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 REPLACEMAKING® │ Værløse | Udgangspunktet 

Moving 
Bymidten er i dag omsluttet af større 
indfaldsveje der udgør en række 
omkringliggende trafikale barrierer. Her er 
tempoet højt, vejene bredde og biltrafikken 
stor. 

 

Market 
Områdets market-funktioner er samlet omkring 
Den Røde Plads, Pladsen foran Irma og Kvickly 
og det mindre strøggadeforløb der forbinder de 
to områder. Her er nogle af områdets mest 
attraktive og velbesøgte ankerbutikker 
beliggende, såsom Meny, Kvickly og Irma.  
 

Meeting 
Biograftorvet udgør i dag områdets primære 
sociale knudepunkt. Her er især 
udeserveringen foran Værløse Bio og Furesø 
Steakhouse populære meeting-funktioner 
blandt de mennesker der bor og opholder sig i 
Bymidten. Pladsen er bred, afskærmet fra 
resten af bymidten og der er adgang til sollys 
på pladsen. 
Der er ingen enkeltstående café-koncepter i 
Værløse Bymidte.   

        Moving – bil/bus 
        Moving – fod/cykel 
      
        Market 
        Svag Market 
 
        Meeting 
        Svag Meeting 
 

Ellebjergvej 
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REPLACEMAKING® │ Værløse Bymidte│ Analyseområde 

Gaderne og pladserne i og omkring Værløse Bymidte 
har forskelligartet skalering, strukturer og funktioner, 
der påvirker den måde mennesker anvender det 
fysiske rum på i dag. Disse forskellige områder er 
inddelt i 4 zoner, der tilsammen udgør Værløse 
Bymidte.  
Inddelingen i zoner gør de muligt at skabe en samlet 
udvikling af Bymidten, med afsæt i de 
forskelligartede muligheder og behov der er for 
udvikling i hver af områdets 4 zoner  - og som 
forstærker karakteren i hver del af Bymidten. 
  
I praksis gør denne inddeling det enklere at træffe de 
rette beslutninger i den fremadrettede udvikling, 
baseret på en forståelse af hvilke events, skiltning, 
funktioner og udvalg der er hensigtsmæssig i én 
zone og hvilke der hensigtsmæssige i en anden.   

 

Følgende gader og pladser indgår i replacemaking 
analysen: 

 

Zone 1  

Består Kirke Værløsevej, Kollekollevej, Læssevej, 
Skovgårds Alle, Ballerupvej, Stiager og Værløse 
Station.  

 

Zone 2  

Består af Den Røde Plads. 

 

Zone 3  

Består af Biograftorvet.  

 

Zone 4 

Består af Torvet v. Kvickly samt det mindre 
strøggadeforløb, der forbinder området til Den Røde 
Plads. 

 

Den 
Røde 
Plads 

Mozarts 
Plads 

Ellebjergvej 
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Zone 1  
Kirke Værløsevej, 

Kollekollevej, 
Læssevej, 

Skovgårds Alle, 
Ballerupvej, 

Stiager, Værløse 
Station  



REPLACEMAKING® │ ZONE 1 | Udgangspunktet 

Replacemaking 

 

Zone 1 er det mest udprægede moving-område 
indenfor de fire zoner. Her er vejene bredde, 
tempoet højt og  koncentrationen af billister stor. 
Butiksudvalget i zone 1 er afstemt med områdets 
høje trafik. Her er en stor koncentration af service 
koncepter såsom autoforhandlere og tankstationer - 
og butikkerne er samlet i mindre fragmenter, i store 
bygninger med blandet erhverv.  

 

I områderne omkring Skovgårds Alle og 
Kollekollevej udlignes trafikken og gaderne befærdes 
af flere bløde trafikanter. Butiksudvalget i denne del 
af zonen er fortsat afstemt med områdets moving-
funktion, men er mere målrettet fodgængere og 
cyklister. Her er andelen af frisører og kiosker større. 

 

På Læssevej er en række butikker beliggende i 
forlængelse af hinanden. Her findes blandt andet 
Netto, som er en populær handelsdestination blandt 
borgerne i Værløse.  

 

Fra Skovgårds Allé, Fiskebækgade, Stiager og fra 
Værløse st. er der adgang til Bymidten. Disse 
forbindingspunkter er markeret med pile på kortet.  

 

Der er ingen meeting-funktioner i zonen.   
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REPLACEMAKING® │ ZONE 1 | Strategi 

Replacemaking 

Zone 1 bør fortsat være målrettet den høje andel af 
både hårde og bløde trafikanter, der dagligt befærder 
de omkringliggende indfaldsveje. Butiksudvalget bør 
afspejle de behov der opstår på farten. 

 

Kiosker, pizzeriaer, frisører, blomsterforretninger, 
autoforhandlere og cykelmekanikere er alle 
koncepter, der imødekommer mennesker i 
bevægelse. Butikkerne skal alle have en tydelig og 
attraktiv skiltning, der både henvender sig til 
områdets bløde og hårde trafikanter.  

  

Der skal arbejdes aktivt med at nedbryde de 
eksisterende barrierer der i dag udgøres af de bredde 
omkringliggende indfaldsveje. Zonen skal indbyde til 
ophold i Bymidten og fange billisternes 
opmærksomhed mens de passerer området. Det skal 
være let at træffe beslutningen om at  besøge 
Bymidten. Dette belyses yderligere i afsnittet 
omkring facader og skiltning i zone 1.   

 

Der er ikke behov for meeting-funktioner i zone 1.   
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Skiltning & facader 



FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet 
 

Zone 1 udgør i dag en trafikal barriere omkring Bymidten. 
Skiltning er et relativt enkelt og effektivt kneb, der kan bidrage til at 
skabe større attraktivitet og sammenhæng mellem Bymidten og de 
omkringliggende indfaldsveje.  

 

Med den store andel af cyklister, fodgængere og bilister der opholder 
sig i zone 1, stilles der krav til en skiltning der både er i øjenhøjde med 
de bløde trafikanter og som samtidig fanger bilisternes opmærksomhed 
på afstand. Skiltningen skal være let at registrere, synlig og 
indbydende.  

 

Flere steder i zone 1 er der skiltning til Bymidten, men gennemgående 
for en stor del af skiltningen er, at den er svært at få øje i høj fart og 
ikke indbyder til ophold i Bymidten. Ved stationsområdet, der er 
pendlernes primære forbindelse til Bymidten, er der en mangel på 
tydelig skiltning der kommunikerer udvalget af butikker og funktioner i 
Bymidten. Dette hæmmer forbindelsen mellem Bymidten og Værløse 
st.  

 

Der er en gennemgående synlig og overskuelig skiltning af 
butiksudvalget i zone i 1. Her tages både hensyn til de områdets  
billister, cyklister og forgængere. Trods den tydelige skiltning er det 
fælles for en stor del af butikkerne, at facaderne er store og aflukkede. 
Dette skaber et monotont udtryk, der påvirker den samlede 
handelsoplevelse i zonen.    

 

På Kirke Værløsevej, som er en af zonens mest trafikerede veje, er 
detailhandlen samlet i mindre fragmenter langs vejen, i bygninger med 
blandet serviceerhverv. Her er der en stor og tydelig skiltning på 
bygningernes facader, der giver forbipasserende et fuldt overblik over 
butiksudvalget. Netto, der er beliggende i krydset med Kirke 
Værløsevej og Læssevej, har en stor og tydelig skiltning samt en 
attraktiv og åben facade, der er let at få øje på i forbifarten. 

 

Enkelte butikker i zone 1 har misligholdte markiser og facader. 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet 

Eksempler på stor og tydelig skiltning i zone 1.  

Trods den tydelige skiltning, er facaderne aflukkede og 
monotone.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet  

Billede 1 er et eksempel på en flot, attraktivt og tydelig skiltning i zone 
1. 
Butikken har en åben og indbydende facade, flotte og organiserede 
gadevarer og en tydelig og velholdt skiltning, der er i øjenhøjde med de 
forbipasserende.  

 

Billede 2 er et eksempel på en skiltning ved Værløse st. Skiltningen er 
placeret flere steder i Bymidten og giver et fuldt overblik over 
butiksudvalget, men skiltet er svært at få øje på i et område som 
primært anvendes som gennemgangsområde til og fra toget. Værløse 
st er pendlernes primære forbindingspunkt til Bymidten og en tydelig 
skiltning der inviterer til handel og ophold i Bymidten, er derfor særligt 
vigtigt i denne del af zonen. 

 

Billede 3 er fra Værløse st. Området er det første indtryk man danner 
sig af Værløse når man ankommer med s tog. I dag er der ingen tydelig 
indikation af hvilken vej Bymidten ligger og derfor ingen naturlig 
kobling til området.  Der er en gennemgående mangel på udsmykning 
og dekoration, der gør det rart at opholde ved stationsområdet, mens 
man venter på s toget.  
Dette skaber oplevelsen af et mørkt, uinspirerede og utrygt område.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet 

Eksempler på misligholdte markiser i zone 1.  

Butikkerne er det første møde med Bymidten fra stationen og 
skaber et negativt indtryk af handelsområdet.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet 

Eksempler på tydelig skiltning på Stiager. Her er ingen 
oplysningerne om de butikker der er beliggende i Bymidten. 

 
På billede 2 er skiltningen placeret i midten af et lyskryds.  
Skiltningen er let at  få øje på for biler der standser for rødt lys. 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet 

Eksempler på skiltning ved nogle af zonens primære 
forbindingspunkter til Bymidten. Gennemgående for skiltningen 
er at den enten er svær at få øje på eller at den mangler den 
information, der er nødvendig for at den skal invitere til handel 
og ophold i Bymidten. 

 

Billede 1 er et eksempel på skiltning der er placeret på 
Skovgårds Allé. Skiltningen er stor, tydelig og nem at øje på - 
både for områdets bløde og hårde trafikanter, men der 
informeres hverken om butiksudvalget i Bymidten, om 
åbningstiderne eller om parkeringsmulighederne på Den Røde 
Plads. 

 

Billede 2 er et eksempel fra Fiskebækgade, der kommunikerer 
nogle af de funktioner der udbydes i zone 3. Skiltningen er i 
gadeplan og utydelig for bilister på afstand. Skiltningen er 
placeret umiddelbart foran indgangen til Bymidten, hvilket gør 
det vanskeligt for bilister at registrere skiltningen i rette tid. 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Udgangspunktet 

 

 

 

Billede 1 er facaden på det gamle posthus. I dag er facaden tom 
og uudnyttet, hvilket påvirker trivslen og oplevelsen af det 
offentlige rum. 

  

Billede 2 er et eksempel på en indadvendt og inaktiv facade på 
Stiager. Facadens højde gør den let at få øje på fra afstand, 
men dens størrelse og ensartethed skaber et monotont udtryk, 
der fremfor alt forstærker barrieren til Bymidten. Broen, der 
forbinder Bymidten med rådhuset, er placeret i en højde der er 
let at få øje på blandt bilisterne i området, men der er ingen 
skiltning der kommunikerer mulighederne i Bymidten.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Strategi 

Udvides skiltningen på Skovgårds Alle, så der både oplyses om 
butiksudvalget, åbningstiderne, funktionerne og 
parkeringsmulighederne i området, bliver det mere attraktivt at 
besøge området fra indfaldsvejene. 

 

På Fiskebækgade bør skiltningen forhøjes og placeres længere 
fra forbindingspunktet til Bymidten, for at give bilisterne bedre 
mulighed for at reagere på skiltningen i rette tid. 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 1 | Strategi 
 

 
 

 

 

Skiltning kan fungere på mange forskellige planer og anvendes til mange 
forskellige formål. Skiltning kan udføres tydeligt og informativt -  eller det 
kan kommunikere på kunstneriske, abstrakte og inspirerende måder, med 
formålet om at stimulere sanserne, pirre nysgerrigheden, fortælle en 
historie og invitere til at gå på opdagelse i området.  

 
Billede 3 er et eksempel på måde at aktivere byens tomme facader på i 
Næstved, hvor kommunen har inviteret en række lokale og internationale 
kunstnere til at fortælle historien om Næstved gennem kunstneriske 
dekorationer i bybilledet.  

 

Posthuset er beliggende mellem stationsområdet og Bymidten og kan med 
fordel aktiveres gennem en mere farverig, interessant, åben og indbydende 
facade, der pirrer interessen og inviterer til ophold i Bymidten.  
 

Ligesådan kan bagenden af Kvickly anvendes til at skabe større blikfang og 
bedre kommunikation til trafikanterne. Her kan der for eksempel anvendes 
skiltning, der kommunikerer butiksudvalget i Bymidten. Broen der forbinder 
Bymidten med rådhuset kan også anvendes til at kommunikere udvalget og 
invitere til ophold i Bymidten. Broen kan eksempelvis anvendes til at 
informere om de mere end 50 forskellige butikker der er at finde i 
Bymidten. 
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Konklusion 



REPLACEMAKING® | ZONE 1 | Konklusion 

replacemaking 

Zone 1 er et gennemfartsområde. Her er tempoet højt med et stort antal af 
både bløde og hårde trafikanter. Butikkerne i zonen imødekommer de behov der 
opstår på farten. 

 

Butiksejerstruktur 

I zone 1 findes den største koncentration af nationale og internationale 
koncepter, i hele området. Disse udgøres primært af tankstationer og 
serviceerhverv.   

 

Facader og skiltning 

Fra zonen er der en tydelig og spændende skiltning, der informerer om 
mulighederne i Bymidten og inviterer til handel og ophold.  

 

Events  

Zone 1 er ikke området for kulturelle oplevelser. Derimod er der en tydelig 
skiltning der kommunikerer det store udvalg af kulturarrangementer der 
udbydes i Bymidten.  
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Zone 2 
Den Røde Plads 



REPLACEMAKING® │ ZONE 2 | Udgangspunktet 

Replacemaking 

 

Den Røde Plads udgør i dag et af Bymidtens 2 
primære handelszoner. Området er primært befærdet 
af handlende. Selvom zone 2 er en market-zone, er 
der også enkelte meeting-funktioner på Den Røde 
Plads.  

 

Butikkerne i zone 2 er samlet i to adskilte 
strøggadeforløb på hver side af Den Røde Plads. Der 
er stor variation i udvalget af butikker, og 
butikskategorierne skifter karakter langs pladsen. For 
eksempel er der på den nordlige del af pladsen mere 
fokus på madbutikker, mens udvalget i den sydlige 
del af pladsen er mere fokuseret på tøjbutikker og 
boligkoncepter. Generelt for butiksudvalget på Den 
Røde Plads er et stort fokus på produktorienterede 
butikker og et begrænset udvalg af butikker der 
understøtter det sociale liv i byen, såsom cafeer.  

Cafeer er, jf. mind16, et udtalt behov blandt 
beboerne i Bymidten. 

 

Der er i dag et relativt stort udvalg af restauranter og 
spisesteder i Bymidten, men udvalget er spredt og 
understøtter ikke de sociale samlingssteder, der er 
beliggende på Den Røde Plads. Som eksempel er den 
eneste mulighed for udeservering ved bænkeområdet 
på pladsens sydlige del et mindre fastfood koncept, 
mens der ingen steder på Bymidten er mulighed for 
købe en kop god kaffe og nyde den i det offentlige 
rum.   

  

Foruden butiksstrøgene på Bymidten, er der en 
række butikker og fastfood-restauranter beliggende i 
gadeplan i et af områdets lejlighedskomplekser med 
front mod pladsen.  
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REPLACEMAKING® │ ZONE 2 | Udgangspunktet | Parkering 

Parkeringsforhold 

 

Den store andel af parkeringspladser på Den Røde 
Plads medfører en øget biltrafik, der ikke alene 
hæmmer mulighederne for social interaktion i 
området - men som også skaber utryghed blandt 
beboerne der opholder sig i byrummet.  

 

Jf. mind16 undersøgelsen oplever en stor del af de 
adspurgte, at Den Røde Plads udgør en barriere 
mellem butikkerne på pladsen. Dette skyldes dels at 
en stor del af pladsen i dag anvendes som 
parkeringsareal og dels at der ikke findes naturlige 
bindeled mellem pladsens 2 butiksstrøg, hvilket 
påvirker bevægelsesmønstrene og skaber 
adspredelse mellem butikkerne.  

 

Der er i alt 195 parkeringspladser i – og umiddelbart 
udenfor zone 2. Heraf er der 90 parkeringspladser 
fordelt på 3 parkeringsområder, beliggende På Den 
Røde Plads. 
Der er tidsbegrænset parkering på op til 3 timer, på 
alle parkeringsarealer i zonen. Parkeringsarealerne 
på Den Røde plads er populære – ikke mindst 
grundet deres centrale beliggenhed. Her er 
belægningsprocenten omkring 80% på 
hverdagsaftener og helt op til omkring 90% lørdag 
formiddag. 
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REPLACEMAKING® │ ZONE 2 | Strategi 

Replacemaking 

 

Zone 2 bør forsat være Bymidtens primære market-
område, men der bør skabes større sammenhæng 
mellem pladsens 2 butiksstrøg. Den Røde Plads skal 
udgøre områdets forbindingspunkt og invitere til 
ophold på begge sider af pladsen.  

 

Parkeringsarealerne skaber en barriere omkring 
butiksudvalget på Den Røde Plads, men er samtidig 
af stor betydning for de mennesker der handler i 
området. Pladsen skal derfor udvikles i en retning, 
der både sikrer oplevelsen af et tilgængeligt 
handelsområde med parkeringsmuligheder i centrum 
af Bymidten – og som samtidig sikrer trivslen blandt 
de fodgængere der bevæger sig i området.  

 
For eksempel kan pladsen udvikles til et mere 
fleksibelt byrum, med en tydeligere opdeling mellem 
funktionerne og hvor der både tages hensyn til 
beboernes sociale behov og bilisterne i området. I 
den forbindelse kan dele af parkeringsarealet 
nedlægges til fordel for afholdelse af kulturelle 
arrangementer, såsom loppemarkeder og torvedage, 
hvor der i stedet kan der henvises til de øvrige 
parkeringsmuligheder i Bymidten.  

 

I zone 2 bør de sociale mødesteder forstærkes og 
tydeliggøres, for at skabe mere liv og bevægelse på 
pladsen. I den sydlige del af pladsen er beliggende et 
byrum, der har de nødvendige rammer for at udvikle 
mødesteder. Her er  der adgang til sollys og 
mulighed for at opholde sig i et centralt område med 
en stor koncentration af mennesker.  
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REPLACEMAKING® │ ZONE 2 | Strategi 

Den Røde Plads kan udvikles til et fleksibelt byrum, 
med mulighed for at nedlægge dele af 
parkeringsarealerne og i stedet anvende pladsen til 
større kulturelle og sociale aktiviteter.  

 

Parkeringen  kan i stedet henvises til det tilstødende 
parkeringsareal ved Skovgården, hvor 
belægningsprocenten er på omkring 35% på 
hverdagsaftener og på omkring 60% lørdag 
formiddag – eller ved scenen, hvor 
belægningsprocenten er på omkring 65% på 
hverdagsaftener og omkring 85% lørdag formiddag.   
 

Den sydlige del af Den Røde plads udgør i dag hjertet 
af pladsen. Dette område bør invitere til ophold og 
social interaktion og danne ramme om både faste og 
midlertidige aktiviteter.  

 

Byrummet kan med fordel afskærmes fra 
parkeringsarealet ved hjælp af blomsterkasser, 
overdækning og andre kreative og mobile 
installationer, der understøtter pladsens fleksibilitet, 
definerer området og samtidig afgrænser fra 
parkeringsarealet.  

 

Dette vil imødekomme behovet for aflukkede byrum, 
der jf. mind16 er blandt mennesker i Bymidten. 

 

For yderligere at understøtte pladsens sociale 
funktioner og imødekomme folks behov, kan der 
etableres cafeer med udeservering langs den 
sydvestlige del af pladsen. 
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REPLACEMAKING® │ ZONE 2 | Strategi 

På pladsens nordlige del er der en højere biltrafik og 
en mindre andel af fodgængere. Dette skyldes at 
denne del af pladsen udgør en af de primære 
forbindingspunkter blandt bilisterne i zone 1.  

 

Området ligger langt fra centrum af Bymidten, med 
færre butikker indenfor rækkevidde og med fronten 
til de trafikerede veje i zone 1. Der er i dette område 
ikke samme forudsætninger for at skabe sociale 
mødesteder, som i den sydlige del af pladsen. 

 

I stedet kan pladsen omdannes til et mindre 
parkeringsareal, for fortsat at bevare muligheden for 
at parkere centralt i Bymidten. Pladsen kan rumme 
omkring 15 parkeringspladser, til de besøgende der 
bare lige har et hurtigt ærinde i denne ende af 
Bymidten. 
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Inspirationsbild 

Inspirationsbild Inspirationsbild 

Den Røde Plads bør udvikles til et centralt aktivitetsrum med et stort 
udvalg af faste og tilbagevendende arrangementer, der udvikler 
pladsen til en kulturel destination, mindsker skalaen på pladsen og 
skaber større fortætning. På pladsens sydlige del kan der på sigt 
bygges et multifunktionelt hus der danner ramme om faste 
arrangementer, mens dele af parkeringsarealerne kan nedlægges til 
fordel for større arrangementer, såsom koncerter og loppemarkeder. 
 
Relationen mellem by og handelsliv er vigtig i Værløse Bymidte, hvor 
andelen af lokale detailhandlere er stor. Her er synlighed og deltagelse i 
lokale arrangementer af stor betydning for butikkernes relationen til 
lokalområdet og det lokale opland.  Derfor bør områdets butikker også 
medtænkes i de arrangementer der afholdes i Bymidten. Enten i form 
af torvedage, hvor butikkernes varer bæres ud af butikken og ind på 
pladsen, eller til maddage, hvor fiskehandleren viser hvordan fisken 
tilberedes bedst og slagteren demonstrer hvordan en bøf steges til den 
rette farve.  
Dette vil både give butikkerne mulighed for at øge deres omsætning, 
styrke deres relation til lokalområdet og skabe større opmærksomhed 
på deres placering i Bymidten.  
 

Inspirationsbillede 

Inspirationsbillede 

Inspirationsbillede 

Inspirationsbillede 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Udgangspunktet 

Som et af Bymidtens primære handelsområder er det særligt vigtigt, at 
Den Røde Plads betragtes som et attraktivt område at handle og 
opholde sig i.  
Enkelte misligholdte og aflukkede facader, utydelig eller dateret 
skiltning, kan få konsekvenser for den måde hele handelsområdet 
opleves på. 

 

Pladsens bredde skaber en stor skalering, der bibringer oplevelsen af et 
fragmenteret butiksudvalg, opdelt i 2 adskilte butiksstrøg.  
Dette stiller krav til en tydelig og overskuelig butiksskiltning, der kan 
ses på afstand. I dag er skiltningen placeret under overdækningen, 
som på afstand afskærmer for facaden. Dette gør det svært at 
gennemskue butiksudvalget fra den ene ende af pladsen til den anden, 
hvilket forstærker oplevelsen af et adskilt butiksudvalg og fraholder 
mange fra at bevæge sig på tværs af Den Røde Plads. 

 

Gennemgående for en stor del af butikkerne i Bymidten er, at de har 
vedligeholdte og attraktive facader. Der er dog plads til forbedring 
blandt enkelte butikker, hvor facaderne er aflukkede, lange og 
monotone, gadevarerne uorganiserede og skiltningen misligholdt, 
hvilket skaber et rodet indtryk af handelsområdet.   

 

Foran Bymidten er beliggende en række butikskoncepter i gadeplan, 
med lange facader og misligholdt skiltning.   
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Udgangspunktet 

Eksempler på skiltning der er tilpasset de mennesker der 
bevæger sig langs butiksstrøgene på Den Røde Plads.  

 
Søjleskiltningen er ensrettet og skaber et naturligt 
bevægelsesmønster langs overdækningen, men skiltene er små 
og svære at få øje på.  

 

Billede 2 er et eksempel på en misligholdt skiltning i samme 
område.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Udgangspunktet 

Eksempler på overdækning der afskærmer for butikkernes 
facadeskiltning. Større skiltning på søjlerne vil afhjælpe dette 
problem. 

 

Billede 1 er et eksempel på en uudnyttet facade, der kan 
anvendes til at kommunikere udvalget af butikker på Den Røde 
Plads.  

Billede 
1 

Billede 
2 

Billede 
3 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Udgangspunktet 

Eksempler på lange og aflukkede facader i zone 2. 

Disse facader skaber et monotont indtryk af området, hvilket påvirker 
tempoet og medfører en højere fodgænger-trafik.  

 

Åbne og indbydende facader, der pirrer nysgerrigheden og inviterer til 
ophold i butikken, skaber et langsommere og mere ønskværdigt tempo i 
et handelsområde.    
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Udgangspunktet 

For neden eksempler på uorganiserede gadevarer, der 
afskærmer for butikkernes facader og giver et rodet indtryk af 
handelsområdet. 

For oven et godt eksempel fra den anden side af den Røde 
Plads. 

 

I forhold til resultatet af mind16 er det fint at have gadevarer i 
Bymidten, men det er en vigtig forudsætning at de er 
organiserede.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Udgangspunktet 

Eksempler fra reklameskilte placeret på tværs af Den Røde Plads.  
 

Reklamerne er store og tydelige og kan ses fra afstand, men der er 
ingen tydelig kommunikation af butiksudvalget i Bymidten.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Strategi 

Søjleskiltningen langs butiksoverdækningen kan med fordel 
forstørres og gøres synligere for fodgængerne. I et område hvor 
butikkerne ligger side og side er det af stor betydning for 
handelsoplevelsen, at skiltningen er ensrettet og tydelig. I den 
forbindelse kan der med fordel udvikles en skiltemanual, der 
sikrer en tydelig og gennemgående skiltning i hele området.  
Billede 3 er et eksempel på en ensrettet og tydelig skiltning i 
Sydhavnen. Skiltning er synlig for områdets bløde og hårde 
trafikanter.   
 

Tomme facader kan også aktiveres gennem skiltning og bidrage 
til at skabe større overblik over butiksudvalget i et område. 
Billede 1 er et eksempel på en tom facade ved Den Røde Plads. 
Facaden er stor og synlig på afstand og egner sig derfor godt til 
en stor skiltning, der kommunikerer pladsens udvalg af butikker.   
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Strategi 

Lange, aflukkede og ensartede facader skaber en monoton og 
ensformig oplevelse af et handelsområde. Derfor bør områdets 
lange butiksfacader brydes op og vinduerne åbnes op ud til 
gaden, så butikkerne skaber større blikfang. Når der er mere at 
kigge på sænkes tempoet i et område, hvilket er at foretrække i 
et handelsområde.  

 

Overdækningen langs Den Røde Plads kan med fordel brydes op 
for yderligere at undgå oplevelsen af et monotont 
handelsområde.  
Ved at løfte butiksskiltningen op på selve overdækningen, 
skabes der større synlighed over butiksudvalget på tværs af 
pladsen, hvilket yderlige vil bidrage til oplevelsen af et mere 
sammenhængende handelsområde.      
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FACADER & SKILTNING | ZONE 2 | Strategi 

Kendetegnet for en befolkning med et Practical mind (jf. 
mind16) er, at de prioriterer tryghed, kendskab og orden i det 
offentlige rum. Butikkerne bør have en organiseret udstilling af 
gadevarer, der tydeligt kommunikerer butikkens udvalg og 
skaber synlighed omkring butikkens beliggenhed.  

 

Reklameskiltene på Den Røde Plads kan med fordel anvendes til 
at kommunikere udvalget af butikkerne i området. Dette vil 
bidrage til at skabe større overblik over handelsmulighederne. 

42 

Billede 
2 

Billede 
2 



43 

Konklusion 



REPLACEMAKING® | ZONE 2 | Konklusion 

Replacemaking 

Zone 2 er et af Bymidtens primære handelsområder. Her findes et attraktivt og varieret 
udvalg af  butikker. Den Røde Plads har mange forskellige funktioner, der både 
imødekommer bilisternes behov for parkering centralt i Bymidten og behovene for sociale 
aktiviteter. Her er der både mulighed for at handle og for at møde en veninde til en god 
kop kaffe i det offentlige rum.  

 

Butiksejerstruktur 

I zone 2 er der både mulighed for at finde unikke varer i de lokale specialvarebutikker og 
handle i større nationale og internationale kædebutikker.   

 

Facader og skiltning 

Butikkerne i zone 2 har en stor, tydelig og indbydende skiltning, der kommunikerer det 
brede udvalg af butikker og skaber oplevelsen af et sammenhængende handelsområde 
på tværs af pladsen.   

 

Events 

Zone 2 er et fleksibelt byrum med et levende og pulserende handels- og byliv.  
Hvad enten det er til det store halvårlige loppemarked som afholdes på pladsens 
parkeringsarealer, ved de månedlige torvedage der afholdes i den nordlige del af pladsen 
eller i aktivitetsrummet på pladsens sydlige del, er altid anledning til at besøge Den Røde 
Plads og få mættet sine sociale og kulturelle behov. 
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REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Udgangspunktet 

Replacemaking 

 

Zone 3 har den største koncentration af betalt 
meeting (betegnelse for cafeer, restauranter og 
kommercielle, sociale mødesteder) og gratis meeting 
(Legepladser, parker og ikke-kommercielle offentlige 
og sociale mødesteder). Her er både Kulturhuset 
Galaksen, Biblioteket, Værløse Bio og Café, Furesø 
Steakhouse og legepladsen, beliggende. Zonen udgør 
et attraktivt socialt knudepunkt i Bymidten – særligt 
grundet udeserveringen foran Biografen og Furesø 
Steak House. 

 

Tempoet i zone 3 er langsomt og området er primært 
befærdet af mennesker der befinder sig i området af 
sociale årsager. De tomme Nordea-lokaler der er 
beliggende i zonen skaber en oplevelse af tomhed og 
adspredelse.  

 

market-funktionerne er begrænset til en enkelt 
slikbutik der grænser ud mod legepladsen.  

Den 
Røde 
Plads 

Mozarts 
Plads 

Ellebjergvej 

47 
Meeting Moving Market 



REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Udgangspunktet | Parkering 

Parkeringsforhold 

 

Parkeringsmulighederne i zone 3 sikrer en stor 
tilgængelighed for de mennesker der befinder sig i 
området. Her er der ved indgangen fra Fiskebækvej 
et parkeringsareal med plads til 48 biler. 
Parkeringsarealet er uden tidsbegrænsning og 
belægningsprocenten er på omkring 60% på 
hverdagsaftener og på omkring 50% lørdag 
formiddag. 

 

Ved Biblioteket er der i alt 58 parkeringspladser, 
hvoraf 18 er uden tidsbegrænsning og de øvrige 40 
er tidsbegrænset på op til 3 timer. De 
tidsbegrænsede parkeringspladser har en 
belægningsprocent på omkring 25% på 
hverdagsaftener. Det samme er gældende for lørdag 
formiddag. Parkeringspladserne uden 
tidsbegrænsning har en belægningsprocent på 
omkring 5% på hverdagsaftener og på omkring 15% 
lørdag formiddag.  
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REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Strategi 

Replacemaking 

 

Zone 3 bør fortsat være samlingsstedet for kulturelle 
og sociale funktioner i Bymidten. De faste 
kulturinstitutioner såsom Biblioteket, Kulturhuset og 
Biografen kan med fordel anvende Biograftorvet 
mere aktivt til afholdelse af udendørsarrangementer. 
Dette vil styrke de kulturelle funktioner i området, 
synliggøre det kulturelle udbud i Bymidten og 
imødekomme beboernes behov for et stærkere by- 
og kulturliv (jf. mind16).    

 

Zone 3 kan med fordel forlænges, så området danner 
en tværgående social og kulturel akse i Bymidten. 
I den forbindelse kan det gamle Posthus tages 
midlertidigt i brug og aktiveres gennem sociale og 
kulturelle aktiviteter, i perioden mens lokalerne står 
tomme.  
De tidligere anvendte Nordea-lokaler kan også 
midlertidigt aktiveres til  kulturelle og sociale formål,  
for yderligere at styrke den sociale profil i zonen.  

 

meeting-funktionerne bør primært udgøres af cafeer 
og restauranter, der understøtter områdets udvalg af 
gratis meeting.    
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REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Strategi 

Biograftorvet har en central beliggenhed i Bymidten, men de 
store, omkringliggende bygninger afskærmer torvet fra resten af 
området. Her er læ, adgang til sollys og et koncentreret udvalg 
af sociale og kulturelle aktiviteter.  

 

Pladsens skalering egner sig godt til afholdelse af 
bylivsorienterede arrangementer, der fremmer det sociale liv i 
området.  
Her er der blandt andet mulighed for at opstille udendørs 
bogcontainere og aktivere udearealerne omkring biblioteket. 
Der er også mulighed for at anvende pladsen til afholdelse af 
Open Air filmvisninger, arrangeret i samarbejde Værløse Bio – 
eller at afholde udendørs koncerter og teaterforestillinger i 
samarbejde med Galaksen. Pladsen egner sig også godt til 
afholdelse af udendørs madarrangementer der kan afholdes i 
samarbejde med Bymidtens dagligvare- og specialbutikker, eller 
arrangementer der afholdes i fællesskab med det lokale 
foreningsliv.   

 

En mere aktiv kulturel anvendelse af Biograftorvet vil både 
efterkomme beboernes behov for mere by – og kulturliv, styrke 
det kultulle og sociale liv i byen og  skabe mere opmærksomhed 
på Bymidtens mange muligheder indenfor kulturelle og 
rekreative aktiviteter. 

51 

Ellebjergvej 



REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Strategi 

Torvets siddearealer er en kreativ måde at skabe opholdsrum på 
i byen og samtidig introducere mindre, grønne områder i 
Bymidten. Siddearealerne bør fortsat bevares i zone 3.  

 

Skakbrættet i belægningen foran biografen kan anvendes som 
udgangspunkt for events, som eksempelvis Skaktuneringer.  
Her kan der eksempelvis afholdes Udklædningsskak til fastelavn, 
old-boys turneringer tirsdag formiddag, lynskak om lørdagen 
osv. 
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REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Strategi 

På sigt kan slikbutikken beliggende på hjørnet 
af Biograftorvet omlægges til en café med 
udeservering, som samtidig vil gøre det mere 
attraktivt for forældre at have deres børn på 
legepladsen. 

 

Det vil samtidig imødekomme behovet for flere 
cafeer, blandt beboerne i området (jf. mind16)  
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REPLACEMAKING® │ ZONE 3 | Strategi 

I samarbejde med udlejerne til Bymidtens tomme og inaktive 
bygninger, kan det med fordel undersøges hvorvidt disse kan 
anvendes til afholdelse af kulturelle arrangementer, til at åbne 
midlertidige butikker eller til at tilbyde virksomheder med 
serviceerhverv en midlertidig leje, i perioden mens de står 
tomme.  

 

Hvis Posthuset ender med at skulle rives ned til fordel for en ny 
bygning, kan man med fordel indgå samarbejde med lokale 
kunstnere omkring anvendelsen af facaden til et midlertidigt 
kunstprojekt.  
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FACADER & SKILTNING | ZONE 3 | Udgangspunktet 

Eksempler på tydelig sklitning på facaden i zone 3.  

 

Billede 2 er et eksempel på en velholdt skiltning langs 
bygningens facade, der er tydelig for  fodgængerne i området. 
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FACADER & SKILTNING | ZONE 3 | Strategi 

Der kan fra Bymidtens centrum med fordel opstilles en skiltning, 
der tydeligt kommunikerer mulighederne og udvalgene i hver af 
områdets 4 zoner.  

 

Der kan samtidig opstilles skiltning, der formidler sjælen i 
Værløse. Skiltene i zone 1 er meget neutrale i forhold til 
skiltningen på det øverste billede. 

 

Dette vil skabe oplevelsen af en mere sammenhængende 
Bymidte og invitere til ophold i hele området.  
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REPLACEMAKING® | ZONE 3 | Konklusion 

Replacemaking 

Zone 3 udgør Bymidtens primære sociale og Kulturelle akse. Her er tempoet langsomt og 
butiksudvalget udgøres primært af underholdningskoncepter, cafeer og restauranter.  

 

Butiksejerstruktur 

Butikkerne i zone 4 udgøres primært af små, hyggelige og lokale cafeer.   

 

Facader og skiltning 

Selvom biograftorvet er afskærmet fra resten af Bymidten, er der en stor og tydelig 
skiltning, der skaber sammenhæng mellem torvet og resten af Bymidten.  

 

Events 

Zone 3 er Bymidtens kulturelle og sociale knudepunkt.  
Der er altid en anledning til at besøge Biograftorvet – hvad enten det er for at nyde en 
kop kaffe eller en øl i solen en fredag eftermiddag, eller for at deltage i et af de mange 
kulturelle aktiviteter, der afholdes i området.  
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REPLACEMAKING® │ ZONE 4 | Udgangspunktet 

Replacemaking 

 

Zone 4 er - foruden den Røde Plads - Bymidtens 
andet primære market-område. Her er en stor og 
varieret koncentration af butikker beliggende side om 
side og en overvægt af  tøj- og skobutikker, 
spisesteder og dagligvarebutikker. Zonen huser også 
en række større ankerbutikker, såsom Irma og 
Kvickly. Disse er jf. mind16 nogle af de mest 
velbesøgte og populære butikker i Bymidten.  

 

Tempoet i zone 4 er langsomt og området er primært 
befærdet af folk der befinder sig i området for at 
handle. Zonen omfatter torvet omkring Kvickly og 
Irma og det mindre strøggadeforløb, der forbinder 
zonen til den øvrige del af Bymidten. 

 

Der er enkelte meeting-funktioner beliggende i zone 
4. Disse udgøres af restauranter, fastfood koncepter 
og en kombineret café og slikbutik, beliggende på 
torvet.  
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REPLACEMAKING® │ ZONE 4 | Udgangspunktet | Parkering 

Parkeringsforhold 

 

I Zone 4 er der en stor tilgængelighed hvad angår 
parkeringsmuligheder. Her er blandt andet en 
parkeringskælder med i alt 181 parkeringspladser, et 
parkeringsdæk med plads til 77 biler og et mindre 
parkeringsareal med 9 parkeringspladser. Bag 
Posthuset er der et større parkeringsareal med plads 
til i alt 87 biler. 

 

På P-dækket er belægningsprocenten på omkring 
70% på hverdagsaftener og på omkring 90% lørdag 
formiddag. 
I parkeringskælderen er belægningsprocenten på 
omkring 30% på hverdagsaftenener og på omkring 
60% lørdag formiddag. På parkeringsarealet bag 
Posthuset er belægningsprocenten på omkring 65% 
på hverdagsaftener og på omkring 90% lørdag 
formiddag.      

 

På alle parkeringsarealer er der tidsbegrænset 
parkering på op til 3 timer.  
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Kilder:  Parkeringsbehov i Værløse Bymidte – Parkeringsanalyse, COWI 2012 ) 
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REPLACEMAKING® │ ZONE 4 | Strategi 

Replacemaking 

 

Zone 4 bør fortsat være et af de to primære 
handelsområder i Bymidten. Her bør der være et 
attraktivt og varieret udvalg af butikker der 
imødekommer de handlendes behov. Cafeer og 
spisesteder vil være et godt tillæg til denne zone, og 
give mulighed for at tage en pause og en kop kaffe 
imellem indkøbene. I den forbindelse vil pladsen 
omkring Irma og Kvickly egne sig godt til en café 
med udeservering.  
Her er en stor koncentration af mennesker, læ og 
adgang til sollys. Pladsen egner sig også godt til 
afholdelse af midlertidige kulturelle arrangementer.   

 

Strøggadeforløbet, der forbinder pladsen med resten 
af Bymidten, har en skalering der gør det muligt at 
overdække området med ophæng af vimpler.  
Dette vil skabe et mere aflukket byrum, og jf. 
mind16 imødekomme beboernes behov for mere 
overdækning i Bymidten. 

 

Scenen, der er beliggende foran Nykredit-bygningen 
på Scenetorvet, anvendes i dag som ramme for 
koncerter når der afholdes kulturelle arrangementer i 
Bymidten. Scenen kan dog med fordel anvendes 
mere permanent som ramme for kulturelle og sociale 
aktiviteter. 
Pladsen har en central beliggenhed med udsigt over 
det meste af Bymidten.    
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REPLACEMAKING® | ZONE 4 | Strategi 

Billedet er fra det mindre strøggadeforløb i zone 4.  

Her findes det mest intime og tydeligst afgrænsede 
detailhandelsområde i Bymidten. 

 
Her er der en kort afstand mellem butikkerne på begge sider af 
gaden og skaleringen tillader en overdækning af området.  
Dette vil skabe et mere aflukket og fortættet byrum, hvilket er 
tilpasset behovene blandt en befolkning med et 
Sensual/practical mind. Blandt disse er der, jf. mind16 
undersøgelsen og i modsætning til mind-analyser i andre byer, 
en stor del adspurgte der eksplicit ønsker at byrummene bliver 
mere lukkede.  

 

Overdækningen kan f.eks. udgøres af stof-vimpler, der både 
sikrer at byrummet fortsat er relativt åbent og at 
overdækningen med lethed kan tages ned igen, ændres med 
årstiderne og generelt skaber en mere fleksibel overdækning.  
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REPLACEMAKING® | ZONE 4 | Strategi 

Scenetorvet har en central placering, men 
bliver ikke anvendt ofte. Fra scenen er der fin 
udsigt over hele Den Røde Plads.  

 

Når Nykredit flytter, kan det eksisterende lokale 
med fordel udlejes til en café eller restaurant, 
som kan etablere udeservering på scenen når 
den ikke anvendes til koncerter og 
arrangementer.  

 

Scenen kan også dekoreres med lys hængende 
fra overdækningen. 
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REPLACEMAKING® | ZONE 4 | Strategi 

Torvet ved Kvickly kan blive en mere attraktiv plads hvis 
trappen udvikles og invinterer til ophold. Her kan der med fordel 
laves siddepladser integreret i trappen, der kan installeres lys og 
der kan trappen kan forskønnes med plantekasser.  
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FACADER & SKILTNING │ ZONE 4 | Udgangspunktet 

Når butikker lukker, kan skiltningen med fordel bevares uden 
nutikkens navn, for fortsat at bevare ensretningen i skiltningen. 

  

Facaden på Kongeburger kan med fordel vaskes og rengøres, så 
den fremstår mere indbydende og attraktiv. For eksempel kan 
Smiley rapporten hænges til skue på facaden.  
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FACADER & SKILTNING │ ZONE 4 | Udgangspunktet 

Begge eksempler på en god og god og tydelig skiltning i zone 4. 
Bygningerne i denne zone er meget tunge, hvorfor det er vigtigt 
med en skitning der har en vis størrelse, så den ikke forsvinder i 
bygningen. 

 

Butiksoversigten giver et fint overblik over alle butikkerne i 
området. Skiltningen kan dog med fordel udvikles til at formidle 
butiksudvalget på en mere farverig og kreativ måde. 
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FACADER & SKILTNING │ ZONE 4 | Strategi 

Pæne og repræsentative gadeudstillinger bidrager til oplevelsen 
af et attraktivt handelsmiljø. Udstillingen behøver ikke 
nødvendigvis at udgøres af butikkens varer - det kan også være 
blomsterkasser og møbler der inviterer til ophold foran butikken. 
Billede 2 er et eksempel fra Optikeren, der har placeret stol og 
bord foran butikken. Zone 3 er et eksempel på en tom facade og 
en butik uden gadevarer.  
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REPLACEMAKING® | ZONE 4 | Konklusion 

Replacemaking 

Zone 4 udgør Bymidtens mest markedsintensive område.  Dette skal fortsat 
fastholdes og forstærkes i den videre udvikling af Værløse Bymidte. 

 

Butiksejerstruktur 

Butikkerne i zone 4 er en blanding af kæder og lokale butikker. Dette skal 
fortsat fastholdes i Bymidten.  

 

Facader og skiltning 

Blandt de butikker der ikke har gadevarer, udvikles et fast gadevarerkoncept, 
der sikrer at et attraktivt og indbydende handelsmiljø i zone 4.  

 

Events 

I zone 2 afvikles de større events på scenen, mens de mindre events afvikles 
inde i butikkerne. Her er der mulighed for at opleve alt fra fra visning af 
sæsonens nye kollektion, til besøg af leverandører som viser en særkollektion, 
smagsprøver, forfatter aftner osv. 
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REPLACEMAKING® │ Værløse | Konklusion 
Værløse Bymidte rummer alle elementer, der er 
nødvendige for at skabe et godt byliv.  
Her findes et stort udvalg af kulturinstitutioner, 
placeret tæt på et varieret udvalg af butikker og 
service.  

 

Der er imidlertid følgende forhold som begrænser 
borgernes anvendelse af Bymidten: 

Bymidten vender ryggen til resten af Værløse, så 
man ikke inviteres indenfor når man kører forbi.  
Skiltningen og markering af ”Entreerne” skal 
udvikles. 

 

De fysiske rammer i Bymidten skaber i meget 
begrænset omfang fysiske rum i menneskelig skala. 
Bl.a. er Den Røde Plads meget stor, der er langt 
mellem butikkerne og der opleves ingen logisk 
sammenhæng mellem de forskellige områder i 
Bymidten.    

 

Lejersammensætningen har ikke udviklet sig i takt 
med borgernes behov. I dag er der behov for at op til 
20% af lejerne på en detailhandelsdestination er 
indenfor cafe/restaurant/to go-kategorien af lejere, 
samt at der er et bredt udbud indenfor kategorien.  

 

Eventprogrammet skal udvikles gennem to 
dimensioner:  

A. Få mennesker i Værløse, der ikke i forvejen 
anvender Bymidten, til at komme og opleve 
Bymidten. 

B. Øge salget i butikkerne. 

 

Den foreslåede zoneinddeling gør det muligt at  

Værløse Bymidte er opdelt i 4 zoner, som har 
forskellige funktioner, karakter, udfordringer og 
udviklings-potentialer. Zoneinddelingen gør det 
enklere at gennemføre strategierne og udvikle 
aktiviteterne i hver del af Bymidten.  
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REPLACEMAKING® │ Værløse | Konklusion 

Market Approach i dag 

Generelt er butikkerne i Værløse pæne og attraktive. Mange butikker har 
attraktive  udstillinger foran facaderne og en tydelig og velholdt skiltning. 
  
Blandt andre butikker i Værløse er facaderne lange og monotone og skiltningen 
misligholdt og svær at få øje på.  

 

Udvalg i dag 

Værløse Bymidte har et stort og varieret udvalg af butikker, men der mangler 
en overordnet kommunikation omkring hvad der findes i området og alle de 
ting, man kan foretage sig i Bymidten. 

 

Dagligvarebutikkerne er særligt populære blandt de mennesker der bor og 
handler i området, men der er behov for flere cafeer og restauranter.  

 

Prisniveau i dag 

Butikkerne placerer sig indenfor mellemniveauet i pris.  

 

Lokal forankring i dag 

Der er en stor andel af lokale detailhandlere i Værløse Bymidte. Dette bibringer 
et autentisk handelsmiljø, hvor lokalitet og nærhed spiller en stor rolle for 
handelsoplevelsen.  

 

Udtryk i dag 

Værløse Bymidte er et lokalt handelsområde med en stor butiksdiversitet og et 
stort potentiale for udviklingen af en moderne og attraktiv bymidte.     
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REPLACEMAKING® │ Værløse | Konklusion 

Market Approach i 2019 

Butikkerne er attraktive og personlige.  
I Værløse Bymidte findes de pæneste gadevarer og facade-udstillinger, i hele 
Danmark. 
  
Udvalg i 2019 

Her er alt hvad man behøver i det daglige og lidt til.  
Et varieret og mangfoldigt cafe og restaurant udbud. 

 

Prisniveau i 2019 

Butikkerne placerer sig indenfor mellemniveauet i pris.  

 

Lokal forankring i 2019 

Værløse Bymidte er en integreret del af livet, blandt alle der bor i Værløse.   

 

Udtryk i 2019 

Værløse Bymidte består af flere veldefinerede intime byrum som hænger 
sammen i et tydeligt netværk. Fleksibiliteten omkring Den Røde Plads sikrer, at 
der er plads til alle og at alles behov dækkes.  
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