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Forord

Planstrategien for Herfølge er en fortsættel-
se af »Kommuneplanstrategi 2005« for hele 
Køge Kommune, som vi vedtog i maj måned 
2004.

Planstrategien for Herfølge er udarbejdet i 
tæt samarbejde med de arbejdsgrupper, der 
blev nedsat i forbindelse med borgermødet i 
december 2004.

Der er ydet en stor indsats fra borgergrup-
perne med arbejdsgruppemøder og 
fællesmøder. Resultatet af det store arbejde 
forligger som dette forslag til en planstrategi 
for Herfølge.

Det er planen, at de mål, der fremover 
udstikkes på baggrund af dialogen mellem 
Byrådet og borgerne, skal sammenfattes 
i planstrategien. Det er økonomiudvalgets 
oplevelse, at der ikke er tale om en 
engangsforestilling, men at vi i fællesskab 
har sat en proces i gang, som skal fortsætte, 
og som vi forventer os meget af.  

Økonomiudvalget fi nder, at hele forløbet 
med udarbejdelsen af forslaget til en 
planstrategi for Herfølge, som vi nu 
fremlægger offentligt i 12 uger, har været 
både en lærerig og positiv proces.

Venlig hilsen

Torben Hansen
Borgmester
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Forudsætninger

Kommuneplanstrategien

De fremtidige overordnede visioner og 
strategier for Køge Kommune og Herfølge er 
beskrevet i Kommuneplanstrategi 2005, der 
blev vedtaget af Køge Byråd i maj 2004. 

I Kommuneplanstrategi 2005 er der peget 
på de planlægnings- og projektområder, 
der skal fokuseres på i forbindelse med 
udviklingen af Herfølge.

Et af hovedmålene er at få udviklet Herfølge 
til en mere helstøbt by med et center, 
der strækker sig fra stationsområdet til 
handelscenteret på Billesborgvej.

I forbindelse med udviklingen af Herfølge 
har det gennem fl ere år været et ønske at 
få afl astet Billesborgvej for gennemkørende 
trafi k. Det indgår derfor i både region- 
og kommuneplanlægningen, at der skal 
etableres en omfartsvej fra Vordingborgvej 
til Billesborgvej nord om Herfølge. Denne 
omfartsvej, der også vil afl aste Kirkevej, 
indgår i forslaget. 

Det indgår også i forslaget, at det er et mål 
at sikre de bløde trafi kanter ved at udbygge 
et sammenhængende stinet, der binder 
bydelene og de grønne områder sammen.

Det er også et ønske at få S-banen 
forlænget til Herfølge, fordi det vil betyde, 
at Herfølge får status som et stationsnært 
område. 

Med en forlængelse af S-banen vil Herfølge 
området blive endnu mere attraktivt som 
bosætningsområde for folk, der arbejder 
i Hovedstadsområdet, og med en status 
som stationsnært område vil det være 
muligt at placere byerhverv som kontor- og 
serviceerhverv i Herfølge.

 

Borgergruppens bemærkninger til 
Kommuneplanstrategien.

Borgergruppen har overordnet peget på, at 
hvis S-toget forlænges til Herfølge, er det 
ikke sikkert, at stationen skal ligge hvor den 
ligger i dag.

Borgergruppen ønsker, at der hurtigst 
muligt arbejdes videre med planlægningen 
af omfartsvejen og placeringen af en S-
togstation i Herfølge. 

På kortet er vist Kommuneplanstrategiens 
byudviklingsområder samt linieføringen for 
omfartsvejen.
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Overordnet struktur

Mål 1:5000

Fokus på Herfølge

I forbindelse med fastlæggelsen af en 
overordnet strategi for udviklingen af 
bykernen er det arbejdsgruppens ønske, 
at det eksisterende handelsområde på 
Billesborgvej og omkring den bynære del af 
Vordingborgvej forstærkes og udvikles.

Der peges på, at det grønne område mellem 
skolen og Billesborgvej, som bypark, kan 
komme til at udgøre bykernens fremtidige 
omdrejningspunkt.

Med den centrale placering vil den nye 
bypark og skolen binde de kulturelle- og 
fritidsorienterende aktiviteter sammen med 
handelsområdet på Billesborgvej og give 
muligheder for nyt liv til byen. 

Som noget helt nyt peges der på mulig-
heden for at etablere en kulturakse som 
en langstrakt pladsdannelse, der forbinder 
handelsområdet ved Billesborgvej med 
pladsen ved svømmehallen og de grønne 
områder.

Etableringen af en kulturakse med et 
multianvendeligt areal vil kunne samle 
en række kultur- og fritidsaktiviteter og 
institutioner som bibliotek, skole, SFO 
og svømmehal. Med forbindelsen mellem 
Byparken og det grønne fritidsområde, 
Scheelsvej og Billesborgvej vil der være 
mulighed for at skabe et spændende bymiljø 
på Kulturaksen.

Herfølge er allerede sikret et løft på kultur- 
og fritidsområdet, fordi der er afsat midler 
til udvidelse af biblioteket. Det er planen at 
biblioteket skal kunne rumme lokalarkivet 
samt forenings- og kulturelle aktiviteter.

I forbindelse med fastlæggelsen af en mere 
langsigtet vision for udviklingen af Herfølge, 
peges på muligheden for at Herfølge 
Skole kan få en anden funktion end skole i 
fremtiden.
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Opdeling af Herfølge i delområder

Med udgangspunkt i de strækninger og om-
råder der blev behandlet i det første debat-
oplæg og borgergruppens arbejde og oplæg 
til opdeling af byen, er der udpeget syv del-
områder. 

Delområdernes rækkefølge er ikke nødven-
digvis en direkte prioritering, men en indi-
kation af, at områderne er tænkt med hver 
deres særlige karakter og vil kunne gen-
nemføres uafhængigt af hinanden. Delom-
råderne grænser op til eller overlapper hin-
anden og skaber derved den sammenhæng, 
der ønskes i bykernen.

På de følgende sider beskrives delområder-
ne. I tekst og tegning præsenteres præci-
se intentioner for de enkelte områder og et 
forslag til, hvordan den fysiske udformning 
kunne være. 
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Delområde A Byparken

I Byparken opføres det nye bibliotek, der 
får en central placering og betydning i by-
kernen. Det ønskes, at det nye bibliotek kan 
fungere som kulturhus med fi lmforevisning, 
foredrag, møde- og foreningsaktiviteter, 
lokalhistorisk arkiv og en evt. café. 

Bygningen, der idag rummer politistationen 
og lokalhistorisk arkiv, bevares og sammen-
bygges med biblioteket.

Planlægning og projektering af biblioteket er 
igangsat.

Den tætte beplantning på hjør-
net af Vordingborgvej og Billes-
borgvej forhindrer visuel  kon-
takt til park og skole.

Skolens symmetriske anlæg under-
streges af stiadgangen til skolegården 
og hovedindgangen. Gamle frugttræer 
understreger aksen.

Den tætte beplantning langs 
Billesborgvejs nordlige side 
virker som en grøn mur, der 
vender ryggen mod handelsak-
tiviteterne på den sydlige side. 

Forslag

Det eksisterende grønne areal omkring 
Herfølge Skole synliggøres og kan sammen 
med det nyt bibliotek blive et spændende 
udgangspunkt for Herfølges udvikling.  

Byparken anlægges som et åbent landska-
beligt rum, der bliver byens grønne 
opholdssted. Randbeplantningen omkring 
parken udtyndes, så skolen bliver synlig, 
og parken dermed henvender sig til både 
Vordingborgvej og selve bykernen. 

Der plantes solitærtræer og hækparterre 
med opholdsareal, dufthave og evt.  
pergolaoverdækning. Som et landskabeligt 
skulpturelt element foreslås det at anlægge 
et bassin.
 
Cykel- og gangstier i parken trækker de 
bløde trafi kanter væk fra de befærdede veje 
og forbinder skole, bibliotek, Vordingborgvej, 
Billesborgvej og en ny pladsdannelse. Der 
etableres belysning i parken enten som 
park- eller pullertbelysning. 
Der etableres cykelparkering mellem skolens 
to bygningsfl øje. 

 

Intention med området

Parken omkring skolen skal være synlig og 
det samlende element i bykernen. Med pla-
cering af byens nye bibliotek, stier og rekre-
ative arealer til leg og ophold skal parken 
være en aktiv del af bylivet. 
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Delområde A Byparken

For at biblioteket kan præsentere 
sig bedst muligt og desuden styrke 
ideen med byparken som centrum 
for Herfølge, er det af betydning, at 
parken og biblioteket har tæt relation.

Biblioteket tilpasses eksisterende 
forhold med mulighed for anlæg af 
pladsdannelse og trappeanlæg syd og 
øst for biblioteket. 

Som vist på tegningen til højre vil 
legearealer og del af eksisterende sti 
blive bevaret. Der sker dog en mindre 
reduktion af legeaealet umiddelbart 
vest for biblioteket.

Med opførelse af det nye bibliotek er 
det første tiltag til gennemførelse af 
visionsplanen foretaget.
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Delområde B Kulturaksen

Forslag

Der etableres et forløb af pladser og forbin-
delser med sammenhængende belægning 
- en Kulturakse - hvortil forskellige kultur- 
og fritidsaktiviteter knytter sig som perler på 
en snor. 

Fra Billesborgvej kan der etableres adgang 
til multianvendelige pladser, der vekslende 
kan anvendes til ophold, afsætning og par-
kering. Herfra er der adgang til biblioteket, 
skolen og parken.
Længere mod nord er der adgang til svøm-
mehal og forbindelse til f.eks. en ny SFO via 
opholdstrappe fra Kulturaksen. Adgang til 
skolen fra øst gøres mere synlig ved udtyn-
ding af eksisterende beplantning. 

Aksen udføres i en ensartet belægning og 
med træbeplantning, der strammer den 
nord/sydgående bevægelse op. Der placeres 
parkbelysning som en lang ret lysløjpe gen-
nem aksen.

Scheelsvej giver adgang til den nordlige indgang 
til Herfølge skole og svømmehallen. De offentlige 
funktioner har meget anonyme ankomstpladser. 
En eksist. sti mellem Scheelsvej og Billesborgvej 
giver adgang til b.la. skolen og den eksisterende  
SFO m.m.

Stien er smal og kiler 
sig ind mellem boliger, 
parkerings- og lege 
areal.

Intention med området

Den eksisterende stiforbindelse mellem Bil-
lesborgvej og Scheelsvej skal opgraderes og 
udformes som en sammenbindende lang-
strakt pladsdannelse - en Kulturakse. Via 
kulturaksen opnås der kontakt til de primæ-
re kulturelle og fritidsorienterede aktiviteter 
i bykernen som bibliotek, skolen, SFO, lokal-
historisk arkiv m.m.
Aksen og de tilknyttede arealer skal være 
multifunktionel og i sig selv et spændende 
sted at færdes.

Borgergruppen har lagt stor vægt på, at 
Herfølges kulturelle institutioner placeres 
omkring stien mellem Scheelsvej og Billes-
borgvej. Ved at samle svømmehallen, biblio-
teket, skolen, og SFO-en langs Kulturaksen 
kan disse institutioner på sigt gøre fælles 
brug af multianvendelige udearealer samt 
parkeringspladser.

For at Kulturaksen kan udvikles, har 
Borgergruppen foreslået, at SFO-institution-
en fl yttes fra den nuværende integrerede 
placering i Herfølge Skole til en selvstændig 
placering ved svømmehallen.

Med denne placering vil der være kort 
gangafstand mellem institutionen og Her-
følge Skole, hvor det ikke er nødvendigt 
at krydse veje med biltrafi k. Institutionen 
kan få attraktive nærarealer og optimale 
parkeringsmuligheder både ved svømme-
hallen og pladsen ved biblioteket.
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Perspektivskitse set mod svømmehallen fra Scheelsvej.

Eksisterende forhold ved svømmehallen.

Eksisterende parkeringsplads og sti til 
svømmehallen set fra Billesborgvej.
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Delområde C Vordingborgvej

Intention med området

Vordingborgvej skal udformes som en lokal 
bygade, der med brede fortove, beplantning 
og belysning skal blive et rart sted at fær-
des. Etablering af »byporte«, fartreducering 
og en forskønnelse af byrummet skal med-
virke til at understrege, at det er en by man 
færdes i.
Som i traditionelle bygader skal der sikres 
parkering langs vejen. 

Vejen og krydsets udformning 
virker dominerende i Herfølge. Der er stillet forslag om at 

etablere en rundkørsel ved 
Søllerupvej. Ved fodboldkam-
pe kan både krydsets og ve-
jens nuværende udformning 
samt parkering volde store 
trafi kale problemer.

Vejrummet er udformet 
uden terrænspring og 
belægningsskift hvilket 
gør det udfl ydende og 
svært at afl æse.

Forslag

Herfølge er i dag præget af, at man ikke 
fornemmer byens afgrænsning. Derfor 
bør der etableres “byporte”, der markerer, 
hvor byen starter og slutter, f.eks. i form af 
søjler. 

Vordingborgvej udformes som en byga-
de med sammenhængende belægning, der 
starter ved »byportene«.

Vejrummet gøres smallere og der er fore-
slået niveauforskelle, så de bløde trafi kanter 
kan føle sig mere sikre. Dette gør det muligt 
at lave bredere fortove. Der anlægges kant-
stensparkering i begge sider.

Vejbelysningen foreslås ændret og master 
placeres udelukkende i den vestlige side af 
vejen. Der monteres et højtsiddende arma-
tur til vejbelysning og et lavt med mere in-
tim belysning til de bløde trafi kanter og op-
holdsarealerne. 

Syd for Gl. Søllerupvej plantes træer i beg-
ge sider med indpasset parkering. Nord for 
plantes klippede træer i vestsiden langs P-
zonen.

En eventuel rundkørsel ved Søllerupvej 
vil fordele trafi kken bedre og virke 
fartnedsættende, inden man kommer til 
bymidten.

Det vurderes, at forbedringen af helheds-
indtrykket for vejene vil være en forud-
sætning for, at helhedsindtrykket af 
bykernen hæves og dermed befordrende for 
en investeringslyst i byens ejendomme.

 

Eksempel på fabeldyr i granit der kan mar-
kere indgangen til Herfølge. (Banegårds-
pladsen, Hjørring)
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Delområde D Billesborgvej

Forslag

Billesborgvej udformes til en mere karakter-
fuld bygade med sammenhængende belæg-
ning på tværs af kørebanen. Når randbe-
plantningen langs parken fjernes, vil vejen 
få to aktive og meget forskellige sider.

Den sydlige del af vejen får en bymæssig 
karakter med et bredt fortov og kantstens-
parkering. En række træer strammer vejens 
forløb op og giver den et sammenhængende 
præg. Vejbelysning placeres ligeledes i den 
sydlige side af vejen. 

Mod nord ligger den åbne landskabelige 
park, der vil være et nyt aktivt tilskud til 
vejens liv. Fortovet vil her blive trukket væk 
fra vejen og istedet ligge i parken.

Cyklister kører fortsat på kørebanen. Bus-
holdepladsen er fl yttet mod øst til det nye 
bibliotek.

Borgergruppen vurderer, at det er vigtigt for 
Billesborgvejs »karakter«, at prioriteringen 
af trafi k fra Tessebøllevej indarbejdes i ve-
jens udformning.

 

Intention med området

Billesborgvej skal understrege byens struk-
tur - den sydlige side af Billesborgvej skal 
styrkes som bykant og den nordlige side 
som park/grøn karakter med det stigende 
terræn. 

En opgradering af gaderummet med ny be-
lægning, beplantning og belysning skal sik-
re et smukt og sammenhængende bymiljø. 
Det er ligeledes vigtigt at forbedre trafi ksik-
kerheden med hastighedsdæmpende foran-
staltninger.

Krydset Vordingborgvej/Billesborgvej marke-
res med ny bebyggelse og trappeanlæg med 
vartegn.

Trafi kken fra Tessebøllevej prioriteres og der 
anlægges en pladsdannelse ved Kirkevej.

De to sider af Billesborgvej er 
meget forskellige. Den nordli-
ge side fremstår med tæt, høj 
beplantning mens den sydlige 
side er bymæssig med blan-
dede funktioner.

Parkeringspladsen øst for Super Brugsen 
kan bearbejdes så den fremstår som 
en sammenhængende fl ade med ens 
belægning. Hæk og træbeplantning vil 
gøre pladsdannelsen attraktiv både som 
parkeringsplads og til eventuelle aktiviteter 
udenfor butikkernes åbningstider. 
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Delområde D Billesborgvej

Hjørnet Billesborgvej/Vordingborgvej

For at gøre opmærksom på bykernen 
foreslås at ændre bebyggelsen på hjørnet 
af Billesborgvej og Vordingborgvej. 
Hjørnebebyggelsen bør fremtræde som en 
samlet bygningskrop med forløb omkring 
hjørnet og med en højde på 2-3 etager. 
Hjørneejendommen skal signalere starten på 
”bysiden” af Billesborgvej og sammenhæng 
med forretningsstrøget på Vordingborgvej.

Eksisterende forhold

Forslag
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Vordingborgvej set mod Billesborgvej.

Pladsdannelse foran hjørnehuset set 
mod Vordingborgvej.

Eksisterende brandam der kan ind-
drages i den fremtidige planlægning.
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Delområde E Grønt friareal

Forslag

Det nye SFO-område placeres, så det 
er synligt fra Kulturaksen og indgår som 
et samlet kompleks med svømmehal og 
idrætsområde. Fra Kulturaksen inviterer 
en bred opholdstrappe op til et sydvendt 
spændende aktivitetsområde med en 
kombination af faste belægninger og græs. 
Beplantningen ved svømmehallen foreslås 
fjernet, så der er kontakt mellem ude og 
inde. På nordsiden af svømmehal og SFO’en 
anlægges ankomstplads med afsætning og 
parkering.

Boldbanerne øst for svømmehallen - et stort grønt 
men sjældent benyttet areal.

Stien nord for boldba-
nerne. De høje hække 
langs villahaverne på 
den ene side og boldba-
nens høje randbeplant-
ning på den anden gør 
stien til en grøn tunnel. 

Intention med området

De eksisterende fritidsorienterede aktiviteter 
på arealet forstærkes ved placering af en ny 
SFO med legeplads. Dermed aktiveres area-
let og gøres mere synligt i forhold til Kultu-
raksen og bykernen.

Arealet foran svømmehallen og Scheelsvej kan 
udformes som en spændende ankomstplads.

Det store friareal med fl otte træer kan gøres 
mere aktivt.
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Svømmehal

En mulig placering 
af en ny SFO

Scheelsvej

Delområde E Grønt friareal

Ved at fjerne hækken kan der skabes sammenhæng mellem svøm-
mehallen og udearealerne.

Den grønne fl ade omkran-
ses af fl otte gamle træer.
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Delområde F + G Stationsvej og Kirkevej

Forslag

Stationsvej

Vejen foran stationen ændres, så den 
forløber over den eksisterende P-plads’ 
vestlige ende. Derved frigøres et areal 
umiddelbart foran stationen til en lille 
forplads med vandbassin. Forpladsen, det 
grønne anlæg mod syd og P-arealet mod 
nord, underdeles af trærækker plantet 
vinkelret på jernbanen. På den nuværende 
P-plads langs Stationsvej indrettes et grønt 
anlæg med en diagonal sti, der giver adgang 
til perronerne. Fra Stationsvej kan indrettes 
vinkelret parkering mellem de eksisterende 
træer.

Det tænkes at lade Stationsvej og 
stationsområdet have samme eller lignende 
udseende m.h.t. beplantning og belysning 
som Vordingborgvej og Billesborgvej. 
Dermed vil man få en vis sammenhæng 
med de omtalte veje og tilvejebringe en 
slags retning for togrejsende, der vil ned til 
byen, og igen den anden vej fra bykernen til 
stationen.

Når der på sigt vil ske en byudvikling på 
vestsiden af jernbanen, vil Stationsvej blive 
et vigtigt forbindelsesled til bykernen.

Parkeringsplads ved Herfølge 
station, der benyttes meget lidt i 
forhold til det areal den optager.

Stationsvej med sit grønne 
præg og Herfølge station 
som pejlepunkt.

Intention med områderne

Stationsvej vil fremover være en vej med 
blandet bolig og erhverv. Vejprofi let forskøn-
nes med beplantning og der etableres fart-
dæmpende foranstaltninger. Stationsbygnin-
gen og adgangen til perronerne sikres mere 
plads i forhold til vejarealet.  
Parkeringspladsen etableres som et grønt 
rekreativt areal.

Kirkevej hastighedsdæmpes med tværgå-
ende pladsdannelser - gerne i forbindelse 
med stier.

Kirkevej

Kirkevej er i dag belastet af både lastvogne 
og personbiler, der bruger Kirkevej som en 
genvej fra Vordingborgvej til Tessebøllevej 
og omvendt. 

I forbindelse med den igangværende 
renovering af kloakkerne i et større område i 
Herfølge er det besluttet, at der i forbindelse 
med reetableringen af Kirkevej skal eta-
bleres fartdæmpende foranstaltninger på 
Kirkevej.

Det er planen, at den tunge transittrafi k 
fra oplandet på sigt skal føres ad den nye 
omfartsvej nord om Herfølge.
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Delområde F + G Stationsvej og Kirkevej

Kirkevej.

Vejforløbet foran stationen ændres så der 
blliver plads til et lille forareal og P-pladsen 
ændres til et grønt anlæg.

Stationen

Park

Fortov/pladsbelægning foreslås ført med 
på tværs af Stationsvej, så det markeres at 
der sker et skift mellem Vordingborgvej og 
boligvejen.

Stationen

Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.
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Etapeplan

På baggrund af borgergruppernes arbejde er der opstillet et forslag til en plan for rækkefølgen af 
de foreslåede projekter. 

Denne plan er som nævnt et forslag, og det er derfor muligt under offentlighedsfasen at komme 
med forslag til en anden rækkefølge og med forslag til helt nye projekter.

Eksempel på prioritering af etaperne

1. etape:  Rydning af beplantning omkring skolen.
  Etablering af byparken i et omfang, der ikke generer de to legepladser ved skolen.
  
  Opførelse af bibliotek og tilpasning af nærmeste udearealer til eksist. legepladser  
  nord og øst for biblioteket samt eksist. bygning.
  
2. etape:  Etablering af multipladser nord for biblioteket, der kan fungere som aktivitets-
  område til bl.a. boldspil for skolen/SFO’en og for byen i øvrigt og som parkering  
  ved særlige arrangementer.
 
                     Anlæg af Kulturaksens fl ader, belysning og beplantning.
  
  Anlæg af den resterende del af Byparken vest for biblioteket.

  Opførelse af ny SFO og legeplads sydøst for svømmehallen.

3. etape: Byporte etableres ved indgang til Herfølge på Vordingborgvej og Billesborgvej.
  Anlæg af en eventuel rundkørsel ved Gl. Søllerupvej.
  
  Opgradering af Vordingborgvej med belægning, belysning og beplantning.    

  Opgradering af Billesborgvej med belægning, belysning og beplantning. Herun- 
  der etablering af parkeringsplads i sammenhæng med Super Brugsens parkerings 
  plads.

  Ændret prioritering af trafi k fra Tessebøllevej.

4. etape: Anlæg af pladsdannelse på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej. Herunder  
  evt. med etablering af byggemulighed syd for krydset. 

5. etape: Der skal skabes sammenhæng mellem Stationsvej og Vordingborgvej, og Kirkevej  
  og Billesborgvej.



18

Processen

Forarbejde

I sensommeren 2004 blev der fra Køge 
Kommune taget initiativ til at få udarbejdet 
folderen »Herfølge bykerne - et idekatalog«. 
Formålet med folderen var at få en bred 
vifte af ideer til, hvordan Herfølge kan ud-
vikle sig på sigt og få nogle input til mulige 
fysiske udformninger.
Denne folder blev udarbejdet af kommunen 
i samarbejde med et byplankonsulentfi rma. 
Folderen blev husstandsomdelt i november 
2004. 

På baggrund af folderen blev debatten ind-
ledt med et meget velbesøgt borgermøde 
den 8. december 2004. På mødet blev der 
fra kommunen redegjort for igangsættelsen 
af projektet og folderen blev præsenteret af 
konsulenterne. Der var derefter en aktiv de-
bat, hvor både politikere, embedsmænd og 
borgere fi k lejlighed til at fremlægge syns-
punkter og stille spørgsmål.
På borgermødet meldte omkring 28 borgere 
sig til at deltage i det videre arbejde med 
Herfølge bykerne.

Procesforløb

1. arbejdsgruppemøde primo februar

Det første møde blev indledt af en kort 
genopfriskning af materialet fra folderen. 
Der blev derefter indledt diskussion ved de 
tre borde, hvor deltagerne havde placeret 
sig tilfældigt. Efter debatten blev defi neret 
tre hovedtemaer; overordnede strukturer og 
grønne forbindelser, Stationsvej og bymidten 
omkring Billesborgvej. Deltagerne fl yttede 
derefter plads efter interesse. Dette blev ud-
gangspunktet for dannelsen af tre arbejds-
grupper.

2. arbejdsgruppemøde primo marts

Mødet blev indledt med diskussion i grup-
perne. Alle grupper havde haft et internt 
møde og fi k lejlighed til at samle trådene, 
inden der fra hver gruppe blev redegjort for 
emner og mulige løsningsforslag. 

Det viste sig, at der generelt blev fokuseret 
på de samme emner; udnyttelse af parkens 
potentiale, forstærke og forskønne Billes-
borgvej og Vordingborgvej, placering af bib-
liotek og generel forbedring af trafi ksikker-
heden i bykernen. Der blev derefter arbejdet 
videre i grupperne. 

Mødet blev afrundet med, at der fra bor-
gerne blev taget initiativ til et fælles møde, 
hvor alle tre grupper blev indbudt med det 
formål at lave et samlet forslag til bykernens 
udformning.

3. arbejdsgruppemøde ultimo marts

Fællesmødet mellem de tre arbejdsgrupper 
resulterede i, at der blev nedsat en gruppe 
med repræsentanter fra alle tre grupper, og 
den gruppe fremlagde et fælles forslag til 
udvikling af Herfølge bykerne på mødet.

Det forslag til Planstrategi for Herfølge 
bykerne, der nu fremlægges til offentlig 
høring, er udarbejdet på baggrund af 
arbejdsgruppernes fælles forslag.

Den gruppe der fremlagde og afl everede 
arbejdsgruppernes fælles forslag bestod af:

Ulrik Christoffersen
Lars Deuleran
Jon Eriksen
Henrik Fisker
Anders Frandsen
Bo Michael Hansen
Erik B. Hansen
Kirsten Hansen
Peter Aalbæk Jensen
Urd Kielgast
Lissie Kirk
Anders Larsen
Liljan Martiny
Anna Møller
Linda Nikolaisen
Per Fløe Nielsen
Steen Nielsen
Niels Rolskov

Det videre arbejde

Økonomiudvalget besluttede den 11. 
oktober 2005 at fremlægge forslag til 
Planstrategi for Herfølge bykerne til offentlig 
høring i 12 uger frem til den 17. februar 
2006.

Efter den 17. februar vil forslaget blive rettet 
til i overensstemmelse med de ændringer 
Byrådet beslutter gennemført som følge af 
de kommentarer og forslag vi modtager.

Med Byrådets endelige godkendelse vil 
Planstrategi for Herfølge bykerne så være 
det plandokument, der udstikker strategien 
for Herfølge bykernes udvikling og udgør 
grundlaget for den videre kommune- og 
lokalplanlægning. 








