
Planstrategi 2019
Vi skaber rum for det gode liv -
tæt på storbyen, tættere på naturen



Hvad er en planstrategi?
Planloven §23a fastsætter, at Byrådet inden udgangen 
af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal 
offentliggøre en s trategi f or kommuneplanlægningen. I 
planstrategien fremlægger Byrådet sine overordnede 
mål for kommunens fremtidige udvikling. Strategien 
sætter den politiske retning for den kommende revision 
af kommuneplanen. 

Med Planstrategi 2019 lægger Byrådet op til en fuld revi-
sion af kommuneplanen.

Byrådet vedtog planstrategien endeligt i marts 2020. 
Planstrategien har været i høring i perioden fra den 15. 
november 2019 til den 10. januar 2020. Der indkom 
7 høringssvar i høringsperioden. Behandlingen af 
høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer 
af forslaget til Planstrategi 2019, men 
høringssvarene støtter op om hensigten 
med planstrategien, og tages derfor med i det 
kommende arbejde med revisionen af kommuneplanen.  

Revision af kommuneplanen
Med vedtagelsen af Planstrategi 2019 beslutter Byrådet, 
at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2017. 
Revisionen omfatter i større eller mindre grad alle kom-
muneplanens retningslinjer:

• By, bolig og bosætning: vil blandt andet fokusere
på, at sikre et blandet udbud af boliger til alle aldre
og livssituationer, og understøtte at forbindelser og
blanding af byfunktioner kan skabe tryghed, sund-
hed og byliv.

• Erhverv: vil blandt andet fokusere på, at skabe gode
rammer for virksomheder, der kræver mindre plads,
hvordan byerhverv kan være med til at skabe liv i
de stationsnære områder og at sikre rammer for er-
hverv, hvis udviklingsmuligheder kræver adskillelse
fra beboelse.

• Detailhandel: vil blandt andet fokusere på detaihan-
delsstrukturen og bymidteafgrænsningerne i Greve,
Tune og Karlslunde.

• Natur, kultur og fritid: vil blandt andet fokusere på,
hvordan det Grønne Danmarkskort kan skabe sam-
menhænge mellem kommunens grønne og blå
strukturer, og hvordan hverdagsnatur kan øge bio-
diversiteten.

• Trafik, teknik og miljø: vil blandt andet fokusere på
støjdæmpende foranstaltninger og forbindelser for
gående og cyklister gennem byen.

• Klimatilpasningsplan: vil blandt andet fokusere på,
hvordan vi gennem klimatilpasningen kan sikre re-
kreativ merværdi for borgere og natur.

02 



Indhold

Forord

Planstrategi 2019 

Stategien kort

Pejlemærker
En by til det gode liv – hele livet
Den blandede, trygge by med plads til forskellighed
Sydkystens grønne og blå oase 
Den sunde by i bevægelse
Byen i vækst
Byen i den regionale infrastruktur

Planstrategien i lokalområder
Fremtidens Hundige Øst og Greve Marina 
Fremtidens Greve Midtby 
Fremtidens Mosede Fort og Havn 
Fremtidens bydel omkring Askerød og gudernes kvarter  

Lokal Agenda 21

De seks pejlemærkers effekter på de seks liv 

04

05

06

08

20

24

25

03



Forord

Greve er et eftertragtet sted at bo. 

Kommunen er et af de få steder i hovedstadsområdet, 
hvor man kan bo tæt på storbyens tilbud og samtidigt 
være tæt på kysten og have skoven lige om hjørnet.

Greve er et godt sted at drive eller starte virksomhed. 
Den centrale placering i hovedstadsområdets infrastruk-
tur giver unikke vækstmuligheder for produktions- og 
logistikvirksomheder. Virksomheder inden for bygge- og 
anlæg trives og en aktiv iværksætterkultur skaber nye 
jobs.

Tætheden på storbyen og tætheden på naturen er to ba-
sale kvaliteter, som altid har drevet Greve Kommunes 
udvikling. Det var de kvaliteter, der fik de første køben-
havnere til at bygge Villa Sitka og andre sommerhuse 
ved stranden i starten af 1900’tallet.  Det var de kva-
liteter, der drev udviklingen af parcelhusområderne op 
gennem 60’erne og 70’erne. Og det er i høj grad de kva-
liteter, der i dag placerer Greve Kommune på en femte-
plads i Danmark, når vi ser på, hvor hurtigt vores boliger 
bliver solgt.

Derfor skal vi passe på de kvaliteter vi har. 

Greve er i høj grad planlagt som tilflytternes og børne-
familiernes by. Men med en betydelig vækst i den æl-
dre del af befolkningen, skal vi sikre, at byen indrettes 
til alle aldersgrupper. Derfor skal vi også have øje for, 
at de behov, der har drevet udviklingen indtil nu, ikke 
nødvendigvis er de samme, som sætter rammerne for 
fremtidens Greve. 

Derfor er der brug for at diskutere, hvordan fremtidens 
Greve skal se ud.

Med planstrategi 2019 giver Byrådet sit bud på, hvordan 
vi kan udvikle kommunen, så Greves særlige kvaliteter 
også fremover bliver rammen om det gode liv i forstæ-
derne, tæt på storbyen og tættere på naturen.

Pernille Beckmann
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Planstrategi 2019

Hvordan når vi målet?
Greve er en færdigudbygget kommune. Vi bygger efter-
hånden ikke længere helt ny by. Vi laver om på den by, 
vi kender. Det bliver summen af mange små og store 
beslutninger om ændringer i byen, som skaber fremti-
dens Greve.

Derfor er planstrategiens vigtigste funktion, at sætte en 
retning for byudviklingen, som kan tænkes ind i alle lo-
kalplaner og beslutninger om større ændringer af byen. 
Det koster ikke noget at tænke sig om. Især ikke hvis 
man gør det i tide.

Derfor vil en central handling være at udvikle forhånds-
dialogen med projektudviklere, så det sikres, at hvert en-
kelt projekt og hver lokalplan giver sit bidrag til realise-
ringen af planstrategiens mål. Det kræver ikke mindst, at 
projektudviklere og bygherrer tænker strategiens ønsker 
og handlinger ind i deres projektudvikling så tidligt som 
muligt. 

Hvordan når vi målet
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”Vi vil skabe rammerne for det gode liv 
- tæt på storbyen, tættere på naturen”

Målet



Strategien kort 
Pejlemærkerne

En by til det gode liv - hele livet Den blandede, trygge by med 
plads til forskellighed

Sydkystens grønne og blå oase Den sunde by i bevægelse

Byen i vækst Byen i den regionale infrastruktur

Målet

”Vi vil skabe rammerne 
for det gode liv 

– tæt på storbyen,
tættere på naturen”
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Fordi borgerne skal kunne bo i kommunen 
hele livet - uanset livssituation. Det kræ-
ver et udbud af boliger til alle aldre og en 
variation i boligformer, der passer til nye 
familiemønstre og flere ældre. Behovet for 
et mere varieret udbud af boliger rummer 
også muligheden for en mere blandet by.

Fordi Greves grønne kvaliteter kan måle 
sig med nogle af de bedste i hovedstads-
området, skal vi udvikle Greve som Sydky-
stens grønne og blå oase. De grønne og 
blå kvaliteter skal styrkes, når vi bygger ny 
by, og når vi omdanner eksisterende.  

Fordi der ikke er arealer til fortsat vækst 
i produktions- og logistikvirksomheder, 
skal der skabes plads til virksomheder, der 
kræver mindre areal, og til byerhverv som 
kan bidrage til at skabe liv i de stationsnæ-
re områder.

Fordi de korte afstande, tætheden til det 
grønne og det blå giver gode forudsæt-
ninger for en sund livsstil, skal uderum og 
adgang til bynær natur indbyde til bevæ-
gelse for alle aldersgrupper. Rammerne for 
fællesskab skal prioriteres, så færre føler 
sig ensomme. 

Fordi den centrale placering i infrastruktu-
ren også har en bagside. Motorvejen og de 
to baneforbindelser opsplitter kommunen, 
og giver trafikstøj i nogle boligområder. 
Arealreservationen til Ring 5 og støjzonen 
omkring Roskilde Lufthavn indskrænker 
byudviklingsmulighederne i Tune.

Fordi en blanding af boligformer og byfunkti-
oner kan skabe trygge byrum og give grund-
lag for mødesteder og fællesskaber.

Strategiens overordnede mål er konkretiseret i seks pejlemærker, som hver for sig repræsenterer nogle udfordrin-
ger, vi vil løse og nogle kvaliteter, vi især vil fremme.



Levende byrum

Natur i byen

Sammenhæng i byen

Vi ønsker Vi gør

Fordi det er alt det, der sker imellem husene og relationer mellem naboer, som skaber gode steder 
at bo.

Fordi det grønne og det blå er blandt Greves attraktioner.

Fordi livet leves mange forskellige steder i Greve og fordi forbindelser skaber synergi.

Ankerfunktioner Støttepunkter

Forbindelser
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• Understøtter mindre ensformige bydele, hvor boligformer og bo-
ligstørrelser blandes.

• Giver mulighed for blanding af boligformer og byfunktioner, hvor
det bidrager til bykvalitet.

• Skaber byrum, der inviterer til møder, aktivitet og pauser.

• Styrker den eksisterende natur og skaber ny natur, når der ud-
vikles nye byområder.

• Sørger for at investeringer i klima, skovrejsning, stier og udvik-
ling af nye byområder giver rekreativ og naturmæssig merværdi
for borgerne.

• Tænker hverdagsnatur og øget biodiversitet ind i byens grønne
rum.

• Forbinder de gode steder i byen og skaber støttepunkter under-
vejs, som understøtter rekreative ruter gennem byen.

• Skaber tilgængelighed for alle generationer i forskellige livssi-
tuationer.

• Planlægger uderum og kantområder omkring bebyggelser, så de
skaber sammenhæng til naboområder.

Planstrategi 2019 sætter fokus på livet mellem bygningerne, på sammenhænge 
mellem de gode steder i byen, og til naturen. Det er sammenfattet i tre ønsker til 
byudviklingen.

Alle afsnit i planstrategien indeholder afsnittet ”Vi gør”, som peger på handlinger, 
der kan tænkes ind i den konkrete planlægning, for at nå det vi ønsker og dermed 
nå målet. Planstrategien giver desuden nogle bud på, hvad planlægningen især 
bør fokusere på i de fire udvalgte lokalområder: Hundige Øst og Greve Marina, 
Greve Midtby, Askerød og Gudernes kvarter samt Mosede Fort og Havn. 



En by til det gode liv - hele livet 
Borgerne skal kunne bo i kommunen hele livet - uanset livssituation. Med flere ældre og nye familiemønstre kræver 
det et varieret udbud af boliger. Et mere varieret udbud af boliger rummer også muligheden for en mere blandet og 
levende by. 

Befolkningsudvikling
En balanceret alderssammensætning bidrager til at ska-
be en dynamisk by med liv. En jævn udvikling i alders-
sammensætningen er desuden med til at sikre en bære-
dygtig kommunaløkonomi, hvor der er balance mellem 
udgifter og skatteindtægter.

Befolkningsprognosen 2019 viser, at Greve Kommune 
forventes at vokse med godt 3.800 nye borgere frem til 
år 2030. 

Godt 60% af den forventede befolkningsvækst frem til 
2030 er ældre over 80 år. Det vil generere et behov for 
kommunal service, som blandt andet afhænger af, hvor 
godt boligen og lokalområdet understøtter at ”ældre i 
Greve Kommune har et liv med værdighed, et godt hel-
bred og gode sociale relationer og lever længst muligt i 
eget liv” (Et værdigt ældreliv, Værdigheds- og ældrelivs-
politik 2018-2022).

Der kommer flere borgere i den erhvervsaktive alder. 
Det gælder især gruppen af 30-40 årige, hvoraf mange 
er børnefamilier. Det betyder flere børn i institutionsal-
deren og flere børn i den skolepligtige alder. Samtidigt 
sker der et fald i gruppen af 41-55 årige, der typisk bi-
drager mest til kommunens økonomi. For at fastholde og 
tiltrække denne gruppe, kan man overveje, at planlægge 
for særligt attraktive boliger for denne aldersgruppe.

Antallet af unge mellem 16 og 29 år forventes at stagne-
re, hvilket til dels kan forklares med, at de søger uddan-
nelse uden for kommunen.

Ændringerne i befolkningssammensætningen frem mod 
2030 skaber nogle udfordringer, men også muligheder 
for at skabe nyt byliv i mødet mellem generationer.

Nye familiemønstre 
Hovedparten af borgerne i Greve lever i kernefamilier, 
men antallet er nogenlunde konstant. Derimod vokser 
antallet af singler, fraskilte og borgere, der bor alene ef-
ter at have mistet deres ægtefælle. Det giver et behov for 
mindre boliger og blandede boligformer. Dertil kommer 
nye behov for boliger til flere familier, seniorkollektiver 
mm. Det stiller krav om at tilpasse udbuddet af boliger til
borgernes fremtidige behov.

Generationsskifte i parcelhuseområderne
Parcelhuse udgør næsten halvdelen af kommunens bo-
liger og fylder godt i det samlede byareal. I flere af de 
store familieboliger bor der nu kun 1 eller 2 ældre perso-
ner, der gerne vil flytte i noget mindre. Et større udbud 
af boliger på fx omkring 100 m2 kan derfor fremme et 
generationsskifte i de eksisterende parcelhuse, som gør 
behovet for at øge mængden af parcelhuse begrænset. 
I områder, hvor man ønsker mere blandede boligformer, 
kan man give mulighed for rækkehuse og mindre boliger 
fx ved at nedsætte minimumskravene til grundstørrelser.

Seniorboliger 
For de ældre borgere er det vigtigt at kunne bo længst 
muligt i eget hjem. Det kan understøttes, hvis der et 
udbud af ældrevenlige seniorboliger, der ligger centralt 
med god tilgængelighed til indkøb og andre daglige gø-
remål. Hvis de ældres behov tænkes ind i udformningen 
af byrum og forbindelser i lokalområdet, vil seniorboliger 
også kunne være ramme om et godt ældreliv, hvor man 
kan klare hverdagen selv uden hjælp. 

Tilgængelighed og gode byrum for alle aldre 
Indsatsen for at skabe bedre sammenhæng i byen og 
bedre byrum, skal medtænke alle borgere. Der skal 
være rum for aktivitet og bevægelse, men der skal også 
være rum for pauser undervejs. Gode stiforbindelser 
kan bruges af flere, hvis der er hvilepunkter undervejs, 
hvor dårligt gående kan tage et hvil. Med et stigende an-
tal ældre forventes også en stigning i antallet af borgere 
med demens. Greve Kommune arbejder derfor aktivt for 
at være en demensvenlig kommune. Det kan understøt-
tes af stiforbindelser og skiltning m.v., der sikrer, at også 
borgere med demens kan finde vej i byen og dermed 
klare sig selv mere i dagligdagen.  Børn har brug for 
deres egne rum i byen, som er mere end et gyngestativ 
på en græsplæne. I nye boligområder kan der indrettes 
uderum, som er bygget til et aktivt børneliv. 
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Vi gør:

Levende byrum: 
• Understøtter et udbud af boliger, der henvender

sig til borgere i forskellige aldre og i forskellige
livssituationer.

• Understøtter mindre ensformige bydele, hvor bo-
ligformer og boligstørrelser blandes og bidrager
til mangfoldige og levende boligområder.

• Skaber rum for aktivitet, pause og møder på
tværs af generationer.

Natur i byen: 
• Styrker den eksisterende natur og skaber ny by-

nær natur, når der udvikles nye byområder. 
• Skaber rum for naturoplevelser i byen og forbin-

delser til det åbne land, som henvender sig til for-
skellige generationer.

• Husker at naturen er den bedste legeplads.

Sammenhæng i byen: 
• Skaber trygge og sikre forbindelser, der giver

god tilgængelighed for alle generationer i forskel-
lige livssituationer. 

• Undersøger om nye stiforbindelser og fælles fa-
ciliteter kan skabe nye mødesteder og åbne om-
råder mod omgivelserne.

• Gør Greve til en demensvenlig kommune.  
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Befolkningsfremskrivning

Flere børn Flere yngre voksne

Flere ældre voksne

Færre seniorer

Mange flere ældre

Færre voksne
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Boligformer



Den blandede, trygge by med plads til forskellighed
En blanding af boligformer og byfunktioner kan skabe trygge byrum og give grundlag for mødesteder og fælles-
skaber.

Tryg by med mulighed for fællesskab 
Steder, hvor mange mennesker passerer forbi eller op-
holder sig, opleves som trygge. Mange forskellige funk-
tioner i samme område giver anledning til ophold, møder 
og bevægelse.

I bymidterne kan en blanding af boligformer og byfunk-
tioner give grundlag for en mere levende by. Især i de 
stationsnære områder vil en mere blandet anvendelse, 
herunder flere byerhverv, kunne bidrage til bylivet og 
dermed gøre områderne mere attraktive.

Den blandede by
Greve er planlagt som en by, hvor parcelhuse, rækkehu-
se og etageboliger er koncentreret i hver deres kvarte-
rer. Det giver en by, hvor forskellige befolkningsgrupper 
i høj grad lever adskilt i ret ensartede kvarterer. Dertil 
kommer, at veje ofte afgrænser områderne og danner 
barrierer, som betyder at mange kvarterer ”vender ryg-
gen” til de omkringliggende byområder. Detailhandel og 
andre byfunktioner er ofte omgivet af p-pladser, der i no-
gen grad hindrer sammenhæng mellem bebyggelserne 
og omgivelserne.

I mange af de nye byudviklingsprojekter i hovedstads-
området fokuseres på mangfoldighed i boligformer, 
beboersammensætning, famlietyper og aldersgrupper. 
Projekterne prioriterer uderum, der fungerer som mø-
desteder, der fremmer fællesskab, og som indbyder til 
aktiviteter uden for de private rum.

I forbindelse med omdannelse af Greve Kommuners ek-
sisterende byområder, kan der åbnes for mere blandede 
boliger, som giver en mere blandet beboersammensæt-
ning inden for området. De arealer, der grænser op til 
omgivende bebyggelser kan desuden gentænkes, så de 
skaber forbindelser til naboområder. 

Boliger og uderum i balance
For udviklere og bygherre er antallet af boliger afgørende 
for økonomien, og derfor er der en naturlig interesse i at 
bygge så tæt som muligt. I dialogen omkring lokalplaner 
er antallet af boliger, P-pladser og fælles friarealer næ-
sten altid en diskussion. I den forbindelse er det byplan-
lægningens opgave at sikre uderum og bykvaliteter, som 
tilgodeser borgernes interesser og samtidigt respekterer 
investorernes krav til et økonomisk bæredygtigt projekt. 
Det handler om  at sikre at en balance mellem boliger og 
fælles frirum i byen.

I den gældende kommuneplan er der fastsat minimums-
grundstørrelser for parcel- og rækkehuse for at hindre 
en uønsket fortætning – fx i Strandvejsområdet. I nogle 
områder kan det imidlertid give mening at planlægge for 
mindre grundstørrelser for at sikre en mere blandet by. 
Det kan fx være tilfældet, hvis man vil give mulighed for 
at etablere mindre boliger til ældre i parcelhusområder. 
Der kan også være større byudviklingsområder, hvor 
man ønsker boliger med mindre grundstørrelser for at 
give plads til større fællesarealer. 

I Greve sætter vi pris på de grønne områder uanset om 
det er vores egen have eller grønne fællesarealer.
Derfor skal byudvikling tænkes sammen med adgangen 
til den bynære natur og fastholdelse af byens grønne pu-
sterum. Et vellykket eksempel på det er Langagergård, 
hvor der skabes ny natur og landskabskvaliteter i forbin-
delse med etablering af boligøerne. 

Det bør også overvejes, om der kan skabes mere hver-
dagsnatur i mindre skala. Der kan fx gives plads til bo-
liger med mere natur, der kan bruges og mindre haver, 
der skal luges. I mindre skala kan det overvejes om nog-
le af de mindre, kommunalt ejede arealer, kan bruges 
mere rekreativt end tilfældet er i dag.
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Vi gør:

Levende byrum:
• Blander boliger med andre anvendelser – fx er-

hverv – hvor det bidrager til at skabe byliv og
trygge byrum.

• Giver mulighed for mindre grundstørrelser, hvor
det bidrager til bykvalitet og sætter minimums-
størrelser på grunde, hvor fortætning er uønsket.

Natur i byen: 
• Skaber bynær natur i forbindelse med byudvik-

lingsprojekter.
• Giver mulighed for større fællesarealer med

mere naturindhold.
• Tænker grønne rum og P-pladser sammen.

Sammenhæng i byen: 
• Bearbejder P-pladser og kantområder omkring

bebyggelser, så de skaber sammenhæng til na-
boområder.
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Grønne og spændende udearea-
ler, boliger på Solviften, Tranberg 
Arkitekter for BONAVA.

Fælles udearealer og blandet by i 
Irmabyen.



Sydkystens grønne og blå oase
Den lange strand, de grønne kiler gennem byen, Hedeland, Strandparken, Greve Marina, Mosede Havn og Mosede 
Fort er nogle af Greves kvaliteter, som kan måle sig med de bedste i Hovedstadsområdet. De er en del af Greves 
DNA og de skal styrkes.

Herlighedsværdierne i centrum
Greve er en af de få forstæder i Hovedstadsområdet, 
hvor man med en almindelig indtægt kan bo tæt på job-
bet og nær ved strand, skov og det åbne land. Hedeland, 
Køge Bugt strandpark, Greve Marina, Mosede Havn og 
Mosede Fort, rummer rekreative værdier, som kan måle 
sig med de bedste tilbud i Hovedstadsområdet. Greves 
grønne kvaliteter skal bruges til at styrke Greve som 
Sydkystens grønne og blå oase, og de grønne og blå 
kvaliteter skal styrkes, når vi bygger ny by eller omdan-
ner den eksisterende. 

Natur i byen 
Planlægningen skal fremme ”hverdagsnatur” tæt på bo-
liger som i videst muligt omfang kobler sig til kommu-
nens eksisterende grønne og blå kvaliteter. Det hand-
ler om at se mulighederne for at skabe grønne og blå 
kvaliteter i det store som i det små, når der investeres i 
forandringer – kvaliteter der kan skabe merværdi til gavn 
for både mennesker, dyr og planter. Forbedringer af na-
tur og grønne områder i nærområdet slår også igennem 
på stedets attraktion, hvilket kan aflæses i huspriserne.

Natur som merværdi 
Klimaet bliver vildere, varmere og vådere. Dette kræver 
nye investeringer, blandt andet når vi håndterer regn-
vand eller sikrer os mod stormflod. Ved at skabe syner-
gieffekt mellem forsyningen og kommunen kan investe-
ringer med omtanke og uden de store meromkostninger 
skabe ny natur og rekreative værdier. Regnvandsbas-

siner kan fx skabe søer, der bidrager til et rigere dyre- 
og planteliv, og samtidigt fungerer som støttepunkter på 
rekreative ruter gennem byen. Vi planter ny skov for at 
beskytte drikkevandet, som samtidig giver muligheder 
for at sikre rekreative og økologiske forbindelser.

Kommunen ejer og betaler for vedligeholdelse af offent-
lige arealer lige fra veje, fortove, stier og rabatter til stør-
re rekreative områder. Kommunen arbejder på at finde 
løsninger, der mindsker behovet for vedligeholdelse og 
samtidig bidrager til en rigere hverdagsnatur og som 
fremmer biodiversiteten. Blandt arealerne er en del min-
dre områder, som typisk er udlagt som græsplæner, der 
er plejekrævende, men som ikke bruges af borgerne.  
Disse arealer kan bruges til at udvikle grønne støttepunk-
ter for rekreative ruter gennem byen. I planlægningen af 
nye byområder, kan mere natur og mindre pleje tænkes 
ind som en del af områdernes kvalitet. Langagergård 
er et konkret eksempel på, hvordan man kan skabe ny 
natur og modelleret landskaber, som en integreret del 
af udviklingen af et nyt boligområde. Tilsvarende tanker 
kunne indtænkes i udviklingen af Tværhøjgård og andre 
byudviklingsområder.

Nye muligheder 
Fingerplanen 2019 åbner muligheder for at udvikle nye 
rekreative tilbud i Køge Bugt Strandpark, som også gi-
ver nye muligheder for Greve Kommune. Desuden har 
kommunen ansøgt om, at strandbeskyttelseslinjen op-

hæves i områder på og omkring Mosede Havn og Greve 
Marina, så det bliver muligt at skabe bedre forbindelser 
mellem lystbådehavnene og byområderne bag dem. En 
justering af strandbeskyttelseslinjen vil også åbne mu-
ligheder. 

Planloven stiller krav om at Kommuneplan 2021 skal in-
deholde et samlet overblik over kommunens naturområ-
der og økologiske forbindelser, som bidrag til Det grøn-
ne Danmarkskort. Derudover skal Kommuneplan 2021 
udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmel-
ser og erosion. Greve Kommune bruger dette som afsæt 
for at gentænke kommunens rekreative og økologiske 
forbindelser og til at sikre sammenhæng med nabokom-
munernes grønne struktur. 

Borgerne skal med på råd 
Over årene har der været en løbende dialog med bor-
gerne om, hvordan vi kan få mere ud af kommunens 
herlighedsværdier. Udviklingsplan for Hedeland, Ideka-
taloget for Hundige strand, Prospekt for udvikling af Ols-
bækkilen og Potentialeplan for kulturarv og byudvikling 
er blot nogle eksempler på projekter, der indsamler ideer 
i samarbejde med borgerne til udvikling af den grønne 
og blå struktur.
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Kysten

Byen med de grønne arealerDet åbne land

Greve skov

Tune skov og 

Hedeland

Vi gør:

Levende byrum: 
• Tænker hverdagsnatur og øget biodiversitet ind,

når der udvikles nye grønne områder i byen som 
alternativ til plejekrævende græsplæner. 

• Skaber mere bynær natur tæt på borgerne.
• Bruger små restarealer til at skabe flere grønne

åndehuller i byen ved hjælp af tilpasset pleje.

Natur i byen: 
• Fremmer synergieffekter så klimasikring, skov-

rejsning og udvikling af nye byområder skaber
rekreativ og naturmæssig merværdi for borger-
ne.

• Fastlægger rammer i kommuneplanen der af-
grænser Langagergårds boligøer og landskabet.

• Tænker de små grønne arealer sammen med de
store og styrker de grønne forbindelser gennem
byen.

Sammenhæng i byen: 
• Skaber forbindelser fra byerne via landskabski-

lerne til kysten, Tune Skov, Greve Skov, Hede-
land og det åbne land.

• Tænker helhedsorienteret i udviklingen og vedli-
geholdelsen af kommunens grønne og blå area-
ler til gavn for borgerne, klimaet og naturen.

• Bruger det Grønne Danmarkskort og oversvøm-
melseskortlægning til at skabe sammenhæng i
kommunens grønne og blå strukturer.
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Landskab i Hedeland, 
Visualisering af SLA

Illustration af forbindelse mellem 
kysten, byen og landet. 

” Værdien af et hus stiger med op til 10 pct. 
i gennemsnit for hver ekstra 10 hektar park 
eller bynært naturareal, der findes inden 
for 500 meters gangafstand. Grønne områ-
der mellem 500 og 1.000 meter væk øger 
værdien med op til 2 pct. for hver 10 hek-
tar. Både værdistigning og rækkevidde er 
lidt lavere for lejligheder i de større byer”.
Kilde: Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter.

Olsbækkilen



Den sunde by i bevægelse
Den lange kystlinje, naturen, de mange grønne rekreative arealer, det stærke foreningsliv og de gode idrætsfacilite-
ter er elementer, som alle kan understøtte en sund livsstil og aktive fællesskaber. Derfor skal rammerne for fælles-
skab og en aktiv livsstil tænkes med, når vi planlægger fremtidens by. Det handler om at få endnu flere til at bruge 
mulighederne. 
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Sundheden skal løftes
En dagligdag med motion og fysisk aktivitet kan danne 
grundlag for en sund livsstil. Gode uderum og adgang til 
bynær natur kan indbyde til bevægelse for alle alders-
grupper og dermed understøtte en sund livsstil.  Fx viser 
forskning en sammenhæng mellem nærhed til natur og 
menneskers sundhed.

Mange Greve-borgere bruger idrætsfaciliteter og de 
grønne omgivelser til motion, men et voksende antal 
borgere har livsstilsbetingede sundhedsproblemer. Børn 
og unge bevæger sig mindre i dag end for blot få år si-
den. Over halvdelen af borgerne over 15 år er overvæg-
tige og en tredjedel bevæger sig for lidt. Alt for mange 
føler sig ensomme, og mere end hver tiende borger har 
et dårligt mentalt helbred. En ud af fire borgere over 16 
år har et højt stressniveau, som kan have negativ betyd-
ning for fysisk såvel som psykisk sundhed. Derfor skal 
byudviklingen gøre det nemt at være fysisk aktiv og un-
derstøtte rammerne for fællesskaber.

Byen i bevægelse 
Afstandene mellem indkøb, skole, fritidsaktiviteter, stran-
den, skoven og andre aktiviteter er små i Greve. Mange 
daglige gøremål er ikke længere væk fra hjemmet end, 
at de kan nås til fods eller på cykel. 

Planlægningen skal understøtte at ikke kun børn, men 
også voksne, bruger cyklen mere i det daglige. Det kræ-
ver trygge og gode stiforbindelser, som så direkte som 
mulig forbinder gøremål i lokalområdet, så det sunde 
valg også bliver det nemmeste. 

Gode uderum er en væsentlig del af et godt børneliv. 
Det handler om adgangen til legepladser, idrætsanlæg, 
grønne områder og bynær natur, der inspirerer til bevæ-
gelse og skaber rammer for læring gennem egne erfa-
ringer. 

Flere dyrker selvorganiserede former for motion: par-
kour, mountainbike, stavgang m.m. som typisk bruger 
naturen eller det offentlige rum mere end sportshaller 
og idrætsanlæg. Den type motion kan styrkes med gode 
forbindelser mellem boligen, de grønne uderum og na-
turen. 

Rekreative ruter 
Forbindelser mellem aktiviteter kan udvikles som rekre-
ative ruter gennem byen, hvor man går tur med hunden, 
hvor folk løber, børnene leger og hvor støttepunkter på 
vejen inviterer til fysisk aktivitet eller en pause i grønne 
åndehuller. 

Olsbækkilen forbinder centrale byområder i Greve med 
det åbne land vest for motorvej og bane. Idræts- og fri-
tidsforeninger har i samarbejde med Greve Kommune 
udviklet visionen om ”Olsbækken Friluftsland”, der giver 
en række konkrete ideer til en rekreativ rute gennem 
byen. 

I Fingerplan 2019 udpeges Rørmosekilen som ny grøn 
kile. Den skaber forbindelse mellem den grønne struktur 
på Langagergård og skovrejsningsområder vest for mo-
torvejen. Ved at bearbejde forbindelserne mellem Lan-
gagergård og Mosede Fort, er der potentiale for at ud-
vikle en rekreativ rute mellem kysten og det åbne land. 

I forbindelse med Greves udpegning som kulturarvs-
kommune, blev der udviklet ideer til, hvordan ”Greveru-
ten” kan udvikles som en forbindelse mellem oplevelser, 
der fortæller om Greves kulturarv og som kan understøt-
te udviklingen af rekreative ruter. 

Rammer for fællesskab 
Natur, frilufts- og foreningsliv kan være omdrejnings-
punkt for aktiviteter, der fremmer fællesskab både inden-
for og på tværs af aldersgrupper. 



Vi gør:

Levende byrum: 
• Skaber byrum, der inviterer til bevægelse, op-

hold og som understøtter fællesskaber.
• Sikrer tilgængelighed for alle uanset alder og

livssituation.
• Sikrer rammer for fællesskab i projekter for nye

boligområder.

Natur i byen: 
• Sikrer tilgængelighed til større rekreative områ-

der og bynær natur, der inviterer til bevægelse og
giver plads til at koble af.

• Styrker rammer for selvorganiseret motion i det
grønne.

• Understøtter grønne udearealer, der ikke kun er
græsplæner.

Sammenhæng i byen: 
• Gør det let at bevæge sig til fods eller på cykel i

alle livsfaser.
• Samarbejder med borgere og foreninger om ud-

vikling af rekreative ruter gennem byen
• Understøtter sammenhænge mellem rekreative

arealer og centre for byliv med boligområder, in-
stitutioner og foreninger.
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De fællesskaber, som børn og unge får i institutioner og 
foreninger, kan være med til at fremme fysisk og men-
tal sundhed og forebygge overvægt, angst og stress. I 
samarbejde med frivillige og foreninger, skal der være 
fokus på at forebygge og reducere ensomhed og dår-
ligt mentalt helbred blandt ældre. Det er centralt, at vi 
udvikler aktiviteter og tilbud, som fremmer seniorernes 
livskvalitet, og som forebygger ensomhed og fremmer et 
aktivt ældreliv. Dette kræver, at vi sikrer fysiske rammer 
for og tilgængelig til idræts-, frilufts- og foreningsliv. 

Borgere med en fysisk eller psykisk lidelse skal så vidt 
muligt inkluderes i lokalsamfundet og deres behov skal 
tænkes ind i rammerne for fysisk aktivitet.  

Fællesskab indtager en central rolle i mange af de by-
udviklingsprojekter vi ser i hovedstadsområdet. I forbin-
delse med udbygningen af Tværhøjgård etape II, vil byg-
herre etablere et bydelshus, for at fremme fællesskab på 
tværs af bebyggelserne i de tre etaper. Bydelshuset skal 
indrettes og drives at beboerne og er tænkt som en ram-
me for et bredt sæt at fælles aktiviteter fx fællesspisning, 
værksteder, brugerdrevet cafe m.m. 

Ældre ved stranden

Forskning viser, at der er en sammenhæng 
mellem nærheden til natur og menneskers 
sundhed. Fx peger undersøgelser på, at 
folk ”som bor mere end en kilometer fra et 
grønt område, har større risiko for at være 
svært overvægtige, end dem der bor min-
dre end 300 meter fra et grønt område”. 

Kilde: SUSY grøn: brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark. 
Skov & Landskab, Københavns Universitet. Arbejdsrapport Skov & Land-
skab, Nr. 134/2011.



Byen i vækst 
Erhvervsarealerne til produktions- og logistikvirksomheder er begrænsede. Mange af de nye erhverv, som Greves 
iværksættere skaber, er byerhverv, der kræver mindre areal, og som kan bidrage til at skabe liv i de stationsnære 
områder. 

Grænser for vækst i erhvervsarealet
Greves centrale placering i den regionale infrastruktur 
har skabt vækst inden for produktionserhverv og ikke 
mindst logistik- og transport. Fingerplan 2019 udlægger 
et nyt erhvervsområde til logistik- og transport i ”det in-
deklemte areal” mellem Køge Bugt Motorvejen og Kø-
benhavn – Ringsted banen. Når det er udnyttet, vil det 
ikke være muligt at finde nye arealer, der kan rumme de 
pladskrævende logistik- og transportvirksomheder og de 
store produktionsvirksomheder. Derfor må væksten på 
længere sigt baseres på mindre arealkrævende erhverv. 
Bygge- og anlægsvirksomheder og byerhverv er blandt 
de mindre pladskrævende erhverv, der skaber mange 
nye jobs i Greve. 

Erhverv og boliger 
Erhverv i byen skaber liv, men kan også give konflikter 
omkring støj, trafik mm. Derfor skal planlægningen sikre, 
at både by og virksomheder kan udvikle sig uden miljø-
konflikter.

Adskillelsen mellem erhvervsarealerne vest for motor-
vejen og byområderne øst for sikrer, at produktions- og 
logistik virksomhederne kan udvikle sig uden risiko for 
miljøkonflikter med naboer. 

En af de brancher, der fortsat vækster i Greve er byg-
ge- og anlæg. Det er en branche med mange mindre 
virksomheder, hvoraf nogle er placeret i de bynære er-
hvervsområder eller i byområder udenfor erhvervsom-
råderne. 

Mere erhverv i byen 
Detailhandelscentrene i Greve er presset af internethan-
del og koncentrationen af udvalgsvare i større centre. 
Waves har et opland, der rækker ud over kommune-
grænsen, og det giver forventninger om, at centret vil 
kunne at klare sig i den regionale konkurrence på ud-
valgsvare. De øvrige centre i har deres primære styrke 
i lokal forsyning af dagligvare i bydelene. Derudover er 
der en række lokalcentre i Greve Kommune på Strand-
vejen, som forsyner lokalområderne med dagligvarer. 

Mere levende byrum kan gøre det til en bedre oplevel-
se at købe ind og dermed skabe omsætning i centrene. 
Derfor skal aktiviteter og byerhverv, der skaber liv i by-
midten fremmes mest muligt i planlægningen. 

Erhverv, der hverken forurener eller skaber meget trafik 
(byerhverv), kan placeres i bymidten, hvor de sammen 
med detailhandlen og andre byfunktioner bidrager til at 
give liv til byen.

De stationsnære områder 
De stationsnære områder har særlige potentialer for by-
erhverv i kraft af den gode tilgængelighed med S-tog og 
bil. Erfaringen viser imidlertid, at det er svært at tiltræk-
ke større kontorarbejdspladser, som typisk etablerer sig 
tættere på centrum i hovedstadsområdet. I forbindelse 
med Fingerplan 2019 og regeringsudspillet om Initiativer 
til styrkelse af hovedstadsområdet fra 2019, har Greve 
foreslået, at statslige arbejdspladser flyttes ud til stati-
onsnære områder, bl.a. for at udnytte den ledige kapaci-

tet i den kollektive trafik. 

Greve udklækker mange iværksættere, hvoraf forholds-
vis mange virksomheder etablerer sig inden for byer-
hverv. Det givere et potentiale for at fastholde små, ny-
startede virksomheder i de stationsnære områder. 

”Forbrugerne forventes også i fremtiden at være villige 
til at køre langt for det rigtige udbud af varer og oplevel-
ser. Det forventes, at butikkerne i fremtiden yderligere vil 
blive koncentreret i få store udbudspunkter. Ikke mindst 
den øgede e-handel forventes at skubbe yderligere på 
denne koncentrationsproces. Derfor forventes det, at 
især de mindre udbudspunkter vil få vanskeligere ved 
at opretholde et rimeligt udbud af udvalgsvarebutikker. 
Dagligvarer vil derimod fortsat blive købt så tæt på bo-
pælen som muligt. Denne udvikling er blevet understøt-
tet af de øgede åbningstider, der gør det muligt at nå 
hjem, før butikkerne lukker.” 

(ICP Detailhandelsanalyse Greve Kommune, 2014)
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Levende byrum kan være med til at 
skabe mere vækst i detailhandlen i 
bycenterne.

Vi gør:

Levende byrum:
• Bruger forbedringer af byrum og udvikling af mø-

desteder som midler til at skabe positiv vækst-
spiraler i bymidterne

• Tænker erhverv og by sammen, hvor det bidra-
ger til mere liv i byen.

Natur i byen: 
• Sikrer at håndteringen af regnvand fra større er-

hvervsbyggerier tænkes sammen med klimafor-
andringer i byen som helhed på en måde, der gi-
ver størst mulig rekreativ merværdi for borgerne.

• Bruger hverdagsnatur som et middel til at skabe
større attraktionsværdi.

Sammenhæng i byen: 
• Skaber rammer for byerhverv og iværksættere i

bymidterne, især omkring stationerne.
• Fastholder adskillelsen mellem erhverv og by i

erhvervsområderne vest for Køge Bugt motorve-
jen.
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Skaber et mødested

Flere mennsker

Mere byliv

En god oplevelse

En attraktiv bydel

Mere handelsliv

Mere byerhverv

Mere café og kulturliv

Greve Stationsforplads skaber byliv 
foran Greve Midtby Center.



Byen i den regionale infrastruktur
Greves centrale placering i hovedstadsområdets infrastruktur er en styrke for borgere og virksomheder. Men der er 
også en bagside. Motorvejen og de to baneforbindelser opsplitter kommunen, og giver trafikstøj i nogle boligområ-
der. Arealreservationen til Ring 5 og støjzonen omkring Roskilde Lufthavn indskrænker byudviklingsmulighederne.

Pendling og trængsel
Greve lever i høj grad af den gode tilgængelighed til 
den overordnede infrastruktur. Derfor er en indsats mod 
trængsel også i Greves interesse. I forbindelse med Fin-
gerplan 2019 har Greve Kommune derfor argumenteret 
for at udnytte ledig kapacitet i den eksisterende infra-
struktur, når der planlægges for byudvikling i stedet for 
at bygge steder, hvor det kræver investeringer i ny infra-
struktur.

Med den nuværende fordeling af arbejdspladser i ho-
vedstadsområdet, er der især trængselsproblemer ind 
mod centrum om morgenen og ud at byen om eftermid-
dagen. Ved at placere flere arbejdspladser i forstæder 
som Greve, kan man udnytte den ledige kapacitet i S-to-
gene og på Køge Bugt Motorvejen, fordi pendlingen vil 
være modsat af hovedstrømmene i dag. Udviklingen af 
Greves stationsnære områder er derfor også et bidrag til 
at sikre fremkommelighed i den regionale infrastruktur.

Ny motorvej 
De senere år er der kommet fokus på mulighederne for 
at etablere en ny motorring 5 i transportkorridoren øst for 
Tune. Projektet indgik i den daværende regerings udspil 
”Danmarks hovedstad - Initiativer til styrkelse af hoved-
stadsområdet”, som blev offentliggjort januar 2019. En 
ny motorvej i transportkorridoren vil forstærke opsplitnin-
gen i Greve Kommune og betyde mere støj og nye 

begrænsninger i kommunens byudviklingsmuligheder. 
Greve Kommune vil derfor arbejde for at planerne om 
en motorvej i Ring 5 skrinlægges.

Byudvikling i Tune 
Fingerplanens reservationer til regional infrastruktur 
fylder meget i Greve Kommune. Transportkorridorens 
reservationer til infrastruktur (fx Ring 5) dækker 9% af 
kommunens areal. Området med særlige restriktioner 
for byudvikling omkring Roskilde Lufthavn udgør ca. 
14% af kommunens areal. Tilsammen betyder reservati-
onerne væsentlige indskrænkninger i byudviklingsmulig-
hederne i næsten en fjerdedel af kommunen, herunder 
især i Tune. Greve Kommune vil derfor arbejde for at de 
særlige restriktioner i Fingerplanen ophæves i Tune. 

Støj 
Støj fra Køge Bugt motorvejen, fra S-tog og fra Køben-
havn- Ringsted banen betyder, at Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdier for støj overskrides på mange 
arealer i Greve Kommune. Ifølge Miljøstyrelsen kan det 
være forbundet med alvorlige helbredsmæssige konse-
kvenser at være udsat for vejstøj. Det er skønnet, at fle-
re hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af 
udsættelse for vejstøj. Herudover kan støj reducere en 
boligs værdi med op til 2 % ved et niveau på omkring 60 
dB og op til 10% ved 70 dB, og endda mere hvis 

støjniveauet er højere. Støjproblemerne vil vokse i takt 
med den stigende trafik i kommunen. Derfor vil Greve 
Kommune arbejde med en strategi for at nedbringe stø-
jen. 

Rekreative støjvolde 
I forbindelse med nybyggeri i støjbelastede områder 
stiller Planloven krav om at støjen skal nedbringes til et 
niveau under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi-
er ved etablering af støjvolde o.l. Med lidt omtanke kan 
støjvolde udformes, så de tilfører områderne rekreativ 
værdi, uden at det medfører de store meromkostninger.

Boliger som støjskærme 
Støjvolde og støjskærme kan reducere trafikstøjen, men 
det kan være et problem at finde plads til dem i byen. 
Derfor kan det nogle gange være en løsning at placere 
etageboliger ved motorvejen, hvor bygningen ”vender 
bagsiden mod motorvejen”, hvor facade, vinduer og evt. 
altaner er støjisoleret og hvor de mindst støjfølsomme 
rum i boligerne (fx køkken, badeværelse) er placeret 
mod motorvejen.  

18 - Pejlemærker

Bebyggelsen Brunesvang i Rødovre efter renovering i 2006. Oven-
for ses eksempel på støjdæmpning med støjskærme samtidigt med 
at et etagebyggeri fungerer som støjskærm for opholdsarealerne på 
bebyggelsens anden side. Facaden mod motorvejen er støjisoleret, 
vinduerne er støjdæmpende ”russervinduer” og altanerne er kapslet 
inde i glas.



Vi gør:

Levende byrum: 
• Styrker byerhverv i de stationsnære områder
• Bringer Greve Kommune længere op på Vejdi-

rektoratets prioriteringsliste for støjdæmpende
tiltag på statens veje.

• Sikrer, at der ikke opføres nye støjbelastede bo-
liger.

Natur i byen: 
• Undersøger muligheder og begrænsninger for at

tænke støjvolde sammen med rekreative forløb,
evt. også på tværs af kommunegrænser.

Sammenhæng i byen: 
• Arbejder for en ophævelse af Fingerplanens

særlige restriktionsområde for flystøj i Tune by.
• Arbejder for at planerne om en motorvej i Ring 5

skrinlægges.
• Undersøger mulighederne for støjreducerende

tiltag langs Køge Bugt Motorvejen i samarbejde
med de øvrige kommuner langs motorvejen.
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Motorvej E20 ved Greve S.



Fremtidens Hundige Øst og Greve Marina

Planstrategien i lokalområder

Området omkring Hundige Station rummer mange potentialer for byudvik-
ling, der sammen med mere indbydende forbindelser til Greve Marina kan 
virkeliggøre planstrategiens mål.

Pejlemærker i fokus:
En by til det gode liv - hele livet: 
• Understøtter mindre ensformige bydele, hvor bo-

ligformer og boligstørrelser blandes og bidrager
til mangfoldige og levende boligområder.

• Skaber rum for aktivitet, pause og møder på
tværs af generationer.

Den blandede, trygge by med plads til forskellig-
hed:
• Giver mulighed for blanding af boligfomer og by-

funktioner, hvor det bidrager til bykvalitet
• Skaber variation i både bygninger og byrum.

Sydkystens grønne og blå oase:
• Skaber forbindelser fra byen til kysten.
• Bruger Køge Bugt Strandpark og Greve Marina

som midler til at promovere Greve som Sydky-
stens grønne og blå oase.

• Tænker de små grønne arealer sammen med
de store, og styrker grønne forbindelser gennem
byen.

Den sunde by i bevægelse: 
• Gør det let at bevæge sig til fods eller på cykel i

alle livssituationer.
• Skaber byrum, der inviterer til bevægelse, op-

hold og som understøtter fællesskaber.
• Sikrer tilgængelighed for alle uanset alder og

livssituation.

Byen i vækst
• Bruger forbedringer af byrum og udvikling af mø-

desteder som midler til at skabe positiv vækst-
spiraler i bymidterne.

• Skaber rammer for byerhverv og iværksættere i
bymidterne, især omkring stationerne.

Byen i den regionale infrastruktur
• Styrker byerhverv i de stationsnære områder.

”Hundige Øst” ligger umiddelbart øst for Hundige Station 
og rummer nogle særlige potentialer for at udvikle en 
spændende bydel.

Området ligger tæt på stationen. Mod vest giver de man-
ge butikker i Waves og kulturtilbuddene i Portalen
et pust af storbyliv. Mod øst ligger Danmarks tredjestør-
ste lystbådehavn Greve Marina og Strandparken.

Hundige Øst kan udvikles som et stationsnært blandet 
bolig- og erhvervsområde, men med vægt på nye bo-
liger. Differentierede boligformer og størrelser kan ud-
vikle blandede byområder sammen med arbejdsplad-
ser indenfor byerhverv meget tæt på stationen. Grønne 
naturelementer i friarealer kan integreres med klima-
håndtering og kan understøtte udelivet og de sociale 
mødesteder i området, også på tværs af de nuværende 
boligområder og boligformer. 

Hundige Øst kan blive det moderne og tidssvarende in-
tegrerede byområde i Hundige, der kan være med til at 
nuancere bydelens bylivsprofil. Det skal kunne måle sig 
med de bedste byudviklingsprojekter i Hovedstadsom-
rådet. Især hvis de nye kvaliteter tænkes sammen med 
områderne omkring Hundige Øst. 

Sammenhængen mellem byen og kysten kan styrkes 
med stiforbindelser, hvor cykler og gående tilbydes en 

rekreativ rute fra Waves og Hundige Station via de grøn-
ne strøg i Hundige Øst og Hundige Parken til Greve Ma-
rina og Køge Bugt 

Strandpark. En rekreativ rute kan understøttes med inte-
ressante støttepunkter undervejs. En sådan forbindelse 
kan også medtænke boligområder som Askerød og Gu-
dernes Kvarter, og dermed styrke sammenhængskraf-
ten i bydelen Hundige (se side 23).  

Koncentrationen af vigtige funktioner som indkøb, ar-
bejdspladser, kultur, offentlig transport og nærheden til 
rekreation og motion, rent badevand og naturoplevelser 
giver helt unikke muligheder for at udvikle en bydel, der 
skaber blandede, trygge byrum og som udnytter tæthe-
den til naturen og de regionale fritidstilbud optimalt.
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Fremtidens Greve Midtby

Greve Midtby er et blandet område med boliger, skoler, 
gymnasium, svømmehal, ældreinstitutioner, byerhverv 
og detailhandel. Som stationsnært centerområde har 
det særlige potentialer for at skabe gode rammer for by-
liv og for vækst i byerhverv. Greve Midtby Center er i dag 
et velfungerende indkøbscenter, men må forventes at 
blive presset af konkurrencen fra internettet og fra andre 
centre, som på sigt kan udløse et behov for at moderni-
sere centret. I den sammenhæng bør det overvejes, om 
området kan tilføres andre funktioner, som understøtter 
bylivet og som bidrager til at trække folk og dermed også 
kunder til området. 

Greve Kommune ejer en del af arealerne, hvilket giver 
gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen af 
Greve Midtby. Det er fortrinsvis arealer omkring kommu-
nens institutioner, men der er også ubebyggede grun-
de i blandt. Selvom der er forholdsvis mange funktio-
ner samlet i Greve Midtby, opleves området ikke som et 
sammenhængende blandet byområde. Mange uderum 
omkring bygningerne i Greve Midtby er planlagt, så de 
primært henvender sig til brugerne af enten gymnasi-
et, skolen, centret eller svømmehallen, hvilket gør, at 
de ikke opleves som del af samme byrum. Områder-
ne omkring Greve Midtby udgøres i høj grad af veje og 
p-pladser, som opdeler områderne mellem bygningerne
og skaber byrum, som primært henvender sig til bilister.
Uden for forretningernes åbningstider står parkerings-
pladserne tomme og kan opleves som utrygge.

Hvis bylivet skal styrkes, skal områderne mellem byg-
ningerne udvikles til byrum, der skaber sammenhæng 

Bylivet skal styrkes og den stationsnære placering skal udnyttes til at skabe 
vækst i byerhverv.

fremfor barrierer og som også kombinerer forskellige an-
vendelser. 

Et godt eksempel på et eksisterende byrum, der skaber 
nye sammenhænge, er omdannelsen af trafikpladsen 
mellem stationen og Greve Midtby Center. Trafikplad-
sen er omdannet til en plads, som skaber en inviterende 
forbindelse mellem station og Greve Midtby Centret, og 
hvor bænke og legeredskaber giver mulighed for både 
aktivitet og pause. Det skaber nye byrum på de gåendes 
og cyklisternes betingelser, som opleves som trygge. 

Bylivet kan styrkes yderligere ved at tiltrække nye byer-
hverv, der sammen med nye boliger skaber en nærhed 
til byfunktioner og mødesteder, som trækker flere men-
nesker til området og understøtter en positiv vækstspiral. 
Den gældende kommuneplan sætter en grænse for høj-
den på 4 etager, hvilket kan betyde en øget tæthed, hvis 
der skal skabes plads til nye erhverv og boliger.

En ny udvikling af Greve Midtby giver - udover mere by-
liv - nye byggemuligheder, der forøger arealernes værdi. 
Nye byudviklingsmuligheder, indtægter fra salg af kom-
munens grunde og finansiering af fx mindre pladskræ-
vende parkering og bedre byrum går derfor hånd i hånd. 

Greve Midtby er et centralt sted i kommunen, der bety-
der meget for mange borgere i kommunen. Derfor er det 
afgørende, at borgerne inddrages aktivt, når der træffes 
beslutninger om, hvordan området bør udvikles.  

xx

Pejlemærker i fokus:
En by til det gode liv - hele livet: 
• Skaber rum for aktivitet, pause og møder på

tværs af generationer.
• Gør Greve til en demensvenlig kommune.

Den blandede, trygge by med plads til forskellig-
hed:
• Blander boliger med andre anvendelser fx er-

hverv hvor det bidrager til at skabe byliv og tryg-
ge byrum.

• Bearbejder p-pladser og kantområder omkring
bebyggelse, så de skaber sammenhæng til na-
boområder.

Sydkystens grønne og blå oase:
• Tænker p-pladser, buffer-zoner og kantarealer

sammen med grønne byrum.
• Bruger de grønne områder til at sikre bynær na-

tur med øget biodiversitet.

Den sunde by i bevægelse: 
• Skaber byrum, der inviterer til bevægelse, op-

hold og som understøtter fællesskaber.
• Gør det let at bevæge sig til fods eller på cykel i

alle livssituationer.
• Understøtter grønne udearealer, der ikke kun er

græsplæner.

Byen i vækst:
• Bruger forbedringer af byrum og udvikling af mø-

desteder som midler til at skabe positiv vækst-
spiraler i bymidterne.

• Tænker erhverv og by sammen, hvor det bidra-
ger til mere liv i byen.

• Skaber rammer for byerhverv og iværksættere i
bymidterne, især omkring stationerne.

Byen i den regionale infrastruktur:
• Styrker byerhverv i de stationsnære områder.
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Fremtidens Mosede Fort og Havn

I forlængelse af ”Potentialeplan for kulturarv og byudvik-
ling” besluttede Byrådet 11. december 2017, ”at det mål-
rettede udviklingsarbejde for Sitkaparken og Hundige 
Marina samt Mosede Fort og Mosede Havn videreføres 
i Planstrategi 2019-2023, hvor de udpeges som særlige 
kulturhistoriske udviklingsområder”.

Mosede Fort er i regional sammenhæng et unikt cen-
ter for formidling af historien om 1. verdenskrig. Mosede 
Havn er et knudepunkt i fortællingen om Greves udvik-
ling og samtidigt et hyggeligt udflugtsmål. 

Mosede Fort og Mosede Havn indgår begge i ”Greve-ru-
ten”. ”Greve-ruten” er et forslag til en rekreativ rute gen-
nem byen, som tager udgangspunkt i den kulturhisto-
risk fortælling om Greve, hvor ruter og delområder kan 
sammensættes efter behov – fra hundeluftetur til marat-
hon-distance.

Mosede Havn og Mosede Fort er begge oplagte steder, 
der kan tænkes sammen med en rekreativ rute, hvor 
motion, kulturmiljø og grønne kvaliteter er forbundet. 

Omkring Mosede Havn har kommunen ansøgt om op-
hævelse af strandbeskyttelseslinjen for at få mulighed 
for at placere støttepunkter for byliv, der kan fremme 
sammenhængen mellem by og kyst.

Rørmosekilen er i Fingerplan 2019 udpeget til ny grøn 
kile. Den grønne kile sikre, at der ikke kan ske byudvik-
ling i Rørmosekilen. Derved styrkes den rekreative rute 
fra kysten til Langagergård og fremtidige skovrejsnings-
områder. 

Mosede Fort og Mosede Havn skal knyttes mere sammen og forbindelserne 
til resten af byen skal styrkes. 

En rekreativ rute kan være med til at understøtte sam-
menhængen mellem de grønne og blå strukturer i Gre-
ve Kommune og samtidig sikre en øget tilgængelighed 
for gående og cykellister i alle aldersgrupper, og derved 
også bidrage til en øget sundhed. 

Hvis den rekreative rute skal blive til en realitet, er det 
nødvendigt at arbejde med forbindelserne mellem de 
forskellig bydele og grønne og blå strukturer. 

Pejlemærker i fokus:
En by til det gode liv - hele livet: 
• Skaber rum for naturoplevelser i byen og forbin-

delser til det åbne land, som henvender sig til for-
skellige generationer.

• Skaber trygge og sikre forbindelser, der giver
god tilgængelighed for alle generationer i forskel-
lige livssituationer.

Den blandede, trygge by med plads til forskellig-
hed:
• Skaber bynær natur i forbindelse med nye byud-

viklingsprojekter.
• Tænker grønne rum og P-pladser sammen.

Sydkystens grønne og blå oase:
• Tænker de små grønne arealer sammen med

de store og styrker grønne forbindelser gennem
byen.

• Skaber forbindelser fra Mosede Havn til Mosede
Fort og videre til Langagergård, Rørmosen og
Greve Skov.

Den sunde by i bevægelse: 
• Sikrer tilgængelighed til større rekreative områ-

der og bynær natur, der inviterer til bevægelse og
giver plads til at koble af.

• Samarbejder med borgere og foreninger om ud-
vikling af rekreative ruter gennem byen

• Understøtter sammenhænge mellem rekreative
arealer og centre for byliv med boligområder, in-
stitutioner og foreninger.

Byen i vækst  
• Bruger forbedringer af byrum og udvikling af mø-

desteder som midler til at skabe positiv vækst-
spiraler i bymidterne.

• Udvikler Rørmosekilen og den grønne kile langs
Olsbækken som rekreative og økologiske forbin-
delser.

Byen i den regionale infrastruktur
• Styrker byerhverv i de stationsnære områder
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Af Greve Kommunes Integrations- og Hjemsendelses-
politik 2019-22 fremgår det, at der skal ”iværksættes 
initiativer, der giver mere interaktion mellem boligområ-
derne i Greve Nord og resten af kommunen, at andelen 
af indvandrere og flygtninge i områderne nedbringes og 
at det bliver mere attraktivt for en bredere borgergruppe 
at bosætte sig i områderne”. Derfor er der brug for, at der 
skabes nye forbindelser og sammenhænge mellem om-
råderne i Greve Nord og de omkringliggende områder. I 
dag opleves boligområderne i Greve Nord som lukkede 
med en svag sammenhæng til resten af byen. Det skyl-
des hovedsageligt, at S-banen, de større veje og p-plad-
serne i kanten af områder, udgør barrierer mod omgivel-
serne. Områdernes fysiske indretning gør, at borgerne i 
Greve Nord er mere tilbøjelige til at deltage i fællesakti-
viteter og foreningsliv internt i områderne, end at deltage 
i fælles aktiviteter i bydelene uden for området .

Der er ingen fællesfaciliteter i boligområderne, som ap-
pellerer til udefrakommende. Beboerne i området bruger 
primært Waves som mødested udenfor kvarteret, mens 
fx stranden ikke bruges i samme omfang som andre bor-
gere uden for området. 

Omdannelsen af Greve Videnscenters bygninger til et 
nyt Sundhedshus betyder nye fælles faciliteter for alle 
kommunens borgere tæt på Askerød og Gudernes 
Kvarter. I den forbindelse kunne der etableres byrum 
for aktiviteter på tværs af bydele.På sigt er det målet, at 

Pejlemærker i fokus:

En by til det gode liv - hele livet: 
• Understøtter mindre ensformige bydele, hvor bo-

ligformer og boligstørrelser blandes og bidrager
til mangfoldige og levende boligområder.

• Undersøger om nye stiforbindelser og fælles fa-
ciliteter kan skabe nye mødesteder og åbne om-
råder mod omgivelserne.

Den blandede, trygge by med plads til forskellig-
hed:
• Blander boliger med andre anvendelser – fx er-

hverv – hvor det bidrager til at skabe byliv og
trygge byrum.

• Bearbejder p-pladser og kantområder omkring
bebyggelse, så de skaber sammenhæng til na-
boområder.

Sydkystens grønne og blå oase:
• Skaber forbindelser fra byen til kysten

Den sunde by i bevægelse: 
• Sikrer tilgængelighed til større rekreative områ-

der og bynær natur, der inviterer til bevægelse og
giver plads til at koble af.

• Understøtter sammenhænge mellem rekreative
arealer og centre for byliv med boligområder, in-
stitutioner og foreninger.

Byen i vækst  
• Tænker erhverv og by sammen, hvor det bidra-

ger til mere liv i byen.

Byen i den regionale infrastruktur
• Styrker byerhverv i de stationsnære områder.

Bydelen omkring Askerød og Gudernes Kvarter skal være et område, hvor 
der er gode opvækstbetingelser for børn og unge, og hvor ressourcestærke 
beboere vælger at blive boende fremfor at fraflytte området. 

områdets beboersammensætning skal være nogenlun-
de som i resten af kommunen. Det handler bl.a. om at 
styrke områdernes kvaliteter, så man undgår, at bebo-
ere, der får et socialt løft, fraflytter området. Etablering 
af seniorbofællesskaber kunne overvejes for at tiltrække 
borgere, der ønsker at fraflytte deres ejerboliger. 

I nogle udsatte boligområder, har man overvejet at fra-
sælge almene boliger eller opføre nye ejerboliger på 
grønne arealer. Hvis denne mulighed overvejes, er det 
vigtigt at beboerne inddrages og at frasalget tænkes 
sammen med løsninger, der kommer alle til gode.

Greve Nord ligger centralt og stationsnært. Det kunne 
åbne mulighed for fx etablering af mindre kontorfacilite-
ter for iværksættere, en cafe eller socialøkonomisk virk-
somheder. 
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Fremtidens bydel omkring Askerød 
og Gudernes Kvarter



Lokal Agenda 21

24

Greve Kommunes arbejde med Lokal Agenda 21 er forankret i en lang ræk-
ke politikområder. Planstrategi 2019 opstiller en række mål for en bæredyg-
tig byudvikling.

Fremme af en bæredygtig byudvikling 
og byomdannelse
Planstrategiens mål om at skabe det gode liv – tæt på 
storbyen, tættere på naturen fremmes ved at skabe en 
mere tryg, sammenhængende og blandet by, hvor der 
er plads til borgere i alle livssituationer. En mere blandet 
by, hvor flere funktioner forbindes og koncentreres, giver 
erfaringsmæssigt en mere energieffektiv by især som 
følge af mindre energiforbrug til transport.

Styrkelse af tilgængeligheden til fods og på cykel
Planstrategien sætter fokus på at skabe sammenhæng 
mellem de steder, hvor livet leves i Greve. Den peger 
på behovet for forbindelser og byrum, der inviterer til at 
cykle eller gå i stedet for at tage bilen. Tiltag som styrker 
sundheden og fremmer et alternativ til bilen på de korte 
strækninger. Planstrategien peger på, at byerhverv pla-
ceret ved stationerne (herunder fx statslige arbejdsplad-
ser) vil fremme brugen af kollektiv trafik. Tilsammen vil 
det bidrage til at flytte biltrafik til cykel, gang og kollektiv 
transport og derved øge tilgængeligheden i og mellem 
Greves bydele og grønne områder. Planstrategien læg-
ger desuden op til en indsats for at nedbringe støjgener 
fra trafikken.

Mindskelse af miljøbelastningen
Greve Kommune har siden 2008 hvert år offentliggjort et 
grønt regnskab for energiforbrug og CO2-udslip fra kom-
munens egne ejendomme, intern transport mm. Af Grønt 
Regnskab 2018 fremgår det blandt andet, at CO2-ud-
ledningen er faldet med 2,4 % fra 2017 til 2018. Greve 

Kommune har således overholdt sine forpligtelser som 
Klimakommune i 2018 med et årligt fald i CO2-udlednin-
gen på minimum 2 %. Samlet set er CO2-udledningen i 
de kommunale ejendomme faldet med 16,7 % i perioden 
2008-2018. Dette svarer til et gennemsnitligt fald på 1,7 
% pr. år i hele perioden. Faldet skyldes især energireno-
veringer af kommunens bygninger og dels etablering af 
solceller, der i 2018 producerede 16% mere el end året 
før.

Fremme af biologisk mangfoldighed
Som led i beskyttelsen af grundvandet har Greve Kom-
mune deltaget i skovrejsningsprojekter i Greve Skov og 
Tune Skov. Tilsammen har det skabt 220 ha ny skov, 
som på sigt udvikler sig til levesteder for mange plante- 
og dyrearter.

Med Fingerplan 2019 blev Rørmosekilen udpeget som 
ny grøn kile. Rørmosekilen forbinder skovrejsningsom-
råder vest for motorvejen med de naturområder, der er 
skabt som led i udviklingen af boligområder ved Langa-
gergård.

Planstrategien har desuden fokus på at skabe bedre 
sammenhæng mellem by og omkringlignende natur og 
på at skabe større naturindhold i de grønne rum i byen.
Indsatsen for at skabe bedre forbindelser omfatter også 
udvikling af økologiske korridorer, herunder arbejdet 
med Det Grønne Danmarkskort. Det Grønne Danmarks-
kort er udarbejdet i samarbejde med Naturrådet, der be-
står af nabokommunerne Køge, Solrød, Greve, Roskilde 
og Lejre Kommuner, som sikrer økologiske korridorer på 

tværs af kommunegrænser. Som en del af arbejdet med 
at sikre økologiske korridorer er det Planstrategiens mål 
at inddrage oversvømmelseskortlægning. 

Fremme af et bæredygtigt samspil mellem beslut-
ninger på tværs af organisationen og indragelse af 
borgere og erhvervsliv.
Som led i Greve Kommunes effektorganisering, sker 
der løbende en koordinering mellem forskellige politik-
områder, hvor udgangspunktet er effekten for de seks 
liv: Børneliv, ungeliv, voksenliv, seniorliv, ældreliv og er-
hvervsliv. Et samspil mellem de seks liv sikrer i sig selv 
et samspil mellem beslutningerne.  

Planstrategien tager udgangspunkt i de vedtagne poli-
tikker og kommer med forslag til, hvordan byplanlæg-
ningen kan understøtte deres målsætninger. Samtidigt 
er planstrategien tænkt, som et værktøj til at sikre, at 
pejlemærker og mål for byudviklingen tænkes ind i be-
slutninger på tværs af politikområder. 

Især omkring de større ændringer - fx omdannelse af de 
centrale dele af byerne - er det intentionen, at borgere 
og virksomheder skal inddrages så tidligt som muligt i 
projektudviklingen.
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De seks pejlemærkers effekter på de seks liv

Børneliv

Ungeliv

Voksenliv

Seniorliv

Ældreliv

Erhvervs-
liv

En by til det gode liv 
- hele livet

Den blandede, trygge by 
med plads til forskellig-
hed

Sydkysten grønne 
og blå oase

Den sunde by i 
bevægelse

Byen i vækst Byen i den regionale 
infrastruktur

Vi gør (udpluk): 

Understøtter mindre ens-
formige bydele, hvor bo-
ligformer og boligstørrel-
ser blandes og bidrager til 
mangfoldige og levende 
boligområder. 

Skaber rum for aktivitet, 
pause og møder på tværs 
af generationer.

Skaber trygge og sikre for-
bindelser, der giver god 
tilgængelighed for alle ge-
nerationer i forskellige livs-
situationer.

Vi gør (udpluk):

Blander boliger med andre an-
vendelser – fx erhverv – hvor 
det bidrager til at skabe byliv og 
trygge byrum.

Giver mulighed for mindre 
grundstørrelser, hvor det bidra-
ger til bykvalitet og fastsætter 
minimumsstørrelser på grunde 
hvor fortætning er uønsket.

Skaber bynær natur i forbindel-
se med byudviklingsprojekter.

Bearbejder P-pladser og kant-
områder omkring bebyggelse, 
så de skaber sammenhæng til 
naboområder.

Vi gør (udpluk): 

Tænker hverdagsnatur og 
øget biodiversitet ind, når der 
udvikles nye grønne områder 
i byen som alternativ til pleje-
krævende græsplæner. 

Fremmmer synergieffekter så  
klimasikring, skovrejsning og 
udvikling af nye byområder 
skaber rekreativ og naturmæs-
sig merværdi for borgerne.

Tænker de små grønne area-
ler sammen med de store og 
styrker grønne forbindelser 
gennem byen.

Vi gør (udpluk): 

Skaber byrum, der inviterer til 
bevægelse, ophold og som un-
derstøtter fællesskaber.

Sikrer tilgængelighed til større 
rekreative områder og bynær 
natur, der inviterer til bevægel-
se og giver plads til at koble af.

Samarbejder med borgere og 
foreninger om udvikling af re-
kreative ruter gennem byen 

Understøtter sammenhænge 
mellem rekreative arealer og 
centre for byliv med boligområ-
der, institutioner og foreninger. 

Vi gør (udpluk):

Bruger forbedringer af byrum 
og udvikling af mødesteder 
som midler til at skabe positiv 
vækstspiraler i bymidterne.

Skaber rammer for byerhverv 
og iværksættere i bymidterne, 
især omkring stationerne. 

Fastholder adskillelsen mellem 
erhverv og by i erhvervsområ-
derne vest for Køge Bugt mo-
torvejen.

Vi gør (udpluk): 

Styrker byerhverv i de 
stationsnære områder.

Arbejder for en ophævel-
se af Fingerplanens sær-
lige restriktionsområde 
for flystøj i Tune by.

Arbejder for at planerne 
om en motorvej i ring 5 
skrinlægges. 

Undersøger muligheder-
ne for støjreducerende 
tiltag langs Køge Bugt 
Motorvejen i samarbejde 
med de øvrige kommuner 
langs motorvejen.
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