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Historien
Ikke en ikonisk bebyggelse, snarere 
en ikonisk bydel. Man kan ikke 
undgå at blive fascineret af denne 
arketype på en modernistisk tilgang 
til byudvikling. Esplanadens uendelig 
lange, ensformige forløb kombineret 
med en infrastruktur som i øjenhøjde 
er uoverskuelig, er helt centrale 
udfordringer i planen. Det skulle 
være trygt for børnene at bo i 
Brøndby Strand. Oplevelsen er det 
stik modsatte, trods store kvaliteter i 
Brøndby Strand parkernes varierede 
og tilgroede gårdrum. Det er svært 
at finde rundt og identificere sig 
med de enkelte lokaliteter, og de 

fleste passager og tunneller føles 
decideret utrygge. Det er med til 
at svække sammenhængskraften 
i området og de nord-sydgående 
forbindelser er mildest talt ikke 
fungerende.
Vi har valgt at spille ud med 
en idé der tager fat i et af de 
grundlæggende problemer – 
nemlig Esplanaden og voldene der 
er kunstigt skabte barrierer. Vi 
mener det er nødvendigt at fjerne 
store dele af voldanlæggene og 
ændre balancen i infrastrukturen, 
hvis ambitionerne i programmet 
skal kunne opfyldes. Parken skal 

redefineres og genskabes med 
nye funktioner og beplantninger, 
og ny bebyggelse skal være 
identitetsskabende og være med 
til at tegne en ny rumlighed i det 
lange parkrum. Det er allerede 
nu synligt hvor stor rumlig 
forandring der er skabt i den 
syd-østlige del af parken, på det 
stykke hvor volden er fjernet.
Vi vil gerne bevare dele af 
voldanlægget og dele af 
infrastrukturelementerne, 
eksempelvis dele at broer og 
tunnelvægge, dels for at fastholde 
en række kulturhistoriske spor, 

dels for at udnytte dem til nye 
formål. Tilsvarende peger vi 
på at de fem byggefelter hvor 
højhusene fjernes, bebygges med 
et tilsvarende volumen, gerne i 
en ny og mere grøn iklædning – 
fordi vi mener at de 12 højhuse 
er et stærkt identitetsbillede på 
Brøndby Strand, og derfor vigtigt 
at fastholde.
Et nyt bycenter skal udvikles 
med henblik på at fortætte med 
en blanding af detailhandel, 
erhverv og boliger ved stationen, 
gerne i en skala der tilfører 
nye, bymæssige kvaliteter til 
kvarteret.
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