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Transformation af stationspladsen i Jyderup til  
ET GRØNT BYRUM / BYENS GRØNNE HJERTE 
 
 
Jyderup by har med sin placering i naturen og et aktivt forenings – erhvervs - og forretningsliv, 
samt en central infrastrukturel placering i forhold til det omgivende samfund forudsætningerne for 
være en attraktiv by at bo -, bosætte sig og handle i.  
 
Til trods for dette er Jyderup som mange andre bysamfund påvirket af nye handels – og 
bosætningsmønstre, mønstre der bl.a. afspejler sig i en tom og mindre attraktiv bymidte. 
 
En bymidte der uden den nødvendige rummelige sammenhængs kraft og aktivitet ikke vil kunne 
medvirke til at understøtte såvel fællesskabets muligheder for et samlingssted som den signal -
værdi en aktiv grøn bymidte vil kunne give videre og bredere end til byens naturlige opland for  
handel og kulturelle aktiviteter sidstnævnte tydeliggjort ved  Porten til Naturpark Åmosen. 
 
Det ønsker vi at gøre noget ved og en begyndende fornyelse af bymidten pågår i forlængelse af 
Jyderup Handleplan 2018 og giver sig bl.a. udtryk i realiseringen af to nye pladser henholdsvis ved 
Centertorvet og ved Bibliotek – og Stations Centret. De to pladser er en del af den overordnede 
plan for at nytænke, aktivere og synliggøre Jyderup bymidte. 
  
Tanken er at de to pladser skal knytte sig til byens påtænkte nye centrale plads / torv ved en 
transformation af den nuværende trafikplads, centralt beliggende ved byens tidligere stationsbyg-
ning og at tilstræbe et bevægelsesmønster i bymidten, mellem pladserne, der vil kunne medvirke til 
at aktivere og eksponere butikslivet og derved tiltrække en øget kundekreds og heraf følgende 
handel i bymidten. 
 
Den påtænkte ny plads har udover en bymæssig central placering også et meget og vigtigt formål 
som byens Grønne Hjerte og ansigt udadtil ikke mindst i betragtning af at pladsen hidtidige og 
fortsatte brug som trafikplads for tog – og busdrift fastholdes. I tilpasset  form vil pladsen dermed 
fortsat være de rejsendes første attraktive og lokkende indtryk af Jyderup som en interessant by at 
komme til og besøge. 
 
Pladsens indretning vil tage udgangspunkt i formålet og refererer til tilsvarende pladser, bilag, men 
ved sin egenart og særpræg adskille sig fra disse. Pladsen vil fremstå som et grønt byrum for 
byens borgere, hvor fællesskaberne kan trives og begivenheder markeres se tegning nr. 1.01  
 
Udgangspunktet for nærværende ansøgnings ønsker til etablering af den ny plads i Jyderup er 
som anført ovenstående og realiseringen af pladsen vil kunne udføres ved få foranstaltninger, hvor 
etablering af pladsen i plan flade og ensartet niveau er begrænset til del af tilkørselsarealet for 
busser, tilpasning af busholdeplads som vist, hertil flytning af cykelskure og plantning af 20 træer, 
samt sikring mod perron i form af tæt hæk og sluttelig den nødvendige belysning 8 lysmaster inkl. 
lamper og føringsveje, overslagspris for førnævnte udgør samlet kr. 650.000,00 kr. eksl. moms. 
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Installationer tilhørende DSB, billetautomat mm. berøres ikke heraf.  
Ved dækning af førnævnte etableringsomkostninger vil der kunne skabes en funktionsduelig plads. 
 
Vi håber at kommunen vil medvirke som facilitator i forbindelse med søgning om puljepenge,  
byfornyelsesmidler og hvad kommunen i øvrigt vil kunne være behjælpelige med for at etablere det 
nødvendige økonomiske grundlag for projektet.  
 
Øvrige tiltag til pladsens møblering og ønsker hertil, vil blive formuleret i forlængelse af den på -
tænkte borger inddragelse og de møder der vil komme i forbindelse med pladsens etablering.  
Der vil blive søgt særskilt herom i de fonde der åbner mulighed for ansøgninger af denne karakter. 
 
Indledningsvis har projektet, vedlagte tegninger tegn.nr. 1.01, 0 2 og 03 været forelagt og drøftet 
med DSB Ejendomme, Vej og Trafik og Plan / Holbæk Kommune og Movia / Operatøren for 
busser (Ditto) 
Drøftelserne har været positive og deres kommentarer er indarbejdet i oplægget tegn.nr. 1.02, 1.03  
DSB har i forbindelse med vores dialog opfordret til et fællesmøde med Holbæk kommune. 
 
Vi skal med nærværende skrivelse anmode Holbæk kommune om den nødvendige hjælp til 
realisering af ovenstående planer, der i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens egne 
tanker vil kunne være medvirkende til at sikre og udbygge lokalsamfundet til gavn for såvel byens 
borgere som for kommunen som helhed og lad os tilføje at nødvendigheden for en positiv udvikling 
for Jyderups fremtid, på alle måder vil afhænge af en realisering af de tanker vi her forelægger jer. 
 
Vi håber på en positiv tilbagemelding og deltager gerne i drøftelse om projektets realisering, 
ligesom vi gerne står til rådighed for supplerende oplysninger. 
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Bilag: Arkitekttegninger tegn.nr.: 1.01, 02 og 03. Bilag A og B.  
Kopi : Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, Lars Qvist PULO og Hans Schmidt DSB Bygherre. 


