
FREMGANG I FÆLLESSKAB 
Fremgang og fællesskab i en bæredygtig by 

med plads til både boliger og erhverv

- Planstrategi 2019 -
Herlev Kommune inviterer dig til at komme med  
ideer og forslag til den fysiske udvikling af byen
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Det du sidder med i hånden, eller på skærmen 
foran dig, er ikke en planstrategi. Ikke endnu. 
Men det er en præsentation af kommunalbesty-
relsens overvejelser om, hvor den fysiske udvik-
ling af Herlev skal bevæge sig hen, hvordan det 
kan ske, og hvad der kan blive udfordringer på 
vejen. 

Det er disse overvejelser der i starten af 2020 vil 
være viderebearbejdet og samlet i en endelig 
strategi for den fysiske udvikling af kommunen – 
det der kaldes en planstrategi. 

Hvad er en planstrategi?
Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi 
og vision for den fysiske udvikling af Herlev Kom-
mune. Det handler f.eks. om, hvordan byen ser 
ud, når vi bliver flere, og om hvordan man kan 
sikre, at byen understøtter et godt hverdagsliv. 

DETTE ER IKKE EN PLANSTRATEGI - ENDNU

det sker på en måde, så flest borgere i Herlev får 
mest muligt ud af det – også i fremtiden. Vi skal 
i det hele taget sikre, at det vi gør i dag, giver 
borgerne de bedste betingelser for et godt hver-
dagsliv nu og i fremtiden. Det betyder, at byens 
udvikling skal ske både socialt-, miljømæssigt- og 
økonomisk bæredygtigt. Vores fokus vil være på 
at skabe fremgang og fællesskab, i en bæredyg-
tig by med plads til både boliger og erhverv. 

Bidrag og følg med
Som borger i kommunen er du ekspert i, hvordan 
det er at bo og leve i Herlev. Derfor er dine me-
ninger og erfaringer vigtige. 

På Herlev.dk kan du læse mere om, hvad en 
planstrategi er, og hvordan vi arbejder med den 
i Herlev Kommune. Her kan du også selv bidrage 
til udviklingen af planstrategien.  

Alle kommuner har pligt til at opretholde og 
vedligeholde en kommuneplan. Planen formidler 
kommunalbestyrelsens prioriteringer i relation til 
arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen 
skal udpege, hvad de enkelte dele i kommunen 
kan anvendes til. Planstrategien er en retningsgi-
ver for, hvad den næste kommuneplan vil komme 
til at indeholde.

Vi vil bygge videre på det Herlev er god til
Herlev er allerede en god kommune at bo, leve 
og drive virksomhed i. Flere mennesker ønsker at 
slå sig ned i Herlev, og en høj andel af vores virk-
somheder klarer sig så godt, at de vinder priser 
år efter år. Men samfundet og omverdenen er i 
konstant bevægelse, og ønsker vi at fastholde og 
udvikle alt det gode, kan vi ikke blot stå stille. 

Hver dag banker investorer på døren som ønsker 
at bygge nyt, bygge til, bygge om. Vi skal sikre, at 

Den kommende planstrategi og 
kommuneplan bliver hjemme- 
sider under Herlev.dk



• Hvad sker der, hvis vi flytter flere kom-
munale funktioner herhen?

• Kan vi bruge det, som driver for en byud-
vikling mod mere byliv og flere bymæssi-
ge kvaliteter?

• Kan forbindelsen til Hjortespringkilen 
komme mere i spil, så en fremtidig udvik-
ling hægter sig mere op på de rekreative 
kvaliteter?

• Er forbindelserne til bymidten gode nok?

• Hvordan kan vi imødekomme interes-
sen for omdannelse, samtidig med at 
området fastholdes som et attraktivt 
erhvervsområde?

• Hvad skal der til for, at området bliver 
et godt sted at bo og drive virksomhed 
– også på langt sigt?

• Hvordan kan vi undgå konflikter mel-
lem boliger og erhverv? 

• Kan vi øge de bymæssige kvaliteter 
og skabe et mere levende og varieret 
byliv?

• Er forbindelserne og de rekreative mu-
ligheder gode nok?

• Hvad er scenarierne for udviklingen 
af bymidten som kommunens sam-
lingspunkt, hvis detailhandelssektoren 
ændres pga. øget nethandel?

• Kan vi i højere grad vende den stigende 
trafikmængde til noget positiv ifht. at 
brande Herlev?

• Hvordan kan vi udvikle stationsområdet 
som en ’indgang’ til Herlev?

• Kan vi i højere grad udnytte stationens 
status som knudepunktstation for hele 
hovedstadsområdet?

• Hvordan kan forbindelsen mellem stati-
onsområdet og bymidten forbedres? 

Hjortespring Bymidten

Erhvervskvarteret

Stationsområdet
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HER ER BEHOVET FOR PLANLÆGNING STØRST
Udviklingen af Herlev skal ses i en helhed, men der er fire geografiske områder, hvor mange forskellige aktører allerede i dag er i spil, og 
hvor behovet for, at sikre fælles retning derfor er ekstra stort, så vi alle kan få mest muligt ud af de offentlige og private investeringer. Det 
betyder, at der er en lang række spørgsmål, vi skal have drøftet i arbejdet med planstrategien og i den kommende planperiode.

Boliger el. boliger og erhverv

Centerområde

Erhvervsområde Rekreativt område

Offentligt område

Hjortespringkilen

Herlev 
Hospital

Erhvervs-
kvarteret

Herlev St.

Bymidten

Hjortespring- 
centret

Herlev 
Hallerne

Hjortespring- 
badet
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DET VIL VI ARBEJDE FOR, VORES VISION

FREMGANG OG FÆLLESSKAB 
FOR BORGERNE

GRØN BÆREDYGTIG BY BY MED PLADS TIL BÅDE 
BOLIGER OG ERHVERV

Visionen er en socialt bæredygtig by. En by der 
skaber rammen om fællesskab med og for alle. 
Fællesskab på tværs af generationer og sociale 
grupper. Fællesskaber i vores boligforeninger, 
grundejerforeninger, kultur- og fritidsforenin-
ger. Fællesskab og samarbejde mellem borgere 
og kommunen som forvaltning. Visionen er en 
by, der er skabt af og for alle, hvor alle grupper 
føler sig velkomne. En by med rum til at man 
kan mødes, uden at skulle betale for det, mø-
des i alt slags vejr. 

I byens udvikling er der fokus på dem, der har 
allermest brug for støtte, på dem der har brug 
for en ekstra hånd. Samtidig er byen attraktiv 
for dem, der kan selv. Byen understøtter det 
gode hverdagsliv for børn og familier. Byen 
tilbyder arbejdspladser for alle - både til dem 
med lange uddannelser, og dem uden. 

Det går godt i Herlev, og vi skal sikre, at det fortsat går godt, selv om verden forandrer sig. Tre temaer danner fokus for den fremtidige udvik-
ling af Herlev Kommune, og udgør således visionen for arbejdet. Alle tre temaer kredser om en bæredygtig udvikling, henholdsvis den socia-
le, miljømæssige og økonomisk bæredygtige kommune.

Visionen er en miljømæssigt bæredygtig by. En 
by der er tilpasset til de forandringer i klimaet 
vi allerede oplever, og til dem vi forventer der 
kommer. Det er en by, der får det bedste ud af 
det vand, der kommer fra oven, og det der sti-
ger op nedefra. Visionen er en by, der er indret-
tet, så vi sparer på ressourcerne, på varmefor-
bruget, på brændstof og begrænser udledning 
af CO2. En by hvor de nye bygninger der bliver 
opført, har en kvalitet så både brugerne og 
borgerne generelt har glæde af dem langt ind i 
fremtiden.  

I byens udvikling er der fokus på langsigtede 
løsninger på akutte udfordringer. Der er fokus 
på fire af FN’s verdensmål: bæredygtige byer 
og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produk-
tion, klimaindsats og partnerskaber for hand-
ling.   

Visionen er en økonomisk bæredygtig by. En 
by hvor virksomhederne trives. En by hvor er-
hvervslivet bidrager til byliv og hvor interessan-
te byområder er med til at understøtte medar-
bejdernes trivsel. Det er en by, hvor erhverv og 
boliger kan udvikles og blomstre side om side. 
Visionen er en by, hvor private og offentlige in-
vesteringer trækker i samme retning, så alle får 
mere ud af indsatsen. En by hvor planer skabes 
i fællesskab, planer der holder, planer der giver 
investeringssikkerhed. 

I byens udvikling er der fokus på, at samle funk-
tionerne i en række fortætningspunkter, hvor 
infrastruktur, erhverv, kultur og detailhandel 
understøtter hinanden, og forbindelsen mellem 
fritidsliv og arbejdsliv forstærkes.

1 2 3
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OVERORDNET PRINCIP FOR UDVIKLINGEN
Visionen er en by, der understøtter fremgang og fællesskab for borgerne, understøtter en bæredygtig udvikling, understøtter udviklingen af 
både boliger og erhverv. Når visionen foldes ud i den fysiske by, bør det ske efter nogle overordnede principper, der sikrer fælles retning.

Principperne for den 
fremtidige fysiske 
udvikling af Herlev 
Kommune tager ud-
gangspunkt i en stærk 
bymidte i syd, med 
fokus på fortætning, 
byliv og infrastruktur, 
og et velafbalanceret 
sekundært center i 
Hjortespring, med fo-
kus det gode hverdags-
liv og nærheden til den 
grønne kile. 

Kommunens primære 
center i syd, dækker 
delvist tre af de fire 
geografiske fokusom-
råder, nemlig bymid-
ten, stationsområdet 
og erhvervskvarteret, 
mens det sekundære 
center i Hjortespring er 
sammenfaldende med 
det fjerde geografiske 
fokusområde. Det giver 
et godt udgangspunkt 
for udviklingen, at der 
allerede i dag er aktive 
interessenter og pro-
jekter i gang i områ-
derne. 

Forbindelse ud i den grønne kile

Hjortespring-centret, kommunens andet center, 
et sted for alle, med fokus på hverdagens behov 
og adgangen til det grønne.

Stærk forbindelse mellem bymidten, det primæ-
re center, og Hjortespring-centret, kommunens 
sekundære center

Bymidten, kommunens primære center, et sted 
for alle, et sted der understøtter både hverdag og 
fest, et sted med fokus på byliv, på infrastruktur 
og forbindelsen til resten af verden

Letbane, s-tog, busser - forbindelse ud i verden



6

FORANDRINGER VI SKAL HÅNDTERE 

Vi bliver flere

Byen for alle? Mindre grønt 

Boliger udfordrer erhverv Trafikmængden stiger

Klimaet forandrer sig

Vi har befolkningsvækst og 
demografien i kommunen 
ændrer sig. Det er positivt, at 
vi bliver flere til at løfte op-
gaverne, men på en række 
områder, er der en forholdsvis 

tæt og entydig sammenhæng mellem væksten i 
antallet af borgere og væksten i udgifter; f.eks. 
dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreom-
rådet. Det er en udfordring, at få boligmassen 
og den kommunale service til at følge med.

Byen udvikles typisk fra byg-
geprojekt til byggeprojekt, og 
hvert projekt har ofte én mål-
gruppe for øje. Der er dermed 
risiko for, at store områder i 
byen udvikles til kun at være 

tilpasset få grupper, mens andre folk får svære-
re ved at passe ind, eller bevæge sig rundt. Det 
er en udfordring for sammenhængskraften, 
især hvis byens rum samtidig ikke understøtter 
mødet mellem de mange forskellige grupper. 

Andelen af grønne, rekreative 
kvadratmeter pr. indbygger er 
faldende. Dette skyldes både, 
at vi bliver flere der skal deles 
om pladsen, og at der sker for-
tætning af byen ved, at tidli-

gere ubebyggede arealer, tages i brug til f.eks. 
boliger eller institutioner. Det kan udgøre et 
problem, da de rekreative muligheder bl.a. er 
med til at skabe trivsel i hverdagen for borger-
ne og forbedre mikroklimaet i byen.

I takt med at erhvervsstruktu-
ren ændrer sig, og indbygger-
antallet i kommunen stiger, 
rykker erhverv og boliger tæt-
tere. Det kan bidrage til mere 
levende kvarterer, men for 

de virksomheder der har brug for at støje, kan 
det være et problem. Bygges der nye boliger i 
nærheden, kan det give konflikt med beboerne 
og skabe usikkerhed omkring virksomhedernes 
drift- og udviklingsmuligheder.

Flere mennesker betyder også 
flere biler. Mange biler på 
vejene betyder trængsel, støj 
og luftforurening. Det er et 
problem for både virksom-
heder og borgere. Trafikal 
tilgængelighed er f.eks. den 

primære årsag for de fleste virksomheder til at 
vælge Herlev, og trængsel kan derfor have stor 
betydning. Støj er især en udfordring, når vi 
skal finde plads til nye boliger. 

Klimaet forandrer sig, så vi 
f.eks. skal håndtere mere vand. 
Det giver konkrete udfordring- 
er, når byen skal udvikles. Det 
bliver f.eks. sværere og dyrere 
at bygge, når grundvandet 

står højt og regnvand ikke kan afledes. Det kan 
desuden resultere i oversvømmelser, når sky-
brud bliver kraftigere og oftere, mens tørke og 
storm på andre tider kan have konsekvenser for 
borgernes velbefindende og sikkerhed.  

På vej mod visionen om fremgang og fællesskab for borgerne i en bæredygtig by med plads til både boliger og erhverv, møder vi udfordrin-
ger i form af en række igangværende forandringer. Forandringerne kan vi møde på forskellige måder, men de kommer uanset hvad vi gør.  



SÅDAN KAN VI F.EKS. MØDE FORANDRINGERNE

Bryde fysiske barriere der er med til at isolere 
boligområder

Sikre variation i boligmassen

Sikre at nye boliger følges af nye rekreative 
muligheder

Skabe grøn forskønnelse af bybilledet i form af 
f.eks. gadetræer, grønne tage mv.

Sikre nedsivning af overfladevand hvor det er 
muligt

Bruge bygninger med mindre følsom anvendel-
se som ’støjmur’

Sikre fortætning og omdannelse

Sikre at planlægning for offentlig og privat ser-
vice følger planlægning for boliger

Sikre god afstand og adskillelse af eksempelvis 
støjende virksomheder og boliger

Udnytte vandet som rekreativt element hvor 
det skaber flest problemer

Skabe bedre forbindelse mellem forskellige 
typer kollektiv transport

Sikre størst fortætning nær stationerne

Arbejde for multifunktionel brug af arealer og 
bygninger

Udfordringer Eksempler på mulige løsninger Mål+ =
7

1

2

3
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HVAD MENER DU? SÅDAN BIDRAGER DU...
Den kommende planstrategi bliver kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Som borger i Herlev er du 
ekspert i det at bo og leve i Herlev - derfor er dine meninger og erfaringer vigtige. Hvad mener du om visionen, udfordringerne og eksem-
plerne på mulige løsninger? 

2019 2020

Jun.

Forberede 
kommuneplan

Endelig 
vedtagelse

Offentlig 
høring

Udarbejde 
planstrategi

Indkaldel-
se af ideer 
og forslag

Tidsplan

Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.

Mangler du 
steder i byen 
at mødes med 
dine venner?

Hvad i byen er 
den største ud-
fordring for dig 
i hverdagen?

Hvor i byen 
oplever du at 
klimaet har 
forandret sig?

Har du ideer til 
bygninger eller 
steder der kan 
bruges på nye 
måder?

Hvilke ændrin-
ger i byen ville 
kunne få dig til 
at cykle mere?

Hvor i byen 
synes du der 
mangler grøn-
ne frirum?

Hvad synes du 
er det bedste 
ved Herlev?

Giv os dine input senest 25. august på mail til:
Byplan@herlev.dk 

og læs mere om planstrategien samt om hvor 
og hvornår vi holder borgermøde på:

 Herlev.dk

Du er 
her nu


