Helhedsplan
for Farum
Hovedgade
fra trafikåre til gaderum

Min 1,2m - Max 1,5m
Bike Lane
Coloured Asphalt

mension varies
Bike Station at Williams Plads
pecial Paving

Min 2,95m - Max 5,9m
Carriageway

Min 1,3m
Pavement, Concrete pavers
with lighting mast

Flush
Chaussesten
Edge

Flush
Chaussesten
Edge

Painted Crossing Flush with pavement and
“bump-up” for traffic

Varies Min 9,5m - Max 16,7m Total Street Section

Min 1,2m - Max 1,5m
Bike Lane
Min 1,3m
Coloured Asphalt
Pavement, Concrete pavers
with lighting mast

Flush
Chaussesten
Edge

Flush
Chaussesten
Edge
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Farum Hovedgade
i fremtiden
Et ensartet gadeforløb gennem en varieret
bymæssig bebyggelse
En af de største kvaliteter ved Farum Hovedgade er den store
diversitet i bymæssighed, karakter og identitet i de områder
Hovedgaden forbinder. Farum Hovedgade skal i fremtiden
have et enkelt og homogent udtryk, som understøtter og
fremhæver de forskellige områders identitet og kvaliteter.
Dette er en overordnet helhedsplan, som ikke er juridisk
bindende. Helhedsplanen omfatter Farum Hovedgade;
strækningen fra Williams Plads til Lillevangsvej.
De elementer, som udgør hovedgadens sammenhængende
udtryk og forløb er:
• Belægningen
• Møblering, beplantning & belysning
• Disponering af trafik og parkering
Signaturforklaring
Hovedgadens forløb
Pladsdannelser
Fortov og lommeparker
Pauserum med siddemuligheder
Cykelsti

C

Cykel infrastruktur

C

Cykelparkering (ofte i forbindelse med bænk)

C

Busstop

C

Bygninger med handel & service

C

Parkering
Det smalleste sted på gaden /indsnævring
(kræver særlig udformning - se side 7)

C
C
C
C

C

C
C
C

C

C

C

Landsbyen
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Stationsbyen

C
C
C
C

C

C

C

C

Målestok

1.2500

C
C
C
C

Hovedprincipper for Hovedgadens mobilitet:

C

Prioritering af gående
• Jævn belægning med let adgang for gående med hjul
(barnevogne, rollatorer o.lign.)
• Generel bredde som muliggør at to mennesker kan følges
eller passere hinanden
• Siddemuligheder med jævne mellemrum
• Fortov har ledelinier og føres over mindre sidegader
• Fodgængerfelter i direkte forbindelse til hovedgadens
destinationer
• Belysning der er afstemt gående og cyklister - lave, ikke
blændende lamper
• Kantzoner med tydeligt aflæseligt ejerforhold, som
henvender sig til gaden med døre, udstillinger, aktivitet
eller rekreative kvaliteter

C

Hovedgadens generelle
hastighedsgrænse er 40
km/t.
Hvor vejen indsnævres
er hastighedsgrænsen 20
eller 30 km/t og lastbiler
forbydes gennemkørsel

Prioritering af cyklister
• Cyklister skal have en hastighed, som passer til
strækningens smalle udlæg og bymæssighed. Men god
service, tryghed, oplevelser og fremkommelighed er fokus
for cyklisterne
• Adskilles fra biltrafik med en kantsten for at forhindre
biler på cykelstien
• Generel bredde som muliggør, at to cykler kan følges
eller passere hinanden
• Cykelsti føres over mindre sidegader
• Zoner hvor det er let at stoppe og holde en pause eller
parkere (i forbindelse med bænk)
• Parkering nær destinationer til såvel almindelige cykler
som ladcykler
• Service (vandpost, skraldespand, pumpe o.lign) samt
legende elementer som gør det attraktivt at cykle
Adgang for motorkøretøjer
• Adgang for bilister tilpasset/underordnet de bløde
trafikanters hastighed og behov
• Parkering tæt på destinationer, men uden at blokere
forbindelse mellem Hovedgade og hovedindgange for
gående og cyklister (offentlige og private arealer)
• Parkerings- og standsningsforbud på hele strækningen;
dog undtaget de eksisterende pladser nær Williams Plads.
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Hovedgadens udtryk skal
være ensartet og enkelt

Bænke og inventar placeres
i kantzonerne op til fortov
- især gadejord og mindre
lommer langs gaden

>1,4 m

1,6 m

6m
12 m

Plan-princip for hovedgadens belægningsskift:

Ved fodgængerfelt afstribes både over vejbane og cykelsti:
Min 1,2m - Max 1,5m
Dimension varies
Bike Lane
Flexible zone e.g. Bike Station at Williams Plads
Coloured Asphalt
Special Paving

Dimension varies
Flexible zone e.g. Bike Station at Williams Plads
Special Paving

Min 2,95m - Max 5,9m
Carriageway

Min 1,3m Min 1,2m - Max 1,5m
Bike Lane
Pavement, Concrete pavers
Coloured
Asphalt
with lighting mast

Fortov

Vejbane

•
•

•

•

Cykelsti
Min 1,3m
Concretecykelssti
pavers med kantsten
• Asfalteret
To rækker betonfliser 50x<50 cm Pavement,
Flush
Flush
granit som
adskilles mod vej
withaflighting
mast
En enkelt række chaussésten
med 10Chaussesten
cm opkant. Der vælges
Chaussesten
10x10 cm mellem fliserækkerne
farve der er forskellig
Edgeskærver i en
Edge
samt 3 rækker chaussésten som
fra vejbanens farve.
afgrænsning mod cykelsti
Flush
Flush
• Den LED belysning
som beskrives
Chaussesten
Chaussesten
Hvor gadejord inddrages
i ansøgningen
til Cykelpuljen
den videre detaljering
fortsættes ræker af belægningen
Edgeovervejes iEdge
til facade (tilpasnng mod facade af
chaussésten).

Min 2,95m - Max 5,9m
Carriageway

Vejbane af asfalt med malet
Painted
Crossing
Flush with
opstribning.
Kørebanen
er pavement and
forholdsvis
bred (for for
at give
plads til
“bump-up”
traffic
busser) og opstibningen vil medvirke
til at reducere vejbredden visuelt
Painted
Crossing
(sænker
fart). Flush with pavement and
“bump-up” for traffic
Varies Min 9,5m - Max 16,7m Total Street Section

Varies Min 9,5m - Max 16,7m Total Street Section
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Belægningen og inventar spejler gadens eksisterende
materialer, men pladsen i gaderummet omfordeles og
inventar og byrumsdesign udbedres/forfines.

Der er kun kantsten
mellem cykler og biler

Generelle principper
Gaderummets bredde varierer, men kørebane og cykelstierne
har en fast bredde, Overskydende gadeareal tillægges
fortovene og indgår i fodgængerzonen. Ligeledes fortsættes
fortovet ind til facaderne, når der tillægges ‘gadejord’.
Chausséstensbånd i fortovet og mellem fortov og cykelsti er
også taktile bånd. Fodgængerfelter er niveaufri men skal have
taktile ledelinier.
Idet en stor del af design og materialer tilsvarer de
eksisterende materialer i gaden i dag vil en stor del af
materialerne kunne genbruges.

1,6 m

>1,4 m

Bredder
Vejbane: 6 meter med undtagelse af ét sted (se mere på næste
side)
Cykelsti: 1,6 meter
Fortov: minimum 1,4 meter

Generelt snit af Hovedgaden

1:75
Min 1,2m - Max 1,5m
Bike Lane
Min 1,3m
Coloured Asphalt
Pavement, Concrete pavers
Min 1,2m - Max 1,5m
with lighting mast
Bike Lane
Min 1,3m
Coloured Asphalt
Pavement, Concrete pavers
with lighting mast
Siddemuligheder
•
•
•

Bænke af træ med armlæn, så de er komfortable at sidde
på i længere tid og er lette at rejse sig fra (armlæn)
Tidsløst
design som indpasser
sig både i landsby og
Flush
Flush
moderne
bydele Chaussesten
Chaussesten
Mulighed
og elementer; fra stole til
Edgefor flere størrelser
Edge
loungemøbler, bord/bænk og rundt om træer o.lign.
Flush
Flush
Chaussesten Chaussesten
Edge
Edge

Reference: Hitsa bænk og skraldespand

Belysning
•

Lygtepæle opstilles ca hver
20 meter - forskudt gennem
gaden, så der er en lygtepæl
for hver 10 meter. Afstand og
lysstyrke udregnes ved den
videre projektering. Hellere
flere lavere lamper med et
godt lys for bløde trafikanter
end færre og højere, pga.
risiko for blænding. Dog skal
dette afvejes ift. pris
• Pælen kan med fordel have
mulighed for at påmontere
flere lamper, så lyset kan
styres bedre, og samtidig
muliggøres en flersidig
belysning, samt justering af
lysstyrke (f.eks.. hverdag eller
event)
• Lyskeglerne må ikke blænde
fodgængere og cyklister men
skal samtidig fortrinsvis give
lys til fortov og cykelsti samt
2280fodgængerfelter.
Farum Hovegade

1.100 at A3

Reference: se s. 9
Principle
Street Section
5
20.10.15

Hovedgaden forankres
i byens forskellighed
Adgangsforhold ved tilbagetrukne
kundeorienterede bygninger
Ved de kundeorienterede bygninger,
som er trukket tilbage fra gadelinien
og har parkering herimellem, sikres en
direkte og god forbindelse mellem gade
og facade for gående og cyklister.

Hvor gadejord udvider gaderummets
bredde
Flere steder langs hovedgaden findes
‘gadejord’, hvor der er opstået lommer
mellem fortov og en offentlig bygning.
Disse belægges (hvor muligt) med
fortovsbelægning og gadens byinventar

Når Hovedgaden krydser de tre
hovedpladser
Ved de tre store pladser indgår fortovet
i pladsens belægning. Kørebanen
hæves til niveau med fortov og cykelsti
for at samle rummet visuelt og øge
fokus på fodgængere og lav fart.

Ved fodgængerfelter
Den videre detaljering af
Hovedgaden skal ske med
mennesker og liv i fokus.
Således vil alle rum og
mellemrum prioritere
fodgængere og cyklister over
adgangen for motortrafik
- men uden at fjerne
biltrafikken.
Fodgængere færdes altid på
samme niveau - også når de
krydser vejen
Bilernes fart reduceres ved
bump - især på gadens lige
strækninger

Fodgængerfelter

Delt gang- og cykelfelt

•
•
•
•

•

•

Hævet til niveau med fortov
Malede hvide stribe-markering på vejbane og cykelsti
Cykelsti får bemaling som øger opmærksomhed på gående
Minimum 10 meter bump/forhøjning for at give plads til at
bussen kan have begge hjulsæt på bumpet
Bump-opkanterne er markeret med hvidt mønster som
skal varsle bilisterne

•
•

På den smalleste strækning på hovedgaden deles
Queries for traffic
cyklister og gående om en midterzone af et fladt savskåret
chaussestensbånd.
of the cros
Den flade overflade er let for både cykler og gående%slope
at
Max - min length o
færdes på og hænger i designet sammen med gadens
Distance between
øvrige belægninger og markeringer af overgange. White lines across
Skiftet i belægning gør både cyklister og gående
And any constraint
opmærksomme på hinanden
Any constraints re

2280 Farum Hovega
1.100 at A3

Eksempel på savskårede Chaussésten (ikke blanke, da blanke bliver glatte)
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Pladsfordelingen ændres når gaden
bliver meget smal
På en smal strækning på knapt 200
meter kan de generelle principper for
hovedgandens disponering ikke opfyldes
fordi hovedgaden er for smal. Dette
løses ved hjælp at hhv. en trafiksluse
for motortrafikken og en delt sti for
fodgængere og cyklister - se snit
nedenfor.
Den videre detaljering vil afklare, hvor
den præcise placering af skiftet mellem
de forskellige vejsnit vil være.

Generelle principper for fordeling af
gadeareal ved sluse
På det aller smalleste sted etableres en
sluse med kun 1 bane for biltrafikken.
Vejbane: reduceres til 1 kørebane,
hvor bilister skal ‘forhandle’ om hvem
som kører først (3,5 m giver plads til
snerydning/drift)
Cykelsti er 1,6 meter
Fortov: Fortovsbelægningen fylder
resten af gaderummet ud, men er
minimum 0,8 meter

snit A
snit B

snit A

1:100
>8,5 m

3,5 m
Min 1,2m
Pavement

Generelle principper for fordeling af
gadeareal på den smalle strækning
Her er det nødvendigt at lade gående og
cykler deles om en midterzone af et fladt
savskåret chaussestensbånd, som både
cyklister og gående let kan færdes på.
Vejbane: Maximum 6 meter på den aller
smalleste strækning jfr. anbefaling
fra Movia. Dette er et forholdsvis bredt
udlæg i forhold til privatbiler.
Cykelsti og fortov er delt sti.
Cykelsti er min. 1,1 meter (80 cm asfalt
og 30 cm savskåret chaussesten som
deles m. fortovet)
Fortov: minimum 0,9 meter (60
cm betonflise og 30 cm savskåret
chaussesten som deles m. cykelstien)

Min 1,5m
Bikes

Max 2,95m
Carriageway

snit B

Lock

Min 1,2m
Pavement

Min 1,5m
Bikes

Lock

1:100

Facade to Facade Varies
Min 8,46m - Max 9,98m

>9,4 m

0,3
>0,6

0,3
>0,8

Min 1,05m

>0,9
m
Walkable

Min 1,1m
Min 1,05m
Bikeable
Walkable

6m
Max 5,90m
Carriageway
Max 5,90m
Carriageway

Min
1,1m
>1,1
m
Bikeable

>0,8

>0,6
Min 1,05m

>0,9
m
Walkable

Min 1,1m
Min 1,05m
Bikeable
Walkable
Min
1,1mm
>1,1
Bikeable

Facade to Facade Varies
Min 9,37m - Max 11,5m
Facade to Facade Varies
Min 9,37m - Max 11,5m
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Egenskaber for
inventar og beplantning
Siddemuligheder
•
•
•

Bænke-serie med god ergonomisk støtte, så de er gode at sidde på i længere
tid. Træsæder gør dem forholdsvis varme at sidde på og armlæn helt frem til
bænkens forkant giver støtte især for ældre, som skal sætte og rejse sig.
Gerne samme modelt i forskellige størrelser - løs stol, bænk, lounge-møbel,
bord-bænk og træklædt skraldespand
Bænke og skraldespande som står i gaden i dag har mange af disse kvaliteter
og kan evt. istandsættes og suppleres med nyt

Møblerne langs Hovedgaden i dag er slidte,
men de har mange af de ønskede egenskaber
der passer ind både i landsbymiljøet, de mere
moderne bydele og parkerne.

En møbelserie som f.eks. Hitsa Fjordbænk (som er vist
herover og på s. 5) er et eksempel på, hvordan udtrykket
af en ny/fremtidig møblering kunne blive.

Til byrum og parker, hvor der er behov for
større og mere fleksible elementer, kan
man vælge andre modeller med lignende
materialitet. Eksempel/foto: Hitsa ‘By-Munch’

Cykel inventar
•

•
•
•

Cykelskure kan beklædes enten med træ, for at harmonere med det øvrige
byinventar, eller med sider med slyngplanter (s. 16). Skurene skal være
klimaskærm for cyklerne og samtidig være lette og åbne i deres design for
at muliggøre god visuel forbindelse på tværs af skuret til evt. bagvedliggende
områder.
Mindre cykelparkering kan udgøres af en enkel bøjle, som både støtter cyklen
og muliggør fastlåsning med kædelås
Skraldespande langs cykelstien med skråt indkast ift. cykelretningen
Vandpost - gerne unikt design til Farum. Skal kun give frisk drikkevand, når den
aktiveres. Det skal være muligt at fylde en drikkedunk herfra.

Reference: Falcozan cykelskur - dobbel
sidet. Ref: Falcozan 360
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Reference: Furesø Cykelstativ.
Foto: Hitsa

Reference: Veksø - Aros pumpe

Eksempel på en unik vandpost
i Farum. Foto: Flexys, Design
Cabanes

Beplantning
•

•
•

Rækker af løvfældende gadetræer plantes kun hvor der er behov for at definere
gadelinien og skærme ind mod parkeringspladser - evt. i forbindelse med lav
hæk, som ikke skærmer for visuel forbindelse (j.fr. strategi for arkitektur og
byrum i Farum Hovedgade).
Grupper af træer placeres, så de ikke lukker for udsyn til landskabet eller
gadens bygningskant, men så de danner grønne kvaliteter i de mindre rum langs
gaden samt på pladser (og private haver). Min. 25m2 åbent plantehul.
På udvalgte pladser kan et signatur-træ, som skiller sig ud med sit løv eller
blomstring, give karakter og danner ramme for pladsens liv.

Reference til løvfældende gadetræ langs
parkeringspladser. Lindetræet som findes i dag blot uden skarp tilskæring/form (Tilia x europaea)

Trægrupper på pladser og f.eks Akacietorvet
med let løv/krone der skaber rum men lader lys
komme igennem (For eksempel: Salix varieties,
Gleditsia triacanthos ( solfyldte områder ) eller Tilia
cordata and Populous tremuloides)

Signatur træ i park eller enkeltstående på pladser
(evt. omkranset af bænk. F.eks Japansk kirsebær
(Prunus serrulata, cercis siliquastrum) eller Acer
varieties.

Belysning
•

•

•

•

•

Gadelamperne placeres i
overgangen mellem fortov og private
matrikler, så de fortrinsvis oplyser
fortov og cykelsti (bilernes lygter
supplerer med lys til vejbanen)
Så vidt muligt vælges en gadelampe
som fåes i forskellige størrelser og
med varieret antal lyskilder som
kan tilpasses behovene i gadens
forskellige typer rum. Således kan
lampen altid stå i samme afstand fra
cykelstien og samtdig give lys til de
lommer, hvor fortovet forlænges ind
til tilbagetrukkede bygninger.
Ved større pladsdannelser vælges
lysmast i samme design og
lyskildernes antal, farve og styrke
tilpasses placeringen og behov
Der placeres lysfølere, så f.eks.
lystænding eller øget intensitet
aktiveres ved bevægelse eller brug f.eks. er der ikke behov for at oplyse
cykellegepladsen fuldt, når der ikke
er nogen brugere på banen.
Cykelstiens belægning kan evt.
suppleres med led belysning
som opmærksomhedslys ved
fodgængerfelter eller cykeludstyr.

Eksempel på lampeserie som spænder over pullertlampe, gadelampe og lysmast. Reference: Rama
af Gonzala Mila. Forhandler Santa and Cole. Produkt kode: Rama, Aluminium injection, RAL 7024
(pullert-lampen her vist i alluminium - fåes i andre farver)
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Hovedgadens rum
er mødesteder
Hovedgaden forbinder rum med stor variation i
størrelse og funktion
Den ensartede enkle hovedgade muliggør at de forskellige
områder og rumdannelsers kvaliteter og unikke karakter
kan komme til udtryk og kan variere meget - hovedgaden
holder det hele sammen til en helhed. Således kan
pladsdannelserne - hvad enten de er små og meget lokale
eller om de er store og for hele byen - favne over en stor
forskellighed i skala og udtryk.
Generelt bruges samme type bænke, lamper og inventar
i såvel hovedgade som byrum - dog med tilføjelser i
byrummene som f.eks. borde og solstole og større og unikke
lamper og siddeelementer.
De rumligheder, som opstår langs hovedgaden er:
• Pladsen for hele byen (de formelle, større events)
• Hverdagens plads (de uformelle impulsive aktiviteter)
• Lommeparken (mindre pladsdannelse ofte forankret til
nærvedliggende bygningers funktion)
• Parken (rekreation for hele byen)
• Pausen; bænken, busstoppestedet o.lign

Signaturforklaring:
Hovedgadens forløb
Hovedgadens Torv - byens centrale mødested
Hverdagens pladser langs Hovedgaden
Fortov med tilhørende lommeparker
Pauserum med siddemuligheder
Parker
Cykel infrastruktur
Byrum som indgår i helhedsplanen

Skulpturparken

Den grønne lunge
Parken for alle borgere skulpturer og indretning til
rekreation og leg
Pedestrian Pavng - Concrete Paver
Bike Path - Coloured Asphalt
Special Paving
Market Square Self-compacted gravels

Signaturforklaring til de følgende siders
planskitser:
Bike Play - coloured asphalt
Fortovsbelægning
Pedestrian Pavng - Concrete Paver

Akacietorvet

Markedspladsen
Farums uformelle samlingssted
for hverdagens møde og handel
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Majtræet

Cykelsti
- farvetAsphalt
asfalt
Bike Path - Coloured

Den grønne pause

Plads-belægning
Special Paving

Grønt og historisk rum til pauser
og rekreation

Market Square Self-compacted gravels
Bike Play - coloured asphalt
Pedestrian Crossing with bump-up

Fodgængerfelt
med
Pedestrian Crossing with bump-up
bump
Bygning
med with
aktiv
Existing building
active frontage
/åben facade

Målestok

1.2500

Pedestrian Pavng - Concrete Paver

Williams Plads

Bike Path - Coloured Asphalt

Ankomstpladsen

Pedestrian
Pavng - Concrete Paver
Special Paving

Gør ankomsten til byen og
ventesituationen til en positiv
oplevelse.

Bike
PathSquare
- Coloured
Asphalt
Market
Self-compacted
gravels
Special
Paving
Bike Play
- coloured asphalt

Krogvadparken

Market Square Self-compacted gravels
Pedestrian Crossing with bump-up

Byhaven

Bike Play - coloured
asphalttrygge og
Skab
Existing building with active frontage

rolige rammer
for ophold og leg

Pedestrian Pavng - Concrete Paver

Pedestrian Crossing with bump-up

Bike Path - Coloured Asphalt

Existing building with active frontage

Special Paving

Hovedprincipper for Hovedgadens
byrum:
Market Square Self-compacted gravels
Attraktive rammer for hverdagens aktiviteter
Bike Play - coloured asphalt
• De tilfældige møder ved hverdagens
destinationer børnehaven, skolen, supermarkedet
osv - understøttes
Pedestrian Crossing with bump-up
med opholdsmuligheder som f.eks. bænke, leg og
udendørsservering.
Existing building with active frontage
• Hverdagslivets mødesteder overlapper og koncentreres,
så det oplevede byliv forstærkes og tiltrækker flere.
• Let og bekvem adgang for gående til og fra
Pedestrian Pavng - Concrete Paver
ankomstpunkter f.eks. parkering,
cykelparkering og
busstop via fodgængerfelter,
o.lign.
Bikestier
Path - Coloured
Asphalt

Hovedgadens Torv

Banktorvet

Special Paving

Rum til arrangementer ved særlige anledninger
Market Square Self-compacted gravels
• Byrum som er fleksible i deres
indretning og størrelse, så
de
bådePavng
fungerer
hverdag,
når
godt vejr bringer
Pedestrian
- Concretepå
Paveren grå Bike
Play - coloured
asphalt
flere udenfor, og når der er større arrangementer.
Pedestrian Crossing with bump-up
Bike Path - Coloured Asphalt
• Byrum
med en klar identitet og funktion der er
tilpasset
behov. Ved at have flere
Special Pavingde lokale forhold og
Existing building with active frontage
funktionsmuligheder skabes synergier og øget liv.

‘Højdepunktet’ både topografisk
og kulturelt - dette er det
centrale torv og mødested

Market Square Self-compacted gravels

Rum til aktivitet hele døgnet, ugen og året
Bike Play - coloured asphalt
• En
stor del af året vil myldretiden foregå når det er mørkt,
så
belysningen
af såvel gade som pladsrum skal være i
Pedestrian Crossing with bump-up
fokus i den videre detaljering og kan få stor betydning for
Hovedgadens
liv og tryghed
Existing building with active frontage
• Byens rum skal ikke kun være levende og aktive på en god
sommerdag - de skal favne færdsel, aktiviteter og ophold
hele året, herunder weekender og vintre.

Pedestrian Pavng - Concrete Paver
Bike Path - Coloured Asphalt
Special Paving
Market Square Self-compacted gravels
Bike Play - coloured asphalt
Pedestrian Crossing with bump-up

Water fountain

Existing building with active frontage
Water fountain

Nyt træ

Cykel - service,
parkering mm.

Eksisterende træ

Busstoppested
kombineret med andet
byrumsinventar

B

Større lygtepæl
/lysmast til
byrumsaktivitet
Lygtepæl og
pullert-lampe

Bænke og
siddeelementer - opsat i
grupper eller enkeltvis
Bænk omkring træ
Water fountain

B
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Akacietorvet

Farums markedsplads
Akacietorvet er centrum for mange af
Hovedgadens restaurationer og daglige
handel. Men set fra gaden er mange af
funktionerne usynlige; skjult bag andre
bygninger, lukkede facader og grønt.
Hvis torvet skal blive en markedsplads
skal torvet åbnes og samles omkring
gaden.

Fra en udvidelse af gaden...

...til byens markedsplads

Der er behov for at samle
torvet omkring Hovedgaden og
koncentrere opholdet omkring
dagligdagens funktioner.
Marked i Apledoorn, Nederlandene

Akacietorvet kan blive et attraktivt mødested og byens markedsplads.
Mange mennesker har deres daglige gang på og langs torvet i forbindelse
med pendling, handel og bespisning.
Der er allerede en del markedsaktivitet i området, som kan forstærkes
ved at definere større markedszoner og skabe attraktive rammer i
dialog med områdets butiksejere. Steder som forarealer til butikker og
restaurationer, busstoppestedet, cykelparkeringen og parkeringspladsen
har stor værdi for områdets liv, fordi det er her mennesker færdes og
mødes.

Et dynamisk mødested for alle

Vision for Damhustorvet (collage, Gehl Architects)

Hverdagens aktiviteter på Akacietorvet
vil understøtte torvets funktion som
mødested og markedsplads. Dér hvor
der i dag er udendørs marked og
servering kan dette fortsat foregå - nu
blot i et mere attraktivt byrum. De øvrige
butikker opfordres til at gøre det samme.
På særlige markedsdage intensiveres
markedsaktiviteten med f.eks. lokalt
grøntsagsmarked, kræmmermarked,
loppemarked (Folkekirkens Nødhjælp)
el.lign.

Hverdag

Markedsdag

B

B
B
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B

-

Udfordringer i dag

Bygninger vender ryggen til gaden med
lukkede, tilbagetrukne facader hævet
over gadeniveau

Torvet ved supermarkederne er løsrevet
fra gaden. De handlende skaber dermed
ikke liv til hovedgaden

Trapper virker som barrierer og
reducerer tilgængeligheden mellem
Hovedgaden og torvedannelsen

Busstoppet giver liv til torvet idet folk,
som venter på bussen, opholder sig her i
kortere eller længere tid.

Flere butikker bruger udearealerne til
at fremvise deres varer og skaber en
markedsstemning allerede i dag

Enkelte restaurationer har indrettet
sig med udendørs servering langs
hovedgaden.

Torvets byliv skal bygge på det liv
som allerede findes på torvet i dag.
Således udgør f.eks busstoppestedet
en central funktion. Her tilbringer
mange mennesker tid med at vente
på bussen gennem en stor del af
dagen og giver liv på stedet. Desuden
plejer et busstoppested at tilbyde læ
og siddepladser til de ventende - en
indretning som forbipasserende kan
have glæde af. Ved at samtænke
byens indretninger så som busstop,
siddemiljø, cykelparkering, læ og
grønt får buspassagererne en bedre
ventesituation og byen får bedre nytte
af stoppestedets indretning. På samme
måde kan f.eks. parkeringpladsen
rumme bagagerumsmarked så
parkering og byliv kombineres.

Busstoppestedet som mødested

+

Kvaliteter i dag

De uformelle markeder og mødesteder
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Farums markedsplads
1

Overdækket cykelparkering med
pumpe og vandpost

2

Busstoppested som integrerer
siddeelement og cykelparkering og
lysmast for hele pladsen

3

Bænke langs solfyldte lukkede
facader.

4

Parkeringplads som kan bruges til
bagagerumsmarked

5

3

+01.00
1
2

Terrænspringet mellem det
øvre og nedre torv optages med
et kombineret trappe-rampe
element af træ og beton, som
inviterer til ophold og leg og kan
bruges til udstilling af loppe- og
kræmmervarer

6

Markedsplads på det øvre
torv både i hverdagen og på
markedsdage. Lette trækroner
og belysning skaber rum og
attraktion. Kan møbleres med
flytbare stole (privat areal)

7

Legende og kuperet cykellegeplads
med faldunderlag for såvel løbehjul,
scatere og cykler. Bænke omkring
trægrupper til tilskuere.

3

6

+00.00
5
+01.00
7

B

+00.00

B
2

1.750

4

Indikeringen af højder vises alene for at forklare princippet og viser ikke den faktiske højde-kote.

7

foto af Hager

6

foto af OLIN

1
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foto af Rehwaldt Landscape Architecture

7

5

foto af Vogt Landscape

Bevægelse

Zonering

Belysning

B

B

B
B

B

B

Ved Akacietorvet føres Hovedgaden
gennem pladsen uden ændret
belægning på cykelsti eller kørebane.
Fortovet indgår i pladsens belægning
og både pladsbelægning og cykelsti
føres over Søvej. Der etableres bump/
opkørsler ved fodgængerfeltet, som er
placeret ud for den østlige indgang til
det øvre torv og busstoppestederene.
Signaturforklaring:
Zone - hverdagsmarked
Udendørs servering
Offentlig siddeplads
Zone - marked/event

5

5

Cykellegepladsen i den vestlige del af
torvet vil blive mødested for de mange
børn og unge som færdes i området.
Tiltrækker skolens og klubbens børn
og børnefamilier som er i området for
at handle - en ny destination i Farum.
Kommunen udarbejder en plan, som
regulerer, hvorledes områderne
tættest på bygningerne kan indrettes
for/af butikkene. Kantzonerne har et
overlap med de zoner som kan bruges
ved markedsdage.
Med de nye aktiviteter forventes
området at blive mere attraktivt for
udeservering.

Hovedgadens belysning følger gaden
hen over Torvet. Ved busstoppestederne
anlægges en dæmpet og unik belysning,
som markerer og gør dem til trygge
og attraktive steder at opholde sig - de
skal opleves som Torvets ‘bankende
hjerter’ - en ‘portal’ for Torvet ved
Hovedgaden.
Langs torvets kanter vil facadelys og
lavere lamper skabe lys ved indgange,
ophold og parkering.
Cykellegepladsen vil oplyses af
en lysmast (som på Banktorvet).
På det øvre torv kan en hængende
stjernehimmel skabe et poetisk loft.

foto af Vogt Landscape

7

foto af Rehwaldt Landscape Architecture

6

Lystag, foto: www.jdland.com

15

Majtræet

En grøn pause på vejen
Parken ved Majtræet giver Hovedgaden
et historisk pust - med mindesøjlen og
Majtræet, som er et vartegn der træder
frem i gaderummet. Parken er dog mest
til skue - få tager ophold og bruger
parken i dag. En nænsom indretning af
til ophold kan invitere flere til.

Fra grønt mellemrum...

...til historisk pauserum

Der er behov for at finpudse parkens
indretning og beplantning, men
parken skal bevare sin historiske og
landsbyagtige identitet.
Reference fra en pause i Kongens Have, København

Planmæssigt hovedgreb
1

Fortovet trækkes ind i parken for
at skabe en bedre oplevelse og give
plads til Majtræet

2

Cyklisterne følger biltrafikkens
linieføring for at sikre at bilisterne
kan få øje på cyklisterne ved indog udkørsel fra Kålundsvej

3

Lille stoppested for cykler med
cykelparkering

4

6

Større siddeelement i træ byder
velkommen til ophold - nordsiden
med udsigt til det grønne, Majtræ
og steler, sydsiden med mere bløde
former som muliggør soldyrkelse

5

Muren mod syd beplantes med
slyngplanter

6

Majtræet udbedres/nyplantes
og tilføres poetisk belysning
- resterende belysning med
pullertlamper

1
3
2

4
5

1.1000
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5

4

foto : Hitsa ‘By-Munch’

6

Skulpturparken

En landskabspark
Skulpturparken er en smuk stor park,
som forbinder Hovedgaden til søen og
rekreative stiforløb. Parken bruges
allerede i dag af byens borgere til såvel
hverdag som private arrangementer.
Parken er dog svagt forbundet til
hovedgaden idet der mangler indsyn og
stiforbindelser.

Fra utilgængelig ‘privat’ park...

...til bypark med bevægelse og leg

Der er behov for at fremhæve og
åbne op til parkens eksisterende
grønne og rekreative kvaliteter og
ruter.
Leg og ophold i hjertet af Fredtofteparken i dag

Planmæssigt hovedgreb
1

2

3

Der skabes et kig ind i parken på
enkelte steder. Enkelte af træernes
nederste grene tilskæres, men
den lidt lukkede indtryk af parken
bevares på dette sted, så effekten af
parken der åbner sig inde på stien
bevares

4

B

Busstoppet integreres med
siddemiljø der både henvender sig
mod park og gade

1
4

Cykelstation - mødested for
cyklister der skal på tur - med
vandpost, borde og bænke tæt på
hovedgade og sti til søen

4

Skilt som byder velkommen og
informerer om stisystem og kunst

5

Lave plantebede f.eks. som en
lokal botanisk have

6

Ny skulptur/legende element som
kan danne samlingspunkt og liv

7

Større siddeelementer i træ,
f.eks. solstole i samme serie som
bænkene ved hovedgaden

2

3
5

7

6

1.1000

7
3

Reference: Nola som ‘lounge’ møbel

6

foto : Furesø Kommune
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Hovedgadens Torv

Banktorvet

Banktorvet er en smuk pause på
Fra forplads til en bank...
Hovedgaden og gadens højdepunkt med et
godt udsyn. Bankbygningen er torvets flotte
vartegn og bagtæppe. Rundt om pladsen
skaber forretninger aktivitet langs kanten.
Men rummet fremstår i dag uden opholdsmuligheder og rumlig sammenhæng.

...til Hovedgadens torv

Der er behov for at torvet samles
og tilbyder muligheder for ophold,
møder og aktiviteter for hele byen
Reference fra Skive Rådhustorv

Et fleksibelt og trygt mødested

Hovedgadens Torv skal være fleksibelt at indrette og bruge.
Størstedelen af året skal Torvet danne ramme for hverdagslivet i
den lille skala og skal derfor være attraktivt at besøge som en del af
de daglige ærinder. Pladsens nye funktioner og rumdannelser skal
invitere folk til at bruge mere tid end planlagt, fordi de får lyst til at
blive lidt længere. Og de dage hvor byen fester, skal torvet folde sig ud
på en jævn og stor pladsdannelse og byde hele byen velkommen til fest.
Lyset skal være magisk og skabe tryghed om aftenen og i den mørke tid
af året.
Vision for Damhustorvet (collage, Gehl Architects)

Torvet skal danne ramme for både
hverdagen og festen.
Til hverdag vil pladsen fortrinsvis blive
brugt af kunder til områdets butikker
og bank. Ved at skabe attraktive
opholdsmuligheder langs facaderne og
infrastruktur til servering og events ud
for banken skabes der fleksible rammer
for et byliv, som favner alle byens
brugere.
Det er på Torvet at juletræet står - og det
er her en evt. skøjtebane, kulturaktiviter
og sportsarrangementer for hele
byen skal ske. Ved arrangementer
omdirigeres trafik ad Alfred
Sørensensvej & Gustav Webersvej.
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Hverdag

Arrangement

-

Udfordringer i dag

Parkering, og kørsel til og fra
parkeringen, dominerer brugen at Torvet

+

Manglende rumlig og fysisk sammenhæng Ingen bænke eller rammer som inviterer
mellem pladsdannelserne i området
til ophold eller aktivitet på Torvet

Kvaliteter i dag

Bankbygningen skaber identitet,
bagtæppe og retning til torvet

Lange kig ud ad Hovedgaden og
Stationsvej skaber god orientering og
overblik

Der er forskellig handel og aktivitet på
Torvet (foregår dog ikke på samme side
som banken/pladsen)

Der er planer i gang for området
omkring den tidligere Sparkøbmand
og den placeringen og funktionen af
bygningskanten i den nordlige del af
pladsen er derfor uvis. I dag åbner en
stor del af nordsiden sig mod parkering.
Dette hul foreslåes at blive lukket af en
overdækket cykelparkering, afgrænset
med en lav planteskærm med bænke
henvendt mod torvet (se stiplet linie).
Såfremt nordsidens bygninger i
fremtiden forandres, bør ‘hullet’
til parkering blive lukket med nye
bygninger. Handlende i bil vil blive ledt
til parkering bag om bygningerne, så
nordsiden af torvet får en åben og aktiv
stueetage som kan spille sammen med
torvets liv og handel.

Nuværende bygning

Fremtidig bygning

19

Banktorvet
Planmæssigt hovedgreb
1

2
3

Torvets belægning skal være i
familie med, men have mindre
format og mere farvespil end
fortovsfliserne. Pladsen hæves til
niveau med fortov så biler kører op
på pladsen med bump.
Cykelstation med overdækning
og speciel parkering til ladcykler
(privatejet/dialog med grundejer)
Træer mod parkering på samme
måde som resten af gaden

4

Bænke placeres langs torvets
kant -hvor muligt i solsiden samt rundt om singulære træer

5

Plads til salg/marked med strøm,
vand

6

Facaderne åbnes mere mod
pladsen - vindfanget borttages.
Fortsat ingen indgange fra
parkeringspladsen - alle indgange
vender mod torvet.
Bankens indkørsler til parkering
flyttes, så biler ikke kører hen over
pladsen (privatejet/dialog med
grundejer)

7

4
1
7
5
3

6

8

Lysmaster med lys, hvor styrken
kan justeres til hverdag og events

9

Højdepunktet markeres med et
plateau på pladsens højdepunkt som
fungerer både som siddeelement,
udsigtsplatform og scene til events,
samt byens juletræ.

8
3
2

4
4

9

3
7

1.750

9
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1

2

5

Grønt cykelskur så som HITSA gcykelskru RE 245/495

2

Ref: Meno ladcykelparkering Gottlieb
Paludan Architects

Bevægelse

Zonering

Belysning

Hovedgadens spor for cyklister og
bilister bringes over pladsen - for
bilister vil pladsen være hævet til
fodgængernes niveau
Indkørsel til parkering sker før/udenfor
pladsen
Cykelparkering placeres tæt ved
indgangsdøre, men uden at genere de
gåendes flow.

Områderne tættest på bygningerne
indrettes for/af butikkene.
Handelen bringes over Hovedgaden,
når fiskebilen, ostebil eller andre
ugentlige handelsvogne kommer
(dialog med grundejer).
Torvet kan blive omdrejningspunkt for
events, med adgang til strøm, vand,
og for hverdagen via evt. servering og
udeservering.
Højdepunktet skal ligeledes
have strømudtag til brug ved
arrangementer, julebelysning mm.

Hovedgadens belysning får en ny
variant, når den møder Torvet. På
Torvet vil en stor lysmast, evt. en
version af gadelampen, hvor lyskilderne
kan justeres i antal og styrke,
muliggøre at hverdagens belysning er
poetisk og dæmpet, og belysningen ved
arrangementer kan oplyse torvet fuldt.
Langs Torvets kanter vil facadelys og
lavere lamper skabe lys ved indgange,
ophold og parkering.

8

foto af Dansk Center for Lys

8
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Krogvadparken

En lille intim byhave
Krogvadparken er i dag en fin grøn
lomme langs Hovedgaden som skaber
en grøn pause langs Hovedgaden.
Parken er dog svær at benytte idet ingen
stier byder indenfor og en skulptur
medvirker til at afskærme parken mod
Hovedgaden.

Fra utilgængelig grøn plet...

...til byens have

Der er behov for at åbne parken op
såvel fysisk med stier og med et
program som byder folk indenfor
Reference fra park med ‘vandhul’ i Skanderborg

Planmæssigt hovedgreb
1

2

3

4

5
6

Bænke og inventar som
hovedgadens inventar - i oasen
suppleres dette med borde og
bænke og solstole i træ
Lad grusstier åbne for adgang
til parken. Skulpturen som
afskærmer parken i dag flyttes til
Skulpturparken
Skab en oplevelsesrig oase med
leg, (regn-)vandhul og siddepladser
i parkens centrum, så der er
afstand til gadens trafik og
beboernes private sfære
Skab et roligt stiforløb mod
syd med bænke ud til stien,
plantebede og adgang til Krogvadbebyggelsen
Beplantning suppleres med
frugttræer (jfr. arkitekturstrategien)

7

6

Lav et loop - en sjov omvej som
småbørn på hjul kan køre på
opdagelse i.

Foto Furesø Kommune - reference: Søndermarken

+00.75

5

8

3
4

7 Området foran restauranten (er
privatejet) kan evt. få en mere
grøn karakter med ophold og
udeservering ud til gaderummet
8 Belysning med lave pullertlamper
langs stierne og en god belysning
omkring oasen, så man også kan
lege på en mørk vintereftermiddag
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2

1

1:1000

3

6

Eksempel på grønt cykelspor/’loop’ i San Francisco.

Williams Plads

Velkommen til Farum

Williams Plads danner ramme for de
flestes ankomst til Farum. Pladsen er i
dag en ‘trafikplads’ organiseret som en
rundkørsel med en stor tom centerplads,
der kan afvikle motortrafik effektivt og
smidigt. Men rundkørslen skaber store
afstande og tomrum for gående og
cyklister.

Fra trafikdomineret rundkørsel...

...til en attraktiv ankomstplads

Der er behov for at pladsen byder
gående og byliv velkommen og
gør ventetid og møder til en god
oplevelse.
Reference Solbjerg Plads/metrostation

Planmæssigt hovedgreb
1

2

På den syd-østlige side af pladsen
er rum og aktiviteter koncentreret
på en stationsplads som forbinder
station og hovedgade
Nordsiden af pladsen er en grøn
ramme for hverdagslivet
Bevar og forstærk vandskulpturen

3

Kiss n’ ride holdepladser til bil
og taxa

4

Åbn stueetagens facader og
markér indgangen til stationen med
skiltning og f.eks. billetautomat
Nye trægrupper plantes for at
nedbryde skala og bryde vinden

5
6

Cykel-service station med pumpe,
parkering, vandpost og siddeplads
samt en tæller af dagens cyklister

7

Kryds med lyssignal som sikrer
fremkommelighed for busser

8

Plads til salg af markedsvarer

1

3

4
7
5
10
6
8

Mulighed for at inddrage
parkeringspladsen f.eks ved
markeder
Belægning
skal være i familie med,
10
men have mindre format og mere
farvespil end fortovsfliserne. Pladsen
hæves til niveau med fortov så biler
kører op på pladsen med bump.
9

4

9

2

9

1:1000

6

Reference: udstyr til egne reperationer

2
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Rækkefølgeplan
Signaturforklaring:
Indsats som bør planlægges gennemført i
2016-2017
Indsats som bør gennemføres efter 2017

Akacietorvet
Etablering af cykelparkering ved
busstoppestederne
Åbning af skråningen mellem
det nedre og øvre pladsdannelse
bør være næste skridt i torvets
transformation - ved at skabe
en åben og aktiv kant mellem
de to pladser øges synergier og
sammenhæng.
Etablering af cykellegepladsen vil
give stor værdi for områdets liv og
brug.
En mere kunstnerisk belysning og
etablering af mere åbne facader
langs pladsens kanter vil kunne
afvente dialog med grundejere,
samarbejdspartnere og evt.
fondsstøtte.
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Majtræet
Det meste i denne del kan afvente til
der er midler hertil - parken er en
fin grøn lomme allerede i dag

Skulpturparken
Cykel-mødestedet ved hovedgaden
samt informatonsskilte og lettere
beskæring af beplantningen for at
sikre enkelte indkig til parken.
Stier ind i parken vil byde indenfor,
Anlæg af flere og større sidde- og
liggemøbler i parken vil skabe øget
mulighed for impulsivt ophold i
parken for dem som ikke har pakket
til skovtur.
En ny aktiv naturlegeplads
kan afvente rette tidspunkt og
samarbejdspartner.

Målestok

1.2500
Farum Hovedgade
Omlægning af gadens belægning for
at give bedre plads til cyklister og
gående - gadens fulde længde.
Bænke og byinventar relateret til
cyklisme etableres.
Ny belysning langs Hovedgaden kan
etableres senere.
I enkelte privatejede lommer
(gadejord) kan bænke og andet
byinventar etableres senere

Banktorvet
Ny belægning etableres samtidig
med hovedgaden. Etablering af
cykelprojekt er afhængigt af en evt.
fremtidig nedrivning og bebyggelse
på den nordlige side af torvet.
Dialog med kommende bygherre for
at sikre en aktiv åben stueetage mod
Torvet er meget vigtig.
Etablering af nye indkørsler til
bankens parkeringer er nødvendig
for at fredeliggøre torvet til ophold.
Nye og flere bænke samt flytning af
fiskebilen og evt. andre salgsvogne
til torvesiden (ved banken).

Krogvadparken
Skulpturen flyttes for at åbne parken
såvel fysisk som visuelt
Anlæggelse af stier, bænke og
legeplads bør ske samtidig - uden
aktiviteter og program har en sti
gennem parken ikke lige så stor
værdi

Williams Plads
Da Williams Plads er forholdsvis nyanlagt vil det ikke være høj prioritet
at udvikle denne del. Pladsen har
pga. stationen et aktivt liv - som
med tiden kan få bedre rammer til
færdsel og ophold.

En spektakulær belysning af torvet
kan afvente en senere finansiering.
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