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Fremtiden byder på stor vækst i befolkningstal og 
antal arbejdspladser i hovedstadsregionen.  
Det sætter pres på trafiksystemet i regionen, hvor 
der i 2035 forventes 20% flere rejser. 
 
Da Region Hovedstaden ønsker at reducere den 
stigende trængsel og få flere borgere til at benytte 
de kollektive transporttilbud, stiller det desto stør-
re krav om udvikling af nye og attraktive løsninger 
indenfor mobilitet, teknologi og forretningsmodel-
ler hvis man skal kunne tilbyde et velfungerende og 
effektivt fremtidigt transportsystem. 

Bedre rammer for et sammenhængende hver-
dagsliv
For at være på forkant med udviklingen udarbejde-
de Region Hovedstaden derfor en Trafik- og mobi-
litetsplan - et initiativ under Vækst- og udviklings-
strategien ’ReVUS’ fra 2017. 
Trafik- og mobilitetsplanen indholder forslag til 
at forbedre mobilitet for borgere i hovedstadsre-
gionen samt pendlere udefra, når presset på det 
samlede transportnet i regionen er størst. 

TOB

Gennem analyser og debat med centrale aktører 
har arbejdet med planen identificeret strategiske
udviklingsområder og indsatser, der kan reducere 
den stigende trængsel og skabe et sammenhæn-
gende transportsystem. Et af udviklingsområderne 
er ”Knudepunkter der skaber sammenhæng” og 
derfor har Region Hovedstaden - under ledelse af 
Hovedstadens Letbane - igangsat udviklingsprojek-
tet ’Fremtidens kollektive transportknudepunkter i 
Hovedstadsområdet, der afdækker potentialet i at 
arbejde strategisk med forbedringer af fremtidens 
kollektive transportknudepunkter. Arbejdet med 
transitorienteret byudvikling, som dette oplæg 
omhandler, udgør del 4 i udviklingsprojektet - se 
figur 1.

Formålet er at generere ny viden og give inspirati-
on til politikere og fagfolk i stat, region og kommu-
ner samt til trafikselskaber, developere og andre 
aktører på området.   

Knudepunkternes ’tre-i-ener’
Resultatet af del 4 er tre redskaber, der kan bruges 
både til inspiration og konkret i udviklingen af et 
transportknudepunkt - ikke bare i hovedstadsre-
gionen, men overalt i landet, hvor man ønsker at 
tænke i transitorienteret bydudvikling (TOB), når 
man tilrettelægger sit knudepunkt. De tre redska-
ber består af følgende:

1. TOB Screeningsguide - der kan bruges til en 
slags 360-graders eftersyn af et givent knudepunkt. 
Den afdækker ved hjælp af seks dimensioner de 
udfordringer og muligheder, der er i forhold til 
såvel koblingen til byen som ved knudepunktet i sig 
selv. Screeningsguiden kan bidrage til at identifice-
re konkrete problemstillinger; give en status på den 
nuværende kvalitet og effektivitet, samt opstille og 
vurdere forslag til udvikling af knudepunktet. 

2. TOB Eksempelsamling - der sætter en ramme 
for forståelsen af de mange potentialer, der er i 
anvendelsen af transitorienteret byudvikling samt 
giver en række konkrete eksempler på hvilke tiltag 

KNUDEPUNKTERNES ‘TRE-I-ENER’
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TOB

TOB, der står for transitorienteret byudvikling, 
er den danske oversættelse af det amerikanske 
begreb TOD, Transit Oriented Development, 
der har revolutioneret måden, man udvikler 
trafikale knudepunkter på. Begrebet afspejler 
en helhedsorienteret tilgang til udvikling af 
knudepunkter, hvor man ikke kun kigger på 
stationens udformning og placering, men også 
inddrager de omkringliggende boliger, erhverv 
og institutioner i både planlægning og finansie-
ring af stationens funktioner og kvaliteter. 

Målet med TOB er at skabe et let tilgængeligt 
og attraktivt trafikalt knudepunkt, der både 
bidrager til et levende og multifunktionelt 
bymiljø, rækker ud til potentielle brugere og 
stimulerer lysten til at benytte kollektive trans-
portformer. 
I TOB arbejder man med begreber som effek-
tivitet, brugervenlighed og kvalitet i forhold til 
både stationen og koblingen til byen. 

Et godt eksempel på hvordan man kan tænke 
TOB, finder man i planerne for den svenske by 
Växjö. Her arbejde man med at udvikle stati-
onen i et tæt partnerskab mellem kommune, 
kommunes ejendomsselskab og en statslig 
aktør. 
Man planlægger bl.a. en ny stationsbygning, 
der integrerer kommunens rådhus med en ræk-
ke tryghedsskabende og attraktive funktioner, 
opholdsarealer, cafe og billetsalg. 

HVAD ER TOB? 

Figur 1: Region Hovedstadens analyser og rapporter om fremtidens mobilitet og transport (ReVUS 2017)

og planlægningsmæssige greb, man kan bruge i 
udviklingen af et knudepunkt. 

3. TOB Inspirationsoplæg - er resultatet af en ræk-
ke udviklingsmøder med fem kommuner; Helsin-
gør, Herlev, Hillerød, Høje Taastrup og Vallensbæk. 
Her har kommunerne sammen med eksperter og 
lokale interessenter debatteret transitorienteret 
byudvikling samt udviklet og konkretiseret ideer til 

forbedring af lokale knudepunkter. 
Derudover har de undersøgt og drøftet forskellige 
partnerskabs- og finansieringsmodeller for hver 
enkelt lokalitet. 
TOB-Inspirationsoplægget byder på ideer og kon-
krete forslag til, på hvilke måder de pågældende 
fem knudepunkter kan optimere og udvikle deres 
station og stationsområde (se figur 2). 
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TOB

Formøde med de 
5 kommuner

Idéudviklingsmøde 
ved stationen

Inspirationsoplæg - tænk stort og i helheder

Walk & talk på stationen

Idéudvikling

Udpegning af driveren

Ekspertmøde #1
God-praksis-guide

Ekspertmøde #2
Finaseringsmodeller

og partnerskaber

TOB IDÉOPLÆG

Figur 2: Proces for TOB inspirationsoplæg 

På ideudviklingsmøderne er der arbejdet systema-
tisk med de tre kvalitetsparametre, der skaber et 
velfungerende transportknudepunkt: 

1. Bedre bymiljø
2. God opkobling 
3. Effektive og brugervenlige skift 

Kvalitetsparametrene er udviklet i forbindelse med 
hovedstadsregionens screening af knudepunkter 
fra 2017 ”Fremtidens kollektive transportknude-
punkter i hovedstadsregionen” - se figur 3. 
Løsningsforslagene er siden blevet bearbejdet og 
er at finde i dette inspirationsoplæg. 

Partnerskaber på tværs af sektorer 
Derudover er der gennemført to workshops på 
tværs af kommunerne sammen med eksperter 
indenfor kollektiv transport, passageradfærd, way-
finding, ejendomsudvikling, mm.
Fokus for de to workshops har været dels at kvalifi-
cere hvilke parametre, der gør et kollektivt trans-
portknudepunkt vellykket og dels at drøfte, hvor-
dan kommunerne kan etablere nye partnerskaber 

og finde finansiering til deres projekter.  
Da en del af løsningsforslagene involverer flere 
grund-, spor- og ejendomsejere samt aktører på og 
omkring knudepunktet, blev det desto tydeligere, 
at en klar rollefordeling, stærke samarbejder og 
partnerskaber på tværs er en forudsætning for, at 
løsningsforslagene kan realiseres. 
Erkendelsen heraf har sat fokus på, at der i den 
videre proces må skabes de bedste muligheder for 
samarbejder på tværs af de mange interessenter 
omkring udvikling af stationerne - evt. understøttet 

af etablering af lokale og regionale TOB-netværk.  

De fem knudepunkter - hvorfor lige dem?
De fem kommuner – Helsingør, Herlev, Hillerød, 
Høje Taastrup og Vallensbæk - er udvalgt på bag-
grund af ønsket om at inkludere forskellige typer 
knudepunkter med en bredest mulig variation af 
udfordringer i analyser og udviklingsarbejde. 
De respektive steder udmærker sig bl.a. ved at 
repræsentere meget forskellige typer af opkoblin-
ger til den øvrige by, skiftezoner, adgangsforhold 
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og passagerflow. Desuden gennemgår de fem 
stationer allerede en række forandringer i større 
eller mindre grad. Hver kommune/knudepunkt er 
behandlet i et selvstændigt afsnit, hvor der rede-
gøres for de lokale forudsætninger, stedspecifikke 
egenskaber, udfordringer, potentialer, ideer og 
løsninger. 

Inspiration for alle 
Inspirationsoplægget henvender sig til alle, der 
arbejder professionelt med stationsudvikling, men 
især selvfølgelig til planlæggere og projektudvik-
lere omkring trafikale knudepunkter. Kommuner, 
der påtænker eller er i gang med at udvikle deres 
trafikale knudepunkt kan få hjælp til screeningen 
af deres knudepunkt, god inspiration samt konkre-
te bud på løsninger.
Knudepunkternes konkrete problemstillinger er i 
sagens natur forskellige, men samlet set kommer 
oplægget også omkring en række generelle emner, 
der kan være til inspiration også for andre stati-
oner i forhold til fx, hvordan man kan forbedre 
trygheden i og omkring stationen, arbejde proak-

tivt med wayfinding, anvende stationsbygningen 
på nye måder eller styrke koblingen til den lokale 
detailhandel og byudvikling. 

Det lokale knudepunkt
På de følgende sider beskrives det lokale knude-
punkts udfordringer og potentialer, og de ideer 
og løsninger, der er genereret på workshoppene, 
præsenteres i ord og billeder. 

TOB

Figur 3: Kvalitetsparametre
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VALLENSBÆK STATION

Vallensbæk Stationscenter udgør den egentlige 
bymidte i Vallensbæk og er ikke blot et trafikalt 
knudepunkt for S-tog og busser, men også ud-
gangspunktet for en perlerække af attraktive natur-
områder, havn, sportsfaciliteter, boligområder og 
erhvervspark mod nord. 

Idag er der ca. 3.000 passagerer på stationen. Ca. 
10% kommer med bus og 90% med bil, cykel eller 
går til stationen, hvilket bekræfter, at knudepunk-
tet er et byknudepunkt, der primært  betjener Val-
lensbæk. I takt med, at letbanestationen på Søndre 
Ringvej ibrugtages i 2025, vil antallet af rejsende, 
der benytter knudepunktet, stige. Beregninger 
viser, at omkring 7.000 passagerer forventes at 
benytte sig af de kollektive transporttilbud i 2035 
(Kilde: Trafikmodelberegninger, MOE, 2019). 

Idéoplæg bygger videre på eksisterende planer
Stationscentret ligger på begge sider af banen og 
indeholder både erhverv- og detailhandel. I forlæ-
gelse af centret nord for banen ligger byens rådhus 
og rådhusplads.
Fra centret er der adgang til S-togsstationen via 

en smøge mellem centrets butikker. Vallensbæk 
Kommune er i gang med både en trafikal og by-
mæssig omdannelse af knudepunktet, hvor der er 
er tre fokusområder – 1. at gøre adgangen til og 
fra stationen bedre, så den opfylder kravene om 
tilgængelighed og sikkerhed, 2. at skabe en bedre 
forbindelse til det nye letbanestop samt 3. at skabe 
mere opmærksomhed om hvad stationscentret 
rummer af tilbud til både rejsende og borgere. 
Derudover planlægges der at bygge op mod 1.200 
boliger på de stationære arealer1. 

Baggrunden for dette oplæg er et ønske om at 
få ideer til at gøre Vallensbæk stationscenter og 
bymidte til et stærk trafikalt og bymæssigt knu-
depunkt i fremtiden. Idéoplægget bygger videre 
på de planer og løsninger, der allerede er i spil for 
stationen og bymidten. 

Inspirationsoplægget er blevet til på baggrund af 
flere møder og workshops, hvor kommune, nære 
interessenter og udvalgte eksperter har samar-
bejdet om først at udpege og kvalificere de tre 

største udfordringer for knudepunktet, og derefter 
identificere hvilke potentialer, der er i forhold til at 
arbejde med transitorienteret byudvikling (TOB). 
Desuden er er der set på hvilke løsningskoncepter, 
der er mulige indenfor de organisatoriske rammer, 
partnerskaber og finansieringsformer. 

På TOB-idéudviklingsmødet for Vallensbæk Station 
deltog udover Vallensbæk Kommune repræsentan-
ter for ejerforeningerne i området og for Center 
Nord.  Der blev både kigget på udfordringerne og 

VALLENSBÆK – FREMTIDENS DYNAMISKE STATIONSBY 

Figur 4: Tilbringertransport i 2015 (Kilde: Trafikmodelbereg-
ninger, MOE, 2019).

Tilbringertransport Vallensbæk St. i 2015

Gang, cykel, bil Bus
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VALLENSBÆK STATION

drøftet de mange ønsker og løsninger til forbedring 
af knudepunktet, ligesom mulige tværgående sam-
arbejder og partnerskaber blev drøftet.

På idéudviklingsmødet blev der identificeret tre 
hovedudfordringer:
• Behov for bedre skift mellem de forskellige 

transporttilbud
• Manglende tydelig kobling mellem by og 

station
• Manglende identitet i bycentrum bl.a. fælles 

skiltning

I det følgende er en sammenfatning af de væsent-
ligste pointer fra idéudviklingsprocessen. Herefter 
beskrives udfordringer og potentialer og de løs-
ningskoncepter, der blev identificeret og udviklet 
på de omtalte møder og workshops.

Figur 5: Visualisering af letbanestop ved Vallensbæk Station, 
dinletbane.dk. 
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Et område, der lukker sig om sig selv
Vallensbæk Station har umiddelbart alt det man 
kan ønske sig i en stationskerneområde: detailhan-
del, café- og restaurant samt fitnesscentre, rådhus 
og kulturhus og nyopførte boliger, en skole samt 
ældreboliger. Men udfordringen er, at station og 
bymidte både hver for sig og sammen lukker sig 
om sig selv, og fra Ringvejen og det kommende 
letbanebanestop (se nr. 1 på figur 6) er det svært 
at se, at få hundrede meter derfra ligger der et by-
centrum. Potentialet er her at skabe synergi samt 
en god fysisk og visuel kontakt mellem letbanen og 
S-toget.

Stationsområdet og særligt centerområdet (se 
nr. 2 på figur 6) inviterer ikke til cykeltrafik og der 
er mange steder, hvor det ikke er tilladt at cyk-
le. Der er stort potentiale i at arbejde strategisk 
med at føre cykel- og fodgængerflow ind gennem 
bymidten på en sikker måde i forhold til både de 
gående og biltrafikken. Men, det kræver en dialog 
om mere fleksible parkeringsnormer i bymidten 
og mulighed for at nedlægge og/eller flytte parke-
ringspladser. 

Behov for effektive skift 
Omstigning mellem S-tog og bus på Søndre Ringvej 
sker via en trappe mellem perron og vej, hvilket 
også bliver skiftemulighederne i fremtiden. Det 
kan være mørkt at komme ned på ringvejen under 
broen om aftenen, og der er behov for at sikre kva-
litet i dette skifte. Da der ikke er elevator på stedet, 
vanskeliggøres skiftet mellem S-tog, bus og den 
kommende letbane for gangbesværede, brugere af 
kørestole og personer med barnevogn2. 

Stien langs banens nordside (se nr. 3 på figur 6) 
benyttes som adgang til busserne på ringvejen 
og som forbindelse til bymidten. Der er et stort 
potentiale i, at denne stiforbindelse opgraderes og 
dermed skaber bedre oplevelse i skiftet samt en 
bedre forbindelse til bymidten.  

Stationen ligger tæt på større indkørselsveje til 
København. Flere pendlerparkeringspladser vil 
kunne tiltrække flere passagerer til den kollektive 
transport. Dette skal tænkes ind i forbindelse med 
byudviklingen, da det i dag er svært at tilbyde 
langstidsparkering i området.  

Byudvikling
Der er stort potentiale i, at byudvikling i stations-
området kan bidrage til et større passagergrundlag 
og omdannelse af området. Byudviklingen ud mod 
Ringvejen kan være med til at skabe en forside-/
facadekarakter i en menneskelig skala, og synliggø-
re knudepunktet. Kommunen arbejder aktuelt på 
lokalplaner for 1.200 boliger inden for 1000 m fra 
stationen (se nr. 4 på figur 6). 

 1 UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Figur 6: Helhedsorienteret tilgang. Her vises en ny bykerne og 
stationsområde, der inviterer ind samt åbner op ud til bolig-
områderne, eksisterende funktioner, attraktioner mm.
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VALLENSBÆK STATION

ATTRAKTION:
ARKEN

Vallensbæk St.

ERHVERVSUDVIKLING:
Delta Park

BYUDVIKLING:
Boliger

ATTRAKTION:
Vallensbæk Strand

BYKERNE

34 1 2
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VALLENSBÆK STATION

På figur 7 ses det, at en stor del af arealet om-
kring stationen er privatejet af aktie-, anpart- eller 
andet selskab. Det er derfor vigtigt, at få de private 
grundejere med i samarbejdet om udvikling af 
knudepunktet.

Statsejet skov (Naturstyrelsen)

Kommunaltejet arealer

Statsejet (DSB)

Statsejet (Banedanmark)

Statsejet (DSB Ejendomsudvikling)

Statens ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme)

Uddannelsesinsitu�oner (Selvejene)

Private ak�e-, anpart- eller andet selskab

Regionsejet areal (Region Hovedstaden)

Skinner ejet af Banedanamark (inkl. perroner mm.)

Forening, legat eller selvejende ins�tu�on 
(Boligselskab, Menighedsråd etc.)

Statsejet skov (Naturstyrelsen)

Kommunaltejet arealer

Statsejet (DSB)

Statsejet (Banedanmark)

Statsejet (DSB Ejendomsudvikling)

Statens ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme)

Uddannelsesinsitu�oner (Selvejene)

Private ak�e-, anpart- eller andet selskab

Regionsejet areal (Region Hovedstaden)

Skinner ejet af Banedanamark (inkl. perroner mm.)

Forening, legat eller selvejende ins�tu�on 
(Boligselskab, Menighedsråd etc.)

Figur 7: Ejerforhold/ejere af matrikler og elementer 
omkring stationen. Private boliger og de kommunalt 
ejede vejarealer er ikke markeret på kortet.

 2
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VALLENSBÆK STATION

 2 LØSNINGSKONCEPTER

På de følgende sider illustreres og beskrives løs-
ningskoncepter på de tre hovedudfordringer, som 
Vallensbæk Station står overfor. Løsningskoncep-
terne tager udgangspunkt i de tre kvalitetspara-
metre for udvikling af velfungerende transport-
knudepunkter: bedre bymiljø, god opkobling samt 
effektive og brugervenlige skift. 

Figur 8: Inspirationsbillede fra Park am Gleisdreieck 
i Berlin, Tyskland.
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VALLENSBÆK STATION

Dette løsningskoncept handler om at arbejde stra-
tegisk med flowet af mennesker og med et tydeligt 
stisystem – evt. en oplyst sti, der inviterer cykel- og 
gangtrafik ind i bymidten og sikrer god opkobling 
til de omkringliggende områder. Hvis de rejsende 
skal benytte sig af detailhandelen, skal de opleve, 
at det er nemt at komme til/fra centret.

Løsningen skal fungere både som wayfinding og 
skabe sammenhæng og en tryg forbindelse. I 
forbindelse med letbanestoppet skal der etableres 
en tryg overgang over ringvejen, der bryder ve-
jens barriere og bedre kobler de omkringliggende 
områder til bymidten og stationen. Stiforbindelsen 
og wayfindingen kan også guide til andre ruter til 
fx rekreative områder og attraktioner. 

DEN GLØDENDE STI – ET ENTYDIGT 
DESIGN AF STIFORBINDELSER

Figur 9: Diagram for nyt greb på stiforbindelser.

Sø
ndre

 Ringv
ej Vallensbæ

k Torvevej

Centervej
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VALLENSBÆK STATION

High Line, New York, er et godt eksempel 
på, hvordan en gangbro og -forbindelse 
også kan være et rekreativt pusterum med 
træer, blomster og planter som visuelle 
elementer. Små oaser af grønt giver mu-
lighed for at nyde byrummet mellem de 
massive bebyggelser.

Figur 10: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for nyt greb for stiforbindelser.

LET AFLÆSELIGT BYRUM 
FOR FODGÆNGERE

VEJVISNING OG 
TRYG BELYSNING

INVITERER OG VISER VEJ 

Kunstinstallationen 1/4 Mile Arc, der 
reflekterer lys og omgivelsernes skiften-
de udtryk er vist øverst.
Nederst er Gadelampen Via Láctea, der 
er designet til at tegne linjer af lys. Lam-
perne kan stå enkeltvis eller som her 
placeret i forlængelse af hinanden i en 
ubrudt linje, der både leder og skaber 
tryghed i aftentimerne. 

Attraktive cykelforbindelser tiltrækker 
flere brugere. De skal både være synlige i 
byrummet, men også passere oplevelses-
rige bymiljøer, som fx cykelstien her langs 
Superkilen, København.

Bilfri plads og fodgængerpassage i Footscray, 
Melbourne, hvor pladsens indretning er form-
givet så den leder de gående samtidig med at 
der skabes mulighed for spontant ophold.  

OPLEVELSESRIG 
ADGANGVEJ 

STYRET BEPLANTNING OG
VISUEL FORSKØNNELSE 
MELLEM TÆT BEBYGGELSE
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VALLENSBÆK STATION

Gennem arkitektoniske, design- og belægnings-
mæssige greb kan indgangene til stationsområde 
fremhæves. Desuden kan byudvikling ud til ringve-
jen være med til at skabe en forside i menneskelig 
skala med åbne facader og ”øjne på gaden” ved 
det nye letbanestop. Sammen med ”den glødende 
sti” kan dette give de rejsende med letbanen fokus 
på områdets kvaliteter. 

TYDELIGGØRE INDGANGE OG 
SKABE ÅBNE FACADER 

Figur 11: Diagram for nyt synlighed omkring indgangene til 
stationstorvene.



15

VALLENSBÆK STATION

Figur 12: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for synlighed omkring indgange til stationstorvene.

BANAL, MEN SYNLIG 
PASSAGE

Norman Fosters design til Apple Store 
i Milano, Italien, har et rent udtryk, 
hvor simple elementer som trappen 
og vandfaldet bliver ledene i deres 
anvendelse og komposition. 

Nogle gange skal der ikke stort design 
til at komme ud med et klart budskab. 
Det kan virke banalt, men effekten er 
ingen i tivivl om: Det er den vej!

Stationsbygningen af White Arkitekter til Växjö 
Station, Sverige, inviterer byens borgere ind i 
’byens dagligstue’ med en stor, åben transparent 
stue og 1. sal. Indgangen er tydeligt formidlet og 
bliver en slags indslusningshul i glasset.

Der er lagt meget vægt på at skabe et attraktivt og trygt fodgænger-
miljø af høj kvalitet ved Del Mar Station, LA, USA. Dette er bl.a. gjort 
ved at etablere mange og varierede adgangsveje til stationen gennem 
mindre passager, gårdrum og en stor central plads. Der er en høj 
bebyggelsesprocent, dermed bliver indgange og porte til stationen 
essentielle for et trygt og tydeligt byrum.

INDBYDENDE 
FORBINDELSER, 
DER VARIERER I 
UDTRYK

.. OG VISER KLART VISER 
RETNNG TIL INDGANGE-
NE, DER STÅR SOM PORTE 
MELLEM BYGNINGERNE

TYDELIG INDGANG GENNEM 
STATIONSBYGNING

.. SAMT ADGANG 
FRA GANGBROEN

RENT DESIGN OG
ALTERNATIVE ELEMENTER
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Gennem den for omtalte ”glødende sti”, de tyde-
lige indgange og entydig skitning og wayfinding, 
samt evt. en informationspylon på ringvejen, 
brandes den dynamiske stationsby. Der skabes 
en identitet for hele stationsområdet - både nord 
og syd for banen. Der arbejdes strategisk med at 
tiltrække flere byrumsaktiviteter for at skabe liv - 
fx loppemarkeder, og der kan etableres legeplads 
eller udendørs træningsfaciliteter og events. 

BRANDING AF BYMIDTEN OG 
FLERE BYRUMSAKTIVITETER 

Figur 13: Diagram for én bymidte.
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Figur 14: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for én bymidte.

MARKEDSDAGE PÅ 
STATIONSTORVENE

POP-STREET FOOD

FORSKØNNELSE AF BY-
RUMMENE I STEMNING AF 
STATIONSFORPLADSER

TRÆKKE DETAILHANDEL OG 
FUNKTIONER UD I BYRUMMET

ALTERNATIVE KONCEPTER FOR 
DETAILHANDEL, FX SOM CAFÉ 
OG CYKELVÆRKSTED

I sommermånederne kan markedsdage virkelig 
aktivere byrum og pladser. Branding og den tilbage-
vendende begivenhed har vist sig som gode, under-
støttende tiltag. Her Mauerpark Flohmarket i Berlin, 
Tyskland. Flere steder i verden ses kombinationen af de-

tailhandel og services, som fx dette cykelværk-
sted og café i Portland, USA. 

Street food-steder skyder op i landets største 
byer, hvor successen har været tydelig. Mid-
lertidige street food-områder aktiverer byens 
rum og tiltrækker besøgende.

Butiksfacader og belægning er to 
seperate flader de fleste steder, 
men nogle gange kan den ene 
flade aktiveres fx med maling for 
at bidrage til den anden. 

Forskønnelse af byrum kan have 
mange udtryk og former fx på 
Godsbanearealet i Aalborg, er 
det gjort med spor af byrum-
mets historie. Gamle skinner 
bruges til at aftegne bede og 
nicher i byrummet, fungerer 
som LAR-løsninger.
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 3 FINANSIERINGSMODELLER OG 
NYE PARTNERSKABER 

Ideerne i dette oplæg kan samlet set godt koste et 
tocifret millionbeløb.

Finansiering af ideerne må basere sig både på 
offentlige og private midler og evt. også fondsstøt-
te. I forbindelse med byudviklingen kan der evt. 
skaffes finansiering til dele af den foreslåede sti 
gennem en udbygningsaftale.  

En udbygningsaftale er, når kommunerne indgår 
frivillige aftaler med private grundejere om at 
medfinansiere et fysisk infrastrukturanlæg i for-
bindelse med byudvikling. Det kan være stier, veje, 
pladser, parker, mm.

Det er vigtigt at skabe ejerskab til løsningerne og 
formidle en samlet fortælling om knudepunktet 
Vallensbæk og den mérværdi, som ideerne kan 
give til området. Derfor kan Vallensbæk Kommu-
ne med fordel påtage sig en facilitatorrolle i den 
videre TOB-udvikling og sammen med de vigtigste 
interessenter udvikle vision og helhedsplan for 
stationsbyen. 

Figur 15: Billede fra Vallensbæk Stationstorv Nord, hvor 
indgangen til S-togsstationen er delvist skjult i hjørnet i 
venstre side. Adgangsvejene for cykler og gående er udenom 
parkeringspladsen.
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HVORDAN KAN VALLENSBÆK 
STATION STYRKES I FREMTIDEN?

En fælles fortælling 
Der er behov for en sammenhængende vision for 
Vallensbæk Station og bymidte med et tydeligt 
narrativ, der beskriver kvaliteten i den fremtidige 
stationsby, hvor effektive skift og flowet af menne-
sker skaber en dynamisk og levende bykerne.

Drivkraft for udviklingen 
Den kommende letbane med station ved banebro-
en på Søndre Ringvej er den vigtigste drivkraft for 
forandringen, da den vil gøre investeringer i de sta-
tionsnære arealer mere attraktive og øger dermed 
muligheden for at skabe en mere indbydende og 
synlig bymidte. At detailhandlen i stationscentret 
også er under pres, øger desto mere behovet for at 
innovere og samtænke løsninger.  

Fysiske ændringer 
Byudvikling med nye bebyggelser ud til Søndre 
Ringvej kan være med til at skabe et større passa-

gergrundlag for den kollektive transport og mar-
kere, at der ligger en attraktiv bymidte inde bag 
bevoksningen. Et markant og oplyst stisystem med 
kunstneriske elementer kan også tiltrække op-
mærksomhed og flow gennem stationstorvet. 

Organisering og samarbejde 
Vallensbæk Kommune kan med fordel tage en faci-
litatorrolle i den videre TOB-udvikling og sammen 
med de vigtigste interessenter udvikle vision og 
helhedsplan for stationsbyen. 

Finansieringsmuligheder 
Finansiering af ideerne i dette oplæg skal både 
basere sig på offentlige og private midler, evt. også 
fondsstøtte. I forbindelse med byudviklingen kan 
der evt. skaffes finansiering til dele af den foreslåe-
de sti gennem en udbygningsaftale. 

 4 SAMMENFATNING

Figur 16: Den nuværende forbindelse mellem den kommende 
letbane og S-togene.
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KILDER:
1 Vallensbæk Kommuneplan 2016-2028

https://www.vallensbaek.dk/service/
bolig-og-byggeri/kommuneplan-2016

2 Hovedstadens Letbane,
https://www.dinletbane.dk/foelg-
byggeriet/vallensbaek/

Figur 17: Den nuværende stiforbindelse mellem den 
kommende letbane og S-togstationen.

Figur 18: Cykel- og gangforbindelsen langs Søndre Ringvej. 


