broens nordvendte side er helt transparent. Her 
møder stationens brugere hver dag et fantastisk 180 
graders panorama over kulturlandskabbet og de 
dynamiske linjer fra de befærdede trafikårer. 

Udsigten kan nydes stående mod nord, gående 
gennem broen eller bekvemt siddende på det 
langsgående møbel, der vokser ud af den sydvendte 
væg.

SYDNORD

ORIENTERING
Broen er orienteret så der skærmes af mod syd for at 
forhindre overopvarmning af det indre rum ved 
direkte solindfald.

Diffust lys slippes ind igennem de perforerede 
sinusplader og dybe vinduesnicher.

Fra den nordvendte glasfacade, der strækker sig fra 
gulv til loft, lukkes himmelyset og skaber kombineret 
med det diffuserede lys fra syd særdeles gode 
dagslysforhold.

KLIMASKÆRM
Broen har naturlig ventilation, med luftindtag under 
vinduet og afkast igennem taget. 

Støjen fra motorvejen bliver ”slået i stykker” af det 
smalle luftindtag. 

Glasset på nordsiden hælder svagt, og bliver derfor 
renset når det regner. 

BROEN
Interiør set imod øst om dagen - Fra konkurrencemateriale
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1:50 TYPISK SNIT

NEDSTROPPET LAMELLOFT

STÅLRIBBE (”SPANTE”)

TAGRENDE M/AFDÆKNING
TAGRENDE M/AFDÆKNING

SIDDEMULIGHED

BÆRENDE STÅLDRAGER 

M/ AFFUGTNING

SNEFANGSNEFANG

SELVRENSENDE GLASFACADE M/ 
INVENDIG (DE-) MONTAGE

ISOLERET KLIMASKAL PÅ TRAPEZ-PROFILER
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