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Baggrund og økonomi  
I perioden 2016-2022 er der blevet gennemført en række forbedringer i 
Hvalsø bymidte til en samlet værdi af ca. 9 mio. kr. I denne folder kan du 
læse om, hvad pengene er blevet brugt til – til gavn for dig og ”Vores 
Hvalsø”. 
  Alle forbedringer har en bund i en fælles vision om Hvalsø som ”Porten 
til naturen”, der blev udarbejdet og vedtaget af byens borgere i 2016, hvor 
Lejre kommune havde et projektkontor på Hovedgaden i Hvalsø, hvor alle 
borgere kunne komme forbi og bidrage med idéer til byens udvikling. Der 
har været 3 hovedindsatsområder, som er: 
  - Frodighed og forskønnelse i Bymidten. 
  - Udbrede fortællingen om byens historie og små seværdigheder. 
  - En smukkere og mere trafiksikker Hovedgade. 
Du kan læse mere her: 
ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf (xn--voreshvals-9cb.dk) 
   
I gruppen Frodighed og Samspil er der bl.a. blevet udført følgende: 
● Opstilling af borde og bænke ved søen samt beplantning i forbindelse 
hermed. ● Søbænken. ● Anlæg af bibliotekshaven og etablering af “byens 
bord” på biblioteket. ● Lys på træerne på øen i søen. ● Opstilling af 2 
”Hvalsø-bænke” på stationsforpladsen.   
Stationsgruppen: ● Skiltetræet. ● Plantning af 7 nye store lindetræer på 
stationsforpladsen. ● Lys på Fuglen. ● Opstilling af 2 ”Hvalsø-bænke” på 
stationsforpladsen. Ny belægning og nyt opholdsholdsrum med rund bænk, 
cykelpumpe mv. tilegnet cyklister.  
Kunst og forskønnelsesgruppen:  
● Maling af viadukten under jernbanen samt etablering af lys i buerne. 
● Anlæg af 1804-pladsen med bænke, beplantning m.v. ● Gavlmaleri ved 
Søtorvet. ● Plakatsøjlen.  
Historiefortælling og Kulturarv: ● ”Hvalpestien” er blevet etableret. Den 
består indtil videre af 21 skilte på hvid- og grønmalede pæle, der er placeret 
rundt i byen. Endvidere er der opsat oversigtskort over byen og omegnen 
på nord- og sydsiden ved stationen.  

Paraply Hvalsø Idræt: ● Træningspavilioner ved Skolesøen. Orange fitness 
– fitnessstativ i skolegården til børn, unge og andre vildbasser. 
 
Hovedgadegruppen: ● Den absolut største del af midlerne – ca. 6.3 mio. kr. 
er gået til at skabe en smukkere og mere trafiksikker hovedgade. Forud for 
den færdige plan, er der gennem perioden foretaget et utal af forsøg i Ho-
vedgaden med etablering af midlertidige bump, drøftelser om mulig ens-
retning m.v. Hovedlinjerne i den gennemførte plan har været at etablere et 
ensartet forløb, hvor der er tydeligt afmærkede cykelbaner, tilpassede 
bump med brede fodgængerovergange, et ensartet fortov samt etablering 
af grønne porte i hele Hovedgadens udstrækning. Endvidere er 1804-plad-
sen udvidet med flere bænke, så der nu er to centrale pladser på Hoved-
gaden – nemlig 1804 og Kropladsen. 
 
Andre projekter 
Det grønne gennembrud: Stærkere forbindelse mellem søområdet og den 
grønne kile – via ny trappe, omorganisering af stengærde og nye grønne 
arealer, som inviterer til gennemgang og ophold. 
  Kulturstrøget – en ny åre for byens liv og ophold: Langsigtet udviklings-
plan i bymidtens øst-vest-akse: Fra grusgraven til 1804-pladsen forbi Sø-
torvet til bibliotek, kulturhus, byens hus, skole, SFO og helt til Horseager. 
   Endvidere er der ejendomme i Hovedgaden, der har modtaget tilskud til 
renovering. Den tidligere trafikgruppe og Hvalsø Bylaug har medvirket til 
at få etableret trafiklys ved fodgængerovergangen på Søvej, ved cykelsta-
tiverne syd for stationen.  
 

Hvem har fået tingene til at ske – hvordan har  
projektet været organiseret. 
Hele Byfornyelsesprojektet er udført i et tæt sam-
arbejde mellem en række frivillige borgere i Hvalsø 
by, som bl.a. har repræsenteret div. foreninger og em-
bedsfolk fra Lejre Kommune. Koordinationen er fore-
gået i det såkaldte ”Bysamarbejde”. Der er tale om et 

pilotprojekt, som er det første af sin art i Lejre Kommune, fordi borgerne 
har været meget tæt inde i både planlægningen og udførelsen af de mange 
gode tiltag. 
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