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FINGERPLAN 2013

WiNTHERSMINDE
ERHVERVSOMRÅDE

ISHØJ LANDSBY
TORSLUNDE

TRANEGILDE

Kortet viser, hvilke zoner der i Fingerplan 2013 var
udlagt som byzone i Ishøj Landsby. Det øvrige er
landzonearealer.

Signaturforklaring:
Ydre kile

Indre kile

Transportkorridor

Byzone
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ISHØJ LANDSBY
FINGERPLAN 2017
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FINGERPLAN 2017

BOLIGER

BOLIGER

ISHØJ LANDSBY
BOLIGER

VANDVÆRK
BOLIGER
BOLIGER

ERHVERV

De rød-orange arealer
viser de områder som
nu kan overføres l
byzone med en lokalplan. Både vandværket
og erhvervsområdet er
allerede lokalplanlagt.
Det gule område viser
et poten elt byudviklingsområde, der kan
bestå af boliger, klimabassiner og rekrea ve
muligheder.
Arealet er ca. 5,6 hektar
stort (56.000m2 ).
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NYE UDVIKLINGSMULIGHEDER

KOMMENDE
BYUDVIKLING

Den røde s pling viser de nye byudviklingsmuligheder i Vestervang
hvor der kan overføres landzone l byzone.

VANDVÆRK
MULIG UDSTYKNING

Den røde s pling viser de nye byudviklingsmuligheder i den østlige
del af Ishøj Landsby, hvor der kan
overføres landzone l byzone.
Den gule s pling viser omådet
hvor der allerede er udarbejdet en
lokalplan.

(ISHØJGÅRD)

MULIG UDSTYKNING

MULIG UDSTYKNING
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Fritidslandskabet

DET GRØNNE

Landbrugslandskabet
Grøn kile
Baldersbækken

.

Markante hegn
Grønne områder
Nyt søområde
Nyt skovområde

grøn kile
grøn kile
kirkegård

Ishøj Landsby gennemskæres af den grønne kile. Den
grønne kile er en statslig udpegning, som har l formål
at sikre grønne sammehænge, og skal fritholdes for
bebyggelse og anlæg l bymæssige fri dsformål.

sø
sø

golf
golfbane

kolonihaver
kolonihaver

Fingerplanens grønne kile

Baldersbækken
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Landbrugslandskabet

Landskabet, naturen og det grønne og blå i byen
danner den samlede grønne iden tet i Ishøj
Landsby. På de følgende sider er beskrevet, hvordan de enkelte temaer kan udvikles og styrkes.

Grøn kile

Nye skov- og søområder

Fritidslandskabet

Græssende får giver oplevelser og er en stor naturkvalitet i Ishøj
Landsby.

Kirkegården

Kø

gev
e

j

Grønne hegn mod landskabet

Grønne kiler og
”lommer” i byområdet

Baldersbækken
Gadekæret

Ny sø
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LANDSKAB OG NATUR
Ishøj landsby ligger omgivet af åbne
landbrugs- og aktive fritidslandskaber, der
ere steder strækker sig helt ind og igennem
byen. Det giver oplevelsen af at naturen og
landskabet er ”tæt på”.

Grønne kiler
Hvad siger borgerne:

Byen i landskabet

Bykant og kig

En markant og grøn bykant om landsbyen

Den grønne kile gennem landsbyen

Smukke kig l det omkringliggende landskab
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Landbrugslandskabet
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Grøn kile

3
Fritidslandskabet

4

Visioner for at arbejde videre med landskabet
1. Landbrugslandskabet kan styrkes ved at sikre, at det ikke ”skæres over” af bebyggelse men
fortsætter over Køgevej. Fritidslandskabet kan videreføres på den vestlige side af Køgevej, fx
nord for Ishøj Landsby, hvor der ligger marker i dag.
2. Den grønne kile gennem byen kan gøres mere aktiv og varieret, fx med småskove, stier og aktiviteter indpasset i landskabet - samtidig med at de lange åbne kig mod landskabet bevares.
3. De mindre grønne kiler og grønne områder kan bindes sammen i et grønt forløb af stiforbindelser og grønne trædesten, der sikrer oplevelser og sammenhængende natur.
4. Oplevelsen af det omkringliggende landskab kan styrkes med rekreative stier i landsbyens
udkant eller stier, fx gennem/langs golfbanen.
5. De eksisterende store træer og levende hegn, der markerer landsbyens afgrænsning, kan bevares og styrkes med ﬂere store træer, der skærmer mod de omliggende veje, samtidig med at
kig og udsigter friholdes.

Eksempel på hvordan den grønne kile kan indre es med små
grupper af træer, folde og eventuelt mindre søer.
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GRØNT OG BLÅT I BYEN
Ishøj Landsby har mange grønne områder
og grønne ”lommer”, der kan komme mere i
spil som fremtidens mødesteder eller aktive
samlingspunkter.
Grønne områder

Hvad siger borgerne:
Baldersbækken

Grønt imellem husene

Bygaden

Kirkegården

Bygaden

Baldersbækken

Grønt imellem husene
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Grønne hegn mod landskabet

1
2

Kirkegården

3

Gadekæret

Kø
gev

ej
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Grønne kiler og
”lommer” i byområdet

4
Baldersbækken
Ny sø

Inspira on l hvordan Baldersbækken og de nye søområder kan
danne et rekrea vt blåt strøg gennem landsbyen
Visioner for at arbejde videre med det grønne og blå
1. Der kan etableres kiler ind i de nye boligområder, så der sikres let adgang til det grønne.
2. Bygaden kan styrkes med mere bepantning, ﬂere træer, regnbede mv., så den forskønnes
og bindes sammen visuelt, vigtige steder og trygge overgange kan markeres og gadens lige
forløb kan brydes visuelt.
3. Baldersbækken kan nogle steder etableres som et snoet vandløb med naturlige kanter der
binder byens naturområder og søer sammen, fortæller byens kulturhistorie, og giver mulighed for leg og ophold.
4. De grønne områder kan bindes sammen naturmæssigt, gøres tilgængelige med ﬂere indgange og stier og styrkes med plads til ophold og faciliteter til leg og bevægelse, fx kan
”Juletræspladsen” indrettes til et nyt samlingspunkt og mødested i landsbyen ligesom området omkring Gadekæret er blevet fornyet.
5. Biodiversiteten og oplevelsesværdierne kan styrkes ved at understøtte et mere ”vildt” udtryk
og plantevalg samt ved at bruge ﬂere græssende dyr i naturplejen.
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KLIMA

Hvad siger borgerne:

LAR-løsning (lokal aﬂedning af regnvand) ved Kirkebjerggårdsvej i form af vandrender som løber ned i et regvandsbassin.

Både vandet fra vejen og tagrenderne
aﬂedes med synlige vandrender.

Gadekæret blev i 2017 renoveret l et nyt rekrea vt samlingspunkt
med bænke, små
Eksempel på regnvandsbassin
i broer,
ny belysning Malmø
og beplantning.
med kanter i granit.
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Visioner for at arbejde videre med klima
1. Klimaløsninger kan bidrage til den landskabelige oplevelse og give mulighed for nye rekreative aktiviteter.
2. Regnvand kan håndteres på overﬂaden, så det er synligt og skaber oplevelser og læring i
stedet for at lede vandet ned i underjordiske tanke eller som spildevand i ledningssystemet.
3. I nye boligområder kan vandet tænkes ind som del en bebyggelses helhed og grønne
områder. Men det kan også være på parkeringarealer og i haverne med vandrender eller
regnbede.

Inspira on l hvordan der kan arbejdes
med LAR. Langs s en ligger en grø som
opsamler regnvandet og hvor der er placeret stubbe, legeredskaber og trædesten
over grø en.

Eksempel på regnvandsbassin som ligger placeret mellem boligbebyggelse og s , basinnet er udformet som
en lavning med store sten og beplantning.
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Hvad siger borgerne:

VEJ OG TRAFIK
Vejene i Ishøj Landsby skal tilgodese mange
forskellige tra kanter, og for nogle opleves
tra kken som et problem. Men det vigtigste
er, at tra kforholdene indrettes eer funktioner og behov.

Eksempel på klimaløsning på vejareal.
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På workshoppen påpegede mange ,at det var et problem med høj
has ghed på vejene og at vejkrydsene opleleves som usikre.

Veje med høj has ghed som blev nævt på borgermødet
Problema ske kryds som blev nævnt på borgermødet
Visioner for at arbejde videre med vej og traﬁk
1. Veje kan kombineres med grønne klimaløsninger, som virker som chikaner og sænker hastighedheden.
2. I nye boligområder og ved større udstykninger kan der arbejdes med placering af indkørsler og nye adgangsveje, så de ligger hensigtmæssigt i forhold til den eksisterende traﬁk.
3. Nye vejforløb, kan udformes som snoede forløb for at bibeholde det landsbyagtige miljø.
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STIER
Der er mange muligheder for at skabe bedre
og ere stiforbindelser i landsbyen. Stierne
kan udformes forskelligt og skabe nye muligheder for at mødes i landsbyen.

Hvad siger borgerne:

På borgermødet var der usikkerhed
omkring hvor man må gå henne og
hvor s erne er i Ishøj Landsby.
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Forslag l cykelforbindelse
Eksisterende muligheder for at cykle gennem landsbyen
Ønsker l nye s forbindelser
Visioner for at arbejde videre med stier
1. De grønne områder kan blive mere tilgængelige med ﬂere indgange og stier.
2. Der kan etableres stier af forskellig karakter. Nogle kan være rolige, stille stier med bænke
og plads til fordybelse, andre kan være de aktive hvor man fx kan løbe og bevæge sig.
3. Stierne kan tænkes som sociale mødesteder og samlingspunkter i byen, hvor man kan mødes med andre.
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NYE BOLIGOMRÅDER
Ishøj Landsby rummer forskelligartede boligområder, med forskellig arkitektur, med hver
deres kvaliteter. Der er derfor mange muligheder, når der skal bygges nyt i landsbyen.

Hvad siger borgerne:
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Lu foto af Merlegårds Vænge.

Sjølundsparken i Hellebæk.

Visioner for at arbejde videre med nye boligområder
1. Der kan skabes et varieret boligområde ved at husene har forskellig farve og materialer, eller
ved at placere husene forskudte og ikke på lige rækker.
2. I nye boligområder er det vigtigt at bebyggelsen indpasses, og at der skabes en god forbindelse og åbenhed ud mod de eksisterende boliger og landskab.
3. I nye boliger kan der arbejdes med regnvandsbassinner og beplantede lavninger, der kan
fungere som grønne mødesteder og fællesområder.
4. I nye boligområder kan der arbejdes med boligernes højder og størrelser, for at ny bebyggelse kan indpasses bedst muligt og får en skala, der passer til den eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Boligbyggeri i Birkerød.
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KULTURARV
Kulturarven er vigtig, fordi den er i høj grad
er med til at skabe landsbystemningen og bevare de vigtigste træk af landsbyens historie.

Hvad siger borgerne:
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Visioner for at arbejde videre med kulturarv
1. Ved nye boligbebyggelser kan der arbejdes med sigtelinjer der sikre at et frit udsyn til kirketårnet bevares.
2. Særlig bevaringsværdige træer i byen og markante levende hegn kan udpeges i lokalplanen, så de vigtige grønne strukturer, der markerer landsbyens afgrænsning mod landskabet
bevares.
3. Der kan ved fremtidig lokalplanlægning foretages analyser for at opdatere vurderingen og
beskrivelsen af bevaringsværdig bebyggelse, vejforløb og beplantning.

Ishøj Bygade
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Butik og pizzeria

Mødested fx på Ishøjgård

Fælles mødested

Mere alsidig byudvikling ikke kun boliger
Flere børn til skolen

Aktive legepladser

Fællesskab

Mindre transportkorridor

En app til at ﬁnde for tidsminder/byens historie/gamle billeder

Landlighed

Kælkebakke ved søen

Løbestier
Hyggen er det vigtigste
Flere legepladser

Butik og pizzeria

Et samlingspunkt i byen
Nye fællesområder

Mere alsidig byudvikling ikke kun boliger
Flere børn til skolen

Motionsstier Mindre transportkorridor

En app til at ﬁnde fortidsminder/byens historie/gamle billeder

Fælles mødested

Aktive legepladser

Træningsbaner

Øget fællesskab

Hyggen er det vigtigste
Flere legepladser
Et samlingspunkt i byen

Helhedsplanen er udarbejdet af Ishøj Kommune i
samarbejde med Planværkstedet.
Fotos: Planværkstedet, Henrik Lemée og Ishøj
Kommune.

