Bystrædet i Skovlunde

FORSLAG 24153

FORSLAG 15243
Station

Musikskolen
Stationshus

boliger

Stationsplads
Madhus

Skovlunde kirke

View fra stationspladsen

plejehjem

nye forhaver
med direkte adgang fra bolig

grøn
rekreativ
gård
forhaver

View i handelsstræde

erhverv
rækkehuse
på taget

RU

PB

forhaver

LLE

forhaver

forhaver

haver

BA

grøn
rekreativ
gård

forhaver

OU

LEV
AR

udgang parkering

erhverv

detail

detail

erhverv

Handelsstrædet

D

parkering i bolig
erhverv
indgang parkering

RU

PB

YG

detail

LLE

detail

BA

AD

E

detail i stueetage

ds
epla

EVE

billige innovations
lejemål

bus

TOR
V

e

det

åbn

et fa

cad

lokal
plads

urs
træ

Spiren

muligt fremtidigt byggefelt

boliger

Kult

eksisterende
rækkehuse

hold

J

detail

Bevægelseshuset

BA

LLE

indgang/udgang
parkering

PB

OU

LEV
AR

D

åbn

et fa
cad
e

View fra kulturpladsen

RU

bænk

Kulturpladsen
boliger

Kulturcenter

Plejecenter
Rosenhaven

OVERSIGTSPLAN
Bystrædet i Skovlunde

Byparken
UCC

højen

P

P

Ballerup Boulevard udgør en barriere
Krydsning under vej mellem centre
Skovlunde skåret over
ingen synlig samlet forbindelse
Bypark afskåret
vej og beplantning udgør barrierre v Torvevej

P
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P
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Ankomsten til Skovlunde med toget er i dag ikke koblet med
hverken butiksliv eller kulturliv

I fremtidens Skovlunde er Bystrædet byens nerve, en rød
tråd der forbinder de vigtigste steder og skaber ny opmærksomhed om byens revitalisering.

boulevard, uden visuel kontakt på tværs af de store parkeringsflader, der udgør markante og relativt store og ucharmerende bagsider.

Bystrædet – er en sammenkædning af vigtige byfunktioner
der har til hensigt at skabe et levende byrum fra station til
park.

Skovlunde gennemskæres i dag af den 4 sporede Ballerup
P Boulevard og har på store dele af strækningen gennem
Skovlunde hverken har cykelsti eller fortov, samtidig med at
hastigheden nærmer sig de 60 km /t. Torvevej har ligeledes
4 spor og optræder som en trafikkorridor uden sammenP
hæng
til den omkringliggende bebyggelse.
P

Ballerup Boulevard tegnes i begge sider af aktive stuetager
i niveau med vejen. Ved det omdannede sydcenter hælder
bygaden og forbinder kulturgaden med boulevarden
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Bymæssig fortætning

? Handels- og hverdagsliv ligger i ’skyggen’ af Ballerup

?
?

Skovlundesudfordringer

P

P

Et essentielt opgør med trafik i høje hastigheder der
skærer igennem byen, er helt nødvendig for at skabe bedre
forbindelser og udvikle en ny bymæssig sammenhængskraft.

Ved at indskrænke vejarealerne, skabe nye overgange og
stramme gadeforløbene op med bebyggelse, spændes
byen på tværs af boulevarden og de store veje, og trækker dermed livet ud i gaderummet fremfor på bagsiderne.
Hastigheden sænkes gradvist ved indgangen til byen og
ved bymidten kobles større overgange med busholdeplads
og biltrafik.

Byparken opleves i dag som et adskilt og uudnyttet potentiale i relation til bymidten. Den hårdt trafikerede Ballerup
Boulevard med lange krydsende overgange gør at distancen mellem parken og byen nord for boulevarden opleves
stor.

Stiforbindelser skyder sig igennem Bystrædet i øst/vest
gående retning og forbinder til de store boligområder. Det
er turen på cyklen gennem bymidten der skaber liv, trygge
byrum og spontane møder, på vej til og fra arbejde, indkøb
og daginstitution.

Ballerup Boulevard udgør en barriere
Krydsning under vej mellem centre
Skovlunde skåret over
ingen synlig samlet forbindelse
Bypark afskåret
vej og beplantning udgør barrierre v Torvevej

Intro
Skovlunde by var indtil 1950 en lille landsby som i 60’erne voksede sig til
forstad til København - vokseværk i tidens ånd med fokus på boliger, let
fremkommelighed for biler og et differentieret trafiksystem hvor cyklister og gående færdes på adskilte stisystemer. Forstadens bevægelser
og fysik er derfor oftest forankret i store gennemskærende bilveje og
stisystemer der krydser hinanden i forskellige niveauer, kombineret med
funktionelle og byggede strukturer der oftest udgør separate ’ødannelser’
i bylandskabet. Det gælder også Skovlunde.
Man kan ikke fortænke datidens byplanlæggere i at ville udvikle den
trygge by, men resultatet blev en by uden tydelige bymæssige kvaliteter
og uden gaderummet som det pulserende og samlende byrum. Ønsket
om at generere tryghed for cyklister og fodgængere skabte samtidig
tunnelen og viadukten, en lang række bagsider og utrygge mellemzoner.

Bystræde skaber samlet forbindelse fra
station til kutlurhus og Bypark
Bygade gøres bymæssig med bebyggelse
som kant.
Ballerup Boulevard og Torvevej begrønnes,
hastigheden sænkes og der skabes flere
forbindelser på tværs af gaden.
Tunneler fjernes
Større synlighed

Bystræde skaber samlet forbindelse fra
station til kutlurhus og Bypark
Bygade gøres bymæssig med bebyggelse
som kant.
Ballerup Boulevard og Torvevej begrønnes,
hastigheden sænkes og der skabes flere
forbindelser på tværs af gaden.
Tunneler fjernes
Større synlighed

Grundlæggende strukturelle udfordringer der skal håndteres og kalder
på såvel fysisk som funktionel transformation, kombineret med etablering
af større diversitet på alle niveauer. En konstatering der også fremgår af
konklusionerne i rapporten fra Forstadens Tænketank.
Vi vil derfor gerne have bylivet sat på dagsordenen og frem i lyset, og
sætte det eksisterende potentiale i spil i det handels- og hverdagsliv der
i dag ligger i ’skyggen’ af Ballerup boulevard, og som er uden visuel kontakt på tværs af de store parkeringsflader, der udgør markante og relativt
store og ucharmerende bagsider.
I fremtidens Skovlunde er Bystrædet byens nerve, en rød tråd der
forbinder de vigtigste steder og skaber ny opmærksomhed om byens
revitalisering. Stationen, Den nye musikskole i det nedlagte posthus,
Handelsstrædet og Kulturstrædet, Den grønne Boulevard, Bevægelseshuset med højt til loftet, Spiren som tilbyder billige lokaler til ildsjæle i
Sydcentrets gamle lokaler, Kulturcentret og Byparken der alle knyttes til

den nye forbindelsesåre – Bystrædet – er en sammenkædning af vigtige
byfunktioner der har til hensigt at skabe et levende byrum fra station til
park.
Vi vil samtidig gerne en robust byudvikling, der er realiserbar og rummer
de nødvendige drivere for udviklingen – og introducerer i vores løsningsforslag en særlig pragmatisme, der indebærer at vores forslag i meget
høj grad forsøger at udnytte og bygge videre på de tilstedeværende
kvaliteter og dermed Skovlundes DNA.
Bedre by frem for mere by er visionen – vi vil gerne give jer både mere
og bedre by.
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Fortætning- den mangfoldige by
Skovlunde er en boligby der i dag består af store parcelhusområder, gennemskåret af et bredt bælte af alment etageboligbyggeri der omkranser
handelslivet i bymidten. I fortætningen af bymidten hører boliglivet med
som en del af en ny funktionel diversitet. Det er afgørende at den nye
handelsgade ikke har bagsider, men derimod omgives af det liv og de
mennesker der skal befolke den. Et boliglag lægger sig ovenpå stueetagens detailhandel og fletter sig med blokbebyggelsens boligliv, omdanner
de mennesketomme plæner til boliggader og forhaver og skaber nye
gårdhaver hvor der før var parkering. Syd for blokbebyggelsen foreslår
vi en kompakt lille boligbebyggelse med byhuse i tre etager – en slags
kartoffelrækkehuse. Herved skabes en potentiel mulighed for diversitet i
såvel beboersammensætning som skala.
Forstadens bycentre bliver aldrig storby, befolkningsunderlaget er mindre
og tætheden en anden. I forstaden må det derfor handle om at tænke
alle byens små og store dynamoer ind i konteksten. Det er de steder der
skaber varieret liv på tværs af døgnet; fitnesscentret, hæveautomaten,
sundhedscentret og frisøren. Det nye Bystræde har disse funktioner
punktvis fordelt i forløbet, for at skabe en tryggere by og en bymidte hvor
der er mennesker på tværs af dagen. Forløbet fra stationen går fra at
være stationsplads til handelsgade og ender i kulturhuset og byparken –

TRAFIKALT HIERAKI- FORBINDELSER

NYT OG EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE
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undervejs ’forstyrret’ af stiforbindelser der skyder sig igennem Bystrædet
i øst/vest gående retning og forbinder til de store boligområder. Det er
turen på cyklen gennem bymidten der skaber liv, trygge byrum og spontane møder, på vej til og fra arbejde, indkøb og daginstitution. Samtidig
er de forbindelser der skal skabes på tværs af det nord-sydgående forløb
uhyre vigtige for at kunne koble naboområderne mere direkte til Bystrædet.
Ved ankomsten til det nye Skovlunde bystræde er det tydeligt hvor bymidten begynder og ender. Vi har gjort op med opdelingen i nord og syd
som en rumlig forståelse af bymidten. Ved at indskrænke vejarealerne,
skabe nye overgange og stramme gadeforløbene op med bebyggelse,
spændes byen på tværs af boulevarden og de store veje, og trækker
dermed livet ud i gaderummet fremfor på bagsiderne.
Ankomsten til Skovlunde med toget er i dag ikke koblet med butiksliv
eller kulturliv. I en omlægning af Nordcenteret rykkes handelsgadens
udmunding til Stationspladsen. Bystrøget bliver på derved en naturlig del
af en hverdagsrute i byen.
Vi forslår en musikskole indrettet i det gamle posthus. Sammen med
forslag til en ny bebyggelse i den østlige del af stationspladsen indrammer det byrummet og giver nyt liv til pladsen. Det nedlagte posthus er
nemt at nå for områdets og oplandets unge, ligger ved banen og tåler
derfor en vis mængde støj og liv. Den nye bygning i øst kunne rumme

café, restaurant, kiosk og eller lgn.
Fysisk foreslår vi en fortætning på Skovlundes præmisser – i en skala
der tilpasser sig den eksisterende skala, med fokus på at skabe intense
og opfattelige rumligheder med bymæssige kvaliteter. Bystrædet er
tænkt med stor variation, fra strædekarakter til små lokalpladser, til de lidt
større samlede pladser ved kulturhuset, Ballerup Boulevard og stationen.
Herved introduceres en form for ’flydende’ byrumsstruktur der tilbyder
mange oplevelser og forskellige rumligheder og mødesteder – og som
samtidig er udformet så forløbet fremstår overskueligt og trygt. Vi deler
Bystrædet op i to dele – Handelsstrædet og Kulturstrædet.
Handelsstrædet
Nord og Sydcentret ligger i dag trykket ned i terrænet i forhold til Ballerup
Boulevard og kobles med en tunnel fra Sydcentrets vinduesløse bagside
til torvet i Nordcentret. Boulevarden ligger henholdsvis 1.25 og 2.75 meter over stuekoten og bygningerne gør alt hvad de kan for at vende ryggen til den massive trafikåre. Det nordgående handelsforløb er varieret
og små terrænforskydninger giver en fin bevægelse opad mod nord men
ender i rummet mellem de store almene boligblokke uden direkte fysisk
og visuel sammenhæng til stationen.
Nordcentrets terrænmæssige afkobling fra Ballerup boulevard kombi-

neret med den lukkede bebyggelsesstruktur vanskeliggør en bevaring,
hvis den tilsigtede bymæssighed og de ønskede forbindelser skal opnås
i den samlede struktur. Vi introducerer derfor en ny centerstruktur der
tilstræber at indarbejde en række af Nordcentrets grundkvaliteter. Bygningsfysisk og energimæssigt vurderer vi samtidig at det eksisterende
center er forældet og derfor nedrivningsmodent.
Det hyggelige stræde danner i dag rammen om Skovlundes lokale liv
som mødested både for dem der har et ærinde og dem der bare passerer igennem. Strædets bymæssige kvaliteter, tæthed og skala er kvaliteter
som vi vil tage med videre i en ny centerstruktur, der i en nyfortolkning
med et tydeligt forløb, binder byen sammen fra stationen i nord til kulturcentret i syd. Et handelsstræde med mindre butikker udgør sammen med
en større ankerbutik og sundhedshuset, indgangen til handelsgaden og
skaber forbindelse fra Stationen.
Ved Boulevarden indarbejdes et større varehus som central ankerbutik
med to større detailhandelsbutikker omkring et handelstorv i niveau med
Ballerup Boulevard.
Ballerup Boulevard tegnes i begge sider af aktive stuetager i niveau med
vejen. Ved det omdannede sydcenter hælder bygaden og forbinder kulturgaden med boulevarden.
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Super Brugsens lokaler ligger som en prop i Bygaden og derfor foreslås
en del af bygningen fjernet og facaden åbnet med glas for at skabe liv
i byrummet. En tilbygning kobler bygningen med niveaufri indgang fra
Boulevarden.

boliger

Kulturcenter

En del af Sydcentrets lokaler lukker sig i dag om et indre gadeforløb
som virker svært tilgængeligt og halvdødt. Dette til trods indeholder
bygningerne alligevel et potentiale. De højloftede rum er i god stand på

vestsiden og med tydelige rumlige kvaliteter.
Den enkle betonkonstruktion med saddeltage giver indre varierede rum
med en loftshøjde på op mod 6 meter i kip. Ved at fjerne den østlige del
af Sydcentret åbnes den bevarede del og bliver en del af byen. Facaden
er allerede udformet som butiksfacade med indgange og vinduespartier
og selvom en bearbejdning af bygningen med nye lysindtag og facader
vil kunne opgradere bygningerne, er det helt ligetil at tage dem i
anvendelse som de fremstår i dag.
Kulturhuset er nyrenoveret og bibeholdes som det er.
Den store parkeringsplads er et oplagt potentiale for et skabe en
ny boligbebyggelse der kan udfolde sin egen identitet og tilføre nye
kvaliteter til fortætningen. Skalamæssigt foreslår vi at bebyggelsen
hænger sammen med den eksisterende rækkehustypologi. Små
gårdhaver og grønne fællesarealer vil tilføre området nye boligkvaliteter.
Mod Kulturstrædet udformes bebyggelsen som byhuse med adgang fra
gaden.

Plejecenter
Rosenhaven

Eksisterende bygningsmasse
De røde teglbygninger med synlig betonkonstruktion er i tråd med områdets eksisterende bygninger og har både rumlige kvaliteter samt den åbenlyse kvalitetet at de er
der allerede og kan være med tila t generere liv og plads til innovation, bevægelse og
kultur fra starten.
Ved at åbne facaderne, sandblæse de malede betonkonstruktioner og arbejde kreativt
med bygnignernes vinkler og loftshøjder kan der skabes en række helt særlige attraktorer for området.

Byparken
det istandsatte kulturhus

Brugsens facade sammenhæng med rækkehuse i vest

detalje

referencer

UCC

højen
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21. JUNI

kl 9.00

kl 12.00

kl 15.00

kl 17.00

21. MARTS

kl 9.00

kl 12.00

kl 15.00

kl 17.00

Skyggeforhold
Den tidligere bagside ved centret er åbnet op og giver plads og mulighed for et socialt
mødested med dagslys og sol. Den centrale plads i Skovlunde bymidte er placeret
nord for den brede trafikerede Ballerup Boulevard. Afstanden til bygninger er stor ift.
bygningshøjderne, hvilket giver gode betingelser for direkte sol på pladserne. Den nye
gågade nord for den centrale plads er orienteret direkte nord-syd, hvilket giver direkte
sol i forårs- og efterårsmånederne i tidsrummet fra ca. kl. 10-14.
Pladsen foran biblioteket/kulturhuset er omgivet af lav bebyggelse, som giver lys og
sol fra morgen til sen eftermiddag, selv i årets mørke måneder. Strædet mellem denne
plads og den centrale plads ved Ballerup Boulevard er syd-sydvestlig retning, hvilket
giver direkte sol i gaden i middag- og eftermiddagstimerne.
Der skabes således et varieret sol- og skyggeforløb på både pladser og stræder, som
giver et lysmæssigt dynamisk og attraktivt lysmiljø i løbet af dagen.

Bystrædet i Skovlunde

FUNKTIONSDIAGRAM STUEETAGE

FUNKTIONSDIAGRAM 1-3 SAL

Detail
off. funktioner/kultur
Erhverv
Bolig

Bystrædet i Skovlunde

HANDELS BYRUM
Værløse hovedgade
VINDROSER

Stationspladsen
Birkerød hovedgade

lommeplads
KULTUR OG BEVÆGELSES
BYRUM

Vind
Bebyggelsen er udformet så den give gode muligheder for ophold i bydelens
byrum og pladser.
Vindstatistik fra flyvestation Værløse viser den gennemsnitlige fordeling af vindretning og vindhastighed. Den dominerende vindretning i de kolde måneder er
vestenvind (jan., feb.,
marts).
Skovlunde Bymidte er udført så den er forholdsvis tæt og lukket, uden vindtunneller mod vest og har dermed en vindafskærmende effekt mode den kolde vind
om vinteren. Tilsvarende vil vinden fra sydøst medvirke til at afkøle bebyggelsens stræder og åbne pladser i de varme sommermåneder (f.eks. august), da
bebyggelsen er mere åben imod denne retning.

Kulturhus plads Indre
by/Nansensgade

Handelstorvet

indgang
Byparken

Kulturpladsen

PARK FORPLADS
Frederiksberg Have
plads ved indgang

SKALASAMMENLIGNING BYGADER OG PLADSRUM
Vi har arbejdet nøje med skalaen i Skovlundes nye Stræde og pladsrum. Skovlundes
fortætningsstrategi lægger sig op af studier af andre velfungerende forstæder der har
kvaliteten af handelsstrædet i det fri kombineret med større detailbutikker og kutlurliv
og vi tror på at satsningen på Bystrædet som kobling og byrum er rigtig og vil danne
nerven i Skovlundes byliv.
Byens pladser og gaderum er varierede i indhold og størrelse og en skalasammenligning med andre velfungerende byrum er med til at understrege vægtningen af mindre,
solbeskinnende og læfyldte byrum som nemt kan fyldes med byens liv.
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Stationspladsen
Birkerød hovedgade

private forhaver

Handelstræde begyndelse set fra station

KIG FRA STATIONSPLADSEN MOD BEGYNDELSEN AF HANDELSSTRæDET
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Trafik
”Boulevard bruges oftest om en bred, flersporet hovedfærdselsåre
til gennemkørsel, delt med en midterrabat og ekstra kørebaner ved
siden af til langsomtkørende trafik, cykelstier og fortove, desuden med
træbeplantning i begge sider. Oftest med en betydelig landskabsmæssig
kvalitet.”
Skovlunde gennemskæres i dag af den 4 sporede Ballerup Boulevard
og har på store dele af strækningen gennem Skovlunde hverken har
cykelsti eller fortov, samtidig med at hastigheden nærmer sig de 60 km
/t. Torvevej har ligeledes 4 spor og optræder som en trafikkorridor uden
sammenhæng til den omkringliggende bebyggelse.
Derfor er et essentielt opgør med trafik i høje hastigheder der skærer
igennem byen, helt nødvendig for at skabe bedre forbindelser og udvikle
en ny bymæssig sammenhængskraft. Lavere hastighed vil samtidig
tilgodese detailhandelen ved at give øget opmærksomhed - generere
mere cykel og fodgængertrafik og derved mere hverdagstrafik igennem
den nye bymidte der skal rumme både boligliv detailhandel og kultur.
Vi må derfor ned i fart for at skabe flere mødesteder og give plads til et
egentligt byliv.
Selv en stor hovedfærdselsåre som Ballerup Boulevard kan ændre

status, hvis man slipper mennesker, busser og byliv fri i gaderummet. Et
mere nedskaleret miljø og flere mennesker vil automatisk medføre lavere
hastigheder – vi kender det fra Københavns hovedstrøg som f.eks.
Gl.Kongevej og Vesterbrogade.
Tydelige grænser når man færdes i ’blandede’ områder ændrer
adfærden positivt – den gensidige respekt mellem trafikarterne øges.
Det forstærkes hvis afstanden mellem bygningerne mindskes og hvis
vegetationen øges. Kombineret med ændret belægning og reduktion af
vejbaner skabes en dæmpende effekt.
Nedtrapning af hastigheden begynder allerede inden krydset med
Torvevej og inden Bybuen. Al erfaring viser at trygheden øges ved
at sænke hastigheden og dermed skabe en mulig interaktion mellem
trafikarterne. Risikoen mindskes, flere cykler og gående vil skabe mere
byliv og mere byliv har en positiv effekt på trafikken.
Pladsen der skabes i overgangen mellem Boulevarden og Bystrædet er
velegnet som ny busholdeplads. Det er her bylivet møder den kollektive
trafik der her selvfølgelig får højeste prioritet. På samme måde krydser
gang- og cykelstier ved busholdepladserne hvilket giver optimale
forhold for omstigning. De seperate kørefelter for busser sikrer ekstra
god fremkommelighed og er en vigtig del af arbejdet mod et mere

bæredygtigt transportsystem.
Parkering er som altid et essentielt punkt i en byudvikling der ønsker
en stor fortætning. Vi foreslår en blandingsmodel hvor en del parkering
placeres i kælder under de store ankerbutikker, en del i ’maven’ på
butikkerne og en del på terræn i lokalgader og i mindre lommer spredt
rundt i byområdet. Parkering i konstruktion søges indarbejdet hvor
terrænforholdene muliggør ’billige’ løsningsmodeller ved at minimere
nedgravningsomfanget – parkering i terræn er en naturlig del af bylivet
og den billigste model. Gangafstandene bliver i nogle tilfælde lidt
længere hvilket må være prisen for at slippe af med alle ’bagsiderne’ og
de store samlede p-pladsanlæg.
Parkering tillades ikke på Boulevarden, men i kortere tidsrum på Bybuen.
Indkørsel til p-anlæg sker både fra lokalgaderne og fra Boulevarden,
mens udkørsel udelukkende sker fra lokalgaderne for at undgå
vanskelige venstresving ud på de store veje.
Det foreslåede snit bruger i videst mulig omfang de eksisterende tracéer,
men belægningen ændres i området ved pladsen og der tilføres ny
beplantning i begge retninger jf. beskrivelsen i afsnittet om den grønne
strategi.
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Bæredygtighed
Det er i dag bredt anerkendt, at vores fremtidige udvikling
afhænger af, at vi i alle sammenhænge agerer bæredygtigt
og ressourcebevidst både i den lille som den store skala.
Størst effekt heraf opnås ved at gøre en indsats de steder,
hvor vores aktiviteter har den største miljøpåvirkning. Vi
ved i dag, at ca. 40 % af vores samlede CO2-udledning
stammer fra byggeriet. Der er altså et stort potentiale for en
markant reduktion af vores CO2-udledning ved sikre, at alt
nybyggeri udføres med mindst mulig CO2-udledning.
En bæredygtig bydel sikres desuden ved at udnytte
mulighederne for lokal energiproduktion og ved udforme
bydelen, så den er med til at håndtere de klimaforandringer,
vi allerede ser i dag, specielt i f. t. håndtering af regnvand.
Begge tiltag der medvirker til at give bydelen en stærk
identitet og signalere, at Skovlunde Bymidte har en stærk
bæredygtig profil.

Herudover vil etableringen af pladser med et attraktivt
udeklima medvirke til at skabe et levende og aktivt
bæredygtigt liv i områdets byrum og pladser.
Bæredygtigt byggeri
Energiforbruget i Skovlunde Bymidte minimeres ved
at opføre alt nybyggeri, så det opfylder kravene til
den bedste energiklasse i det til enhver tid gældende
bygningsreglement. Det vil sige med højisoleret klimaskærm
og super lavenergivinduer med bedst mulig sol- og
dagslysudnyttelse samt behovsstyrede state-of-the art
teknologier i f. t. varme-, ventilations- og belysningsanlæg.
Herudover anbefales, at bygningerne udføres med
bygningsintegrerede solcelleanlæg for også derigennem at
sikre et bæredygtigt byggeri.
Det er vores erfaring, at dette har langt den bedste
totaløkonomi, idet omkostningerne i forbindelse hermed
typisk svarer til en mérpris på blot 5 – 10 % sammenlignet

med standard nybyggeri. Teamet har deltaget i flere af
sådanne byggerier, og det er vores erfaring, at der ikke er
noget til hinder for at have en ambition om, at alt nybyggeri
skal opføres i denne kvalitet.
Ved at udføre nybyggeriet som superlavenergibyggeri vil
bygningerne blive mere attraktive for fremtidige investorer,
da bygningerne vil være robuste og give sikkerhed mod
de fremtidige energiprisstigninger, som vi ved vil komme.
Samfundsøkonomisk vil lavenergibyggeri medvirke til
at muliggøre en udbygning af Skovlunde, uden at det
bliver nødvendigt at øge kapaciteten af det eksisterende
varmeforsyningssystem, der således fortsat kan levere
energi til den del af det eksisterende byggeri i Skovlunde,
hvor det er vanskeligt at reducere energibehovet.
Solceller og grønne tage

muligheder for at udnytte disse til tagplacerede
solcelleanlæg. Herved vil en stor del af den elektricitet, som
skal bruges til drift af bl.a. ventilations- og belysningsanlæg
i bebyggelsen kunne produceres lokalt og bæredygtigt.
Samtidig kan tagfladerne udføres som grønne tage for
derigennem at håndtere regnvandet, så kloaksystemet inkl.
pumpestationer og renseanlæg belastes mindst muligt.
Tagfladerne giver gode muligheder for at kombinere grønne
tage med solceller, hvorved tagløsningerne både reducerer
regnvandbelastningen, køler bygningerne og producerer
energi.
Den blandede bebyggelse med erhverv i den nederste del
og boliger ovenpå giver desuden beboerne glæden ved
dagligt at kunne se ud over og fremvise de meget synlige
bæredygtige tiltag, som bebyggelsen rummer.

Som det fremgår af skyggediagrammer, er bygningerne
orienteret og udformet, så tagfladerne giver gode
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Den grønne strategi

får en styrket grøn identitet.

Beplantningsstrategiens overordnede ide er at skabe
sammenhæng mellem Stationspladsen, bymidten
og Byparken ved hjælp af karakterfulde plantninger
og anvendelsen af såvel varierende træarter som
plantningssystemer som et værdifuldt tilskud til bymidtens
”grønne” udvikling.

- formidle overgangen over Ballerup Boulevard, ved hjælp
af brede rækker af popler der tydeliggør overgangen fra
pladsen i nord til pladsen i syd.

Beplantningsstrategiens intention er at støtte og kvalificere
såvel eksisterende som kommende byrum, således at
beplantningen indgår i planlægningen som et bevidst rumligt
og arkitektonisk greb i sammenhæng med de nye tiltag på
bybygningsniveau.
Beplantningsforslaget rumlige afsæt er at:
- forstærke forbindelsen fra Stationspladen langs Bygaden
til parken via en serie af trærækker der markerer bystrædets
forløb på langs og samtidig forbinder på tværs, så bymidten

- forbinde og skabe trygge stisystemer fra bymidten til
boligområderne over Torvegade mod øst og Bybuen mod
vest.
- fortætte og tydeliggøre parkens kant ud mod Bybjergvej
ved at etablere nye grupper af træplantninger helt ud til
parkens møde med den nye bystruktur.
Beplantningsstrategien skal udover de strukturerende greb
skabe en gennemgående grøn karakter med diversitet
og frodighed. Præcise plantningssystemer i relation til
plantevalg og skalamæssig sammenhæng er afgørende
parametre for at bearbejdningen af den grønne strategi over

tid vil kunne give bymidten en ny og sammenhængende
grøn identitet.
Veje og forbindelser, som fører igennem bycentrum til
strædet, beplantes med tætte forskudte dobbeltrækker af
hhv. Eg og Fuglekirsebær. Trærækkerne vil fremstå lette
og tætte på samme tid. Eg og fuglekirsebær supplerer
hinanden – både i forhold til størrelse og grenstruktur –
men særligt i foråret hvor kirsebærtræerne blomster hvidt
på rene sorte grene, og egen venter med sit udspring til
kirsebærrene har blomstret af. På langs af det nye nordsydgående bystrædeforløb, vil den grønne struktur opleves
som grønne ”puf” der markerer strædeforløbet og de
tværgående forbindelser til de omkringliggende omgivelser.
Gadeparkering til de nye boligområder integreres i
træbælterne.
Trærækkerne suppleres med belysning så de nye
forbindelser bliver trygge at færdes gennem og opholde sig
i. Belysningsmaster i ca 4 m højde placeres i plantebedene

mellem træerne og tiltænkes at give en generel
tryghedsskabende belysningseffekt
Pladsdannelserne langs strædeforløbet beplantes med
fuglekirsebær suppleret med særlige belysningseffekter.
Byparken opleves i dag som et adskilt og uudnyttet
potentiale i relation til bymidten. Den hårdt trafikerede
Ballerup Boulevard med lange krydsende overgange
gør at distancen mellem parken og byen nord for
boulevarden opleves stor. Parkens hovedindgang i
hjørnet mod boulevarden virker, som den fremstår i dag,
ikke indbydende, men med det planlagte kunstprojekt vil
indgangen fra dette punkt tydeligvis hjælpe godt på vej.
Langs Bybjergvej er indgangen til parken sløret af en række
zoner der ikke tydeliggør overgangen til parken. Den store
parkeringsflade ved, Bybjergvej, endnu et bælte af parkering
på den anden side af vejen ind mod institutionerne,
forarealer, parallelle gangforløb, hække og rabatter, gør at
parkens kant og møde med byen fremstår uklar.
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Vi foreslår at relationen til parken styrkes i kraft af letløvede
grupper af træer langs eksisterende stier og indgange. Den
nye beplantning vil gøre parken mere synlig fra bymidten og
forstærke de eksisterende stiforbindelser som fører ind i og
videre gennem parken.
Stationspladsen opleves lidt stor og øde. Den store plantning
af lærk er godt på vej men pladsen mangler skalamæssig
sammenhæng i arealerne op mod plejecenteret. De
eksisterende grusbede med birketræer suppleres med
adskillige nye birketræer så birketræsplantningerne på
Stationspladsen får et klarere beplantningsmæssigt motiv i
kontrast til lærkelunden - og en fintløvet lethed op mod de
smukke brunrøde teglsstensfacader der rammer pladsen
ind.
Langs Bybuen suppleres med mægtige lunde – der i gadens
forløb kan opleves i sammenhæng med den eksisterende
lærkelund på stationspladsen. De foreslåede lunde af hhv.
hængepil, pæretræer og kastanje markeres med lys ved

indgang boliger

Boliggade

aktiveret grønt areal
forhaver

private forhaver

vejovergangene og skaber en markant frodig karakter i det
grønne parkstræk mellem boligblokkene.
Ballerup Boulevard smalles ind så hastigheden for biler
sænkes. De overskydende vejarealer tilplantes med
parallelle rækker af pyramidepopler som fortættes omkring
overgangen mellem nord og syd, Pyramidepoplerne
vil markere sig rumligt allerede fra stor afstand og
dermed signalere den krydsende færdsel og bymidtens
krydsningspunkt på dette sted. Afstanden mellem træerne i
Poppelrækkerne trækkes sammen jo tættere man kommer
på krydset – og træernes fortættede rytme vil motivere til at
bilfarten yderligere sænkes yderligere.
De semiprivate områder, omkring de nye boligbebyggelser,
beplantes med frugttræer plantet i gridsystemer.
Frugttræerne vil give området et samlet havepræg og
relatere sig til den mindre skala med fælleshaver som
samlingssteder

Torvevej

eksisterende
boliger
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Tryghed
Helt overordnet skaber konceptet grobund for at give en
større tryghed i bymiljøet. Det nye bystræde er langt mere
overskueligt end det tidligere center nord. Langs hele
bystrædet er der forskellige målpunkter og dermed potentielt
positiv aktivitet og liv. Der er adderet boligfunktioner
og liberalt erhverv så området er befolket, og dermed
overvåget, i langt flere af døgnets timer end i dag. De mange
bagsider og øde p-arealer er bebygget hvorved en stor del
af de mere utrygge steder er elimineret. De øst-vestgående
forbindelser understøttes af træplantninger der udføres med
lys så de står oplyste om aftenen – overskuelige stiforløb
uden krinkelkroge.
Ved at nivellere området og skabe opgraderede
overgange over Ballerup Boulevard og Bybuen i terræn,
opnås en blanding af trafikarter, generelt er dette mere
tryghedsskabende og bylivsfremmende og med til at fjerne
de mere utrygge signaler i uderummene.
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Etapeplan
Vi har som udgangspunkt inddelt området i en række byggefelter
der i vid udstrækning tager afsæt i eksisterende matrikulering og
bygningsstruktur. Første etape er formentlig at få igangsat de nye
centerfunktioner i nord og dermed handelsstrøget. Samtidig bør
ombygningen af boulevarden igangsættes og forbindelserne styrkes. De
næste etaper er variable i størrelse og indhold, men vi vil gerne pege på
at der parallelt udføres et vist antal boliger for at støtte udviklingen mod
en mere sammensat bydel. Parkering kan i en vis udstrækning foregå på
terræn i takt med byggefelternes udbygning.
Etapeudbygningen bør selvfølgelig udvikles i tæt dialog med kommune,
grundejere og interessenter i området.
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Efterskrift
Vi har i forslaget bestræbt os på at leve op til visionen og forholdt os
konkret til de seks temaer. Beskrivelsen blander kortene men forsøger
at komme rundt om det hele. Vi synes vores forslag er lykkedes med
at leve op til mange af ønskerne. Vi har introduceret en fortætning der
muliggør boliger og skabt helt nye forbindelser der kobler bycentret til de
omkringliggende bydele og skaber et nyt samlende byrum i Bystrædet,
med masser af nye mødesteder – fra station til kulturhus. Bagsider er
gjort til forsider og der gives mulighed for at etablere nye og tættere
rumligheder i forbindelse med de store øde vejrum. Byen bliver mere
grøn og mere tryg og opnår en ny diversitet på flere leder. Vi har ikke
kunnet nære os for at foreslå yderligere fortætninger i forbindelse med
den store karrébebyggelse Øst for konkurrenceområdet – særligt hjørnet
mod Ballerup Boulevard ville have gavn af en ny profil.
Bystrædet i Skovlunde

Det kræver vilje, mod og tålmodighed at gennemføre denne type
byudvikling og opnå den tilstræbte sammenhængskraft - ikke mindst
når der skal stilles krav i lokalplanen om at parkering i forholdsvis
stort omfang skal væk fra terræn og integreres i bygningerne. Det må
være et kardinalpunkt hvis man skal have succes med fortætnings- og
byrumsprincipperne.
Kommunen er ikke den primære grundejer indenfor konkurrenceområdet
– Incitamentet for grundejerne er derfor uhyre vigtigt. Vi tror at den
foreslåede fortætning kombineret med opbygningen af en ny identitet for
Skovlunde bymidte sandsynliggør den merværdi der skal til for at genere
både indholdsmæssig og økonomisk succés på langt sigt og håber det er
lykkedes at synliggøre det i forslaget.
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