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Forord

Køge er en udviklingskommune med 
mange store projekter på vej i og 
omkring Køge by. Bydelsplanerne 
skal være med til at sikre, at udvik-
lingsfokus rettes mod hele kommu-
nen. Herfølge er et bysamfund, hvor 
vi i de kommende år kan forvente 
større byudvikling, da Herfølge rum-
mer et vækstpotentiale. Når den nye 
bane København-Ringsted over Køge 
åbner i 2018 og Lille Syd banen 
mellem Næstved og Køge Nord elek-
trifi ceres og hastighedsopgraderes, 
bliver rejsetiden kortere og forbin-
delsen direkte mellem København og 
Herfølge. I Herfølge vil det intensi-
vere potentialet yderligere. 

Det er første gang vi prøver kræfter 
med bydelsplaner i Køge Kommu-
ne – Herfølge Bydelsplan vil danne 
skabelon for kommende bydelspla-
ner for kommunens lokalområder. 
Udover den geografi sk fordelagtige 
placering har byen et stærkt lokalt 
fællesskab og en stærk borger-
forening med mange engagerede 
borgere. Netop borgerne er en stor 
del af Herfølges fremtidige udvikling. 
Engagementet og initiativrigheden i 
byen danner sammen med den opti-

male placering og en god bystruktur 
et Herfølge, som vi alle kan være 
stolte af og folk har lyst til at fl ytte 
til.

Bydelsplanen sætter fokus på for-
hold som stationsnær byudvikling, 
udvikling af Herfølge Vest, sam-
menhænge og forbindelser, byliv, 
pladsdannelser, boligbyggeri samt 
aktiviteter, der samler og skaber 
sammenhæng mellem de menne-
sker der bor her. Køge Kommune og 
Herfølges borgere må i fællesskab 
handle på en række områder, der 
kan understøtte bylivet og udvikle 
byen. Af dette får vi en attraktiv by, 
et godt sted at bo, arbejde og leve.
 

Engagerede borgere i Herfølge har 
i samarbejde med Køge Kommune 
udarbejdet Herfølge Bydelsplan for 
at præge udviklingen i en fælles 
retning.  Vi har afholdt et stort bor-
germøde og fl ere følgegruppemøder, 
hvor vi i samarbejde har konkretise-
ret bydelsplanens indhold.

Bydelsplanen indeholder en række 
mere konkrete ønsker til fremtidens 
udvikling. Nogle omhandler rammer 
for udviklingen, der bl.a. vil blive 
taget op i kommuneplanlægningen. 
Andre udviklingsønsker indeholder 
økonomiske prioriteringer for bl.a 
Køge Kommune, der efterfølgende 
skal tages politisk yderligere stilling 
til i en prioritering i forbindelse med 
kommunens løbende budgetlæg-
ning.

Økonomiudvalget vil gerne takke for 
det store arbejde, som følgegruppen 
og borgere i Herfølge har bidraget 
med. Det har været spændende og 
inspirerende at høre jeres tanker og 
ideer til, hvordan vi i fællesskab kan 
gøre Herfølge til en endnu bedre by 
at bo, leve og arbejde i.

Borgmester Flemming Christensen
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Den sammenhængende 
stationsby med forbindelser
mellem by, natur og mennesker

Visionen er at skabe den sam-
menhængende stationsby i 
Køge Kommune – en by med 
let adgang til storby, natur og 
rekreative områder. Herfølge 
skal være en by rig på byliv 
og kultur- og foreningsliv. 
Udviklingen skal tage afsæ
t i Herfølges identitet og struk-
turelle kvaliteter, så byen 
udvikles og styrkes som bo-
sætningsby. 
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projekt for tæt-lav boligformen og 
Fremtidens Parcelhuse med ca. 100 
energioptimerede boliger opført som 
et 1:1 forsøgsprojekt for lavenergi-
byggeri. Boligstrukturen er geogra-
fi sk blandet med etage-, tæt-lav og 
åben-lav boligbebyggelse.

Flere planprincipper kendetegner 
Herfølges vej- og stisystem. Møl-
lebækvej og Holmebækkvarteret 
er karakteriseret ved et gang- og 
stinet, der er adskilt fra vejnettet, 
mens den ældre del af Herfølge 
primært har gang- og stiforbindelser 
langs vejene.

Herfølge har i dag en række sam-
lingspunkter som anvendes til 
planlagte, ofte foreningsprægede 
aktiviteter. Samlingspunkterne dan-
ner ramme om det rige foreningsliv, 
samler de mange aktive borgere, og 
giver byen værdier som sammen-
hold, nærhed og fællesskab – den 
fælles identitet.

Visionen er den fremtid vi sammen 
ønsker for Herfølge. Med bydelspla-
nen skitseres Herfølges forudsæt-
ninger og udfordringer anno 2015 
og vi udstikker en retning for byens 
udvikling – en strategi for Herfølges 
fremtid. Med bydelsplanens ønsker 
til fremtiden giver vi bud på, hvor-
dan visionen nås. Ønskerne er på én 
gang med til at udvikle, forbinde og 
bevare byens eksisterende kvaliteter.

Dét er Herfølge

Herfølge er næsten vokset sammen 
med Køge, men er stadig sin egen 
og ikke ”bare” en forstad til Køge. 
Herfølges identitet ligger midt imel-
lem fl ere typologier - en landsby 
med mange indbyggere, en provins-
by tæt på mark, skov og en større 
by. Herfølge blev for alvor blev sat 
på Danmarkskortet i år 2000, da 
Herfølge Boldklub vandt Danmarks-
mesterskabet, men byen er meget 
mere end fodbold. 

Herfølge har historisk udviklet sig 
fra oprindelig kirkelandsby til stati-
onsby i 1908. Kirkens og stationens 
placeringer har været afgørende for 
byens geografi ske udvikling, hvor-
imellem byens vigtigste funktioner 
og detailhandel har udviklet sig. 
1970’erne oplevede byen en kraftig 
vækst som ses ved udbygningen af 
boliger, institutioner og lokalcenter i 
Herfølge Syd - Holmebækkvarteret. 

Byen har fl ere alternative boligfor-
mer med Tinggården som pioner-

Ved den 80 meter høje antennemast 
ligger stadionområdet - det stør-
ste mødested med stadion, haller, 
boldbaner, mødelokaler, forenings-
lokaler og meget mere. Her holder 
mange af byens foreninger til og 
det er bl.a. også her Herfølge Bor-
gerforening afholder byens årlige 
fastelavnsfest. På Billesborgvej giver 
biblioteket rum til fordybelse og 
bøgerne skubbes til side for arran-
gementer. I byens husfl idsskole 
kan man deltage i alt fra pilefl et til 
trædrejning. I udkanten ved kirken, 
der engang var byens centrum dan-
ner Sognegården ofte ramme om 
koncerter og diverse arrangementer 
bl.a. byens årlige, velbesøgte Sankt-
hansfest. I samme retning uden for 
byskiltet ligger skydebanen, hvor 
medlemmer og gæster kommer fra 
nær og fjern.
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Rammerne

Herfølges regionale beliggenhed vil 
i de kommende år blive styrket. I 
2018 vil man kunne komme fra Her-
følge til København på ca. 30 minut-
ter via den kommende Køge Nord 

station. Samtidig vil Køge 
Bugt motorvejen være udvi-
det og Femern forbindelsen 
tættere på realisering.

I sammenhæng med de 
store infrastrukturanlæg er 
fl ere udviklingsprojekter un-
dervejs i Køge. Det gælder 
bl.a. nyt universitetssyge-
hus, udvidelse af erhvervs-
havnen og udvikling af Køge 
Kyst, der alle får gavn af 
den øgede tilgængelighed. 
Parallelt med disse ud-
viklingsprojekter vil Køge 
Kommune udbygge med 
nye boliger. Køge Kyst og 
Køge Nord står for en del af 
disse, men også i Herfølge 
er der muligheder for nye 
og nytænkende boligtyper, 
som kan udvikles i tæt sam-
spil med attraktive natur-
områder.

Den statslige Fingerplan 2013 
udstikker rammerne for fi ngerby-
strukturen, der er grundlaget for 
kommunens hovedstruktur. Den by-
mæssige udvikling skal primært ske 
ved byomdannelse og byfortætning 
inden for de eksisterende byområ-
der og for byer uden for byfi ngrene, 

herunder Herfølge, være af lokal 
karakter og som afrunding af det 
eksisterende bysamfund. Større 
byudvikling kan ske ved at forlænge 
og ”fortykke” byfi ngrene, hvor der 
er mulighed for god kollektiv trafi k-
betjening. Byrådet vil arbejde for, 
og har en forventning om, at der i 
den næste revision af Fingerplanen 
bliver mulighed for stationsnær by-
udvikling ved bl.a. Herfølge station.

I Køge Kommuneplan 2013 er 
rammerne for kommunens fysiske 
udvikling fastlagt. Kommuneplanen 
giver et billede af, hvad Køge Kom-
mune er for en størrelse, hvor vi er 
på vej hen samt hvilke forudsætnin-
ger, der ligger til grund for byrådets 
beslutninger. Kommuneplanens 
kommende boligområder i Herfølge 
er beskrevet i afsnittet Boligudvik-
ling.

Køge Kommunes prioritering og 
rækkefølgeplan for iværksættelse af 
trafi ksikkerhedsforanstaltninger er 
en del af Trafi k- og Miljøplan 2013. 
Planens hovedtemaer er trafi ksik-
kerhed og tryghed. Ud fra borgernes 
ønsker, beregninger af uheldsantal 
samt oplevede usikkerheder, giver 
Trafi k- og Miljøplanen en  oversigt 
over ønsker til indsatser på trafi k-
området og forslag til prioritering 
af tiltag. I forbindelse med arbejdet 
med bydelsplan er der fremkom-
met fl ere forslag til trafi ksikkerhed. 
Der har været fl ere overlap mellem 
forslagene og Trafi k- og Miljøpla-
nens prioriteringsliste. Den videre 

FFFFFF

Fingerplan 2013
Hovedbudskaber
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med at omdanne visioner og ønsker 
fra borgermødet til udvalgte visions-
punkter. Arbejdet blev præsenteret 
for repræsentanter fra økonomiud-
valget på en midtvejsevaluering i 
Herfølge. Resultatet fremgår af en 
delmålsrapport.

På baggrund af følgegrup-
pens arbejde har Bydelspla-
nen fem overordnede kapitler

- Stationsnær byudvikling
- Herfølge Vest
-  Byens liv og mødesteder
- Grønne Forbindelser
- Boligudvikling

De fi re første kapitler har hver 
en overordnet beskrivelse af øn-
sker, der kan iværksættes på kort, 
mellem og lang sigt. Ønskerne til 
fremtiden fremgår ligeledes under 
bydelsplanens sidste kapitel – tids-
horisont.

afklaring og prioritering foretages i 
forbindelse med Teknik- og Miljøud-
valgets arbejde for trafi ksikkerhed.  

Bydelsplanen retter et fælles fokus 
på Herfølge på tværs af sektorer 
frem mod visionens opfyldelse. 
Derfor omhandler ønskerne ikke 
bare fysisk udvikling, men kan lige 
så vel være fremmende for bor-
gernes sundhed og udvikle byens 
forenings- og kulturliv. Ønskerne 
til fremtiden har fælles sigte mod 
at udvikle Herfølge ud fra byens 
karakter, identitet og potentiale. De 
er udviklet i et fællesskab mellem 
borgere i Herfølge og Køge Kommu-
ne og det er ligeledes begge parter, 
der sikrer igangsættelse og konkre-
tisering.

På vej mod visionen

Projektforløbet har været opdelt i 
tre faser; en defi nitions-, inddragel-
ses- og udarbejdelsesfase. Herfølge 
Borgerforening har været med helt 
fra start og inddragelsesfasen blev 
igangsat med et stort borgermø-
de med mere end 100 deltagere i 
Herfølge. Formålet var at indsamle 
viden, ideer, ønsker og konkrete 
forslag inden for seks emner.

På to efterfølgende møder arbejdede 
25 aktive borgere i en følgegruppe 
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Stationsnær byudvikling 

De igangværende til-
tag på jernbaneområdet 
kombineret med den 
kommende byudvikling i 
Herfølge Vest er et solidt 
grundlag for udvikling 
af Herfølge, hvor de nye 
rejsemuligheder og kor-
tere rejsetider mod Kø-
benhavn giver en oplagt 
mulighed for stationsnær 
byudvikling. 

Målet er at udbygge stationsom-
rådet gradvist med en intensiv 
udnyttelse af de stationsnære 
arealer, og med mulighed for 
at kunne opbygge attraktive 
boligområder på begge sider af 
jernbanen. Dette blandt andet 
gennem etablering af et attrak-
tivt bymiljø omkring stationen, 
med fokus på service, effektivi-
tet, tilgængelighed og kvalitet i 
byrum og inventar. Udbygningen 
af stationsområdet kan tage 
udgangspunkt i en model bestå-
ende af en eksisterende station, 
gangbro, adgangsveje og –stier 
samt en parker- og rejsanlæg.

Det fuldt udbyggede stationsom-
råde forventes at kunne danne 
ramme om et attraktivt Herfølge 
som bosætnings- og pendlerby. En 
udvikling der kan være med til at 
understøtte og styrke Køges posi-
tion som regionalt knudepunkt for 
erhvervsudvikling.

Nord for Herfølge Station mellem 
jernbanen og Vordingborgvej er et 
bynært skovområde, som kan om-
dannes til stationscenter med dag-
ligvarebutikker, boliger og parke-
ringsmuligheder. Med boligudvikling 
på begge sider af jernbanen sikres 
Herfølges fremtidige udvikling som 
en hel stationsby. I tilknytning til 
et stationscenter bør være gode 

forbindelser på tværs af Vording-
borgvej og jernbanen, så området 
fungerer samlende for Herfølge Vest 
og det eksisterende Herfølge.

Med butiksudbud i stationsnærhe-
den ønsker vi at skabe et tilgænge-
ligt og centralt mødested for hele 
Herfølge. Butiksområdet og statio-
nen vil få en mere central beliggen-
hed i byen i takt med udbygningen 
af Herfølge Vest.

Der vil ske en markant forandring af 
potentialet for parker- og rejsanlæg 
ved stationerne langs Lille syd, her-
under Herfølge Station. Det forven-
tes, at der vil ske en mangedobling 
af antallet af parkerede biler ved 
stationen. I tilknytning til stations-
centeret er der derfor ønske om at 
etablere en pendlerparkeringsplads 
som i samspil med en vej mellem 
Billesborgvej og Vordingborgvej kan 
styrke stationens potentiale. Kapa-
citeten på den eksisterende parke-
ringsplads er tilstrækkelig i dag. Det 
vurderes derfor, at den forventede 
stigning kan imødekommes forelø-
big.

Ønsker til fremtiden

• plangrundlaget for skovområ-
det nord for stationen mellem 
jernbanen og Vordingborgvej 
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ændres, så der skabes grundlag 
for medetablering af stationscen-
ter med detailhandel, boliger og 
bymæssige pladsdannelser.

• parker- og rejsanlæg i tilknytning 
til stationen evt. på Frøgrunden 
vest for stationen. Anlægget 

udvikles i balance med byens 
og den infrastrukturelle udvik-
ling. Parker- og rejsanlægget 
kan etableres til multifunktionel 
anvendelse, så brugen optimeres 
og giver mulighed for aktiviteter i 
eftermiddags- og aftentimerne. 

• vej nord for Herfølge, der forbin-
der Billesborgvej med Vording-
borgvej og et parker- og rejs-
anlæg. Forbindelse kan ske via 
Svansbjergvej og Bjergvej. 

MOBILITET &
INFRATRUKTURForslag til stationscenter, parker- og rejsanlæg og 

forbindelsesvej.
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Herfølge Vest
Vest for jernbanen vil vi skabe en ny bydel – Herfølge Vest. 
Bydelen vil gøre Herfølge til en hel stationsby på begge sider af 
jernbanen. Herfølge vokser og fl ere borgere til byen vil styrke 
byen og være med til at skabe endnu mere liv i det eksisteren-
de Herfølge og styrke foreningerne samt detailhandlen.

Herfølge Vest skal indbyde til nær-
hed og adgang til skov og åbent 
land. Imellem husene dannes rum 
til et aktivt og sundt liv med mulig-
heder for bevægelse og aktiviteter. 
Den nye bydel ligger godt i forhold 
til overordnede trafi kforbindelser og 

placeringen fremmer mulighederne 
for at benytte kollektiv trafi k som 
alternativ til bilen. Den fremtidige 
bydel vil ikke bare bestå af natur og 
station, men vil også være en del 
af den levende stationsby Herfølge 
med sin egen historie og identitet.

På kortet er markeret forslag til 
fremtidige byudviklingsområder 
i Herfølge Vest. Den forventelige 
boligudbygning er på ca. 400 boliger 
inden for de områder, der allere-
de er en del af kommuneplanen. 
Målet er en ligelig fordeling mellem 
etage-, åben-lav og tæt-lav boligbe-
byggelse. Det stationsnære område 
og lokale trafi kale knudepunkt skal 
bebygges med en tæthed, der mod-
svarer den centrale beliggenhed og 
gode tilgængelighed.

Det er målet at udvikle et attraktivt 
boligområde med forskellige boligty-
per, som er målrettet og tiltrækker 
forskellige befolknings- og tilfl ytter-
grupper, og giver en alsidig beboer-
sammensætning. Herfølge Vest skal 
være en moderne bydel med plads 
til bofællesskaber, ældreboliger, 
ungdomsboliger og skabe rammerne 



Lidemarksvej

Søllerupvej

Teglværksvej

Sv
an

sb
je

rg
ve

j

Bj
er

gv
ejPåske-

bjerget

Sta�on

Herfølge 
Hestehave

Søllerup
Indelukke

Sy
dm

ot
or

ve
je

n

Tr
an
sp
or
tk
or
id
or

KP byudviklingsgrænse

Tæ�ere bebyggelse i Herfølge vest
byudviklingsområde 2 og 3

Byudviklingsområde 1

Frem�dig byudviklingsområde 4

Foreslået overgang

Eksisterende overgang

Byudviklingsretning

Grøn kile 

Eksisterende skov

RAMMER FOR
BYUDVIKLING

13



14

for boligbebyggelser 
med blandede ejerfor-
mer. I nybyggeriet kan 
der udbygges med både 
tæt-lav, åben-lav og 
etageboliger. Samtidig 
skal der planlægges for 
en tættere bebyggelse 
i området tættest ved 
stationen og overgan-
gen til Søllerupvej. Det 
kan overvejes at fl ytte 
enkelte fodboldbaner 
mod syd langs jernba-
nen.  Et boligområde 
kan udbygges som 
skovbebyggelse, hvor 
bolig og natur etableres 
som en fælles enhed. 

Der kan plantes skov, som kan dan-
ne rammen om den nye identitetsgi-
vende skovby.

I den nye bydel vil vi sikre tryg og 
sikker færdsel for gående og cykli-
ster. Vi vil motivere til at lade bilen 
stå når børn og unge skal til skole, 
fritid og sport eller uddannelse, når 
der pendles til arbejde og når der 
skal handles. 

Ligeledes bør der være fokus på 
at skabe gode forbindelser til den 
bynære natur ved at skabe grønne 
kiler og bevare grønne områder. En 
grøn kile kan bevares mellem sko-
ven Herfølge Hestehave og Påske-
bjerget for at skabe sammenhæng 
mellem den tætte by og det åbne 
land. Påskebjerget kan integreres 
som grønt åndehul i den nye bydel. 
Gode muligheder for at færdes til 

fods og på cykel er med til at frem-
me den generelle sundhedstilstand.

Vi kan sikre en hel og samlet stati-
onsby ved at skabe fysisk sammen-
hæng mellem den nye bydel og det 
eksisterende Herfølge. Byen skal 
hægtes sammen på tværs af jernba-
nen via de eksisterende overgange. 
Udviklingen af trafi kforholdene føl-
ges derfor tæt i takt med at Her-
følge Vest udvikles. En kombineret 
gang- og cykelbro kan være med til 
at bringe byen tættere sammen.

Ønsker til fremtiden

• en masterplan for Herfølge Vest 
der fastlægger principper for 
placering af boliger og øvrige 
byfunktioner. Masterplanen skal 
sikre sammenhæng mellem den 
nye bydel og det eksisterende 
Herfølge.

• et alternativt og attraktivt bolig-
område hvor naturen og land-
skabet trækkes helt ind i bolig-
området. 

• sammenhæng mellem det 
eksisterende Herfølge og den 
nye bydel ved at etablere gode 
forbindelser for alle trafi karter.
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Illustration af boligud-
vikling i Herfølge Vest.
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områder
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Tæ�ere byggeri



Byens liv og mødesteder
Vi vil skabe en god og attraktiv bymidte i aksen mellem sta-
dion, Herfølge Skole, biblioteket og kirken. En bymidte som 
borgere ønsker at færdes og opholde sig i. 
Vi vil markere Herfølge bymidte og skabe tiltrækkende steder 
og byrum.

Afstandene mellem de vigtigste 
funktioner i Herfølge bymidte 
er med til at give oplevelsen af 
en manglende bymidte. Vor-
dingborgvej bidrager samtidig 
til at splitte opfattelsen af et 
centrum, som den fysiske 
barriere, der adskiller byens 

funktioner. Med den kommende 
byudvikling vest for jernbanen 
ligger der ligeledes en udfordring i 
at opbløde oplevelsen af jernbanen 
som fysisk barriere.

Byens mest besøgte funktioner er 
også de punkter, der kan angives 
som de vigtigste mødesteder. Det 
er de steder, hvor byens borgere 
hyppigst tilfældigt eller planlagt 
mødes, hvor fl est borgere oftest 
naturligt færdes og opholder sig. 
Byens nuværende, vigtigste møde-
steder er stadion, station, dagligva-
rebutikkernes parkeringspladser og 
biblioteket. Derudover kan steder 
som de tre skoler, legepladser og 
kulturelle institutioner angives som 
byens mødesteder.

Markering af Herfølge C

Ved at koncentrere byens vigtigste 
funktioner og mødesteder, for-
bedre sammenhængene og skabe 
synlighed styrkes oplevelsen af et 
forbundet Herfølge centrum. Stør-
re koncentration af byens vigtig-
ste funktioner øger mulighederne 
og lysten til at færdes til fods og 
bidrager til oplevelsen af et stærkt 
byliv, hvor mennesker mødes og har 
lyst til at opholde sig. Byrummet og 
forbindelserne mellem de vigtigste 
funktioner kan give indtryk af, at 
her er noget at komme efter og give 
grund til at stoppe op. Man kan ved 
gennemkørsel få opfattelse af byens 
centrale samlingspunkter og iden-
titet. 

Det er ikke kun fysiske tiltag, der 
kan skabe byens sammenhænge. 
Byens identitet, historie og fælles-
skabet blandt byens borgere har 
også betydning for byens udvikling. 
De mennesker der bor her, er med 
deres engagement og aktiviteter 
med til at fortælle og udvikle byens 
historie. Med visionen om at udvik-

16

,
borge
Vi vil
og by

Afst
fun
er
en
di
t
c

funkti
byudv
ligger
at opb

BYLIV &
DETAILHANDEL



17

Skoler og plejehjemmet

Herfølge Sta�on

På sigt kan sta�onscenteret 
omkranset af skov ligeledes 
blive byens a�rak�ve mødested.

Dagligvarebu�kker og 
�lkny�ede parkeringspladser

Kultur- og fri�dslokaliteter 
og legepladser

Byens fremtidige vigtig-
ste mødesteder
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 Drift 
og vedligehold

le et stationscenter og rykke den 
væsentligste handel fra Billesborgvej 
til det nuværende skovområde vil 
Billesborgvej blive forandret. Målet 
er at udvikle en god og attraktiv 
bymidte med Billesborgvej som en 
rolig boliggade med mindre trafi k 
og varetransporter. Gaden kan blive 
centrum for kultur- og fritidsaktivi-

teter og en sikker bymidte, hvor 
mennesker trygt kan færdes og 

opholde sig. Med optimering af 
de eksisterende byrum er det 

målet at skabe et attraktivt 
roligt byliv.

Ønsker til fremtiden

• pladsdannelsen i krydset Vor-
dingborgvej og Billesborgvej 
udvikles og forbedres i samspil 
med Hans Madsens undergang. 
En attraktiv plads i byens hjerte 
kan styrke bylivet og give plads 
til midlertidige aktiviteter. 

• hjørnebebyggelsen ved Hans 
Madsens undergang på Billes-
borgvej udvikles. Hjørnebebyg-
gelsen skal signalere starten på 
Billesborgvej og bygningsmæs-
sigt markere Herfølge bymidte. 
Boligbebyggelsen bør fremstå 
som en samlet bygningskrop 
med forløb omkring hjørnet og 
med en højde på 2-3 etager.

• Vordingborgvej omkring krydset 
ved Billesborgvej markeres. Der 
kan overvejes hastighedsned-
sættelse, farvemarkering eller 
anden belægning, der markerer 

og synliggør krydset som forbin-
delsesled mellem byens vigtigste 
mødesteder og funktioner. Der 
gives bedre forhold for færdsel på 
tværs af Vordingborgvej (punktet 
skal afklares i forbindelse med 
den trafi kale planlægning).

• grønt strøg ved Herfølge Skole 
med visuel åbning mod Billes-
borgvej. Et grønt strøg kan opnås 
ved at tynde ud i skolens randbe-
plantning og etablere sti gennem 
området. Stien vil give mulighed 
for at trække fodgængere væk 
fra den befærdede Vordingborg-
vej. Det er væsentligt at Herfølge 
Skole inddrages i planlægningen.

• forpladsen ved stadion forskøn-
nes og der skabes mere synlig-
hed, overskuelighed og et indby-
dende ankomstområde. Herunder 
kan der med fordel etableres 
mulighed for ophold, bevægelse 
og leg. Mulighederne for aktivitet 
skal både være for idrætsfor-
eningerne og ikke-organiserede 
idrætsudøvere. Der er et ønske 
om udvikling af familieidræt, som 
giver hele familien mulighed for 
sport og bevægelse samtidig og 
sammen. Af fysiske eksempler 
kan nævnes udendørs fi tnessba-
ne, petanquebane, multibane, le-
geplads. Forpladsen kan desuden 
skabe mulighed for arrangemen-
ter og events, der samler borgere 
og øger stadionområdets status 
som byens samlingspunkt.

• muligheder og plads til unge der 
ikke er en del af det organisere-

Forslag til tjekliste – Opstart 
af en medborgerhusforening.
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de foreningsliv. Det kunne f.eks. 
ske gennem projektet Trygge 
Vildveje, som kan anvendes i en 
Herfølgemodel. Trygge vildveje 
er en metode, der gennem by-
vandringer inviterer og inddrager 
unge til at tage del i fremtidig 
planlægning af byen. Herun-
der kunne unges perspektiv på 
udviklingen af Herfølge Vest give 
plads til nye inspirerende ideer 
for udviklingen af en attraktiv ny 
bydel.

• den rekreative værdi af brand-
dammen øst for Superbrugsen 
forøges. Området kan udvikles, 
så det inviterer til ophold og fun-
gerer som grønt åndehul tæt på 
bymidten. 

• medborgerhusforening der arbej-
der for at skabe de økonomiske 
og organisatoriske rammer for 
etablering af et medborgerhus. 
Et medborgerhus kan realiseres 
på initiativ fra borgere i Herfølge. 
Ønskerne til husets faciliteter 
er mange, bl.a. sundhedshus, 
mødelokaler, teater/foredragssal, 
it-faciliteter og café – et med-
borgerhus der passer til byens 
størrelse. Et medborgerhus kan 
optimalt etableres i en tilovers-
bleven bygning i bymidten, f.eks. 
den nuværende Superbrugsen, 
hvis denne rykker til stationsom-
rådet. Alternativt kan et med-
borgerhus etableres i tilknytning 
til stadionområdet for at skabe 
synergi med det eksisterende 
foreningsliv omkring stadion. 

• den fælles lokaleportal udvikles 
med et komplet og enkelt over-
blik over tilgængelige offentlige 
og selvejende lokaler og facili-
teter, der kan reserveres til div. 
aktiviteter. Lokaleportalen skal 
synliggøre byens eksisterende 
tilbud inden for sport og kultur. 
En lokaleportal for hele Køge 
Kommune er allerede på vej. 
Der sigtes mod at lokaleportalen 
udvikles, så det også er muligt 
at reservere udendørsanlæg og 
give mulighed for at foreninger 
kan markedsføre sig og tiltrække 
brugere. 

• grønne områder og legepladser 
der allerede fi ndes i byen synlig-
gøres, så fl ere får kendskab til 
dem og anvender dem som ud-
fl ugtsmål og mødested. Grønne 
områder og legepladser kunne 
på sigt også indgå i en fælles 
udviklet app med byens lege-
pladser.

• lokalplan for Herfølge Bymidte 
der blandt andet indeholder 
en ny bymidteafgrænsning, 
som også omfatter skovom-
rådet, fastlægger områder til 
hhv. boliger og detailhandel, 
muliggør forbindelser og sikrer 
bevaringsværdige bygninger i 
bymidten.



LANDSKAB &
GRØN STRUKTUR

Regnvands-
basinet

Skydebanen

Påskebjerget

Præsteskoven

Skovareal
Herfølge
Hestehave

Gadekæret

Vi vil skabe bedre forbindelser 
og sikre tryg færdsel gennem 
byen samt mellem byen og 
naturarealer for at øge til-
gængeligheden til bevægelse 
og motion i det fri og være 
med til at fremme den gene-
relle sundhedstilstand. 
Vi vil styrke mulighederne for 
at vælge cyklen eller gå, og 
lade bilen stå, når vejen går 
til job, skole, fritidsaktiviteter 
og indkøb.

Grønne 
forbindelser
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Omkring Herfølge er fl ere skovom-
råder, der giver muligheder for at 
færdes i og bruge naturen aktivt til 
motion og bevægelse. Der kan byg-
ges videre på de eksisterende sti-
forbindelser og aktivitetsmuligheder, 
der giver plads til leg, bevægelse og 
motion. God tilgængelighed sikrer 
fl eksible muligheder for hverdags-
motion. Derudover kan der fortsat 
satses på at etablere mere bynær 
skov i området øst for Herfølge.

Holmebækkvarteret er planlagt og 
udbygget med et sammenhængen-
de stinet, der sikrer let og trafi k-
sikker adgang inden for bydelen 
via de grønne områder adskilt fra 
vejnettet. Det er en karakteristisk 
planlægning med mange gode 
kvaliteter og principper. Udviklingen 
af stinettet i Herfølge bør ske med 
udgangspunktet at få fl ere stifor-
bindelser mellem den nordlige og 
den sydlige del af Herfølge. Det kan 
være stiforbindelser mellem byens 
grønne områder og vigtigste funk-
tioner. Derudover er der forslag om 
at forbedre forhold for fodgængere 
langs de større og mest anvendte 
veje. Stiforbindelser på tværs af 
byen giver oplevelse af et samlet 
Herfølge.

Ønsker til fremtiden

• aktiv dialog med private ejere 
omkring udvikling af grønne 
forbindelser til det åbne land og i 
de bynære skov- og naturområ-
der. Ejerforhold må ikke begræn-
se ideerne og mulighederne for 
at udvikle skov- og naturområ-

der samt stiforbindelser, så de 
kan anvendes til motion, leg og 
bevægelse. Blandt forslagene til 
aktivitetsmuligheder i skovområ-
derne er løberuter, legepladser, 
picnicområder mm. 

• attraktive stiforbindelser mel-
lem byens punkter, både mellem 
nord og syd samet vest og øst, 
så oplevelsen af et sammenhæn-
gende Herfølge styrkes. Attrak-
tive interne forbindelser forøger 
muligheden for motion med let og 
trafi ksikker adgang mellem byens 
væsentligste punkter. Cykelstier 
udvikles med henblik på at op-
timere mulighederne for cykel-
pendling. Forbindende cykelstier 
og optimale cykelparkeringsfor-
hold ved stationen er centralt for 
udviklingen af en hel stationsby.

• fl ere stiforbindelser mellem by 
og land. Forbindelser til byens 
nærtliggende skove, kysten 
og rekreative naturområder vil 
ligeledes øge mulighederne for 
en aktiv hverdag med frilufts- og 
motionsmuligheder. Forbindelser 
kan udvikles som oplevelsesstier, 
der øger synligheden af at bruge 
naturen til leg og bevægelse for 
store og små.

• udvikling af området omkring 
regnvandsbassinet på Billesborg-
vej, så bassinet indgår som en del 
af et rekreativt åndehul med plads 
til aktivitet og bevægelse blandt 
andet via stier og opholdsmulig-
heder. Regnvandsbassinet ligger 
tæt på kirkegården med fl ere 

gode rekreative kvaliteter, og der 
er derfor mulighed for at arbejde 
på et samlet rekreativt område.

• oplevelser i eksisterende tunnel-
systemer der forbinder på tværs 
af Vordingborgvej. Det foreslås at 
invitere unge Herfølgeborgere til 
at udsmykke 1-2 tunnelsystemer i 
stil med projektet, der involverede 
ungdomsklubber i udsmykning af 
tunnelen under Steensbjergvej 
i Køge. Projektet kan få unge til 
at skabe noget nyt i og til lokal-
samfundet og kan samtidig gøre 
tunnelsystemerne interessante og 
rare at færdes i.

• ny skov øst for Herfølge med god 
forbindelse til byen og gode mu-
ligheder for færdsel og ophold. 

Der er kommet fl ere forslag til tra-
fi ksikkerhed i forbindelse med følge-
gruppearbejdet. Flere af disse forslag 
er enslydende med Køge Kommunes 
Trafi k- og Miljøplan. Nedenfor er opli-
stet de forslag, som ikke er en del af 
Trafi k- og Miljøplanen.

• Tessebøllevej-Billesborgvej kryd-
set kan forbedres med bedre 
oversigtsforhold og lettere kryds-
ning af den centrale Billesborgvej. 

• Holmebækvej kan trafi ksikres ved 
at indsnævre vejen og etablere 
kombineret gang- og cykelsti i én 
side.

• Elmevej kan etableres med fortov 
i begge sider af vejen til Mølle-
bækvej.
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Boligudvikling

Byrådet ønsker tættere bebyggelse i det eksisterende Herføl-
ge og det kommende Herfølge Vest. Det vil sige planlægge for 
opførelse af nyt byggeri på tomme grunde samt omdannelse 
af funktionstømte bygninger. På den måde kan vi udfylde de 
tomme huller i bybilledet, som opstår efter nedlagt virksomhed 
eller endt funktion.

Køge Kommune oplever befolk-
ningstilvækst. I Herfølge forventes 
indbyggertallet at stige med ca. 
900 nye borgere, en stigning på ca. 
10 % frem mod 2027. Befolknings-
tilvæksten hænger naturligt sam-
men med opførelsen af nye boliger. 
I samme periode forventes boli-
gudbygningen i Herfølge at være 
ca. 550 boliger. Køge Kommune 
tilstræber en variation i både bolig-
typer og boligstørrelser, så Herfølge 
fortsat har en blandet beboersam-
mensætning, der giver alle familie-
typer mulighed for at fi nde en god 
og passende bolig.
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huse på ejendommene, 
udvidelse af Herfølge 
Privatskole samt at sikre 
at det nye boligområde 
fremstår med grønne 
friarealer og stifor-
bindelserne i området 
bevares.

Boliger på Pilevej

Arealet ligger på kanten 
af et ældre parcelhus-
kvarter med tæt belig-
genhed til stationen, 
stadion og bymidten. 
Naboarealerne er par-
celhuse, en tankstation, Herfølge 
kro og en offentlig legeplads. 
Der kan på arealet planlægges 
for en boligudbygning med for-
ventelig 15-20 rækkehuse, der 
tilpasses omgivelserne.

Syd for Møllebækvej

På et 7,7 hektar stort areal syd 
for Fremtidens Parcelhuse er 
der mulighed for at udbygge 
med forventelig ca. 82 boliger 
åben-lav boliger. Afklaring af 
boligudbygningen vil sætte gang 
i en nærmere lokalplanlægning 

af området. På længere sigt vil et 
yderligere område mod syd være 
med til at afrunde Herfølge mod 
det åbne land.

rfølge

Foruden det større by- og boligud-
viklingsområde i Herfølge Vest er 
der mulighed for boligudbygning 
og byfortætning på følgende loka-
liteter. 

Fremtidens Parcelhuse

Det svanemærkede byggeprojekt 
fra 2006 er næsten udbygget og 
alle grundene er solgt. Fællesarea-
lerne er ved at være færdigetable-
ret med frilagte mindre vandløb og 
stier. Fællesarealerne og opførelse 
af de sidste boliger vil fuldende det 
visionære boligprojekt.

Boliger på Tessebøllevej

Der planlægges i øjeblikket for 
tæt-lav boligbebyggelse på ejen-
dommene Tessebøllevej 18A-B. 
Ejendommene er ejet af Køge 
Kommune og rummer i dag to 
nedlagte institutionsbygninger. 
Institutionsbygningerne er i så 
dårlig forfatning, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at bevare dem. 
Samtidig har Herfølge Privatsko-
le behov for udvidelse med fl ere 
klasserum samt parkeringsareal. 
Lokalplanforslagets formål er at 
give mulighed for op til 30 række-
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Ønsker til fremtiden 0-5 år

• ændre plangrundlaget for skovom-
rådet nord for stationen og stations-
området

• udarbejde en masterplan for Her-
følge Vest

• udvikle og forbedre pladsdannelsen
i krydset Vordingborgvej og Billes-
borgvej

• udvikle hjørnebebyggelsen ved Hans
Madsens undergang på Billesborgvej

• etablere et grønt strøg ved Herfølge
Skole

• forskønne forpladsen ved stadion

• give muligheder og plads til unge
der ikke er en del af det organise-
rede foreningsliv

• forøge den rekreative værdi af
branddammen øst for Superbrugsen

• lokalt initiativ til at oprette en med-
borgerhusforening
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Tidshorisont

Med bydelsplanens ønsker til frem-
tiden og fælles handling skabes 
grundlaget for en fortsat positiv 
udvikling i Herfølge. Det er en fælles 
opgave at medvirke til konkretise-
ring og handlinger. De fælles ønsker 
til fremtiden giver Herfølge et skub 
mod visionen om en hel stationsby 
med gode forbindelser mellem by, 
natur og mennesker.

Bydelsplanens ønsker til fremtiden 
skal konkretiseres og prioriteres 
yderligere i f.eks. kommuneplanen, 
Trafi k- og Miljøplanen samt idræts-
strategien. Desuden skal kommu-
nale anlægsprojekter prioriteres og 
koordineres gennem kommunens 
budgetlægning. Eksempelvis følger 
kommuneplanlægning og lokalpla-
ner i forbindelse med udvikling af 
Herfølge Vest. Når den konkrete 
planlægning sættes i gang, vil Her-
følge Borgerforening blive informe-
ret og involveret i planprocessen, 
som en del af den inddragende 
proces, der kendetegner arbejdet 
med lokalplaner.

Når vi i fællesskab har skabt 
de første synlige resultater fra 
bydelsplanen, kan vi bruge de 
kommende år på at optimere 
forbindelserne i byen og gøre 
byen endnu mere attraktiv, så 
vi er klar til at tiltrække nye 
investeringer og udvikle Herfølge 
Vest og på sigt stationsområdet 
som attraktive nye bydele med 
nærhed til natur og det åbne 
land.

Selvfølgelig er dette et øjebliks-
billede, der løbende vil blive 
vurderet, så det fortsat synes at 
give værdi i forhold til udviklin-
gen.

Overordnet opdeles bydelspla-
nens målsætninger i tre tidsper-
spektiver:



• udvikle den fælles lokaleportal

• synliggøre de grønne områder og
legepladser

• udarbejde lokalplan for Herfølge
Bymidte

• føre en aktiv dialog med private
ejere om udvikling af stier og natur-
områder

• arbejde for  ere stiforbindelser mel-
lem by og land

• skabe oplevelser i eksisterende tun-
nelsystemer

Ønsker til fremtiden 5-10 år

• medetablere stationscenter med
detailhandel, boliger og bymæssige
pladsdannelser

• påbegynde et parker- og rejsanlæg
ved stationen i balance med byens
og den infrastrukturelle udvikling

• udvikle et alternativt og attraktivt
boligområde i Herfølge Vest

• etablere en vej nord for Herfølge,
der forbinder Billesborgvej med Vor-
dingborgvej

• markere Vordingborgvej omkring
krydset ved Billesborgvej

• udvikle området omkring regnvands-
bassinet

• skabe attraktive stiforbindelser imel-
lem byens punkter

Ønsker til fremtiden 10-20 år

• fortsætte udvikllingen af stations-
center og parker- og rejsanlæg

• Byen er nu smeltet sammen om-
kring bymidten, stadion og stati-
onscenteret. Herfølge er en samlet
attraktiv by i fortsat udvikling
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