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VÆRLØSE BYMIDTE

mere intim, mere oplevelsesrig, mere grøn - mere værløse

Værløse Bymidte - potentialer og udfordringer
Værløse bymidte er skabt i løbet af 1950’erne og 1960’erne,
da Værløse voksede fra at være landsby til et større bysamfund. Etableringen skete gennem en detaljeret udformning
og projektering af den Røde Plads samt den nærliggende
plads ved biblioteket og biografen. De bærende idéer var
at skabe et bytorv i traditionel forstand. Bymidten skulle
fungere som et samlet hele gennem en ensartet belægning bestående af røde klinker.

ikke mindst S-togsstationen med direkte forbindelse til København og Farum ligger
tæt på bymidten.Den centrale del af Bymidten er etableret omkring en nord/syd- og
en øst/vestgående akse (byrumsakserne), der mødes på Scenetorvet.

tionen og op til butikkerne på gågaden og den Røde Plads. Herudover er strækningen
fra stationen til Scenetorvet kendetegnet ved ”døde” facader uden butikker eller andre
udadvendte funktioner.

Værløse Bymidte er således et aktivt og attraktivt butikscenter. Der er dog nogle udfordringer, der skal tages fat på for at gøre Bymidten endnu mere attraktiv for de besøgende, de handlende og beboerne og dermed fremtidssikre den som et kraftfuldt
handelscentrum i en stadig hårdere konkurrence med andre detailhandelscentre i
regionen. Disse udfordringer er:

Manglende synlighed fra de omkransende veje

Bymidten afgrænses af Fiskebækvej, Skovgårds Allé, Stiager og Kollekollevej.
Den centrale del af bymidten har en klar identitet som udendørs indkøbscenter
kendetegnet af den røde klinkebelægning samt en udstrakt brug af røde sten
i bygningerne. Der er et stort antal detailhandelsbutikker samt nogle udvalgsvarebutikker, og der er et velfungerende kulturhus, Galaksen, et bibliotek, en
biograf samt enkelte restauranter og cafeer. Bymidten indeholder desuden en
række ejer-, andels- og almene boliger og et mindre antal liberale erhverv. Og

Den Røde Plads, der udgør en meget stor del af den samlede bymidte, er i dag en
stor og åben plads, der bliver brugt til parkering. Det er ikke en plads, der inviterer til
ophold, og det er svært at overskue pladsen i forhold til hvilke butikker, der ligger hvor.

centralt på den røde plads
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For lidt intimitet og invitation til ophold

Uklar sammenhæng mellem S-togsstationen og den centrale
del af bymidten

Når man kører ad de omkransende veje - Fiskebækvej, Skovgårds Allé, Stiager og Kollekollevej - fornemmer man ikke, at man kører rundt om et bycenter, da hovedparten
af strækningen er afskærmet med træer.

For lidt plads til større udvalgsvarebutikker

En analyse af detailhandlen i Værløse Bymidte fra 2011 viser, at de enkelte butikkers
areal er relativt lille, hvilket gør det vanskeligt at tiltrække større udvalgsvarebutikker.
Det er disse udfordringer, udviklingsplanen arbejder med. Svaret er, at bymidtens attraktivitet kan styrkes yderligere gennem nybyggeri, et klart by-design, mere grønt
og flere aktiviteter.

Når man ankommer med S-toget, fremgår det ikke tydeligt, at der ligger et attraktivt
handelscentrum få minutters gang fra stationen. Man bliver ikke naturligt ledt fra sta-

Pladsen ved kvickly

den røde plads - med kig ned mod den centrale plads

Værløse Bymidte -luftfoto, bymidten
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Interessent- og parkeringsanalyse
For at kvalificere arbejdet med udviklingsplanen er der
foretaget en interessentanalyse og en parkeringsanalyse1.
Formålet med interessentanalysen har været at få input
fra brugerne af Bymidten til, hvad der fungerer godt, og
hvordan Bymidtens attraktivitet kan styrkes. Analysen har
omfattet:
• Møder med Centerforeningen, Kulturhuset Galaksen,
Dansk Almennyttige Boligselskab (DAB)/ Værløse Almennyttige Boligselskab samt Nordea Ejendomme
• Workshop med deltagelse af Centerforeningen, Biografen og kommunen
• Interviews med handlende i bymidten

PARKERING BAG VED POSTHUSET
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Interessentanalysen viste, at der generelt er stor tilfredshed med Bymidten, men afdækkede også nogle af de udfordringer, der er for at sikre en stærk fremtidig udvikling.
Herudover fremkom der en række konkrete forslag - store som små - til, hvordan Bymidten kan gøres til et bedre sted at være og handle.

dage og 80% om lørdagen . Det betyder, at der samlet set er rigelig kapacitet. Der kan
endda inddrages 50-55 pladser til andre formål, der skaber liv og aktivitet i byen, uden
at den samlede kapacitet vil nærme sig et kritisk niveau på de centrale pladser.
1

Begge analyser er afrapporteret i selvstændige notater

Formålet med parkeringsanalysen har været at opgøre belægningsprocenten for Ppladserne i Bymidten for at afdække, om der er et evt. overskud af p-pladser, der giver
mulighed for at skabe plads til nybyggeri i bymidten ved at bygge på nogle af P-arealerne uden at forringe mulighederne for at parkere tæt på butikkerne.
Belægningsprocenten blev talt en onsdag eftermiddag mellem 16 og 18 og en lørdag
formiddag mellem 11 og 13.
Når belægningsprocenten nærmer sig 80%, begynder det at være sværere at finde en
ledig plads, men det er først kritisk, når belægningsprocenten er over 90%.
Den samlede belægningsprocent er på knap 50% på hverdage og knap 60% om lørdagen. På de mest centrale p-pladser er belægningsprocenten på maks. 60% på hver-

PARKERING OVENPÅ P-KÆLDEREN

parkering ved gaDEKÆRSVEJ
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vision

Udviklingen af den fremtidig bymidte skal styrke og bygger videre på de kvaliteter, der findes i bymidten i dag. Bymidten skal opleves gennem et forløb af intime, aktive og identitetsstærke byrum. Den skal være veldefineret og tæt bebygget i en skala, der svarer til den eksisterende.
Ved at styrke bymidtens eksisterende udtryk og gennem dannelse af nye intime og aktive byrum skal attraktiviteten af
Værløse bymidte således styrkes til glæde for eksisterende og kommende beboere, besøgende og de handlende. Der
skal skabes mere liv i bymidten gennem nybyggeri og ved at skabe flere aktiviteter i byrummene.
Nyt byggeri vil
• give mulighed for flere butikker og butikslokaler med et større areal, så detailhandlen styrkes
• skabe flere erhvervslokaler, nye boliger og mere varierede boligformer
• gøre bymidten mere synlig ved at give den en bymæssig karakter set fra de omkringliggende veje
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VÆRLØSE BYMIDTE IDAG

VÆRLØSE BYMIDTE IMORGEN

koncept diagram
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oversigtsbillede
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primære principper
Udviklingsplanen er en plan bestående af 2 faser. Den
første fase forventes gennemført inden for en periode på
ca. 5 år. Den anden fase er mere langsigtet og skal gennemføres i den takt, efterspørgslen og markedet muliggør
det. Planen bygger på at sikre indhold og kvalitet frem for
den hurtige løsning og laveste omkostninger. For at imødekomme dette bygger planen på 8 udviklingsprincipper,
der tilsammen fungerer som en værktøjskasse til udvikling
af de bymæssige kvaliteter ved at udstikke en ramme med
retningslinjer, der sikrer, at Værløse Bymidte kan udvikles
og manifestere sig fysisk på mange forskellige måder.

BYRUMSAKSErne styrkes
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Princip #1: Styrkelse af byrumsakserne

Byrumsakserne udgør den centrale del af bymidten, og skaber sammenhæng fra nord
til syd og fra øst til vest. Det er vigtigt, at der i alle aksernes 4 ender er såkaldte ankerpunkter, der gør det interessant at komme der, så hele bymidten bliver aktiv og
levende. Stationen skal være ankerpunkt i krydsets sydlige ende, hvilket kræver, at der
skabes bedre forbindelse fra stationen til pladsen, hvor akserne krydser. Herudover vil
en større udvalgsvarebutik ved stationen kunne styrke det sydlige ankerpunkt. Der er
allerede stærke ankerpunkter i den østlige og vestlige ende af byrumsakserne (hhv.
Galaksen og torvet ved Kvickly). Men der skal skabes et ankerpunkt i den nordlige
ende, der skaber liv og styrker handlen. Byrumsakserne skal danne ramme om al han-

del og om det offentlige liv i bymidten. Der skal fortsat være en kombination af dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Fremtidige udvalgsvarebutikker vil dog med stor
sandsynlighed kræve mere plads, end de nuværende butikker giver mulighed for. Det
skal dels afhjælpes gennem nybyggeri, og dels ved at give mulighed for at slå nogle af
de nuværende butikslokaler sammen. Der skal i den forbindelse arbejdes aktivt med
omrokering af de nuværende butikker, hvilket også kan give mulighed for at sikre, at
der kan skabes en ankerbutik (udvalgsvarebutik) i den nordlige ende.
Planen vil på den måde sikre, at der i Værløse bymidte skabes mulighed for nye udvalgsvarebutikker samt butikker til mere pladskrævende varegrupper, som f.eks. byggemarked eller en større møbelbutik. Denne kombination vil styrke Værløse Bymidtes
konkurrenceevne i forhold til andre bycentre, da de fleste byer vælger at holde de
mere pladskrævende butikker udenfor bykernen.

en tættere bymidte

Princip #2: En mere tæt, intim og synlig bymidte

Nyt byggeri på udvalgte steder er en forudsætning for at skabe tætte og intime byrum
med mere liv, samt for at gøre bymidten mere synlig fra de omkringliggende veje.
Nybyggeri skal ske i respekt for de eksisterende bygninger og funktioner i bymidten.
Dvs. at nye bygninger skal genere naboer mindst muligt både i forhold til bygningernes størrelse og placering. Det gælder f.eks. i forhold til tilgængeligheden til eksisterende butikker for kunder og leverandører samt skyggevirkninger og indbliksgener i
eksisterende boliger. Som udgangspunkt skal nyt byggeri opføres i 1-3 etager, dog
kan bygningshøjden enkelte steder i kanten, hvor der er langt til naboer, gå op til 6-8
etager for at styrke den bymæssige identitet og synlighed samt for at gøre det mere
attraktivt for mulige investorer at engagere sig i bymidtens udvikling.

Princip #3: Forskellige og mere oplevelsesrige byrum

Bymidten skal have en samlet identitet kendetegnet ved valg af materialer og byrumsinventar. Men de enkelte byrum skal også have deres egen identitet defineret af
de aktiviteter og oplevelser, de tilbyder. Der skal generelt flere aktiviteter i byens rum
for at gøre bymidten mere attraktiv og tiltrække flere besøgende. Det gælder for såvel
de eksisterende som de nye byrum, der skabes med planen. Der skal derfor udarbejdes
en byrums-designmanual, som skal gælde for hele bymidten.

BOLDBANE
PETANQUE
EVENT
VANDELEMENT
UDSTILLING

mere OPLEVELSESRIGE BYRUM

Princip #4: Flere grønne elementer

Bymidtens attraktivitet skal øges ved at etablere flere grønne elementer. De grønne
elementer i byrummene skal tænkes ind i den strategi for de enkelte rums identitet,
der er nævnt under princip #2. Herudover skal der etableres flere grønne facader og
grønne tage, og bygningernes bagsider skal så vidt muligt have et grønt udtryk, uden
at det går ud over parkeringskapaciteten. Der skal laves en samlet strategi for det
grønne i bymidten. Et væsentligt element heri skal være, hvordan en naturlig regnvandshåndtering kan fremmes, eksempelvis små bassiner og vandrender, hvor vandet
bliver synligt.

LEGEPLADS
CAFÉ & OPHOLD
SKATE
CYKEL
SIDDEELEMENT

FLERE GRØNNE ELEMENTER
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Princip #5: En samlet flade

Bymidten er i dag karakteriseret ved den røde teglstensbelægning i byrumsakserne
samt på nogle tilstødende strækninger. Dette giver bymidten en stærk identitet, der
skal bygges videre på, ved over tid at belægge hele områdets offentlige uderum med
de røde sten. Den røde identitet skal understøttes af krav om røde sten som udvendigt
materiale på nye bygninger. Bymidten er i dag karakteriseret ved bygningernes forskellige arkitektur - det skal også gælde for fremtidigt byggeri. Dog skal der stilles krav
til materialevalg gennem udarbejdelse af et byrumskatalog og ved at stille præcise
lokalplankrav, specielt for at sikre den røde identitet.

Princip #6: Bæredygtig infrastruktur

Bymidten er i dag velforsynet med parkeringspladser. Værløse bymidte er således kåret som den handelsby, der har Danmarks bedste parkeringsforhold i 2012. Det skal
fortsat sikres, at der er tilstrækkelig parkering tæt på butikkerne, men den skal så vidt
muligt samles på butikkernes bagside og i størst muligt omfang lægges under terræn.
Det betyder, at der så vidt muligt skal etableres p-kældre i forbindelse med alt nybyggeri. Parkering på selve den røde plads skal afvikles over tid, og byrumsakserne skal
forbeholdes cykler og gående. Der skal sikres en god tilgængelighed fra de omkringliggende veje samt en fortsat effektiv varetransport til butikkerne.

ADGANGSVEJE TIL BILER
CYKEL- OG GANGOMRÅDE
P

P

P

P

P

P

P

P

EN SAMLENDE FLADE
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bæredygtig INFRASTRUKTUR

Princip #7: Byrumshierarki

Bymidten er i dag, og skal fortsat være, opdelt i offentlige, semioffentlige og semiprivate rum. De offentlige rum udgøres primært af byrumsakserne, de semioffentlige af
vejarealerne omkring boligbebyggelserne og de semiprivate af områderne, der ligger
umiddelbart op af boligbebyggelserne.

Princip # 8: Funktionsopdeling

Værløse bymidte skal fortsat have en klar funktionsopdeling, således at alle publikumsrettede aktiviteter - handel, kultur og offentlige institutioner - sker i byrumsakserne, og bolig og erhverv primært lokaliseres i kanten af bymidten.
I det følgende er udviklingsplanens to faser beskrevet. For at vise at det er en fleksibel
plan, der åbner for forskellige løsninger til at gøre Værløse Bymidte mere attraktiv ud
fra de 8 udviklingsprincipper, er der beskrevet to forskellige scenarier for hver af de 2
faser.

DETAILHANDEL
INSTITUTIONER
KULTUR
BOLIG
KONTOR

OFFENTLIGT
SEMI-OFFENTLIGT
SEMI-PRIVAT

BYRUMSHIERARKI

FUNKTIONER
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bymidteplan - SCENARIE 01 - fase 01
Planens første fase fokuserer på at styrke byrumskrydset. Den
forventes gennemført inden for ca. 5 år, hvis markedsvilkårene
tillader det.
Der etableres en ny 3-4 etages bygning nord for banen på den del af den nuværende
P-plads, der ligger tættest på stationsbygningen. Bygningen skal etableres med underjordisk parkering, butiksareal til en større pladskrævende udvalgsvarebutik i stueetagen og eksempelvis fitnesscenter og boliger på de øvrige etager.
Der bygges en ny stationsbygning og etableres en ny stationsplads.
Adgangen til og fra selve stationen ændres, så man ankommer direkte til dette nye
byrum. Byrummet skal omkranses af butikker, sådan at man allerede her oplever at
ankomme til et aktivt handelscentrum. Post Danmarks nuværende bygning ombygges

og åbnes mere op mod byrumsaksen, eller erstattes af en ny bygning med butikker
eller f.eks. en børneinstitution i stueetagen. Dette vil binde stationen sammen med
den centrale plads, som en aktiv handelsgade.
Den Røde Plads skal gøres mere levende ved at etablere en ny bygning på pladsen,
som skal bryde den meget store og lidt diffuse flade, der kendetegner pladsen i dag.
Det vil skabe mulighed for at etablere nye og mere intime og spændende byrum. Bygningen skal være i en etage og give mulighed for etablering af nye detailhandelsbutikker, gerne med fokus på delikatessevarer. Denne fortætning vil skønsmæssigt betyde,
at der skal nedlægges ca. 50 p-pladser. Ifølge den parkeringsanalyse, der er udarbejdet som en del af udviklingsplanen, er dette muligt, uden at der kommer til at mangle
parkeringskapacitet i den centrale del af bymidten.

En vigtig del af realiseringen af den første fase vil være at arbejde med identiteten
af de forskellige byrum både de nuværende og de nye ved stationen og på den røde
plads. Hvert byrum bør have sin egen markante identitet. Det kan være i form af aktiviteter som f.eks. leg, sport og markedsplads. Eller i form af særlige kvaliteter, der gør
det attraktivt at opholde sig i byrummet, f.eks. gennem etablering af vandarealer eller
særlige grønne strukturer. Der bør således udarbejdes et byrumskatalog, der fastlægger identiteten for hvert byrum, samt de tiltag det vil kræve at skabe denne identitet.

NY BYGNING I 3-4 ETAGER

SKITSE AF DEN NYE STATIONSPLADS - SET FRA BYRUMSAKSERNES KRYDS (DEN CENTRALE PLADS)
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strukturplan- SCENARIE 01 - fase 01
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1 ETAGE
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DETAILHANDEL OG KONTOR

N
strukturplan 1:2000
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bymidteplan - SCENARIE 01 - fase 02
Planens anden fase, der forventes gennemført over en længere
årrække, fokuserer på nybyggeri i bymidtens kant samt yderligere byggeri i dens centrale del.
Syd for S-banen i det syd/østlige hjørne af bymidten foreslås opført en markant bygning til erhvervsformål. Denne bygning kan alt efter behov opføres i op til 6 etager for
at give en stærk bymæssig identitet og sikre maksimal synlighed fra de omkringliggende veje. Herudover kan der langs banen opføres en række bygninger til bolig og
erhvervsformål i 2-4 etagers højde.

Langs bymidtens vestlige kant skal der bygges en række nye boligbebyggelser, der
indpasses efter de eksisterende. I den nordvestlige ende kan der bygges nye vinkelbygninger til de eksisterende vinkelhuse. Dette vil dels give en synlig bymæssig kant
ud til Fiskebækvej dels give mulighed for at skabe nogle attraktive gårdrum, der er
afskærmet fra Fiskebækvej til glæde for de nye og de eksisterende beboere.
I takt med efterspørgselen skal der på de nuværende parkeringspladser i den centrale
del af bymidten fortættes med bygninger til kommunale institutioner samt liberalt erhverv. Det forudsættes, at der som for alle de øvrige byggerier etableres underjordisk

NY BYGNING I 1-2 ETAGER

SKITSE AF NYT BYRUM BAG POSTHUSET

16

visionsplan for væreløse bymidte, udviklet af cowi og adept

parkering til erstatning for de p-pladser, der inddrages i forbindelse med byggerierne.
Efterhånden som det kommunale budget tillader det, og udbygningen udenfor byrumsakserne sker, skal den nuværende belægning udskiftes med røde teglsten, så
hele bymidten får en ensartet flade.

strukturplan - SCENARIE 01 - fase 02

1 ETAGE
839m2

3 ETAGER
594m2

2-6 ETAGER
3716m2
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CYKEL VÆRKSTED
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strukturplan 1:2000
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bymidteplan - SCENARIE 02 - fase 01
Det vigtigste element i scenario 2s første fase er etableringen af
en større bygning i nordenden af den røde plads samt en udbygning midt på pladsen.

plads op, sådan at der kan skabes to mere intime byrum på hver side af bygningen.
Herudover illustreres planens fleksibilitet ved at indikere, at en del af det nybyggeri,
der er beskrevet i Scenario 1 - fase 2, kan opføres i den første fase, hvis efterspørgsel
og markedsvilkår tillader det.

Bygningen i nordenden vil give mulighed for at etablere et supermarked eller en udvalgsvarebutik, der vil styrke attraktionsværdien i denne del af pladsen. Udbygningen
midt på pladsen vil give mulighed for en større udvalgsvarebutik samt dele den røde

NY BYGNINGPÅ DEN RØDE PLADS I 1 ETAGE

SKITSE AF DEN CENTRALE PLADS MED EN MERE DEFINERET RUM MOD DEN RØDE PLADS
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strukturplan - SCENARIE 02 - fase 01

2 ETAGER
3300m2

P
P

1 ETAGE
1300m2

PETANQUE BANE
MIDLERTIDIGE
UDSTILLINGER

UDENDØRS
SERVERING

CENTRALPLADSEN
PLADS TIL EVENTS
VAND ELEMENT

UDENDØRS
SERVERING
SKATE ELEMENTER

LEGEPLADS

STATIONSBYGNING
1 ETAGE
507m2
NY STATIONSPLADS
3 ETAGER
2762m2
3 ETAGER
2762m2
DETAILHANDEL OG KONTOR
DETAILHANDEL OG KONTOR

ADGANG TIL P-KÆLDER

2-3 ETAGER
4105m2

2 ETAGER
1202m2
3 ETAGER
1761m2

4 ETAGER
1996m2

N

3 ETAGER
2391m2
ADGANG TIL P-KÆLDER

2 -6 ETAGER
2584m2
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bymidteplan - SCENARIE 02 - fase 02
Det andet scenario i fase 2 illustrerer muligheden for af arbejde
med forskellig formgivning af de enkelte bygninger.
Således foreslås det i dette scenarie, at de nye boligbebyggelser i det nordvestlige
hjørne udformes, så der skabes en åbning til gårdrummet mod syd for at tillade maksimalt lysindfald. Ligeledes foreslås en ændret formgivning for en række af de øvrige
bygninger sammenlignet med forslagene i scenario 1.

SKITSE AF NY PLADS TIL UDSTILLING OG PERFORMANCE I DET EKSISTERENDE BYRUM VED KULTURHUSET
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strukturplan - SCENARIE 02 - fase 02

1 ETAGE
839m2

3 ETAGER
594m2
2 ETAGER
3200m2
ADGANG TIL P-KÆLDER

3 ETAGER
702m2

BOLDBUR

1 ETAGE
881m2

3 ETAGER
588m2
1 ETAGE
900m2

3 ETAGER
3200m2

2 ETAGER
740m2
P - KÆLDER
3 ETAGER
1200m2
2 ETAGER
800m2

PETANQUE BANE
MIDLERTIDIGE
UDSTILLINGER

UDENDØRS
SERVERING

2-3 ETAGER
1452m2

CENTRALPLADSEN
PLADS TIL EVENTS
VAND ELEMENT

DETAILHANDEL OG KONTOR
2 -4 ETAGER
2394m2

UDENDØRS
SERVERING

SKATE ELEMENTER
3 ETAGER
2748m2
DETAILHANDEL OG KONTOR

ADGANG TIL P-KÆLDER

LEGEPLADS
2 ETAGER
3250m2

3 ETAGER
2154m2
ADGANG TIL P-KÆLDER

SIDDEMØBEL

KORTTIDSPARKERING
OG TAXA

STATIONSBYGNING
2 ETAGER
3036m2

2 ETAGER
950m2

1 ETAGE
507m2

ADGANG TIL P-KÆLDER

KONTOR OG INSTITUTION

NY STATIONSPLADS
3 ETAGER
2762m2
3 ETAGER
2762m2
DETAILHANDEL OG KONTOR
DETAILHANDEL OG KONTOR

ADGANG TIL P-KÆLDER

2-3 ETAGER
4105m2

2 ETAGER
1202m2

CYKEL VÆRKSTED

3 ETAGER
1761m2

4 ETAGER
1996m2

N

3 ETAGER
2391m2
ADGANG TIL P-KÆLDER

2 -6 ETAGER
2584m2
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de første tiltag
Det er vigtigt hurtigt at få sat en proces i gang, der fastlægger
de forskellige byrums identitet, samt hvilke aktiviteter der skal
være i hvert enkelt byrum. Det vil muliggøre at omdannelsen af
de eksisterende byrum kan gå i gang med det samme samt, at
det vil stå klart, hvordan de nye byrum, der dannes som følge af
nybyggeri i bymidten, skal designes.

En integreret del af denne proces vil være at definere principper for valg af materialer
og byrumsinventar for hele bymidten for at sikre en stærk samlet identitet.
Udover Furesø kommune bør processen i videst muligt omfang inddrage brugerne af
bymidten, herunder Centerforeningen, kulturinstitutionerne samt interesserede beboere. Processen skal munde ud i et samlet byrumskatalog.

munikere og skabe dialog omkring den samlede udviklingsplan. Det kan man gøre
ved eksempelvist at etablere et stort byrumsmøbel, der er inspireret af visionsplanen
for Værløse. En form for storskalamodel der både kan bruges til at sidde og lege på,
men samtidig også kommunikere visionsplanens principper.

Konkret foreslås en proces, der igangsætter en omdannelse af det nuværende scenetorv for at skabe mere liv. Vi foreslår, at man bruger denne proces til samtidig at kom-

EKSEMPEL FRA FREDERIKSBERG HVOR DET NYE KULTURHUS VED FLINTHOLM STATION BLEV BYGGET I EN FYSISK MODEL DER FUNGERE SOM EN MIDLERTIDIGE LEGEPLADS DER BL.A. FACILITEREDE DIALOG MED OMRÅDETS BRUGERE.
22
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DE FØRSTE TILTAG - FOKUSOMRÅDE
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