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INDLEDNING
Tirsdag 7.januar var Aktørnetværket samlet på Søndermarkskolen 
til Workshop 1 i en række af 3 planlagte workshops/ præsentationer 
i løbet af foråret. 

Aktørnetværket udgør repræsentanter fra områdets forskellige 
grupper: bolig- og beboerforeninger, grundejere, skoler og 
institutioner, kultur og idrætsaktører og handelsdrivende.

Formålet med Workshop 1 var at lave en kortlægning af området 
samt at få overblik over netværkets ønsker og drømme for det 
kommende kvarter på Nordens Plads.

Dagen startede med en indledning af Frederiksbergs borgmester 
Simon Aggesen, efterfulgt af en præsentation af Thomas Kock fra 
WERK Arkitekter hvor projektets planlagte forløb, planrammer og 
visionsoplæg bl.a. blev gennemgået. 

Derudover blev grundejernes ønsker om et boligkvarter med en 
lille andel fællesfaciliteter og erhverv fremlagt, samt kommunens 
ønsker om høj arkitektonisk kvalitet, god mobilitet, klimatilpasning 
og bæredygtighed, med en eventuel mulighed for alternative 
boformer og almene boliger.

Efter præsentationen blev Aktørnetværket inddelt i 4 grupper, der 
skiftedes til at komme med indspil til følgende tematikker:

• Udfordringer / potentialer
• Bevægelser i området
• Byrum og funktioner
• Generationskvarter

Workshoppen var vellykket og mange gode indspil blev noteret, og 
de danner baggrund for udarbejdelse af projektets program. I dette 
dokument er indspil fra Workshop 1 samlet og kategoriseret.
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• Roskildevej
• højbanen
• skatebanen

• volden ved højbanen
• byggehegn
• Roskildevej

• for meget asfalt
• for lidt grønt
• dårlige opholds-

muligheder

• Domus tårnet
• ingen læ
• ingen steder at holde 

sig fast

• ujævn belægning
• dårlig belysning/ lede-

linjer
• mangel på HC parkering

• manglende belysning
• socialt belastet / narko-

handel
• uoverskueligt

• dårlig skiltning
• rodet
• dårlig placering af skrald

• varelevering
• manglende opdeling               

af trafikanter
• trafikfarlig

TRAFIKBARRIERER

UOVERSKUELIGTILGÆNGELIGHED

UTRYGT

STØJVIND

GOLDT

Mange beskriver området som goldt, både ift. vind, manglende 
sidde- og opholdsmuligheder og på grund af den store, asfalterede 
parkeringsplads. Bevægelse på pladsen er på bilens præmisser, 
og manglende opdeling mellem bløde og hårde trafikanter rundt 
om Domus Vista skaber trafikfarlige situationer. Ligeledes er 
varelevering til butikscenteret med til at skabe uoverskuelige og 
farlige situationer. 

Videre er området er svært at afkode og skaber forvirring blandt 
nye besøgende. Cykelrod og mangel på struktur og et dårlig 
placeret renovationsareal er med til at forværre områdets logistik. 
Det efterspørges bedre skiltning.

Mange mener, at parkeringsarealet bør formindskes, mens andre 
mener det bør graves ned. Andre peger på, at parkering på pladsen 
er for dyrt.
Det er enighed om, at området generelt trænger til omstrukturering 

for at fjerne det rodede indtryk samt at skabe bedre tilgængelighed 
for alle. Ujævn belægning på pladsen og manglende belysning ved 
aftenstid skaber utryghed og tiltrækker socialt belastede miljøer. 

Mangel på HC-parkeringspladser udenfor Betty-ungdomsboliger 
bliver nævnt. Ligeledes opfordres det til at indtænke nødvendigt 
antal parkeringspladser ved en eventuel idrætshal ved Skolen ved 
Nordens Plads.

Støj er en udfordring, som mange nævner. Det er både trafikstøj 
fra Roskildevej og højbanen, men også støj fra skaterampen. 
Videre nævnes støj fra en fremtidig byggeplads, som kan blive en 
udfordring. Nogle af Skolen ved Nordens Plads’ elever er særligt 
sensitive for støj.

I tillæg til at være støjende opleves Roskildevej og højbanen som 
barrierer for fri bevægelse i området, og bør blødes op.

OUTPUT FRA WORKSHOP 1

UDFORDRINGER



FREMTIDENS NORDENS PLADS - WWW.VISIONNORDENSPLADS.DK

• gør området til en 
       destination
• naboer mødes 
• Meny, træningscenter, 

apotek, læger, silvan ++

• potentiale til at blive en 
grøn oase der inviterer 
området ind

• ingen gennemkørende 
trafik

• godt med parkerings- 
pladser

• ildsjæle
• populært sted for 

ophold
• grønt
• social motor

• godt naboskab
• folk fra alle sociale lag
• potentiale for øget 

mangfoldighed
• skatebanen

• et sted hvor folk mødes
• hyggeligt bibliotek
• tema-aftenener 

MEDBORGER-
CENTER

BUTIKSCENTER MANGFOLDNORDENS HAVETRAFIK

PARKEN
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Mange ønsker at bevare diversitet og mangfoldighed i områdets 
befolkning og bebyggelsesstruktur. Nordens Plads og Domus 
Vista beskrives som ”en landsby i byen”, hvor alle kender alle og 
har et godt sammenhold. Orienteringsklubben AMOK beskriver 
området som et godt sted at arrangere løb på grund af stedets 
mange ”finurligheder”, ironisk nok fordi området er udfordrende 
at orientere sig i. 

Det er bred enighed om at butikscenteret skal bevares og bygges 
videre på. Både butikkerne og motionscenteret danner ramme 
om møder mellem borgerne. Videre er medborgercenteret og 
tilhørende bibliotek et godt mødested, som bør bevares.

Mange er enige om at Nordens Have er en stærk social motor. 
Netværket mener haven udviser respekt og ansvarlighed overfor 
området, beboere og naturen. Haven er det eneste stedet på 
pladsen, der egner sig til ophold. Mange mener, det er naturligt 

at tage afsæt i Nordens Have i forbindelse med udviklingen af 
området samt at udvide havens areal, da der er mange på venteliste. 
Et konkret forslag fra aktørnetværket er at koble Nordens Have på 
Generationernes byrum i syd samt at forlænge haven som et byrum 
mod nord.

Mange mener parken vest for Domus Vista har potentialer til at 
blive en grøn oase, der inviterer området ind.

Nogle nyder godt af, at der ikke er gennemkørsel over Nordens 
Plads eller fra Betty Nansens Allé til Sofus Francks Vænge. Det gør, 
at børn kan lege i sikkerhed.

Skatebanen beskrives både som en udfordring og et potentiale. 
Det er vigtigt at placere denne rigtigt og integrere den, så den 
ikke larmer og/eller bliver et mødested for socialt belastede 
miljøer. Samtidig har pladsen potentiale for at være et positivt 
samlingspunkt for unge mennesker.

POTENTIALER
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BEVÆGELSER I OMRÅDET
Der er mange, som peger på, at området er utrygt og socialt belastet. 
Dette gør, at fri bevægelse i området svækkes. Der foreslås generel 
omstrukturering og bedre belysning samt at styrke beboernes 
ansvarsfølelse og medejerskab, for alle de små kanter, der støder til 
fælles friarealer. Videre bør opbevaringsrum og storskrald tænkes 
ind i udformningen af et fremtidigt projekt.

Forbindelsen mellem øst og vest i området ønskes forbedret. 
Mange vil have en kobling under højbanen. Flere placeringer af 
undergangen er foreslået blandt andet i Skolen ved Nordens Plads´ 
sydøstlige hjørne. 

Andre ønsker til bevægelser i området er løberuter ligesom ”hjerte-
ruten” i Søndermarken. Derudover har en person registreret gode 
sivemuligheder vest for området i kvarteret ved Skellet og mod 
Nordens Plads – et potentiale, der kan understøttes yderligere. 

En person gør opmærksom på, at flowet ved Skolevænget og ind 
på Nordens Plads bør ændres, og at passagen mellem Tartuhus og 
Skolevænget skal lukkes i fremtiden. 

Det er videre vigtigt for mange at de midlertidige forbindelser er 
gode i forbindelse med en fremtidig byggeproces.

Kobling vest: Parkområdet
Aktørnetværket mener bevægelsen gennem parken kan forbedres 
ved bedre belægning, belysning og ledelinjer samt at åbne parken 
mere op og gøre den mere tilgængelig, så at flere bruger den. 
Træer og beplantning ønskes beskåret så der slippes mere lys ind, 
så der skabes en tryg park til ophold og gennemgang. Andre gør 
opmærksom på stærk vind ved hjørnet af Domus Vista hen mod 
parken.

Kobling syd: Generationernes byrum
Ved forbindelsen til Generationernes byrum og Akacieparken 
er det vigtigt at gøre noget ved eksisterende varelevering samt at 
gøre koblingen mere tryg. Skolevængets vestlige græsplæne ønskes 
tænkt ind i udviklingen af friarealerne i området. 

Kobling nord: Over Roskildevej
Forbindelsen på tværs af Roskildevej (til skolen og hallerne) 
ønskes forbedret på mange måder. Eksisterende overgange kan 
f.eks. tilrettelægges for kørestolsbrugere og gangbesværede ved 
at lave midterrabatten trinfri og bør generelt forbedres for bløde 
trafikanter. Det understreges at fartgrænsen på 50 km/t bør 
overholdes.

Nogle mener, at den eksisterende overgang ikke er en logisk 
ankomst til området og adgang til Meny. Desuden foreslås en mere 
defineret og hyggelig ”kantzone” langs Roskildevej.

Andre foreslår en ny kobling i midten, enten som en ny overgang, 
undergang eller bro, eventuelt at hele Roskildevej graves ned. 

En bedre passage ved Søndermarksskolen og forbindelse til 
sportsområdet ønskes. Også den grønne stis forbindelse over 
Roskildevej bør forbedres, eventuelt som en cykelslange over vejen.

Kobling øst: Den grønne sti
Aktørnetværket foreslår at forbindelsen til den grønne sti forbedres 
ved et mere indbydende stiforløb herunder bedre belægning og flot 
belysning for at komme utrygheden i området til livs. Nogle mener 
vareleveringen i området hindrer en god kobling.
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BYRUM & FUNKTIONER

• træer
• bivenlig beplantning
• væk med bilerne

• bytorv
• handelscentrum
• café
• udeservering

• store og små pladser
• fleksible byrum for alle
• klimatilpasning
• plads til stille rum

• legeplads for alle
• urban idræt
• aktiviteter for børn
• skatebane

• pop-up arrangementer
• storskærm
• koncerter
• sports-/ multihal
• synlighed

DESTINATIONAKTIVITET GRØNTVARIATION

MØDESTED
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Flere mødesteder, café, spiseplads, udeservering, muligheder 
for ophold for personer med gangbesvær og kørestole, en mere 
tilgængelig plads, en tryg plads, færre biler og en forplads, der er 
integreret med butikscenteret uden biler er tiltag der ville få folk 
til at bruge Nordens Plads mere til dagligt. Nogle ønsker en større 
sports-/ multihal eller kulturhus som destinationsunderbyggende 
element.

Grønne arealer og bevægelsesrum
Aktørnetværket ønsker nye fælles grønne arealer og bevægelsesrum 
på Nordens Plads. Mange foreslår, at nye byrum og programmer 
bør være på de gåendes præmisser, samtidig med at de er attraktive 
for de unge og tiltrækker børnefamilier. Det understreges, at der 
også skal være plads til stille rum, og det at trække sig tilbage. 
Videre ønskes en variation af store og små pladser – og at disse skal 
være grønne med træer og bi-venlig beplantning. 

Uderum bør tilbyde læ, sol og plads til at ”gøre noget selv”. Det er 
vigtigt for mange, at der indtænkes forskellig brug på forskellige 
tider på døgnet; fleksible og flerfunktionelle byrum, der kan 
rumme forskellige events, f.eks. storskærm, koncerter og pop-up 
arrangementer. Dette kan understøtte, at generationer mødes på 
tværs, og at området bliver en destination udover dem der bor i 
området.

For at lave bæredygtige fælles byrum foreslår nogle at nedsætte en 
gruppe/ -fællesudvalg for haven og parken.

Handelsstanden ønsker et tilgængeligt bytorv og gode 
parkeringsmuligheder, da butikkerne bliver brugt af hele 
Frederiksberg. Herudover ønsker de bedre synlighed fra 
Roskildevej samt skiltning til butikscenteret.

En legeplads ”for alle” ønskes af mange. Af øvrige byrumsaktiviteter 
nævnes baner til E-sport, skatebane, bevægelses- og træningspark 
og urbane idrætsfaciliteter. Referencer, der bliver nævnt, er Israels 
Plads og Kuben Park.

Klimatilpasning og nedsivningsmuligheder ønskes indtænkt, når 
nye byrum og ny bebyggelse skal etableres. 

Mange ønsker mindst mulig af pladsen skal optages af 
parkeringspladser. Om muligt, ønsker flere mulighed for at grave 
ud til en større parkeringskælder.

Grøn destination
På spørgsmål om, hvilket liv, man ser for sig på Nordens Plads i 
fremtiden lægges det vægt på det grønne. Der skal være meget grønt 
med træer og beplantning. Pladsen skal være en grøn destination 
for hele lokalområdet fyldt med bl.a. kulturelle aktiviteter; Et 
barrierefrit område med plads til alle generationer.

Nogle drømmer om bedre offentlig transport, gerne helt ind på 
pladsen.
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• tage vare på ildsjæle og 
lokale initiativer og det 
gode naboskab

• lægge op til at folk bor 
her længe

• musik
• børnebørn og bedste-

forældre
• plads til sommerfest
• fællesspisning

SYNERGINABOSKAB

ALLE ALDRE
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• flere steder for ophold, 
både inde og ude 

• fleksible rum til          
forskellig brug

MØDESTEDER

Få at invitere flere brugergrupper ind i området foreslås det, at 
omkringliggende institutioner inviteres til at blive en større del af 
pladsen ligesom Israels Plads – børnene kan give liv i byrummene. 
Også barselssegmentet er en god idé at få ind i området. 

Midlertidige aktiviteter eller pop-up arrangementer kan få 
udefrakommende til at ”opdage” stedet.

Aktørnetværket foreslår følgende funktioner/aktiviteter for at 
skabe synergi mellem unge og ældre: loppemarked, multisal, 
plads til sommerfest, julemarked, frivillighedsbørs, fællesspisning, 
drivhus, vanding af blomster, på legepladsen med børnebørn. 

Videre kan sport, musik og rum for koncerter styrke relationer 
mellem alle generationer. Både fleksible udendørs og indendørs 
rum ønskes til dette formål.

• omkringliggende         
institutioner kan bruge 
stedet

• pop-up arrangementer
• koncert

INVITERE IND

GENERATIONSKVARTER

• tiltrække børne-      
familier for at få en 
større variation i aldre i 
området


