
OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
TAK FOR DINE MENINGER OG DRØMME

Baggrund
Tirsdag 12.november blev der afholdt en Kick-Off dag på Nordens 
plads for at komme i dialog med områdets borgere med tanke på at 
videreføre eksisterende, samt tilføre nye kvaliteter til området.
Kick-Off dagen markerede starten på processen for udviklingen af 
Nordens plads, og den danner grundlag for efterfølgende workshops 
med aktørnetværket og forvaltning ved Frederiksberg kommune. 

Aktørnetværket udgør repræsentanter fra områdets forskellige 
grupper: bolig- og beboerforeninger, grundejere, skoler og 
institutioner, kultur og idrætsaktører og handelsdrivende, og 
aktørnetværket vil på vegne af beboere og borgere i og omkring 
Nordens Plads deltage og komme med input på tre planlagte 
workshops/ præsentationer fremover.
Output fra disse workshops skal munde ud i en helhedsplan og danne 
grundlaget for startredegørelse til lokalplan.

Kick-Off dagen
For at få flest mulige indspil og for at borgerne skulle få de bedste 
mulige forhold til at beskrive deres drømme var der sat to plancher 
op med information om projektet og processen samt plads til at 
udfylde ønskekort. I tillæg var der fire plancher, hvor man havde 
mulighed for at stemme på, hvilke udfordringer, man ser i området, 
hvilke potentialer, der findes, hvilke typer aktiviteter og funktioner, 
man kunne forestille sig i fremtiden samt hvilke typer byrum og 
stemninger man ser for sig i fremtiden.

Dette dokument er en opsamling fra Kick-Off dagen og er 
struktureret på samme måde som plancherne. Først gennemgår vi 
ønskekortene, som vi har opdelt i kategorier. Derefter gennemgår vi 
plancherne, hvor man kunne stemme med prikker.

Dagens forløb
Dagen startede på Medborgercenteret fra kl. 9-11. Der var godt 
fremmøde fra morgenstunden, og mange havde forberedt spørgsmål. 
De indledende kommentarer synliggjorde vigtigheden af en 
åben og gennemsigtig proces i den videre planlægning. Tidligere 
borgerinddragelse blev efterspurgt, og der blev oplyst om flere 
parallelle processer i området, der burde ses i sammenhæng. Den 
efterfølgende snak rundt om plancherne, gav mange værdifulde 
indspil til den videre proces.

På Meny kl. 12.30-14.30 fortsatte det gode fremmøde. Mange kom 
med deres indspil, og projektgruppen oplevede det som særligt 
værdifuldt, at de fremmødte tog sig tid til at fortælle om, hvordan det 
er at bo i området, og hvad de mener er vigtigt for stedet.
Sidste stop var Søndermarkskolen kl. 15-17. Både forældre og 
børn gav mange gode indspil og ønsker til fremtidige aktiviteter, 
forbindelser og byrum. Der blev serveret brændte mandler, kakao og 
kaffe, til stor glæde for små og store, og det bidrog til at mange gjorde 
et ophold og gav sig tid til at fortælle om sine drømme.

Opsummering
Ved de to første steder, Medborgercenteret og Meny, stemte ønskerne 
nogenlunde overens. Ved besøget på Søndermarkskolen var andre 
problemstillinger i fokus. Dette tydeliggør en variation i ønsker 
for fremtidens Nordens Plads, der skiller den unge og den ældre 
generation. En del af udfordringen for det videre forløb bliver derfor 
at kombinere de forskellige ønsker, således at der skabes et sted for 
alle.

Ønskekortene viste en bred vifte af forslag til funktioner og byrum 
for fremtiden og et stort ønske om mere grønt. Allerede eksisterende 
initiativer som Nordens Have vil mange værne om. Koblinger til 
områderne rundt om, samt til offentlig transport ønskes forstærket.
Mange peger på, at en opgradering af området, med tanke på 
belysning, ny belægning, læ, logistik mm, vil medføre et tryggere sted, 
på alle døgnets tider.

Videre har vi valgt at se området i sammenhæng, således at ønsker 
omhandlende parken og internt i Domus Vista, også kommer med i 
dette opsamlingsdokument, selv om de ikke ligger i projektområdet.
Drømmekort fra medborgercenteret (oktober-november 2018) er 
også opsamlet i dette dokument.

Digital idébrønd
Det er blevet oprettet en digital idébrønd på projektets hjemmeside, 
for dem som ikke kunne møde op til kick-off dagen. Indspil fra denne 
idébrønd vil blive opsamlet og præsenteret på hjemmesiden.

Hjemmesidens adresse er: www.visionnordensplads.dk
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OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
“ØNSKEKORT”

1) Stemning og byliv (i alt 32 ønsker)
Der ønskes generelt mere liv, flere tilbud og flere muligheder for 
fællesskab på Nordens Plads. Der ønskes attraktive, fælles byrum. 
Beboerne i Domus Vista påpeger, at flere og bedre fællesfaciliteter 
på pladsen vil hæve deres bo kvalitet.

8 ønskekort omhandler café som et stort ønske. Prikkerne på 
plancherne fortæller samme historie. Caféen beskrives som et 
mødested med fornuftige priser. Nogen drømmer om et mødested 
à la Dalle Valle, gerne med udeservering. Et par ønskekort 
specificerer placering af caféen til vestsiden af Domus Vista ud 
mod parken.

4 ønskekort beskriver brug for legeplads og øvrige funktioner 
til børn. Det fremhæves mangel på babygynger og plads til 
mødregrupper generelt på Frederiksberg.
Andre funktioner der ønskes i området er:
Små butikker, events, vinsmagning, marked, permahave, 
kolonihave, kulturhus med fælleskøkken, musikhus, værksted, 
atelier, maling, tegning, bytte-ø, faste bænke, opladningsanlæg til 
el-biler 

2) Parkering (i alt 13 ønsker)
Mange drømmer om at få ordnede forhold for både bil og 
cykelparkering. Der ønskes bedre afmærkning af pladserne 
og flere cykelstativer for at undgå cykelrod. Nogle ønskekort 
beskriver underjordiske parkeringskældre, der er opdelt i pladser 
til henholdsvis beboere, gæster af beboere samt kunder til 
butikkerne. Andre foreslår at integrere p-pladser i bebyggelsen.
Det understreges at der er brug for nok plads til parkering og 
adgang til butikscenter. Gæsteparkering til beboerne nævnes af 
flere, og der foreslås parkeringskort til beboere.

3) Beplantning og vegetation (i alt 12 ønsker)
Der efterspørges mere grønt og mindre asfalt fra mange borgere. 
En borger foreslår, at man ikke ændrer på de nuværende grønne 
områder.

4) Belysning (i alt 10 ønsker)
Bedre belysning generelt i området er efterspurgt, primært for 
at komme utrygheden ved mørkets frembrud til livs. Specifikke 
steder bliver fremhævet som utrygge at færdes i; forbindelsen til 
Valby, parken og pladsen. 
Det ønskes videre at undgå falduheld pga kombinationen af dårlig 
belysning, ujævn belægning og kanter. En borger gør opmærksom 
på slagskyggen fra tårnet, og at denne må tages højde for ved 
placering af udendørs funktioner.

5) Børnefamilier (i alt 9 ønsker)
Mange understreger vigtigheden af at tiltrække børnefamilier 
til området, der i dag præges af mange plejeboliger og 
ungdomsboliger. Tiltag for at tiltrække børnefamilier foreslås 
at være familieboliger, fælles aktiviteter for børn og unge (f.eks. 
skateboard, rulleskøjter, pentanque) samt at indtænke forbindelser 
til boldbane ved Søndermarkskolen.

6) Parken (i alt 8 ønsker)
Parken beskrives som et aktiv i området. Borgerne udtrykker dog 
en vis utryghed ved at færdes her efter mørkets frembrud, pga 
blandt andet mangel på lys. Parken trænger generelt til et løft for 
at undgå besøg af socialt belastede miljøer. Andre ønsker er: 
et brandsikkert grillsted, at undgå rotter, samt ingen skaterbane 
eller væksthus i parken.

7) Vind (i alt 8 ønsker)
En fremtrædende udfordring i området er vindbelastning. For 
gangbesværede er specielt den stærke vind en stor udfordring. Det 
efterspørges “noget at holde i, når det stormer”, som for eksempel 
rækværk og bedre indgangsforhold. I øvrigt understreges det, 
at lægivende elementer ikke må forhindre flow og åbenhed for 
mennesker i området.

8) Socialt (i alt 7 ønsker)
Nordens plads beskrives som en blandet bydel. Beboerne kommer 
hinanden ved, er stolte af at bo her og udviser et godt fællesskab. 
Der udtrykkes ønske om at bevare denne mangfoldighed/
diversitet og skabe en bydel med mere liv og fællesskab. En borger 
ønsker at beholde noget af den “klondyke”-stemning området har.
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OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
“ØNSKEKORT”

9) Forbindelser (i alt 7 ønsker)
Mange ønsker gik ud på, at forbindelsen fra Nordens plads til 
Valby bør bevares og være et attraktivt og trygt sted at bevæge sig.
Der blev efterspurgt klare forbindelseslinjer og stier til offentlig 
transport, både hen over pladsen til bussen, men også generelt i 
området, til blandt andet metro og s-tog. Forbindelsesmulighed 
mod øst, i tunnel under højbanen, blev også efterspurgt. Andre 
idéer er: cykelsti over Roskildevej, som en del af skolevejen fra 
Blomsterkvartererne til Søndermarkskolen eller en nedgravning 
af Roskildevej.

10) Belægning/ underlag (i alt 7 ønsker)
Ny belægning på og rundt om Nordens plads og Domus Vista 
blev fremhævet af mange. Belægning på pladsen er i svært 
dårlig stand. Der er noget, der fører til mange falduheld. Nogen 
ønsker fine fliser, mens andre ønsker aktivitetsunderlag og fin 
beplantning.

11) Skiltning/ afgrænsninger/ logistik (i alt 6 ønsker)
Lidet intuitiv placering af indgange, samt manglende skiltning 
trækkes frem. Et ønske om forbedret logistik for varelevering ift. 
indgange til boliger og butikker fremhæves. 
Der ønskes tydelige byrum med klare adgangsforhold og en klar 
afgrænsning mellem gående, cyklister og biler, for at undgå uheld. 
Afgrænsningen bør så vidt muligt være trinfri.

12) Nordens Have (i alt 6 ønsker)
Flere fremhæver vigtigheden af Nordens Have som en social 
motor i området, og den er til glæde for rigtig mange mennesker. 
Flere er på venteliste, og der ønskes derfor blandt andet en 
integration af haven i det nye projekt samt mulighed for udvidelse 
af havens område.

13) Støj (i alt 5 ønsker)
Nogle ønsker gik ud på at minimere støj fra s-tog, biltrafik og 
støjende musik i området. Der bliver bedt om at vurdere nøje, 
hvor meget en aktivitet/ et fællesområde forstyrrer omgivelserne 
for folk, der ønsker ro omkring sig samt at tænke akustik ind i 
udearealerne. En person foreslår en boligrække ud mod bilvejen.

14) Proces samt tidligere processer (i alt 5 ønsker)
Mange af brugerne har erfaring fra en tidligere medborgerproces 
i området. I den forbindelse blev vigtigheden af en løbende 
opdatering til borgerne om processen. Der blev opfordret til 
realisme samt at kigge gennem materialet fra den tidligere proces 
og andre projekter i området (f.eks. “Den lysende sti”).

15) Skatebane (i alt 4 ønsker)
Skatebanen deler vandene. Både prikkerne på plancherne og 
på ønskekortene viser, at man enten elsker eller hader dette 
byrumselement, og de aktiviteter det medfører. Dem, der er imod 
skatebanen fremhæver at den tiltrækker et belastet miljø af unge 
mennesker. Dem, der er for skatebanen, understreger vigtigheden 
i at have fokus på de unge i bybilledet. I ønskekortene var 3 for og 
1 imod.

16) Domus Vista (i alt 4 ønsker)
Beboerne i Domus Vista beskriver udsigten som en stor kvalitet.
De har endvidere diverse ønsker omkring ejendommen, som 
støjisolerende vinduer fra varelevering, togbanen og Roskildevej. 
Derudover ønskes flere elevatorer samt udvidelse af altaner.

17) Infrastruktur (i alt 4 ønsker)
Det ønskes generelt et bedre tilbud af offentlig transport. Både 
bus, s-tog og metro, bliver nævnt. Et par ønsker omhandler behov 
for s-tog station og/eller metro station i forbindelse med Nordens 
plads. 

18) Renovation (i alt 3 ønsker)
Ifølge borgerne er der for få skraldespande på både Nordens 
plads og i parken. Det ønskes også at disse har låg for at undgå 
lugtgener. Et ønske går ud på at renovationsarbejde kun må 
foregå i lydisolerede haller for at undgå støjgener. Det er usikkert 
om sidstnævnte forslag omhandler Frederiksbergs kommunes 
område syd for Nordens Plads eller renovationsarbejder ude på 
parkeringspladsen.
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OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
“UDFORDRINGER”

Opsummering

Det fremgår, at mangel på grønt er det, borgerne ser som en 
af områdets største udfordringer. Dette stemmer overens med 
problemstillinger beskrevet i opsamlingen af ønskekort.

Det samme gør “cykelrod” og “parkeringspladsen”, der som 
tidligere nævnt, har brug for oprydning, nye cykelstativer og 
bedre afmærkning af pladser. Stemmer på “parkeringspladsen” 
kan også ses i sammenhæng med brug for flere grønne arealer.

Videre er uklare, udefinerede byrum betegnet som problematiske. 
Dette fremgår under punkterne “uklare byrum”, “store åbne rum” 
samt “opdeling af byrum” som til sammen har fået 28 stemmer. 
Som det fremgår af opsummeringen af ønskekort, er der brug 
for legearealer, der bliver driftet og vedligeholdt. Nogle borgere 
mener også, at larm fra legeplads er en udfordring.

Støj- og lugtgener fra renovation og trafikstøj fra Roskildevej og 
højbanen, er udfordringer i området.

Punktet “afskåret fra omgivelser” kan ses i sammenhæng med 
det, som flere har skrevet på ønskekortene; at der er brug for 
forbindelser til både offentlig transport og til omkringliggende 
områder.

Oversigt afstemning

Mangel på grønt    67
Cykler    52
Parkeringspladsen   33
Uklare byrum   32
Legearealer   27
Renovation   22
Roskildevej   20
Domus vista tårnet   15
Store åbne rum   14
Opdeling af byrum   14
Afskåret fra omgivelser  12
Højbanen    8
Mangel på stilleområder  4 
Skatebanen   4
Dårlige cykelforbindelser  1

Totalt antal stemmer  325
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OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
“POTENTIALER”

Opsummering

Mest potentiale ser borgerne i butikcenteret, Nordens have og 
medborgercenteret, og de fremhæver dermed disse “institutioner” 
som centrale for Nordens plads i dag.

Parken, som får 28 stemmer, er også nævnt i mange ønskekort. 
Den er en vigtig grøn lunge i området, der har potentialer, men 
som samtidig har brug for et løft.

Skatebanen får mange stemmer, men bør ses i sammenhæng med 
4 stemmer og et ønskekort der beskriver den som en udfordring.

Nordens plads’ centrale placering har potentiale for gode 
koblinger til omkringliggende områder, mener en del borgere.
Domus Vista tårnet fremhæves af 13 som et potentiale i området, 
men bør ses i sammenhæng med, at 15 borgere mener, at tårnet er 
en udfordring.

Udsigten fra Domus Vista tårnet fremhæves af beboere som 
en kvalitet, man ikke finder særlig mange andre steder i 
København. 

Oversigt afstemning

Butikscenter   38
Nordens have   35
Medborgercenter   31
Parken     28
Skaterbanen   27
Udsigten    23
Kobling til bus og vej  23
Fitness    22
Banen     16
Kobling til tog   16
Domus vista tårnet   13
HC-/ ungdomsboliger  4

Totalt antal stemmer  276
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OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
“FUNKTIONER”

Opsummering

“Caféliv” fik, med 71 stemmer, absolut mest opbakning på listen 
over hvilke funktioner borgerne godt kunne tænke sig. Set i 
sammenhæng med antal ønskekort, og uddybningen i disse, er 
der brug for et sted at mødes, der er til at betale.

Mange stemmer på “udebiograf ”, “streethal” og “kunst”, som er 
aktiverende byrumsfunktioner, og det stemmer overens med 
ønskekortenes beskrivelse af en aktiv bydel.

Opbakning omkring fællesfaciliteter som “fælleshaver”, 
“fællesspisning”, “byttebørs”, “værksted/atelier”, “grillpladser” 
og “bålplads/shelter” viser borgernes ønske om at videreføre og 
udvikle det gode fællesskab i området.

“Bålplads/ shelter” og “et rigtig bibliotek” blev opført af borgere 
under kategorien “andet”.

Oversigt afstemning

Caféliv    71
Udebiograf   31
Leg/ spil    28
Fælleshaver   26
Streethal    26
Kunst    24
Fællesspisning   23
Byttebørs    23
Værksted/ atelier   17
Loppehal    17
Grillpladser   16
Boldbane    15
Sauna    12
Bålplads/ shelter   5
Deletransport   4
Et rigtig bibliotek   2

Totalt antal stemmer  387
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OUTPUT FRA KICK-OFF DAGEN
“STEMNING OG BYRUM”

Opsummering

“Oplevelsesnatur” får flest stemmer med et billede af blomstrende 
kirsebærtræer samt “særlig belysning” og “vandelement”. 
Det viser borgernes ønske om et helt særligt blå-grønt mødested 
og fælles omdrejningspunkt for området. Dette peger også på en 
anden materialitet og mere ‘blødhed’ i området.

Borgerne peger på, at byrummet bør være fleksibelt med 
rum for ophold, for alle generationer. Mange fremhæver 
også nødvendigheden af stille uderum, skærmet for støjende 
funktioner. Samtidig er der flertal for funktioner som skatebane, 
apparater til træning og legeplads.

Oversigt afstemning

Oplevelsesnatur   49
Særlig belysning   38
Vandelement   35
Fleksibelt byrum   34
Ophold    34
Bænke/ højbede   33
Generationsbyrum   30
Stille rum    30
Legeplads    30
Samlingssted   25
Træning    24
Skaterbanen   24
Tilgængelighed   22
Sikker vej    19
Fleksibelt aktivitetsrum  13

Totalt antal stemmer  440

FREMTIDENS NORDENS PLADS - WWW.VISIONNORDENSPLADS.DK



OUTPUT FRA DRØMMEKORT
FRA MEDBORGERCENTERET

Medborgercenteret har bidraget med udfyldte “drømmekort”, som 
borgerne har udfylt i tidsrummet oktober-november 2018.
Selv om mange ønsker korresponderer med input fra Kick-off 
dagen, mener vi, at indspillene er relevante, og vi har derfor valgt 
at opsamle disse på denne side.

Drømmene er blevet forkortet og kategoriseret for at opnå en god, 
oversigtelig fremstilling.

Ny destination
Flere ønsker går ud på Nordens plads som destination i bybilledet; 
At Nordens plads summer af aktivitet og virkelyst året rundt, at 
folk smiler til hinanden og nyder det gode generationsfællesskab 
i området. Et hyggeligt sted som alle københavnere har lyst til at 
besøge.

Mere grønt, mindre asfalt
Rigtig mange efterspørger grønne områder samt at 
parkeringspladsen bliver renoveret med jævn belægning og 
mere lys. Der bliver ytret ønske om flere træer samt haver med 
blomsterkasser og masser af roser. En borger efterspørger flere 
farver.

Et sted at samles
Mange efterspørger et sted at samles til hverdag og fest. 
Man ønsker et sted med fællesspisning på tværs af generationer. 
Af funktioner bliver café, kantine, restaurant og streetfood 
foreslået. Der er efterspørgsel efter et forsamlingshus der kan 
bruges som ramme for sociale arrangementer. Biograf, både 
almindelig bio, drive-in bio og udendørs bio er nævnt.

Arrangementer og klubdannelse
Der er kommet mange gode input til fremtidige arrangementer: 
filmklub, madklub, strikkeklub, orkester, akvarelværksted, 
foredrag, LGBT-arrangementer, syng med-aften, banko-aften, 
computerspil-aften og TV-aften.

Der er generelt et stort ønske om flere kulturtilbud i området, som 
f.eks. et galleri. 

Byrumsarktiviteter
Af udendørsaktiviteter er bål, legeplads, gynger samt bio foreslået.

Butikker
Der ønskes flere special forretninger og mindre butikker. Øvrige 
funktioner kan være start-ups og genbrugsbutikker. 

Bedre forbindelser og logistik
Bedre cykelforbindelse og parkeringsmulighed for cykler 
efterspørges. Brede fortov og færre barrierer ønskes.

Sport/ træning
Af sports- og træningsfaciliteter er der mange der efterspørger 
yoga, svømmehal og fodbold.
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