
Ishøj

15 dynamiske år i dansk planlægning 
i perioden fra 1961 til 1975

PLAN OG VIRKELIGHED



Byudviklingsplan nr. 5       juli 1961

- inderzone:  (rødt) 1350 ha.
- mellemzone:  (gult) 2650 ha. 

BUK anbefalede i 1960 at staten opkøbte  30.000.000  m2  byudviklingsjord langs Køge Bugt







Ishøj strandområde 1963



Ishøj 1974



Luftfoto fra  1985



Hovedopgaven for Køge Bugt udvalget 
var ifølge loven at udarbejde:

1) en dispositionsplan  for hele Køge Bugt området 
omfattende10 nye byer langs bugten med plads 
til i alt 150.000 indbyggere

2)  en tidsfølgeplan for områdets udbygning  i tre 
femårige perioder fra 1965 til 1980



Køge Bugt udvalgets medlemmer 1961

• Formand - udpeges af ministeren
• Københavns Amt                                2 medlemmer
• Roskilde Amt                                      2 medlemmer
• Glostrup kommune                             1 medlem 
• Brøndby kommune                             1 medlem
• Vallensbæk kommune                        1 medlem
• Torslunde - Ishøj kommune                1 medlem
• Greve - Kildebrønde kommune           1 medlem
• Karlslunde - Karlstrup kommune         1 medlem
• Havdrup - Solrød kommune                1 medlem
• Jersie - Skensved kommune               1 medlem

- efter kommunalreformen i 1970 blev de 8 kommuner reduceret til 6
og Glostrup kommune erstattet af Hvidovre kommune 



§ 5
Udvalget kan afgive indstilling om, at boligministeren med 
bevillingsmyndighedernes tilslutning erhverver sådanne 
arealer i det af planlægningen omfattede område, som det 
af hensyn til områdets hensigtsmæssige udbygning efter 
den tidsfølge, som udvalget i medfør af § 3 har opstillet, eller 
med henblik på tilvejebringelse af et passende udbud af 
byggegrunde til rimelige priser.

stk. 2  Boligministeren fastsætter efter forhandling med 
landbrugsministeren og finansministeren de nærmere regler 
herfor.



1. etape 1965–70     22.000 boliger 

2. etape 1970-75     20.000 boliger

3. etape 1975-80       8.000 boliger

I alt 50.000 boliger ~ 150.000 mennesker

TIDSFØLGEPLAN  (jf. lovens § 3)

3 femårige etaper:















- byen omkring Ishøj station planlægges til ca. 22.000 indbyggere











Danbygs forslag til centerløsning 
et 24 etagers højhus + et lavprisvarehus



Vestmotorvejen, i dag Køge Bugt Motorvejen, blev forsinket 
mange år og nåede først frem til Ishøj i 1974



S-banen til Køge blev ligeledes forsinket mange år.  1. etape
til Vallensbæk 1972 og 2. etape til Ishøj og Hundige 1976

”- det tog DSB 4 år at bygge 4 km. jernbane, men det tog kun 5½ år 
at bygge den trans - iranske jernbane som er på 1394 km. - ”  



Jordskredsvalget  i  1973 
resulterede i et ”grumset” 
Folketing, hvor det var svært 
at få dannet en ny regering.

Men så vågnede 
Venstrevikingerne op, og 
Poul Hartling pegede på sig 
selv som statsminister.

Hans smalle venstreregering 
sad i 11 måneder, men nåede 
i den periode at nedlægge  
utallige udvalg i den offentlige 
sektor, blandt andet også 
Køge Bugt Udvalget



Dispositionsplan 1966

senere fulgte revision af 
tidsfølgeplan og dispositionsplan
-forudsætninger 1,   1973
-forudsætninger 2,   1974
-

Ajourført dispositionsplan 1975
med ”mellemzonetrekanten”, den 
grønne kile og strandparken

”Retningslinier for Køge Bugt-
områdets udbygning 1975-1985”



Køge Bugt loven ophæves 1975



pause



KØGE BUGT STRANDPARK

PLAN OG VIRKELIGHED



PLAN 1965



VIRKELIGHED 1985



I/S Køge Bugt Strandpark *

• 5  medl. Københavns Amt                                 37 1/3 %
• 3 medl.  Københavns Kommune                      27 1/3 %
• 1  medl. Roskilde Amt                                          8 %
• 1  medl. Frederiksberg Kommune                       4 2/3 %
• 1 medl. Hvidovre Kommune                               4 2/3 %
• 1 medl. Brøndby Kommune                                4 2/3 %
• 1  medl. Vallensbæk Kommune                          4 2/3 %
• 1 medl. Ishøj Kommune                                     4 2/3 %
• 1 medl. Greve Kommune                                   4  %

* dannet 3 september 1975



Slaget i Køge Bugt 1677



300 år senere i 1977 udkæmpes et nyt slag



”Herkules” og ”Triton” har en pumpekapacitet på 15.000 kubikmeter sand 
om dagen og indpumper i alt 5 millioner kubikmeter sand fra Køge Bugt 



Strandparken er udover et rekreativt område også et kystsikringsprojekt 
som sikrer boligområderne mod oversvømmelse fra Køge Bugt



Strandparkens pulsslag
1 2

3

højvande
havvand løber ind i centerhavnen

middelvande
vandet løber videre gennem søerne

lavvande
vandet løber igen ud i Køge Bugt

4 nyt højvande
vandskiftet fortsætter i samme rytme



der er plantet ca. 
200.000 buske og 
træer i Strandparken 

Strandparkens 
klitrækker er tilplantet 
med 2,6 mill. hjælme 
hentet i vestjylland

70.000 kubikmeter sten 
til høfder og stenmoler 
sikrer at strandprofilet 
fastholdes



- i strandparken er indpasset 
4 lystbådehavne med plads 
til i alt ca. 5.000 både

- Brøndby havn
- Vallensbæk havn
- Ishøj havn
- Hundige havn

havnene er yndede 
udflugtsmål for gæster
i Strandparken

mange aktiviteter som 
optimistjollesejlads, 
windsurfing, kajakroning,
jollesejlads mm. foregår 
i havnebassinerne 





7 km. sandbadestrand













Strandparken  er blevet udnævnt til: 
”Juvelen i den grønne krone” 
foto:  malene fischer og niels thougaard



slut



I 1976 var der 17.300 indbyggere i Ishøj kommune - i dag godt 22.000







10 nye byer langs Køge Bugt 

Ishøj



Beboerne holdes orienteret om anlægget af strandparken
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