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Offentliggørelse
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faglige spørgsmål til Kommuneplanstrategi 2015. Spørgsmål kan sendes til 
kfb@herlev.dk

Bemærkninger til kommuneplanstrategien kan sendes til Herlev Kommune på 
e-mail kfb@herlev.dk inden den 16. november 2015.

Der afholdes borgermøde om forslaget  den 28. september 2015 kl. 19 - 21 i Her-
lev Medborgerhus.

Planen er udarbejdet af Herlev Kommune.

Der er anvendt udsnit af luftfotooptagelser udtegnet i kort samt udsnit af matri-
keloversigt, copyright Geodatastyrelsen.
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Fotos er taget af Herlev Kommune samt fotograf Henrik Lüthcke (side 20, 24 og 
46).

Rettighederne til de anvendte fotos tilhører Herlev Kommune samt fotograf Hen-
rik Lüthcke.
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Forord

”Sammen skaber vi et stærkere Herlev” er 
visionen, der danner grundlag for Kommu-
neplanstrategi 2015. Et stærkere Herlev er 
et attraktivt Herlev i økonomisk balance, et 
Herlev præget af lokalt medansvar og aktiv 
deltagelse, og et Herlev, hvor de stærkeste 
løfter de svageste til aktivt medborgerskab.

Kommuneplanstrategien sætter rammen 
for byens fysiske udvikling og skal sikre, 
at nye byudviklingsprojekter bringer os 
nærmere visionen. I Herlev står vi over for 
nogle udviklingsmuligheder, som vil præge 
byens rum og lokale identitet. 

Med letbanen styrkes byens infrastruktur, og det bliver endnu mere attraktivt for 
nye borgere og virksomheder at slå sig ned i Herlev. Vi vil gøre Herlev stærkere, 
ved at bygge nye og attraktive boligområder, der er bæredygtige og nytænkende. 
Vi vil skabe rum for udvikling af bymidten, og sikre, at Herlev kan tilbyde et inspi-
rerende og levende handelsliv. Vi vil sikre grønne oaser og mødesteder, der giver 
grobund for oplevelse, leg og læring. På den måde griber vi mulighederne for at 
skabe et stærkere Herlev.

Fællesskabet er det kit, der binder os sammen i Herlev - på tværs af generatio-
ner, livsformer og livsstile. Både borgere og erhvervsliv bidrager til den lokale 
sammenhængskraft. Vi vil styrke fællesskaberne i Herlev ved at sikre tilgængelig-
hed, synlighed og inddragelse i planlægningen af byens grønne rum. Vi vil øge 
sammenhængen mellem byens kultur-, idræts- og foreningsfaciliteter og deres 
omgivelser. Vi vil skabe rum for nye måder at tænke frivillighed og foreningsliv 
på. På den måde understøtter vi de eksisterende fællesskaber og giver plads til 
nye.

Kommuneplanstrategi 2015 er vores bud på, hvordan byens fysiske udvikling kan 
bruges til at skabe et stærkere, fælles Herlev. Rigtig god læselyst. 

På Kommunalbestyrelsens vegne

Thomas Gyldal Petersen
Borgmester
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Proces

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2015/2016 blev det besluttet, at:

”Der skal sikres en betydelig borgerinddragelse ved udarbejdelsen af den kom-
mende kommuneplanstrategi. Planstrategien er den politiske strategi for den 
fysiske udvikling af Herlev Kommune de kommende år. Planen kommer til at inde-
holde en række væsentlige pejlemærker indenfor byudviklingsprincipper, kultur, 
klima/energi, boliger/erhverv mm.

I processen vil der blive lagt op til en aktiv inddragelse af fagudvalg, borgere, 
foreninger og erhverv mm.  Inddragelsen skal sikre et bredt ejerskab og forank-
ring af planen og samtidig skabe en fælles forståelse for de værdier, visioner og 
udfordringer Herlev Kommune står overfor de kommende år. Forligspartierne er 
enige om, at planstrategien skal definere, hvilke afgrænsede byområder, der kan 
benyttes til mere tæt og arkitektonisk nyskabende byggeri, så Herlev kan bevare 
sit udtryk som en grøn kommune med tæt-lav-bebyggelse.”

Udgangspunktet for Kommuneplanstrategi 2015 er en politisk vedtaget vision for 
Herlev Kommune. Visionen tager afsæt i eksisterende strategier og politikker og 
er Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvad der skal være i fokus for at kunne 
skabe en udvikling, der gør Herlev stærkere som lokalsamfund. 

Herlevs udvikling har været drøftet på møder i alle officielle råd og fora i 
Herlev Kommune, hvilket vil sige Skolerådet, Erhvervsrådet, Natur- og Kli-
marådet, Ældrerådet, Institutionsforum, Handicaprådet, Idrætsforum samt 
Forenings- og Fritidsrådet. Desuden er der afholdt møder med skolebestyrelsen 
fra Herlev Byskole, bestyrelser i boligforeninger og grundejerforeninger, ejere af 
erhvervsgrunde langs med den kommende letbane, Elevforum og Herlev Ungdom-
sråd. I alt 14 møder med ca. 100 borgere og brugere.

I inddragelsesprocessen har borgere og politikere - nogle gange sammen, andre 
gange hver for sig - drøftet, hvad de finder attraktivt ved Herlev som fysisk by, og 
hvilke udviklingspotentialer de ser for byen. 
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Vision for Herlev Kommune
Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision for Herlev Kommune og alle 
fremtidige strategier og politikker skal understøtte visionen om et stærkere Her-
lev.

Nedenfor er visionens fire fokusområder beskrevet. Det fulde visionspapir inde-
holder også en række undertemaer, der mere detaljeret beskriver indholdet i 
fokusområderne. Den fulde visionsbeskrivelse kan du se på www.herlev.dk.

Den levende by
Langt de fleste borgere kan og vil skabe deres eget liv, og via deres engagement 
som aktive i foreningslivet, brugere af kommunens tilbud, kunder i butikkerne, 
frivillige og naturligvis som skatteborgere, er disse borgere stærke bidragsydere 
og det stabile fundament for livet i byen. De lægger særlig vægt på gode byrum, 
et levende handelsliv, natur, kulturliv, stærke kommunale tilbud, netværk og fæl-
lesskaber.

Mange borgere har fokus på et sundt og aktivt liv samtidig med, at de har et 
travlt arbejdsliv. De ønsker derfor en fleksibel adgang til idrætsfaciliteter og 
mulighed for at supplere eller erstatte de traditionelle idrætsgrene med mere 
individuelle og motionsprægede træningsformer. 

Idrætslivet spiller en særlig rolle for alle borgere, og idræt er en del af Herlevs 
sjæl. I 2013 havde byens idrætsforeninger ca. 4.400 medlemsskaber blandt børn 
og unge i alderen 0-25 år. Til sammenligning var der samme år i Herlev ca. 8.400 
børn og unge i aldersgruppen.

Mangfoldige kulturmuligheder er vigtige, og både de store organiserede arrange-
menter og de små, lokale og lidt skæve initiativer har betydning. Kultur- og 
oplevelsesdimensionen spiller derfor en stadig større rolle, og alle borgere i Her-
lev skal have mulighed for oplevelser, der både udfordrer og udvikler. Det stiller 
nye krav til det, kulturinstitutionerne leverer, og til hvordan det formidles. Ten-
densen går fra ”passiv oplevelse” til ”aktiv deltagelse”. Det kommer blandt andet 
til udtryk i de mange frivillige aktiviteter, der præger kulturlivet i Herlev – både 
de organiserede og de uorganiserede.

I byens kulturinstitutioner skal der være fokus på det enkelte steds særlige 
muligheder, og der skal hele tiden arbejdes på at højne kvaliteten og optimere 
udnyttelsen af kommunens kulturtilbud.

Et godt handelsliv i byen er vigtigt for byens borgere. Vi skal derfor have en stærk 
bymidte samtidig med, at de decentrale indkøbsmuligheder i byen bevares. 

Byrummets udseende, stemningen, specialbutikker og muligheder for at mødes 
med venner på café har betydning.
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Den legende by

Herlev Kommune vil gerne tiltrække børnefamilier, fordi de bidrager til byens liv 
og styrker mulighederne i fremtidens Herlev.

Herlev ligger i hjertet af hovedstadsområdet, og byen er derfor et godt sted at 
bosætte sig som børnefamilie. Her er på den ene side nem adgang til grønne 
områder og gode dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO’er samt fritid-
saktiviteter og på den anden side let adgang til de mange jobmuligheder og 
kulturoplevelser, der er i hele hovedstadsområdet.

Herlev har gode skoler og dagtilbud, hvor børnene kan udfolde deres potentiale 
og blive udfordret. I skolerne undervises der, så børnene får et højt fagligt niveau, 
som ruster dem til at tackle udfordringerne i ungdoms- og videreuddannelser og 
senere i voksenlivet. 

For familierne handler det om, at byens rammer, helt ud i nærmiljøerne, gør 
det nemt at leve et godt liv som børnefamilie. Skatten skal fastholdes på et lavt 
niveau, så der er tryghed og overskud i det daglige økonomiske råderum. Et blom-
strende erhvervsliv med mulighed for at arbejde tæt på boligen er også vigtigt for 
børnefamilierne.

De fysiske rammer skal gøre det nemt og rart at leve sit hverdagsliv med børn i 
Herlev. Byen er, og skal fortsat være, en tryg by med gode og familievenlige bol-
iger, et alsidigt, attraktivt og nært handelsliv, nærhed til grønne og rekreative 
områder samt et aktivt engageret forenings- og fritidsliv, hvor man kan udfolde 
sig og blive tanket op

Den virksomme by
Virksomheder bidrager til vækst ved at skabe lokale arbejdspladser, tiltrække nye 
borgere, uddanne de unge via praktikpladser samt økonomisk via skatter.

Et mangfoldigt handelsliv giver byens borgere mulighed for at foretage alle ind-
køb lokalt, hvilket er vigtigt for alle borgere - ikke mindst for dem, der ikke har 
mulighed for at køre andre steder hen.

De mange virksomheder i Herlev er en vigtig del af det velfungerende lokal-
miljø, der er i byen. Et godt eksempel er Herlev Festuge, hvor mange virk-
somheder - både detailhandlen og andre dele af erhvervslivet - bidrager med 
arrangementer og sponsorater. 
 
Den rummelige by
For alle mennesker er det vigtigt at kunne håndtere hverdagens små og store 
udfordringer fra den helt tidlige barndom og til livet slutter. I Herlev kalder vi det 
at være kaptajn i eget liv. 
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Når man er kaptajn i eget liv, tager man ansvar for sit liv og sine beslutninger. 
I Herlev er det vigtigt, at alle - uanset baggrund og ressourcer - er i stand til at 
udnytte de muligheder, de har for at være kaptajn i eget liv. 

Da mennesker fødes og vokser op med forskellige forudsætninger og muligheder, 
vil nogle - enten vedvarende eller for en periode - have brug for støtte til at klare 
hverdagens udfordringer. Hvor der i de seneste årtier har været en bred forståelse 
af, at man som borger har ret til at modtage, er der i dag en bred enighed om og 
forståelse for, at man også selv skal deltage med de ressourcer, man har eller kan 
udvikle. 

Når en herlevborger har brug for hjælp og støtte, vil løsningen på udfordringerne 
blive fundet i et samarbejde mellem fagperson og borger og evt. dennes netværk. 

Herlev har fokus på at øge balancen mellem aktuelle udfordringer og 
tilgængelige ressourcer, suppleret med den hjælp og støtte, borgeren har brug 
for.  Ansvaret for løsningen ligger således i relationerne, og i Herlev Kommune er 
det derfor en fælles opgave at styrke både den enkelte borger og fællesskabet.
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Denne kommuneplanstrategi udstikker retningen for den fysiske udvikling af Her-
lev Kommune. Indretningen af byen har stor betydning for, hvordan borgere, 
ansatte i byens virksomheder, erhvervsliv og besøgende kan udfolde deres hver-
dagsliv og virke.

De overordnede temaer i Kommuneplanstrategi 2015 er: Stærk bymidte, Aktivt 
fritidsliv og natur, Gode forbindelser, og Konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Valget af temaerne tager afsæt i visionen for Herlev Kommune og de nye 
muligheder, som den kommende letbane langs Ring 3 fører med sig. Men mest 
af alt tager temaerne afsæt i resultaterne af den borgerinddragelse, der er gået 
forud for udarbejdelse af planen, og Kommunalbestyrelsens behandling heraf.

Helt overordnet har borgere og erhvervsliv et ønske om, at byen byder på oplevel-
ser og giver mulighed for spontane og planlagte møder samt fysisk udfoldelse. 

Borgerne lægger også vægt på, at byen har høj grad af funktionalitet. Det skal 
være nemt, sikkert og trygt at bevæge sig rundt, og det er derfor altid et foku-
sområde i Herlev. Det er beskrevet i den gældende kommuneplan, og der 
etableres løbende projekter med dette for øje. Et eksempel herpå er den kom-
mende renovering af byens vejbelysning, der har til formål at øge belysningens 
kvalitet i byen og mindske udgifts- og miljøbelastningen.

Denne kommuneplanstrategi har særligt fokus på at skabe de rammer, der kan 
binde folk sammen og øge byens sammenhængskraft. Både borgere og politikere 
ønsker, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger, og derfor er multifunk-
tionalitet et nøgleord i den fremtidige planlægning.

Under temaet Stærk Bymidte behandles detailhandel- og boligudvikling samt 
udviklingen af kultur- og oplevelsesmuligheder i bymidten. Afsnittet handler sær-
ligt om de fortætningsmuligheder, der skal være afsæt for et attraktivt bymiljø. 
En stærk bymidte er en vigtig del af Herlevs identitet. I de kommende år skal der 
være stærkt fokus på, at bymidten styrkes og udvikles til fortsat at være det sted, 
hvor såvel borgerne i Herlev som borgere udefra handler, mødes og har gode 
oplevelser.

I temaet om Aktivt Fritidsliv og Natur behandles frilufts- og idrætsliv, udviklingen 
af grønne byrum og byparker samt Hjortespringskilen. Afsnittet beskriver ram-
merne for oplevelser og fællesskaber i forbindelse med idræt og natur, og der 
lægges op til at se på byens idrætsfaciliteter i en ny og bredere form. Sidst i af-
snittet findes den lokale Agenda 21-strategi.

Kommuneplanstrategiens temaer
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Temaet Gode Forbindelser behandler de områder, der gør det muligt for borgerne 
at transportere sig i byen. Her er der ikke kun lagt vægt på, at det skal være nemt 
at kunne komme rundt, men også på de muligheder turen byder på. Det handler 
om at skabe oplevelser og muligheder for fællesskaber.

Det sidste tema er Konkurrencedygtigt Erhvervsliv, der handler om optimering af 
de fysiske rammer for de nuværende virksomheder, og om hvordan Herlev bliver 
endnu mere attraktiv for de kommende. Der er fokus på de to erhvervskvarterer, 
mens udviklingsstrategien for detailhandelen behandles i temaet Stærk bymidte. 
Idet de erhvervsdrivende ønsker at have et attraktivt nærmiljø for deres medarbe-
jdere er der i dette afsnit lagt vægt på, hvordan rammerne for fællesskaber kan 
optimeres f.eks. i form af små grønne lommer til ophold i erhvervskvartererne. 
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Uden kunder kan butikkerne ikke overleve. Derfor vil Herlev, foruden en styr-
kelse af detailhandel og erhvervsliv i bymidten, have et stærkt strategisk fokus 
på fortætning og sammenhæng af byen omkring bymidten. Hvor mennesker er, 
kommer mennesker til, og ved at tiltrække flere mennesker øges kundegrund-
laget for detailhandlen i Herlev Bymidte.

I forbindelse med etablering af den kommende letbane, åbner Fingerplan 2013 op 
for muligheden for en intensiv udvikling og fortætning ved de stationsnære ker-
neområder, som er vist på kortet side 40. Med flere letbanestationer får Herlevs 
bymidte optimale muligheder for såvel erhvervs- som boligudvikling.

En velfungerende bymidte forudsætter gode forbindelser, og uanset hvilket trans-
portmiddel man anvender, skal det være nemt at kunne komme til og fra Herlev 
Bymidte og BIG Shopping.

Med Letbanen vil det være nemt at stå af i Herlev Bymidte og gøre sine indkøb. 
Det skal derfor være tydeligt, at Herlev er et attraktivt handelscentrum, man ikke 
vil gå glip af.

Herlev Bymidte, Bangs Torv og BIG Shopping skal være andet end indkøb. Her 
skal være oplevelser og rekreative kvaliteter for børn, unge og voksne. Herlev vil 
derfor arbejde strategisk for imødekommende omgivelser, caféstemning, under-
holdning, konkurrencer og arrangementer, der appellerer til flere aldersgrupper.

Herlev bymidte

Den i Kommuneplan 2013-2025 udpegede bymidte i Herlev består af Bangs 
Torv, BIG Shopping, gågaden og Herlev Bymidte samt kulturinstitutioner ne 
som Herlev Bibliotek, Herlev Medborgerhus, Hjulmandens Hus, Herløv Kro 
og Herlev Kirke.

Den lyserøde cirkel på kortet illustrerer den oplevede bymidte med gågaden 
og centeret som centrum. Med Letbanen og den deraf følgende station-
snærhed er det oplagt at foretage en mere strategisk og helhedsorienteret 
tilgang til udvikling af Herlevs bymidte.

Stærk Bymidte
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Retning og indsatser

Vi vil arbejde målrettet for tæt dialog med private investorer, ejer af bymidten og andre 
interessenter.
Det er vigtigt for Herlev, at der arbejdes for at:
• Herlev Bymidte fortsat er et kulturelt mødested for Herlevs borgere. 
• Skabe nem adgang til bymidten fra de omkringliggende boligområder, Herlev Hospital, 

erhvervskvartererne og fra letbane, bus-  og S-togs-stationen uanset transportform
• De kommunalt ejede bygninger følger og matcher udviklingen i Herlev Bymidte.

Derudover vil vi, i samarbejde med borgere, detailhandel og erhvervsliv, understøtte og 
arbejde for flere brugerdrevne aktiviteter i Herlev Bymidte. 
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Spændende Handelsliv

I dag er Herlev Bymidte allerede et lokalt, attraktivt handelscentrum. Men ligesom 
i mange andre byer udfordres butikkerne af internethandel og konkurrence fra 
stærke centre i nærliggende byer. I de kommende år gør vi en ekstra indsats for at 
styrke rammerne for den eksisterende detailhandel.

Borgerne ønsker et levende handelsliv med et alsidigt udvalg af butikker, caféer 
og mødesteder for alle aldre. En stærk bymidte forudsætter, at der sker en 
fokuseret indsats for aktiviteter og handelsliv, og der er blandt Herlevs borgere 
stor opbakning til, at det er den retning, udviklingen skal gå. Strategien er en 
intensiv udvikling af bymidten, mens de eksisterende bydels- og lokalcentre bev-
ares i nuværende form, så der fortsat er mulighed for indkøb af dagligvarer i 
nærmiljøet.

Med etablering af det nye storkøbscenter BIG Shopping er bymidten allerede 
under udvikling. Det 44.000 m2 nye center i Herlev er placeret, så det er omgivet 
af både Motorring 3, Herlev Hovedgade og S-toget. Desuden etableres der ca. 
1.100 parkeringspladser. I BIG Shopping vil man finde en lang række butikker, der 
appellerer til storindkøb, en stor biograf, caféer og flere restauranter. Det er for-
ventningen, at BIG Shopping vil tiltrække handlende fra hele hovedstadsregionen.  

Som supplement til BIG Shopping skal Herlev Bymidte byde på en højere grad af 
intimitet, og derfor skal den mindre detailhandel styrkes. I bymidten findes en stor 
del af Herlevs historie med blandt andet Herløv Kro, Hjulmandens Hus og Herlev 
Kirke som centrum. Det nye i Herlev skal være i samspil med det gamle, således 
at udvikling og historie tilsammen skaber en ny og stærk identitet for Herlevs 
bymidte. 
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Retning og indsatser

For at sikre en god strategisk boligudvikling vil vi:
• Stille krav i den kommende kommuneplan, der betyder, at en væsentlig del af nyop-

førte boliger og deres omgivelser imødekommer børnefamiliernes behov.
• Kortlægge bevaringsværdige bygninger og boliger.
• Opstille kriterier for vurdering af bevaringsværdige bygninger og boliger.
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Urbane Boliger

Herlevs indbyggertal er steget gennem de seneste år, og målet er, at væksten skal 
fortsætte. I Herlevs vision er der særligt fokus på at tiltrække børnefamilier. Det 
betyder, at der skal arbejdes strategisk for fortsat at være en attraktiv bosætnings-
kommune med fokus på børnefamiliernes behov.

Familieegnede boliger har god plads, flere rum og let adgang til attraktive grønne 
områder. I Herlev skal der derfor prioriteres at bygge boliger i denne størrelse-
sorden, og det grønne bymiljø skal udvikles i de byrum, der opstår mellem huse 
og etageboliger. Det grønne i byen skal gøre det attraktivt for børn og voksne at 
komme ud, mødes, udfolde sig og dyrke nye og eksisterende fællesskaber. 

Presset for flere boliger i hovedstadsområdet er massivt. Det gælder også for Her-
lev, hvor efterspørgslen på lejligheder på 90-130 m2 er større end udbuddet. Da 
der ikke er byggegrunde nok til at imødekomme efterspørgslen, skal boligud-
viklingen primært ske som en fortætning af den eksisterende by. Flere boliger i 
bymidten vil imødekomme behovet for en mere livlig og mennesketæt bymidte, 
og de gode infrastrukturelle muligheder gør placeringen attraktiv for mange.

Fortætningen er allerede i gang i Herlev: En ny lokalplan for Eventyrkvarteret har 
muliggjort udstykning af de store grunde, og kvarteret er nu i hastig udvikling. 
På Glødelampen er de nye beboere flyttet ind, og der arbejdes på etablering af 
flere boliger på Den Grønne Fatning, som vil blive placeret i forlængelse af Gløde-
lampen. 

Selvom det strategiske sigte primært er på udvikling af bymidten, udvikles også 
andre boligområder i Herlev: Tagetager udnyttes, og der bygges familieboliger på 
grunde, hvor der opstår muligheder for det. 

For at sikre en bæredygtig boligudvikling undersøges det hvorvidt nuværende 
bygninger og boliger, der er udpeget som bevaringsværdige, bør bevare denne 
status.  
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Retning og indsatser

For skabe et rigt, varieret og deltagende kulturliv i bymidten vil vi:
• I en samlet strategi beskrive, hvordan Herlevs kulturinstitutioner kan bidrage til at 

skabe flere kulturoplevelser og arbejde med det bymæssige oplevelsesaspekt.
• Gå i dialog med detailhandlen i Herlev Bymidte om, hvordan vi kan understøtte deres 

udvikling af oplevelsesmulighederne i bymidten. 
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Kultur og Oplevelser

Et spændende og varieret byliv er ikke kun et spørgsmål om mennesker og butik-
ker. Et besøg i bymidten skal handle om mere end indkøb. Byrummets udseende 
og de aktiviteter, der finder sted, er afgørende for, hvordan det opleves.
 
I bymidten findes allerede gode mødesteder: Medborgerhuset, Paletten, Herlev 
Bibliotek og Hjulmandens Hus samt caféer og spisesteder i Herlev Bymidte og i det 
kommende BIG Shopping.  De bidrager til byens image og attraktivitet, og tilsam-
men er de et godt afsæt for videreudvikling af kulturlivet og oplevelser.

Kulturoplevelser er vigtige, fordi de skaber livskvalitet for den enkelte, 
engagerede fællesskaber, lokal identitet og liv i byen. Borgere i alle aldre skal 
have mulighed for at opleve glæden ved at deltage i kulturelle aktiviteter, og 
byens kulturinstitutioner har derfor et stadigt fokus på udvikling af det enkelte 
steds potentialer for at skabe mødesteder af kvalitet og meningsfulde oplevelser 
sammen med borgerne. 

I en god bymidte fornemmes byens identitet og historie. Herlev Kommune vil i 
udviklingen af bymidten have fokus på både det lokale kulturmiljøs særlige 
værdier og nye tendenser i byudviklingen. Allerede i planlægningsfasen kan kunst 
og kultur indgå som et vigtigt element, og der skal være rum til foranderlighed 
og til at udnytte midlertidige rum til kreative aktiviteter. 

Tendensen for kulturlivet går fra passiv tilskuer til aktiv deltager, og ikke mindst 
kulturinstitutionerne har mulighed for at understøtte ønsket om deltagelse, ejer-
skab og engagement. Et sådant fokus vil medvirke til at styrke bylivet og skabe 
nye relationer og fællesskaber på tværs. 

Herlev Kommune vil have fokus på borgernes deltagelse, ikke kun i de enkelte 
aktiviteter, men også i den strategiske udvikling af kunst og kultur i byrum og kul-
turinstitutioner. Denne udvikling skal ligeledes ske i dialog med byens erhvervsliv.
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Nem og god adgang til grønne rekreative områder samt til idræts- og fritidsaktiv-
iteter har stor betydning for, hvor folk vælger at bo. 

Herlev har mange byparker, gode og veludbyggede idrætsanlæg og Hjortespring-
kilen, hvor et veludviklet stisystem, giver mulighed for at nyde naturen og de 
mange aktiviteter, der er i naturcenteret Kildegården. 

Den nemme adgang til natur og de mange rekreative muligheder, der findes 
i byen, er vigtige for borgerne. Derfor skal der i kommuneplanlægningen være 
fokus på fortsat udvikling af aktivitetsmuligheder i byens grønne områder.

Herlev har også et rigt foreningsliv med alt fra store idrætsforeninger med hun-
dredevis af medlemmer til små foreninger, hvor grupper dyrker deres særlige 
interesse. Alle har de det til fælles, at fællesskabet vægtes højt. 

Det har høj prioritet at give borgene mulighed for at skabe relationer og dyrke 
fællesskaber i såvel byens grønne rum, som i idrætsfaciliteterne og i kulturinsti-
tutionerne. I Herlev er fælleskabet det kit, der binder borgerne sammen på tværs 
af generationer, livsformer og livsstile. I byplanlægningen skal der derfor være 
særlig opmærksomhed på at planlægge en by, hvor grønne omgivelser samt 
idræts- og kulturliv støtter op omkring og skaber rammer for denne lokale sam-
menhængskraft.

I den kommende planlægning vil fokus være på tilgængelighed, synlighed og ind-
dragelse. Alle tre elementer spiller en afgørende rolle for, om borgerne benytter 
sig af de muligheder, der er i det grønne, og om de har ejerskab til udvikling af 
områderne.

Hjortespringkilen, byparker og idrætsfaciliteter 

Herlev har seks parker: Byparken, Elverparken, Sømosen, Grønningen, Hospi-
talsparken og Gammelgårdsparken. Derudover er der flere mindre parker og 
grønne byrum ved for eksempel boligbebyggelser. 

Hjortespringkilen i nord udgør ca. ¼ af Herlevs areal. Det er et ca.15 km 
langt sammenhængende landskabsområde, som rummer Smørmosen, Fedt-
mosen og størstedelen af Herlevs 80 søer.

Herlevs idrætsfaciliteter er blandt andet en ny svømmehal, skøjtehal, flere 
fodboldanlæg, squashhal, haller til mange former for sport og faciliteter på 
byens skoler.

Aktivt Fritidsliv og Natur



24

Retning og indsatser

For at sikre en udvikling af idræt og fællesskaber vil vi:
• Undersøge hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem idrætsanlæg og omgivelser.
• Undersøge muligheden for at etablere rekreative arealer nær boliger, således at 

borgerne kan mødes på tværs af alder, familieforhold og interesser. 
• Gå i dialog med idrætsforeningerne for at afdække hvordan flere grupper kan anvende 

de kommunale faciliteter, samt at foreningerne kan inddrage byrummet i deres aktiv-
iteter. Det vil skabe mere liv i byen og yderligere synlighed af foreningerne.  
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Idræt og Fællesskaber
Herlev har mange gode idrætsfaciliteter som for eksempel en ny og moderne 
svømmehal, skøjtehal, flere fodboldanlæg, squashhal og idrætshaller til mange 
former for sport.

De udgør en vigtig ramme for borgernes fysiske aktivitet. Idrætsanlæggene er 
samtidig mødesteder for borgerne og spiller derfor en vigtig rolle i dannelse af 
fællesskaber. I Herlevs skoler, børnehaver, vuggestuer, SFO’er og dagplejere er 
bevægelse en vigtig del af hverdagen, og også her spiller idrætsfaciliteterne der-
for en rolle. 

Herlev Kommune ønsker, at idrætsfaciliteterne i endnu højere grad skal under-
støtte både de organiserede og selvorganiserede aktiviteter og være mødesteder 
- også for de grupper, der traditionelt ikke benytter de organiserede tilbud. Dette 
kan ske dels ved fleksibel adgang og booking af faciliteter for andre brugergrup-
per, dels ved at tænke i nye løsninger når idrætsanlæg renoveres.

Idrætsanlæggene kan med fordel udvikles til en form for lokale samlingspunk-
ter, hvor borgerne spontant eller aftalt kan komme forbi og dyrke de lokale 
fællesskaber. Motionsbaserne ved Herlev idrætspark, motionslegepladsen i Lille 
Birkholmområdet, de mange fodboldbaner og golfbanerne er eksempler på 
idrætsfaciliteter, der er åbne og tilgængelige for såvel de organiserede som de 
selvorganiserede idrætsudøvere.

Herlev Kommune vil derfor arbejde for, at idrætsanlæggene får en øget grad 
af åbenhed imod deres omgivelser, så de inviterer til deltagelse og de nye 
muligheder bliver tydelige for alle.

Der er potentiale i, at de organiserede idrætsforeninger i højere grad benytter 
sig af de mange muligheder, der findes i byens parker, grønne områder og øvrige 
byrum. Dels vil foreningerne bidrage til at skabe liv i byen, og dels kan de inspir-
ere andre til at deltage i deres aktiviteter.

I den strategiske udvikling af både idrætsanlæg og byrum er det et vigtigt ele-
ment, at faciliteterne understøtter kommunens politikker, f.eks. om læringsrum i 
forbindelse med skolereformen.
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Retning og indsatser

For at fremme muligheden for et aktivt friluftsliv i de grønne områder, vil vi:
• Formulere en grøn strategi for Herlev Kommune, herunder evt. udvikling af profil-

parker.
• Sikre en bred brugerinddragelse.
• Arbejde for etablering af parklaug.
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Tilgængelig Natur

Det er vigtigt for Herlev, at byens naturværdier beskyttes og fremmes, således 
at borgernes mulighed for og adgang til friluftsliv kontinuerligt udvikles og 
forbedres. Gode naturoplevelser er vigtige for borgernes livskvalitet, og planlæg-
ningen skal derfor tage højde for en god balance mellem beskyttelse af naturen 
og rekreativ anvendelse. Således skal også naturplejen tage afsæt i det samspil 
mellem bebyggelse og natur, der kendetegner Herlev.

I byens parker er der mulighed for bynære naturoplevelser, rekreation, ophold, 
læring og motion. Borgernes forventninger til parker og friluftsliv er i konstant 
forandring. Herlev Kommune vil derfor formulere en strategi for udvikling af 
parkerne, der tager højde for dette. Forskellighed i behov kan for eksempel til-
godeses ved såkaldte ’profilparker’, således at der er variation i oplevelser og 
udfoldelsesmuligheder. Ligeledes kan parkerne indrettes, så de kan bruges til flere 
forskellige formål. 

Hjortespringkilen kan betragtes som hjertet i Herlevs grønne identitet, og der skal 
derfor planlægges således, at kilens naturværdier bevares og beskyttes. Under 
hensyntagen til sårbar og fredet natur skal borgernes adgang til kilen fremmes, 
så både børn og voksne får muligheder for oplevelser i naturen, for eksempel fra 
hesteryg på en af kommunens velfungerede ridestier. 

I Herlev er der mange frivillige kræfter, og det er vigtigt for byens sammenhæng-
skraft, at der skabes optimale rammer for, at de kan udfolde sig. Udvikling og 
vedligeholdelse af parker er et område, hvor der er gode erfaringer med frivilligt 
arbejde, og hvor interessen blandt borgerne er stor. 

Det er vigtigt, at også de fremtidige generationer har forståelse for naturværdi-
erne, og der skal derfor skabes mulighed for, at naturens rum kan anvendes som 
læringsrum for skoler og institutioner.
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Bæredygtighed
Herlev Kommune ønsker, at de kommende generationer skal have mindst de 
samme muligheder, som vi har i dag. Det forudsætter en lokal Agenda 21-strategi, 
hvor der tænkes på tværs af sektorer, fagligheder og brancher. 

Den bæredygtige udvikling skal skabes i samarbejde med erhvervsliv, borgere, 
interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Bæredygtighed handler ikke 
kun om teknologi og miljø, men i lige så høj grad om dialog og nye måder at 
samarbejde på, om nye kombinationsmuligheder og om at vinkle kendte problem-
stillinger på nye måder. 

En lokal Agenda 21-strategi skal angive, hvordan Kommunalbestyrelsen vil 
arbejde for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede og skal indeholde 
regionsrådets målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsat-
sområder:

• Mindskelse af miljøbelastningen
• Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
• Fremme af biologisk mangfoldighed
• Inddragelse af borgere og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
• Fremme samspil mellem beslutninger vedr. miljømæssige, erhvervsmæssige, 

sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonmiske 
forhold.

Den samlede Kommuneplanstrategi 2015 skal læses som en samlet strategi for 
opnåelse af en bæredygtig by. Nedenfor er skrevet indsatser med særligt fokus på 
natur og miljø.

Mindskelse af miljøbelastningen
Ved gennemførelse af et stort ESCO projekt på kommunale bygninger og signal-
belysning nedsættes energiforbruget.

Et særligt fokus på Herlev som cykelby skal få flere Herlevborgere til at vælge 
cyklen frem for bilen, når de transporterer sig lokalt. 

Affald skal genanvendes og nyttiggøres i højere grad end i dag. 

Der er tre mål:

1.  Ressourcerne skal ud af affaldet
2.  Problemstofferne skal ud af affaldet
3.  Kommunikation som skaber handling
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Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
I samarbejde med forsyningsselskaberne vil Herlev Kommune fortsat arbejde med 
at tilpasse byen til fremtidens  klimaforandringer. Det overordnede mål med kli-
matilpasningen er at beskytte ejendomme, infrastruktur og natur mod skader som 
følge af oversvømmelse. Der er lagt tre overordnede mål for en 12-årig periode:

• At sikre byen mod skybrud, således at regnvand ledes hen, hvor det gør mindst 
skade.

• At gøre regn- og spildevandssystemet mere robust overfor de ændrede og sti-
gende regnmængder.

• At arbejde for at der maksimalt må stå 10 cm vand over terræn, når der falder 
100 års regn – dog ikke de steder, hvor vandet ledes hen. 

Fremme af biologisk mangfoldighed
Det er et mål at sikre en varieret natur med biologisk mangfoldighed. 
Hjortespringkilen er en økologisk forbindelse og der vil, som en del af ønsket om 
en grøn by blive arbejdet for at skabe økologiske forbindelser i kommunen, hvor 
det er hensigtsmæssigt. 

For at fremme biologisk mangfoldighed vil vi ved nyplantninger primært anvende 
naturligt hjemmehørende arter. 

Vi vil beskytte og fremme kommunens naturværdier. For at sikre at også de frem-
tidige generationer har fokus på naturværdier, skal borgernes adgang til naturen 
sikres og fremmes, og der skal skabes mulighed for, at naturen kan anvendes som 
læringsrum for skoler, SFO’er, dagplejer, børnehaver og vuggestuer. 

Inddragelse af borgere og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
Borgerinddragelse og medborgerskab er et særligt fokusområde for Herlev 
Kommune mange år frem fordi, det er på den måde, der skabes medejerskab til et 
bæredygtigt samfund – både nu og i fremtiden.

Ved udarbejdelse af styrende rammepapirer, faciliteres dialog med relevante 
interesseforeninger, borgere og virksomheder med det formål at belyse miljømæs-
sige, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle 
og økonomiske aspekter. 

Processen for udarbejdelse af kommuneplanstrategien tog afsæt i ønsket om at 
arbejde på tværs af fagligheder. Kommuneplanstrategien skal endvidere igennem 
en organisatorisk implementeringsproces i 2015 og 2016, således at den bære-
dygtige udvikling bliver grundfæstet i hele organisationen. 
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Med en god kollektiv trafikbetjening, mange cykelforbindelser og et godt vejnet 
er Herlev et vigtigt trafikknudepunkt i hovedstadsregionen. Derfor er det også 
ekstra vigtigt, at trafikken er til mindst mulig gene for miljøet og borgerne. Her-
lev prioriterer derfor gode og langsigtede trafikløsninger med respekt for miljø og 
med fokus på at fremme gang, løb og cyklisme. Flere steder i byen er hastigheden 
allerede nedsat, der er lavet et motionsstinet, og der er et vedvarende fokus på at 
fastholde et grønt præg langs byens veje.

Det er et mål, at den aktive og kollektive transportform er et attraktivt alterna-
tiv til bilen. Herlev har et stort og sikkert stisystem, der sikrer let adgang til det 
grønne, ligesom skolevejene opleves sikre. Herlev vil udvikle stierne, så de foruden 
at fungere som transportveje også byder på oplevelser, aktiviteter og opholdsmu-
ligheder for borgere i alle aldre.

For at Herlev fortsat kan være en attraktiv cykelby, har byens cykelstier høj pri-
oritet, ligesom de gode og sikre adgangsveje for cyklende børn og forældre til 
skoler og institutioner prioriteres. I Energi- og Klimastrategi 2013-2025 blev der 
lagt særligt vægt på cyklisme, fordi Herlev med sin centrale placering og korte 
afstande har perfekte betingelser for at komme rundt i byen på cykel.

Ligeledes er der fokus på en effektiv kollektiv trafik. Med Letbanen i Ring 3 bliver 
det fremover endnu lettere at komme til og fra arbejde eller fritidsinteresser, og 
for virksomheder og uddannelsesinstitutioner bliver det lettere at rekruttere kval-
ificeret arbejdskraft og tiltrække studerende. Letbanen bringer også handlende til 
Herlev Bymidte og BIG Shopping. Der skal skabes en god og optimal omstigning 
mellem Letbanen og Herlev Station.

Gode Forbindelser

Mål vedrørende cyklisme fra Klimastrategi 2013-2025:

• Etablering af sammenhængende, trygge, komfortable og let fremkom-
melige cykelstier og –ruter samt bedre parkeringsforhold for cyklister i 
hele kommunen.

• 75 % borgere og ansatte i virksomheder i Herlev udtrykker stor tilfred-
shed med cykelstiernes og –ruternes stand.

• 65 % borgere og ansatte i virksomheder i Herlev Kommune vælger i 
højere grad cyklen som transportmiddel.

• Cyklen skal være borgernes primære transportmiddel på ture under 5 
km.

• Antallet af passagerer i offentlig transport i Herlev er steget med 5 % i 
forhold til 2015.
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Retning og indsatser

For at tilgodese borgernes ønske om oplevelser på stier og forbindelser vil vi:
• Undersøge hvordan der i endnu større grad kan skabes oplevelsesrum langs med sti-

erne i Herlev.
• Arbejde for at grønne stier og forbindelser er et bærende element i Herlevs strategi for 

en grøn by.
• Undersøge om skiltningen kan tydeliggøres på Herlevs stinet, både fysisk og digitalt. 
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Stier og Forbindelser 

Stisystemet i Herlev binder byen sammen på kryds og tværs, og de bruges til såvel 
transport og motion, som til andre aktiviteter. Derfor ser borgerne stierne som et 
stort aktiv for byen, som det er vigtigt at vedligeholde og udvikle.

Stier benyttes både som aktive transportveje, til motionsaktiviteter, på de rekrea-
tive gåture og som læringsrum for byens skoler.

Der lægges vægt på pæne omgivelser, og på at stisystemerne byder på oplevelser 
og opholdsmuligheder på vejen. 

Stierne skal fortsat give borgerne lyst til at tage turen til for eksempel bymidten 
på cykel eller som gåtur. Det er derfor vigtigt, at de er synlige for alle og tydeligt 
viser, hvor de fører hen, samt hvilke oplevelser, man kan forvente sig på turen.  
Når man taler om bevægelse og oplevelser i byrummet, er stier et godt udgang-
spunkt, da det er i transporten rundt i byen på cykel eller som gående, man får 
bevæget sig.

I Herlev er der de senere år etableret motionsruter, træningsudstyr og mødesteder 
på byens stier. Faciliteterne bruges aktivt, og der er derfor ønske om at fortsætte 
udviklingen, således at enhver sti og forbindelse lokker med oplevelser og bev-
ægelse.

Der skal planlægges med et helhedsorienteret syn på stier og forbindelser, der 
således både skal betragtes som forbindelser mellem byens mange steder, men i 
lige så høj grad som mødesteder og oplevelsesrum.  
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Retning og indsatser

For at udnytte de muligheder der er for udvikling af stationsforpladsen vil vi:
• Analysere udviklingsmuligheder for stationsforpladsen. Herunder parkerings- og cykel-

holdepladser.
• Undersøge hvordan der skabes sammenhæng mellem station og Letbanen samt gode 

adgangsforhold til både Herlev Bymidte og det nye BIG Shopping.
• Undersøge muligheden for udvikling af attraktive stiforbindelser til erhvervsom-

råderne.
• Undersøge mulighed for etablering af et visuelt pejlemærke ved Herlev Station.
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Stationen
Med etablering af Letbanen på Ring 3,  opførelse af BIG Shopping og udvikling 
af kommunens erhvervsområde, vil der komme flere mennesker til Herlev Sta-
tion. Det betyder både, at der kommer et øget pres på området, men også at der 
opstår en mulighed for at skabe et centralt og attraktivt byrum i Herlev.

For at gøre det tydeligt at man som togpassager befinder sig i Herlev, skal der 
etableres et visuelt pejlemærke, der symboliserer Herlev som by, ligesom Herlev 
Hospital er et pejlemærke, når man kommer til byen fra Ring 3.

Fra Herlev Station skal der være let og direkte omstigning mellem S-tog og Let-
banen samt nem adgang til busholdepladsen. I forbindelse med etablering af 
letbanestationen ved Herlev Station arbejdes der for at vende perronen, således at 
den vender mod Ringvejsbroen og letbanestationen. Derved frigøres der areal ved 
stationsforpladsen, hvor der kan etableres et mødested for borgere, pendlere og 
handlende. 

En god rejseoplevelse ved Herlev Station forudsætter endvidere, at pendlere nemt 
kan parkere bil eller cykel, når de anvender stationen.

For de passagerer, der skal videre til erhvervskvarteret, Herlev Bymidte eller BIG 
Shopping skal der være gode og attraktive stiforbindelser, der gør det nemt at gå 
det sidste stykke. 
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Retning og indsatser

For at kunne udnytte de muligheder stationsnærhedprincippet giver vil vi:
• Udpege de dele af erhvervskarteret ved Marielundvej og Mileparken, der ligger inden 

for 600 m. fra station, som stationsnære kerneområder.
• Udarbejde rækkefølgebestemmelser for kvarteret således, at det angives i hvilken ræk-

kefølge udbygning af kvarteret kan ske. 
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Letbanen

Med etablering af Letbanen i Ring 3 ser Herlev langt ind i fremtiden. Letbanen 
kommer til at skabe udvikling i byen og give flere muligheder i hverdagen. Den 
bliver en dynamo for by- og erhvervsudviklingen og giver mulighed for nye samar-
bejder, der vil få en positiv betydning for byens udvikling. 

Letbanen vil bringe Herlev tættere på sine naboer og skabe et endnu bedre 
grundlag for at etablere nye arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder. 

Alle byer langs Letbanen udarbejder et såkaldt byrumsprogram, hvor det første 
samlede overblik over de udfordringer, muligheder og potentialer, der er langs 
Letbanen, beskrives. 

Herlev får fire stationer langs med Letbanen: Lyskær; Herlev Station, Herlev 
Bymidte og Herlev Hospital. 

Stationen ved Lyskær placeres ved kommunegrænsen til Rødovre mellem er-
hvervsområdet ved Marielundvej og kolonihaveområdet mod syd. Der er et stort 
potentiale i at forpladsen kan bruges som ”port” til den del af erhvervsområdet, 
der skal omdannes.

Ved Herlev Station bliver der omstigning til S-toget og busser, og der vil derfor 
være mange mennesker, der skal på arbejde, i skole osv. For at få det fulde poten-
tiale af koblingspunktet mellem letbane og S-tog, arbejder Herlev Kommune for 
at få vendt stationen således, at de rejsende let kan skifte mellem letbanen, S-tog 
og busser.

En station kommer til at ligge ved Herlev Bymidte og den vil blive en vigtig vækst-
generator for bymidtens detailhandel og boligudvikling. Sammen med det nye 
boligbyggeri på den gamle posthusgrund vil der blive skabt et grundlag for en liv-
lig bymidte med shopping og oplevelser.

Den sidste station i Herlev placeres ved Herlev Hospital, der er et lokalt 
pejlemærke og Herlevs største arbejdsplads. Der er potentiale i at få stationen til 
at spille sammen med hospitalets fremtidige udearealer og dermed skabe et vær-
difuldt byrum for byens borgere. 

Allerede inden Letbanen er etableret, kan de stationsnære kerneområder udny-
ttes med højere bebyggelsesprocenter. Herlev Kommune ønsker at få det fulde 
potentiale af disse muligheder.
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Byens virksomheder skaber arbejdspladser, tiltrækker nye borgere, der ønsker at 
bo tæt på arbejdspladsen, og uddanner byens unge via praktikpladser. De mange 
velfungerende og driftige virksomheder i Herlev er derfor en vigtig del af byens 
lokalmiljø og et stærkt grundlag for byens vækst. 

Med sin placering tæt ved hovedstaden, gode trafikale hovedfærdselsårer, 
udbygget offentlig transport og den nye letbane, er Herlevs erhvervskvarterer et 
attraktivt sted at placere sin virksomhed. 

Erhvervslivets behov har ændret sig, og der er derfor brug for fornyelse af plan-
lægningen, således at tomme bygninger og arealer kan finde ny anvendelse. 
Samtidig ønsker virksomhederne i Herlev at være en del af byens liv, og mange 
virksomheder vil med fordel kunne passe ind i en mere bymæssig kontekst, hvor 
såvel borgere som erhvervsdrivende og deres ansatte sammen kan skabe et lev-
ende og varieret byliv. 

Virksomhederne skal have mulighed for maksimalt udbytte af den udvikling, Let-
banen kaster af sig. I den kommende kommuneplan er der derfor behov for at se 
på, hvordan erhvervskvarterene kan udvikle sig, som følge af de muligheder sta-
tionsnærhedsprincippet giver for udvikling.

I erhvervslivet er der stor interesse for at medvirke til at udvikle erhvervsom-
råderne. De erhvervsdrivende er glade for deres placering og kan se fordelene ved 
at investere yderligere i området. 

En undersøgelse blandt de erhvervsdrivende i Herlev påviste en række styrker og 
udfordringer, som skal medtages i den fremtidige planlægning: 

De væsentligste styrker er Herlevs veludbyggede infrastruktur, og at der er kort 
afstand mellem virksomheder og kommunen. Desuden var der stor tilfredshed 
med den kommunale sagsbehandling, ligesom det blev fremhævet, at der i Herlev 
findes mange ildsjæle og en stærk lokal identitet.

De erhvervsdrivende pegede omvendt på, at de oplevede kødannelse og langsom 
trafikafvikling i myldretiderne. Desuden blev der udtrykt ønske om forskønnelse 
af erhvervskvarteret og for flere ledige grunde til erhvervsbyggeri.

Konkurrencedygtigt Erhvervsliv

Erhvervsområderne

Erhvervsområderne omfatter det store område ved Marielundsvej, et min-
dre erhvervsområde i Musikkvarteret ved Kantatevej samt et mindre 
område ved Gl. Klausdalsbrovej.
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Retning og indsatser

For at understøtte den fortsatte udvikling i erhvervskvarteret vil vi: 
• Udarbejde en trafikanalyse i kvarteret ved Marielundvej og Mileparken, som skal 

belyse infrastrukturmæssige udfordringer og anvise løsningsmuligheder. Herefter 
undersøges muligheder og potentialer i forhold til bebyggelsesprocenter osv. 

• Udarbejde en rummelighedsanalyse af erhvervskvarteret ved Marielundvej og 
Mileparken, som skal belyse mulighed for forhøjelse af bebyggelsesprocenten i dele af 
kvarteret.
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Erhvervskvarteret ved Marielundvej

Området mellem Marielundvej og Ring 3 har de senere år været i en omdan-
nelsesproces, hvor mange nye kontorarbejdspladser er skabt i nybyggeri eller 
i omdannede gamle lager- og fabriksbygninger. I kvarterets vestlige del ved 
grænsen til Ballerup findes primært mindre industrivirksomheder. Den sydlig-
ste del af området, som afgrænses af kolonihaverne H/F Islevgaard, har et stort 
potentiale for omdannelse. 

Erhvervskvarteret ved Marielundvej har en optimal placering for såvel trafik som 
offentlig transport. Placeringen optimeres yderligere med Letbanen, der får to 
stationer ved kvarteret. Der ligger store potentialer i en højere bebyggelsespro-
cent omkring letbanestationerne. Ligeledes er der potentialer i en videre 
udvikling af de dele af erhvervskvarteret, der ikke ligger inden for de station-
snære kerneområder.

Infrastrukturen i kvarteret er udfordret af stigende trafikmængde i og gennem 
Herlev, hvilket i myldretiden giver kødannelser og langsom trafikafvikling både 
på de store veje og ud eller ind af erhvervskvartererne. Hvis den eksisterende 
infrastruktur skulle vise sig ikke at kunne bære udviklingen, vil Herlev Kommune 
arbejde for at forbedre de trafikale forhold. 

Der har i flere år været ønske om, at Marielundkvarteret i højere grad skal være et 
område for blandet bolig og erhverv – dels fordi det skaber liv i området og dels 
fordi det kan medføre en betydelig forskønnelse. De første boliger i kvarteret tæt-
test på S-banen og langs Ring 3 blev etableret i 2013, og flere er planlagt. 

For mange er Ring 3 - og dermed også Marielundkvarteret - Herlevs ansigt udadtil, 
og arkitekturen langs Ring 3 skal signalere vækst og aktivitet. 
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Retning og indsatser

For at understøtte den fortsatte udvikling i erhvervskvarteret vil vi: 
• Udarbejde en erhvervsanalyse, der skal belyse muligheder for blandet bolig og erhverv 

i området. 
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Erhvervskvarteret i Musikkvarteret

Erhvervsområdet i Musikkvarteret er præget af mange mindre og mellemstore 
erhvervsvirksomheder. Der er mange arbejdspladser, og området har traditionelt 
været betragtet som rugekasse for iværksættere. Erhvervsområdet er placeret tæt 
op ad et boligområde, og det giver anledning til planlægnings- og miljømæssige 
udfordringer.

En udvikling af området forudsætter en kortlægning af eksisterende forhold og 
en analyse af de fremtidige muligheder, men det er et grundlæggende ønske at 
bevare Musikkvarterets erhvervskvarter som en attraktiv placering for iværksæt-
tere. 

Selv under finanskrisen var der flere virksomheder i Herlev, der blev etableret og 
stadig var virksomme efter et år, end der var virksomheder, der lukkede. Årsagen 
til det er, at der er optimale betingelser i Herlev for at opstarte egen virksom-
hed: Sagsbehandlingen er hurtig, og alle kan hurtigt få informationer om lokale 
forhold og muligheder, overblik over kommunale tiltag for erhvervslivet og per-
sonlig sparring og vejledning om etablering og drift af virksomhed. Det gode 
samarbejde med jobcenteret sikrer endvidere, at der er hurtig og let adgang til 
arbejdskraft, når virksomhederne har brug for at udvide.

Herlev Kommunes vision er at hjælpe iværksættere og nystartede virksomheder 
godt på vej, da det er her, de fleste jobåbninger bliver skabt, og det største 
vækstpotentiale findes. I Musikkvarteret skal det været muligt for at den lille 
iværksættervirksomhed kan slå sig ned, og finde fællesskab med andre iværksæt-
tere. 
 
I Herlev Kommunes erhvervsstrategi er formuleret en handlingsplan for iværk-
sætteri. Handlingsplanen har fokus på hjælpe iværksættere godt i gang med 
vejledning, kurser og workshops og i det hele taget at gøre virksomhedernes 
kontakt med kommunen så let og smidig som muligt gennem indledende 
afklaringsmøder, vejledning om f.eks. miljøforhold og online adgang til det elekt-
roniske byggesagssystem.
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Retning og indsatser

For at skabe et godt samarbejde og en sund erhvervsudvikling vil vi:
• Fastholde og udbygge et bredt samarbejde i Herlev Kommunes erhvervsråd hvilket 

sikrer fortsat bredere dialog og samarbejde mellem erhvervsliv og Herlev Kommune. 
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Dialog med Erhvervslivet

Der er en stærk lokal herlevidentitet - også på erhvervsområdet - og mange ild-
sjæle er engagerede i alt lige fra støtte til iværksættere til samling af lokale 
virksomheder for eksempel ved en fodboldturnering under Herlev Festuge.
    
Erhvervsområderne er ligeledes præget af stor virkelyst. De erhvervsdrivende har 
stort engagement, idéer og forslag til projekter, der kan udvikle området. Lige-
som borgerne ønsker også erhvervslivet mødesteder og muligheder for ophold 
- de vil i det hele taget gerne bruge byens rum endnu mere. Konkret ønsker de sig 
grønne lommer mellem den tætte bebyggelse i erhvervsområdet og gerne caféer 
og frokostrestauranter, så de kan komme ud i byen. 

Virksomhederne i Marielundkvarteret har forskellige behov, der er i konstant 
forandring. Kommuneplanlægningen skal derfor inddrage erhvervslivet, for at 
belyse hvordan der skabes optimale muligheder i kvarteret, og hvordan erhvervs-
livet bedst kan styrke byen. Dialog og inddragelse spiller dermed en central rolle i 
udvikling af erhvervskvarteret. Under en indledende screening kan det f.eks. være 
relevant at inddrage nøglepersoner fra lokale ejendomsmæglere og erhvervsdriv-
ende. 

Herlev Kommune får jævnligt opkald fra udviklere, der ønsker at bygge i Her-
lev, og det er vigtigt at få skabt et godt samarbejde med de udviklere, der har 
visioner, som kan bidrage til at udvikle Herlev.
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Det lovmæssige grundlag for arbejdet med Kommuneplanstrategi 2015 er 
Planlovens § 23a. Ifølge denne skal Kommunalbestyrelsen i hver valgperiode 
offentliggøre en kommuneplanstrategi, der indeholder oplysninger om:

• Den planlægning der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen.
• Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen.
• Hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt eller delvist.

Kommuneplanstrategi 2015 er udarbejdet med afsæt i den netop formulerede 
vision for Herlev Kommune, i borgernes og erhvervslivets ønsker til byens 
udvikling og de muligheder, der bliver for at udvikle langs Ring 3 som følge af 
Letbanens fire stationer i Herlev.

Desuden danner en lang række overordnede dokumenter ramme for planlægn-
ingsmulighederne i Herlev Kommune: Landsplanredegørelse 2013, Fingerplan 
2013, Ringbysamarbejdet langs Ring 3, Grøn/ Blå strategi for Ringbyen, Regional 
Udviklings- og Vækst Strategi, Greater Copenhagen osv.  

Herlev Kommune planlægger i respekt for disse overordnede retningslinjer, 
hvoraf udvalgte kort beskrives i det følgende:

Landsplanredegørelse 2013: Landsplanredegørelsen er regeringens politiske 
udmelding om den fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den behandler, hvad 
regeringen selv vil gøre og opfordrer samtidig regioner og kommuner til at han-
dle i overensstemmelse hermed. Redegørelsen behandler områder som vækst, 
grøn omstilling og udvikling, bæredygtighed, hovedstadsområdets udvikling, 
landdistrikternes udvikling og det åbne land. 

Fingerplan 2013 er et landsplandirektiv, der udstikker retningslinjer for hoved-
stadsområdets fremtidige udvikling. Direktivet fastlægger Fingerbyens geografi 
og fremtidige udviklingsmuligheder, herunder retningslinjer for de stationsnære 
områder. Fingerplanen fastslår, at den fysiske planlægning skal styrke hoved-
stadens internationale konkurrenceevne, at den stationsnære lokalisering skal 
fastholdes som overordnet princip, en række bestemmelser for erhvervsområders 
placering og udvikling, at hovedstadsområdets boligmarked skal være rigt og 
varieret, og at kommunerne bør vægte hensynet til landskab-, natur- og kultur-
værdier højt.

Ringbyen langs Ring 3: Ringbysamarbejdet langs Ring 3 er et politisk dialog-
projekt om by- og trafikudvikling i Hovedstadsområdet. Projektet bygger på 
letbanesamarbejdet og et fælles politisk charter, der kobler bæredygtig byud-
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vikling, grøn mobilitet og vækst på tværs af kommunerne i regionen sammen. 
Målet med samarbejdet er at skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervs-
udvikling i og omkring Letbanen, at forbedre bykvaliteten og grundlaget for 
bosætning og erhvervsudvikling i hele Ring-3 korridoren, at blive et internation-
alt demonstrationsprojekt for god, samskabende og strategisk byledelse, tiltrække 
investeringer, samt at få flere passagerer til den kollektive trafik.

Grøn/ Blå Strategi for Ringbyen: Ringbysamarbejdets kommuner har i et dialog-
projekt med Naturstyrelsen udarbejdet en strategi for planlægning af grønne og 
blå områder ved byomdannelse, fordi undersøgelser viser, at let adgang til gode 
blå og grønne områder er attraktive og værdiskabende for både bosætning og 
erhverv. Desuden fremmer strategien målet om en bæredygtig udvikling af Ring-
byens byudviklingsområder.

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde på tværs af kommuner og 
regioner i Østdanmark. I regi af Greater Copenhagen er der udarbejdet et fælles 
opslag, der skal indgå i de deltagende kommuners kommuneplanstrategi. Opsla-
get kan læses på 50 og 51.
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GREATER COPENHAGEN

Visionen:
I 2020 er GREATER COPENHAGEN et internationalt knudepunkt for investeringer 
og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. 

Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økon-
omisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol 
- GREATER COPENHAGEN.

Vi er GREATER COPENHAGEN:
Herlev Kommune er en del af GREATER COPENHAGEN. GREATER COPENHAGEN er 
et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Et samar-
bejde der har til formål at skabe vækst. 

GREATER COPENHAGEN har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og 
udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige. 

Den internationale metropol GREATER COPENHAGEN er i disse år udfordret i 
forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Væksten i Østdanmark og Sydsverige 
er væsentlig lavere end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam 
og Hamborg.
Under det fælles navn GREATER COPENHAGEN får vi international gennemslag-
skraft. Vi anerkender og bruger de forskellige styrker, der er i GREATER 
COPENHAGEN, fordi det stiller os stærkere i den  globale konkurrence.

Vi har en fælles vision og en vifte af initiativer, som skal skabe arbejdspladser og 
vækst i hele GREATER COPENHAGEN.

Det gør vi i GREATER COPENHAGEN:
GREATER COPENHAGEN bygger videre på de senere års tætte samarbejder og 
effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og 
energi samt infrastruktur og turisme.

Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe arbejdspladser og 
have råd til velfærd, service og uddannelse til borgerne i hele GREATER COPENHA-
GEN. 

GREATER COPENHAGEN har to indsatsområder: 
• Internationalisering - fordi internationale virksomheder, investeringer, turister 

og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og beskæftigelse i hele regionen. 
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• Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling - fordi en velfunger-
ende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet 
er grundlæggende for vækst og beskæftigelse. 

Med GREATER COPENHAGEN inviterer Herlev Kommune interesserede parter ind 
i samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets 
parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.  

GREATER COPENHAGEN er:
• Et trygt velfærdssamfund, hvor det er rart at bo, med høj livskvalitet, tillid og 

god offentlig service – et solidt fundament for at udvikle moderne velfærdste-
knologier og skabe sund vækst. 

• En miljømetropol med fælles værdier om grøn vækst, grøn transport, rent 
vand og bæredygtig energi.  

• Et veludviklet erhvervsområde med en højtuddannet arbejdsstyrke og 
spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, bioteknik, it, telekom-
munikation, miljøteknologi og fødevareproduktion

• Et samlet arbejdsmarkedsopland på 3,8 millioner indbyggere stigende til 
4,1 millioner indbyggere i 2025. En metropol med korte pendlerafstande og 
direkte adgang til to landes markeder.

• Et førende forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospi-
taler, biosundhedsklynger og tradition for innovative samarbejdsmiljøer. 

• Et madmekka med unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord. 
• Krydspunktet mellem Skandinavien og Europa med direkte forbindelse til 140 

interkontinentale og europæiske flydestinationer, Øresundsforbindelse og den 
kommende Femern Bælt-forbindelse.

• Et attraktivt turistmål med en vifte af tilbud inden for by-, kyst-, ø,- og kultur-
turisme. Fra historiske købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide 
strande, bøgeskove og åbne landskaber.
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Med den kommende letbane har Herlev Kommune i disse år uendelige 
muligheder for udvikling. Udnyttelse af muligheder og en god udvikling er imid-
lertid ikke en selvfølge. 

En letbane medfører ikke nødvendigvis en god udvikling. Der er flere eksem-
pler på, at byer ikke har formået at drage nytte af de muligheder, der ligger i ny 
infrastruktur. 

Med denne kommuneplanstrategi vil Herlev Kommune sikre, at de rammer, vi 
skaber i den næste kommuneplan bidrager til den udvikling, vi ønsker i byen. Vi 
har derfor et stort afdæknings- og analysearbejde foran os.

Vi vil planlægge efter at få det optimale ud af udviklingen, og Kommuneplan 
2017 vil derfor gennemgå en fuld revision. 

Kommuneplan 2013–2025 blev vedtaget i oktober 2014, og siden da er vedta-
get en lokalplan: Lokalplan 98 for en bebyggelse for bolig og erhverv ved Herlev 
Hovedgade.

 
 

Det videre arbejde
og gennemført siden sidste kommuneplan
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