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Kolofon
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Skitseprojektet er udviklet i samarbejde med referen-
cegruppen bestående af:

Kirsten Lund Jørgensen, Ellen Tange, medlemmer 
af Valkyriens Byggeudvalg og Eyvind Lindboe, Køge 
Kyst

...Kolde bade og varm livsglæde...

...Valkyriens vikinger indtager ny halvø...

...Saunaen er Valkyriens hjerte...
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Nyt landareal

Ny sydmole

Valkyriens nye areal

Valkyriens eksisterende areal

Klubareal for kajak og søsport

Udviklingsareal til den 
maritime halvø

Høfde fjernes

Fremtidig kystlinje

Visualisering af nye landarealer og nyt kystprofi l
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...Valkyrien er en vinterbadeklub med 700 
medlemmer, der varmt anbefaler kolde bade 
og vedkommende nærvær...
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Workshop omkring det nye Valkyrien 
- omkring 70 medlemmer har aktivt 
deltaget i de 3 involverende arrange-
menter omkring ”Det Nye Valkyrien”
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Vinterbadeklubben 
VALKYRIEN kan fejre 25 års jubilæum i år. Forenin-
gen er idag den næststørste forening i Køge og den 8. 
største vinterbadeklub i Danmark med over 700 med-
lemmer.  

Foreningen har i alle årene været beliggende på den 
yderste spids ved Søndre Strand i Køge, med panora-
maudsigt over bugten og kystlandskabet. 

Klubfaciliteter er succesivt vokset igennem årene med 
først en bro, så omklædning, sauna og sidst en havstue 
til socialt ophold.

Sauna og socialt netværk
Valkyrien er et stort velfungerende vikingelaug  med 
omkring 100 daglige brugere, jævnt fordelt over hele 
dagen fra tidlig morgen kl. 7 indtil saunaen lukker kl. 22.  

Udover badning, som er foreningens kerneområde, af-
holdes der året igennem en lang række sociale arrange-
menter, som er en meget vigtig del af Valkyriens liv. 

Man bader og drikker kaff e sammen, arrangerer måne-
skinsbadning med spisning i Havstuen, standerhejsning 
og standerstrygning, saunagus, julearrangement og nyt-
årskur, Generalforsamling, deltagelse i Sdr. Havnedag 
og ikke mindst den årlige DÅB, som er et tilløbstykke 
med mange gæster og god pressedækning.  

Forord
1.0

Dagligt bliver vi mindet om, hvor meget foreningens 
liv betyder for den enkelte, både hvad angår fysisk 
sundhed men også afhjælpning af ensomhed og andre 
sociale problemer. 

De enkelte medlemmer tager hånd om hinanden i Val-
kyrien. 

Byudvikling og dialog
For omkring 10 år siden blev Valkyrien informeret om de 
nye planer, som KØGE KYST havde for udviklingen af  
Sdr. Havneområde i Køge. Det stod klart, at planerne 
om havnens udbygning ville berøre vinterbadeklub-
ben, og bestyrelsen for Valkyrien gik fra starten ind i en 
positiv dialog med Køge Kyst om udviklingsplanerne og 
mulige kommende løsninger for Valkyrien.

Processen har været kendetegnet ved, at der er ud-
arbejdet forskellige løsningsforslag, som har vist sig 
svære at realisere. Der udover har den fysiske etable-
ringen af den nye Sdr. Strand og den ny høfte bevirket 
en stærk tangforurening med forbudne lugtgener og 
utålelige badeforhold for Valkyrien på den nuværende 
placering igennem de seneste sæsoner. 

På trods af disse meget store vanskeligheder og gener 
er det lykkedes Valkyrien i væsentlig grad at fastholde 
sit medlemsantal og holde sammen udfra troen på, at 

der var vilje i Køge Kyst og Køge Kommune til at fi nde 
en løsning på de problemer, som Valkyrien er havnet i.

Valkyriens fremtidige fl ytning
Vi ser derfor alle i Valkyrien frem til realisering af det 
fremtidige badeanlæg, som præsenteres i dette hæfte. 
 
Med stort engagement har foreningens medlemmer del-
taget i workshops omkring programmering og udform-
ning af dette nye fristed for os og evt. nye medlemmer, 
som fl ytter ind i den nye havnebydel.

Det nye anlæg rummer de grundlæggende kvaliteter, 
som hidtil har været karakteristiske i foreningens ånd. 
Det er et anlæg som både funktionsmæssigt, æstetisk 
og materialemæssigt vil blive ”en perle” beliggende 
på den smukkeste trekant mod syd i Køge Bugt, hvor 
badevandskvaliteten er sikret bedst muligt og opholds-
mulighederne optimale.

Vi glæder os umådeligt til realisering af planerne og 
siger foreløbig tak til alle, der har støttet os undervejs i  
processen. 

Ellen Tange        Kirsten Lund Jørgensen
Høvding             Overviking.
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Arealet
Valkyriens nye faciliteter bliver placeret på en nyetable-
ret halvø på Søndre Mole i Køge, afl everet med bølge-
skærm klar til byggeri af nye klubfaciliteter okt. 2017. 
Arealet er orienteret mod syd med udsigt til strand og 
horisont. 

Valkyriens nye anlæg henvender sig mod de attraktive 
udsigter og skærmer sig mod vind og indblik ved at 
placere bygningsværk længst mod nord langs kanten af 
det nye landareal.

Byggeri
Anlægget består af 3 isolerede bygninger, som rummer 
sauna, omklædning og havstue – de solitære bygninger 
placeres på en stor, hævet terrasse og forbindes af en 
sammenhængende overdækning og en skærmvæg 
mod nord. 

Det nye anlæg ligger i en åben vinkel orienteret mod 
syd med udsigt til vandet og de nye badebroer. Mel-
lem de tre bygninger opstår udendørs opholdsrum med 
et godt mikroklima på den ellers udsatte placering på 
sydmolen. 

Byggeriets facade til de off entlige veje og arealer har et 

Planen
2.0

varieret udtryk i takt og materialevalg. Den omsluttende 
skærmvæg består af planker lagt i klink, og de isolerede 
rum beklædes med fi berbetonplader, som ”trækkes 
frem” af gennem skærmvæggen. 

Facadens takt markeres også af de højtsiddende lysind-
tag mod nord og skærmvæggens modulære opbygning. 
De store glaspartier med udsigt til hav og horisont følger 
også den modulære takt.

Hele byggeriet opføres i lette konstruktioner. Udover de 
tre isolerede rum etableres et uopvarmet depot/værk-
sted med ovenlys.

Funktioner
Ophold, omklædning, toiletter og sauna er indendørs 
i opvarmede rum. Brus, med koldt vand, placeres ude 
under halvtag mellem sauna og omklædning.
 
Overdækningen har store glaspartier som lader solen 
og lyset lune i de dybe kroge. Alt efter vind og solforhold 
kan der oftest fi ndes et godt udendørs stede at mærke 
vejret.

Der vil også blive mulighed for at fi nde gode opholds-

muligheder på bølgeskærmens møbler og mur. På 
ydersiden vil betonens skå side og stensætningen være 
”varmesugere” for solens stråler. 

Der indbygges en ”ventebænk” i vestgavlen som vil 
være attraktiv til eftermiddagsophold. 

Der er to indgange til anlægget – dels gennem en port 
til det nedre niveau i kote 2,0 mod vest og dels med ve-
jen som rampe op til k. 2,6 hvor man kan komme ind på 
det øvre niveau gennem skærmvæggen midt i anlægget 
mod nord. 

Der er cykelstativer umiddelbart vest for anlægget.

Belægninger
Udearealerne består af tre zoner – dels terrassens øvre 
niveau, dels arealet som tænkes belagt med træ og 
glittet beton og dels arealet med sten på ydersiden af 
bølgesikringen. Alle disse arealer har varierede mulig-
heder for ophold, der tager højde for solens vandring og 
vindens retningsskift, så der ofte er gode steder at slå 
sig ned udendørs. 

I projektet er vist en opdeling af arealerne på terræn. 
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Udfor trapperne, der forbinder det øvre areal med det 
nedre, lægges træ som forbindelse til de to badebroer 
og til det areal, der er bølgesikret med liggemøbler. 

Arealerne mellem træterrasserne udføres i glittet beton. 
De belagte træarealer er alle barfodsvenlige. 

Bølgeskærm
Hele halvøen er sikret mod bølgernes hærgen af en 
bølgeskærm i beton. En del af bølgeværnet består af 
solide liggemøbler spredt over et relativt bredt areal. 

Bygningen er placeret hævet over terræn, med en 
gulvkote i 2,6 for at kunne undgå skader ved højvande. 
Derudover er konstruktionen forberedt til den udsatte 
placering.

Mod øst er der opsat et betonbassin som første bastion 
mod bølgerne, når det stormer – i stille vejr kan bassi-
net anvendes som jacuzzi.

Badebroer
Forslaget viser to badebroer, hvorimellem man kan 
svømme 50 meter. Den store bro mod vest har en stor 
østvendt vandtrappe hvor man sikkert kan passere 
hinanden op og ned af vandet. På gode dage er der 
siddemulighed på trappen. Mod syd er der etableret en 
stejlere trappe for dem der vil hurtigt i vandet.Ref. Cembritbeklædt facade

 
Ref. Patineret Kebony Fyr 

 



Hasløv & Kjærsgaard | Marskensgade 7, 2100 København Ø          9

Visualisering af Valkyrien på den nye halvø
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Materialer
3.0

Materialer
Byggeriet udføres som lette konstruktioner, dels i træ - 
Kebony Fyr, nordisk modifi ceret type, som kræver mini-
malt vedligehold (uden at være giftig) og dels i Cembrit 
betonplader, som også er et holdbart, smukt og relativt 
billigt materiale:

• Terrasse, skærmvæg, skur udføres i Kebony Fyr
• Overdækning udføres i Kebony Fyr/trykimp. be-

klædt med tagpap. Der er store glasfl ader i over-
dækningen.

• Isolerede bygninger udføres i Cembrit både ude og 
inde. Der placeres store glaspartier mod vandet og 
mindre højtsiddende lysindfald mod nord. Glasparti-
erne udføres om muligt i Kebony Radiata – en hård 
og vedligeholdelsesnem, modifi ceret, nordisk træ-
sort. Tagfl ader med tagpap – hældning er forberedt 
til montering af solceller.

• Indvendigt er forslaget, at der beklædes med Cem-
brit i de isolerede rum. Materialet tåler saunavarme, 
og det bruges i stor stil i fi nske saunaer. Om overfl a-
den bliver for varm, og dermed evt. skal beklædes 
med lister hvor kropskontakt er muligt, kan testes i 
Valkyriens nuværende sauna.

• Belægning på badebro kan enten være (Kebony)im-
prægneret fyr eller perforeret stål med gummimåtter 
– den sidste løsning vil være god om vinteren, når 
der er is.

Ref. Bølgeskærm på Skovshoved Havn
 

Ref. Liggemøbler fra Helsingborg
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Visualisering af Valkyrien på den nye halvø
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I forhold til projektets stade, er der udarbejdet et an-
lægsoverslag, hvor anlægget inkl. rådgivning og tilslut-
ning koster omkring 5,5 mio. kr. ekskl. moms. Hoved-
punkterne kan ses i nedenstående skema. Overslaget 
er baseret på de i hæftets beskrevne materialer og på 
anlæggets fulde udstrækning.

Anlægget kan anlægges etapevis.

Overslag af det fuldt udbyggede anlæg
sauna  29m²     550.000
omklædning 46m²    575.000 
havstue 69 m²     865.000
fundament til isolerede bygninger   475.000
udebrus, terrasse og overdækning 25m²  710.000
installationer     300.000
aptering bro     340.000
belægninger på terræn    840.000
tilslutning og div. uforudsete   470.000
rådgivning     375.000
i alt eks. moms                 5.500.000

På følgenende sider ses et eksempel på en 1. etape, 
som vil være et anlæg, der kan rumme Valkyriens 
primære aktiviteter fra dag ét. efterfølgende kan anlæg-
get udvides uden at gøre skade eller fl ytte midlertidige 
installationer.

Ref. Overdækket terrasse, møbleret
 

Ref. Vinduer i Kebony
 

Økonomi
4.0
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Visualisering af Valkyrien på den nye halvø
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4.0

Principsnit gennem den isolerede bygning, her sauna
 

Principsnit gennem overdækket terrasse
 

Økonomi
Overslag af 1.etape
sauna  29m²     550.000
omklædning 46m²    575.000 
fundament til isolerede bygninger   300.000
udebrus, terrasse og overdækning 25m²  160.000
installationer     300.000
tilslutning og div. uforudsete   340.000
rådgivning     375.000
i alt eks. moms                  2.600.000

Overslaget er baseret på de i hæftets beskrevne mate-
rialer og et pæle/pladsstøbtbetonplade fundament. 
I 1. etape vil omklædning også fungere som havstue.
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Ankomst

Glasoverdækket 
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Møbleret 
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Ankomst

1. etape

Sauna 29m²
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Aptering af bro
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Omklædning 46m²

Havstue 69m²

Toiletter

Udendørs koldt-
vandsbrus

Terrasse 25m²

Indretningsskitse
 

gg
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4.0
Referenceprojekter fra 
Hasløv & Kjærsgaard

Ref. Møbler fra Horsens havnepromenade 2017
 

Ref. Skovshoved Sauna 2016
 

Ref. Skovshoved Sauna 2016
 

Tegnestuen har designet bygninger og faciliteter for 
foreninger, off entlighed mm. i tæt sammenhæng med 
vandet:
• Charlottenlund Søbad
• Skodsborg badebro
• Vedbæk, broer for Vikingerne
• Skovshoved, ny sauna/badested og badebro
• Odsherred miniservicebygninger v. off entlig strand.

Hasløv & Kjærsgaard har mange års erfaring med an-
læg og byggeri ved kysten.
• Køge Bugt Strandpark
• Køge Marina
• Køge Kyst ny strand
• Amager Strandpark
• Bellevue
• Vedbæk Nordstrand
• Helsingør Nordhavn/strand
• Havne- og kystpromenade
• Højvandssikringsanlæg kombineret med promena-

der
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Ref. Udebrus, servicebygning i Helsingør 2015
 

     

Ref. Servicebygning Helsingør 2015
 

Ref. Badebro, Skodsborg

Ref. Vedbæk 2015  
 

Ref. Amager Strand
 

Ref. Bellevue 2014
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En god dag omkring den gamle Valkyrien - 
før tangen blev et problem 


