
Fremtidens Brøndby Strand 

2. MØDE I BORGERFORUM

Torsdag d. 6. maj 2021



Program
Kl. 17.00 Velkommen v/ Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet 

 

Kl. 17.05 Introduktion til dagens workshops: Hvilke spørgsmål skal stilles til de tre 
hold i parallelkonkurrencen? Notat med udkast til spørgsmål eftersendes 
onsdag den 5. maj. 
 

Kl. 17.15 Workshop del 1: Spørgsmålene knyttet til temaerne ”Boliger og beboere” og 
”Natur, bevægelse og bæredygtighed” 
 

Kl. 17.35 Præsentation i plenum 
 

Kl. 17.50 Workshop del 2: Spørgsmålene knyttet til temaerne ”Bymidten, kulturlivet 
og de fælles byfunktioner” og ”Veje, stier og mobilitet” 
 

Kl. 18.10 Præsentation i plenum 
 

Kl. 18.25 Afrunding og næste skridt 
 

Kl. 18.30 Tak for i dag 
 

 



Vision for Fremtidens Brøndby Strand

Brøndby Strand skal være en levende bydel. Et sted hvor folk mødes 

og nye fællesskaber opstår. Bydelen skal udvikles med respekt for 

stedets historie, identitet og mangfoldighed. Det betyder, at der skal 

være plads til alle og at der skal være fokus på kultur, sport og natur.

Hele bydelen skal gentænkes, så den hænger bedre sammen med 

mere variation i bybilledet. Der skal bygges nyt – men ikke for tæt – og 

hvor der bygges, skal forskellige boligtyper, butikker og institutioner 

blandes. Et nøgleord er den blandede by.

Fremtidens Brøndby Strand skal skabes af bydelens beboere, 

boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre 

aktører i et tæt og forpligtende samarbejde med Brøndby Kommune.



Boliger og beboere

De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så 

der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye 

boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal 

opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

• 1.000 – 3.000 nye boliger

• Boligpolitikken som fundament

• Understøttelse af den blandede by (ejerformer, boligtyper)

• Skal løfte bydelens sammenhængskraft 

• Boliger af høj kvalitet

• Hovedvægt på de stationsnære områder 

• Boligrenoveringen i ”Grønby Strand projektet” fast forudsætning mens dispositioner 

på udearealerne er inspiration

• Nedrivningerne begrænses som udgangspunkt til de 5 højhuse



Natur, bevægelse og bæredygtighed

Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. 

Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne 

på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og 

lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet. 

• Høje standarder for bæredygtighed – både i renovering og nybyggeri

• En revitalisering af Esplanadeparken

• Større biodiversitet

• Flere muligheder for bevægelse 

• En reduktion af ”overskudsarealer”



Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner

Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og 

erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende profilskole og en til to nye 

daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte 

byomdannelsen.

• Bymidten skal være et samlingspunkt

• Handlen skal styrkes 

• Udviklingen af detailhandel koncentreres i bymidten 

• Vi forventer, at hele eller store dele af det eksisterende bycenter nedrives

• Infrastruktur og parkering skal fungere godt

• Centerforeningen kan fungere bedre end i dag

• Mulighed for stadepladser/torvesalg/mobile madvogne

• Fortætning med boliger, erhverv og andre byfunktioner

• 1-2 nye daginstitutioner og plads til en supplerende ny skole

• Integration af bymidten, Brønden, Kirken og Esplanadeparken

• Kulturliv og møder på tværs skal styrkes



Veje, stier og mobilitet

Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. 

Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det samlede 

trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den 

meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes.

• Forbindelserne på tværs af bydelen og til/fra andre bydele skal forbedres

• Trafikdifferentieringen skal revurderes

• Koblingerne til naturværdierne skal styrkes og tydeliggøres

• Trygheden skal øges

• En samlet parkeringsstrategi for BSP, bymidten og de nye byudviklingsområder

• Cykel- og fodgængertrafik skal favoriseres



Workshop del 1

Boliger og beboere
• Hvordan styrkes Brøndby Strands attraktivitet ift. at 

tiltrække tilflyttere og investorer?

• Hvordan kan mangfoldigheden udfoldes og bruges 

til at løfte bydelen?

• Hvordan kan nyt boligbyggeri overordnet set være 

med til at skabe en mere blandet og 

sammenhængende bydel?

• Hvor placeres nyt boligbyggeri og hvad bør 

omfanget være med angivelse af boligtyper, 

boligantal og bebyggelsesprocent i delområder?

• Hvordan kan de nye boliger understøtte en bedre 

sammenhængskraft i bydelen?

• Hvordan kan de nye boliger opføres i en takt, så 

man sikrer sig imod at de står tomme, når de er 

færdige?

• Hvordan kan der stilles høje krav til arkitektur og 

materialer, når der bygges nye boliger?

• Hvilke principper for bebyggelse, friarealer og 

trafik/parkering skal gælde for de enkelte 

delområder? 

• Hvordan kan tomterne, gennem helhedsorienterede 

og velargumenterede bud, udvikles og anvendes 

set i sammenhæng med resten af bydelen?



Natur, bevægelse og bæredygtighed
• Hvordan kan der skabes en samlet udearealløsning på tværs af 

matrikler med løsning af følgende:

• Hvordan skabes der yderligere åbning af området mellem 

Brøndby Strand Parkerne og Esplanadeparken?

• Hvordan kan udearealerne bearbejdes i forbindelse med tomterne 

der står tilbage efter nedrivning?

• Hvordan kan de grønne områder gentænkes, integreres bedre i 

bydelen og skabe nye sammenhænge mellem delområder?

• Hvordan kan nye byrum og rekreative arealer placeres strategisk i 

bydelen, så de skaber mest mulig værdi?

• Hvor skal man koncentrere sin indsats ift. de grønne områder? 

• Hvilke aktivitets- og anvendelsesmuligheder bør knyttes til de 

enkelte områder? 

• Hvordan kan bydelens natur og rekreative værdier (stranden, 

skoven, havnen osv.) blive mere kendte, så tilflyttere i højere grad 

tiltrækkes? 

• Hvordan øges biodiversiteten i området? 

• Hvordan kan bæredygtige tiltag fremmes og evt. måles?

• Hvordan kan Esplanadeparken gentænkes og revitaliseres, så 

den bliver et aktivt og rekreativt åndehul for alle bydelens 

beboere?

• Hvor, hvordan og i hvilket omfang kan bebyggelse (både boliger, 

offentlige funktioner o.l.) placeres i Esplanadeparken?

• Hvor og hvordan kan sammenhængen med de omkringliggende 

by- og boligområder styrkes og barrierer nedbrydes?



Fremtidens 

Brøndby StrandKl. 17.15 – 17.35: Workshop del 1
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Sadik Yildiz Marco Bidgau-

Davidsen

Sandor/Jytte Piller Elin Kuijers

Henny Pedersen Lonnie Berthelsen Jørgen Ponn Kubra Duvarci

Anette Pilmark Anne Marie Due de 

Fønss

Jakob Ibsen Vedtofte Palle Bengtsson

Lilly Jensen Ole Machholdt Poul Gaardbo Hugo Thuge

Kristine Østby Pia Sørensen Jens-Erik Pedersen Line Most

Lærke Honoré Christine S. 

Rosenbeck

Flemming Haahr 

Vesterbrandt

Manja Johnson

Subhija Mehmedalic Hanieh Musavian Karsten Ljungkvist Inger Brandt

Anne von Huth Simone Westergaard Joanna Schneider-

Tilli

Peter Søgaard 

Andersen

Yusuf Fidan Lis Ravnkilde Osama Siddique

Facilitator: Emma Facilitator: Karen Facilitator: Henriette Facilitator: Elisabeth



De fire grupper fremlægger kort resultatet af drøftelserne.

Fremtidens 

Brøndby Strand
Dialog i plenum:



Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner
• Hvordan udvikles bymidten som et bymæssigt knudepunkt med en 

blanding af handel, boliger, erhverv, kulturliv samt offentlige funktioner –

både i form af bygninger og byrum?

• Hvilket byliv skal foregå i bymidten – og hvilke bymæssige funktioner i 

bygninger og byrum skal sikre at bymidten opleves levende og varieret 

for et bredt spektrum af målgrupper på tværs af bydelen?

• Hvordan kan butiks- og handelslivet i bymidten styrkes, så det på 

realistisk vis er rustet til at imødekomme nutidens og fremtidens 

handelsmønstre og -behov?

• Hvordan kan de kommunalt ejede arealer i Brøndby Strand udvikles, så 

de bliver løftestang for udviklingen af bydelen som helhed?

• Hvordan sikres gode og realistiske infrastrukturløsninger (herunder 

parkering), der understøtter det byliv, der ønskes og imødekommer 

trafikale behov i den fremtidige bymidte?

• Hvordan og hvor kan 1-2 nye daginstitutioner samt arealreservation til en 

supplerende ny skole placeres i bydelen så bymidtens liv og attraktivitet 

understøttes?

• Hvordan kan byfunktionernes placering gentænkes set i sammenhæng 

med bymidten og resten af bydelen?

• Hvilke andre offentlige funktioner (fx regionale funktioner, 

genoptræningscenter, jobcenter mv.) kunne styrke udviklingen af 

bymidten/bydelen som helhed? 

• Kan kunst og kultur spille en rolle for udviklingen af bymidten?

• Hvordan kan en fysisk omdannelse af bymidten konkret se ud, når det 

kommer til spørgsmålet om voluminer, tæthed, placering af adgangsveje, 

varelevering, parkering, byrum osv.?



Veje, stier og mobilitet
• Hvordan kan infrastrukturen for både hårde og bløde trafikanter 

optimeres, så bydelens barrierer nedbrydes og der skabes bedre 

fysisk og oplevelsesmæssig sammenhængskraft internt i bydelen 

og til den omkringliggende kommune?

• Hvordan kan en gentænkning af bil-, cykel- og gangtrafikken 

understøtte bedre sammenhænge på tværs af bykvartererne, 

flere møder og fællesskaber samt øget tryghed blandt borgere og 

besøgende?

• Hvordan kan en samlet parkeringsløsning for boligerne i Brøndby 

Strand Parkerne (hvor den nuværende parkering er ”under dæk”), 

bymidten, stationen, kulturhuset og de nye boliger mv. bidrage til 

en øget bymæssig kvalitet og mindsket utryghed?

• Hvordan kan forbindelserne styrkes, bl.a. gennem nedbrydning af 

infrastrukturbarrierer mellem Brøndby Strand Parkerne, 

Esplanadeparken og Brøndby Strand Centrum?

• Hvordan kan bydelen styrkes ift. bæredygtig mobilitet?



Fremtidens 

Brøndby StrandKl. 17.50 – 18.10: Workshop del 2
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Sadik Yildiz Marco Bidgau-

Davidsen

Sandor/Jytte Piller Elin Kuijers

Henny Pedersen Lonnie Berthelsen Jørgen Ponn Kubra Duvarci

Anette Pilmark Anne Marie Due de 

Fønss

Jakob Ibsen Vedtofte Palle Bengtsson

Lilly Jensen Ole Machholdt Poul Gaardbo Hugo Thuge

Kristine Østby Pia Sørensen Jens-Erik Pedersen Line Most

Lærke Honoré Christine S. 

Rosenbeck

Flemming Haahr 

Vesterbrandt

Manja Johnson

Subhija Mehmedalic Hanieh Musavian Karsten Ljungkvist Inger Brandt

Anne von Huth Simone Westergaard Joanna Schneider-

Tilli

Peter Søgaard 

Andersen

Yusuf Fidan Lis Ravnkilde Osama Siddique

Facilitator: Emma Facilitator: Karen Facilitator: Henriette Facilitator: Elisabeth



De fire grupper fremlægger kort resultatet af drøftelserne.

Fremtidens 

Brøndby Strand
Dialog i plenum:



TAK FOR I DAG


