
Fortid med 
gartnerier

Historiens spor
Brøndby Strand har en rig historisk for-

tælling fra tiden før udvidelsen af vel-
færdsforstaden. Området har længe været 
en sommerdestination med sommerhuse, 

badehotel og badeanlæg. Gartnerierne, 
der producerede frugt, var en vigtig del af 
lokal økonomien og prægede landskabet i 

Brøndby Strand.  Det findes stadig levn 
fra disse historiske lag, som kan synliggø-

res, genskabes og være en del af fortæl-
ling om og udviklingen af fremtidens 

Brøndby Strand.

Værdier fra velfærdsbyen

Udviklingen af velfærdsforstaden i Brøndby 
i 1960'erne tog udgangspunkt i idéen om 
det gode liv for alle. Boligerne skulle have 

meget lys, stisystemer skulle være trygge for 
børn som kunne gå eller cykle til skolen mm. 

Alle disse kvaliteter befandt sig bare 19,5 
min fra København i en grøn forstad med et 
stærkt fællesskab. Disse værdier kan bruges 
som byggesten til viderudvikling af området 

og genfortolkes i en ny varieret arkitektur 
og oplevelsesrige byrum. 

#BrøndbyStrand
Der findes et hav af aktiviteter, 
initiativer og ildsjæle i Brøndby 
Strand. Vi vil skabe byrum, hvor 

disse fortællinger kan få plads og 
synes endnu mere. Det vil give 

anledning til synergier på tværs, 
hvor man inspireres af hinanden og 

opbygger nye, mangfoldige 
fællesskaber. 

Synliggør de skjulte skatte

Lokaldeltagelse som drivkraft

Brøndby Kommune 
ligger 20% under 
landsgennemsnit, 

hvad angår forenings- 
deltagelse. 

Adspredt og adskilt. Opdelt og isoleret. Hegnet ind bag motorveje 
og fordomme ligger Brøndby Strand mod det blå Øresund. 

 
Det, der engang var set som kulminationen på velfærdssamfundets 
gyldne ambition om det gode liv, portrætteres nu som kuldslåede 

idealer, grå tristesse og sociale slagsider.

Men den holdning er for de, som alene ser verden i sort og hvid. 
Bag de hurtige overskrifter og lette konklusioner gemmer der sig 
en nuanceret rigdom. Et potentiale der venter på at blive forløst. 

Det er det, vi vil fremkalde med vores forslag for 
Brøndby Strand. Vi vil forene og forbinde. Byen 

skal knyttes bedre sammen og der skal ska-
bes muligheder, aktiviteter og rum for alle 

byens borgere, så man kan mødes i for-
skellighed og vokse sammen
 i forståelse og nysgerrighed. 

Vi vil skabe en samlende livsnerve for 
Brøndby Strand i et demokratisk og 

attraktivt byrum der inviterer be-
boerne fra forskellige dele af 
området på tværs af alders-

grupper, nationalitet og 
økonomi.

Mange har boet i Brøndby i �ere 
generationer, og føler sig stadig 
udenfor det danske samfund. 
Det gør det svært at komme ind 
på arbejdsmarkedet og i nye 
fællesskaber.

Opdelt by

Lav deltagelse Ulighed der går i arv

Få mødesteder, hvor borgerne blandes på 
tværs af sociale og fysiske skel. 

Svært at bevæge sig mellem de forskellige om-
råder. Forbindelserne opleves utrygge.

En bymidte fungerer ikke som centrum for et 
trygt og blandet møde mellem beboere.

Et lavere uddannelses-, beskæftigelses- og 
sundhedsniveau end resten af landet. 

Familier skal støttes bedre i at bryde negative 
mønstre og hjælpe børnene ind i fremtiden.

Virksomheder, foreningsliv, kommunale insti-
tuationer m.fl. arbejder ike integreret sammen. 

Brøndby Strands placering tæt på 
hovedstaden, natur og strand.

Området er geografisk lille, hvor borgerne med 
små skridt kan blive bedre forbundet.

Brøndbys mangfoldighed som grobund for po-
sitiv identitet og stærkt lokalt tilhørsforhold.

Projektet som en generator, hvor borgerne går 
forrest gennem hverdagsdemokratiet.

Fremtidens deltagende Brøndby: Borgerne vil 
tænke stort og starte småt - og forstørre det, 

der virker.
Børn og unge i førersædet for udvikling, hvor 
unge borgere er ambassadører og anerkendes 

for deres nytænkning.

En integreret fysisk og social transformation vil 
med borgerne i front skabe synergier på tværs.
De skjulte skatte synliggøres så borgerne ople-

ver positive forandringer på kort sigt.
Partnerskaber og nye eksterne samarbejder vil 
skabe afsæt for et løft, hvor helheden er mere 

end summen af delene.

Stemmeprocent til kommunalvalget var 
blandt landets laveste. 

Manglende deltagelse i hverdagsdemo-
krati og foreningsliv. 

Aktiviteter og foreningsliv er ikke synlige 
i byen og dens byrum.

Skab en variation af centrale mødepunkter, der bidrager til liv og bevægelse fra 
morgen til aften og tiltrækker mennesker fra hele Brøndby Strand.

Ved at skabe forbindelser og strækninger med særlige karaktertræk, kan man 
styrke de nord-sydgående forbindelser. Langs strækningerne skal der skabes 

spændende og trygge byrum. 

Når der bygges nyt i Brøndby Strand, så skal funktionerne blandes, hvor forskel-
lige boligtyper kombineres i samme bydel. Denne mangfoldighed skal også af-

spejles i en varieret arkitektur. 
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Nerven der forbinder
Brøndby Strand skal blive til en by man ytter 
til at for give sin børn en god opvækst. I balance 
med natur, mennesker og kultur.  

Brøndby Strand skal ikke kun være et stop på en 
S-togslinje, men en destination man tager til for 
at opleve et summende, mangfoldigt byliv og en 
bæredygtig bydel med en indbydende strand og 
bynatur.
  
Vi ser Brøndby Strand som en organisme el-
ler en livsnerve, der over årene er blevet skåret 
op, delt og spredt. Nu skal sårene heles og lem-
merne sættes tilbage på kroppe, så byen kan 
bevæge sig, vokse frit og �nde sin egen ret. For 
os, begynder det med hjertet og hjernen.

Flere aktiviteter og mødesteder Styrk nord-sydlige forbindelser

Konceptskitse

Nyt betyder blandet

Bymidten bliver byens pulserende centrum for 
alle aldersgrupper og kulturelle baggrunde. En 
koncentration af hverdagsfunktioner, kultu-
relle og kommunale tilbud, uddannelse og læ-
ring, rum for frivillige foreninger og boliger, der 
ikke kun bliver et naturligt mødested for alle i 
Brøndby Strand, men også bliver en destina-
tion med en stærk mangfoldig identitet. 

Fra Brøndby Strands sammensurium af en by-
midte skabes der �ere nerver der spreder sig 
ud i byen og skaber grønne forbindelser: Espla-
nadsparken bliver en 2 km grøn aktivitetspark 
med aktiviteter der støtter liv, leg, læring og 
bevægelse fra morgen til aften. Veje, stier og 
natur binder byen bedre sammen, skaber mø-

desteder og giver beboerne i Brøndby Strand 
mulighed for selv at skabe den selvgroede og 
bæredygtige by. 

Vi mener, at en succesfuld udviklingsplan 
skabes i dialog og i ejerskab med borgerne i 
Brøndby Strand. Den store mangfoldighed kan 
forene Brøndby Strand i en samlet plan, der 
tænder menneskers engagement, forløser po-
tentiale og gør fremtidens Brøndby Strand til et 
attraktivt område for kommende generationer. 
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Forbundethed

Sommerdestination

Unik team og tilgang
Gentænkning af en hel bydel kræver 

forskellige fagligheder som supplerer 
hinanden. Team Henning Larsen består 
af byplanlæggere, landskabsarkitekter, 
eksperter i socialvidenskab, borgerind-
dragelse, bæredygtighed og økonomi. 



Anvend eksisterende bygninger og rum som en kickstart til nye medborgerlige initiativer

Xxxx

Arkitektonisk og typologisk diversitet

Xxxx

Åbenhed og sammenhæng imellem bygning og byrum 

Xxxxx

Samlende byrum med godt mikroklima

Xxxx

Anvende eksisterende 
bygninger til kickstart af nye 

medborgerlige initiativer

Stor diversitet for både 
arkitektur

 og anvendelse

God sammenhæng 
mellem bygninger og 

byrum

Samlende byrum med 
godt mikroklima

Forbinde centrum og foreningsliv i udkanten af Brøndby Strand

Xxxx

Transformation intensiverer byliv og blanding

Xxxx

Nye trygge overgange og samlingsteder med overskuelighed

Xxxx

!

Oplevelsesrige grønne forbindelser

Xxxx

Udadvendt skole som bruges i både skoletid og fritid

Xxxx

Koncentrere aktiviteter langs Esplanadeparken

!

Xxxx

Integrér ny parking med udadvendte funktioner

Xxxx

Mindre aktivitetspunkter langs nord-sydlige forbindelser

Xxxx

Stærkere forbindelse mellem 
Brøndby Strand, Parkerne 

samt Esplanadeparken

Transformere eksisterende 
bygninger for at skabe liv og 

tryghed omkring husene

Udadvendt skole som bruges i 
både skoletid og fritid

Oplevelsesrige og grønne 
forbindelser

Koncentrere aktiviteter omkring Esplanadeparken Integrér ny parkering med 
udadvendte funktioner

Mindre aktivitetspunkter langs 
nord-sydlige forbindelser

Forbinde centrum og foreningslivet der ligger 
i udkanten af Brøndby Strand
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