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OPSAMLING DIGITAL IDÉBRØND
TAK FOR DINE MENINGER OG DRØMME

Figur: Ordsky der indeholder de mest
fremtredende ord fra Idébrønden

Dette dokument er en opsamling af de idéer og forslag der er
indsendt via hjemmesiden www.visionnordensplads.dk.
Forslagene er gennemgået og samlet i kategorier. Følgende
beskrivelse er dermed en opsamling af indsendernes meninger
og idéer. Det er differentieret mellem én persons mening og flere
personers meninger. I kategorier hvor mange mener det samme,
kommer dette frem i teksten.
39 forslag og idéer registreret per 13.12.2019. Forslag vil løbende
indsamles gennem processen.
Destination
En person mener området Nordens Plads i fremtiden vil blive
en opløftende og værdig ”port” ind mod Frederiksberg, der ville
kunne tiltrække flere beboere og handlende til området.
Der efterspørges mere liv samt et nyt spændende og ”hipt” miljø
af mange.
To personer ønsker at udviske den isolerede følelse Domus Vista
har mod Frederiksberg, pga. Roskildevej og togbanen.
En person beskriver bustilbuddet som svækket, mens en anden
ønsker metrostation på Nordens Plads

Medborgercenteret beskrives som et positivt løft til området
af mange. Nogle beskriver området som socialt belastet og en
person mener at programmet for pladsen ikke skal facilitere
udefrakommende, men være for områdets beboere.
Byrum
Mange mener de fremtidige byrum bør være grønne, trygge og
lyse samt rumme plads til både kortvarigt og længere ophold til
områdets beboere, besøgende og handlende. To personer ønsker
byrum, der er placeret i forhold til den gode aftensol, og hvor man
kan nyde årstidernes skift året rundt.
Nogle påpeger at der bør tages højde for skyggen fra Domus Vista
tårnet. Specifikke forslag til byrumsmøbler er plateauer, bænke,
borde.
Grønt
En stor andel af de opsamlede idéer og ønsker går ud på at
forgrønne området med f.eks. træer, buske og græs, samtidig med
at pladsen bibeholdes åben og lys, med stille grønne hjørner.
Området omkring skatebanen udpeges af mange som et godt sted
for et hyggeligt grønt område.
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Mange mener Nordens Have bør bevares og spredes ud over
området. En person mener, at der ikke er behov for mere grønt da
Zoo, Søndermarken og Frederiksberg have ligger lige om hjørnet.

f.eks. med fliser samt at højdeforskelle bør udjævnes enten i
belægning eller ved ramper. To personer påpeger at området
mangler belysning.

Legeplads
Mange ønsker en legeplads. Af funktioner bliver nævnt gynger,
trafiklegeplads, forhindringsbane og klatretårn. Mange foreslår
en integreret voksen- og børnelegeplads til leg og motion for alle
aldre, og at der bør gives plads til aktiviteter for de helt mindste.

Der efterspørges flere HC-pladser og at disse placeres sådan, at
man på en nem måde kan komme ind og ud af f.eks. butikker,
medborgercenteret og lægeklinik. Nogle foreslår en gennemgang
gennem centeret. Andre foreslår HC-parkering i tilknytning til
vognskure hvor man kan bruge indkøbsvognen som rollator.

Nogle gør opmærksom på at støjende aktivitet bør ligge i
god afstand til højhuset. Området rundt skatebanen, ud mod
Roskildevej bliver udpeget af nogle som et godt sted for den type
aktivitet.

Synergier
Der er modtaget idéer til synergier mellem både eksisterende og
nye funktioner i området.

Spisested
Et mødested i form af en café/ spisested/ kaffebar/ burgerbar er et
ønske for mange. Derudover ønskes udeservering, og at stedet er
børnevenligt og maden er til at betale.
Parken
Parken mellem Domus Vista Park 1, 2, 3 beskrives af to personer
som et yndet grønt hvilested, hvor man kan sidde i fred og ro.
En person foreslår en åben stillezone i parken, en anden påpeger,
at det er en fordel, at kun beboere i bebyggelsen har adgang til
parken.
Infrastruktur
Mange ønsker en sikker trafikafvikling på pladsen, hvor
parkering, renovation og varelevering fungerer optimalt parallelt
med gang- og cykelstier, bygning og byrum. Mange mener både
bil- og cykelflow bør forbedres samt at handlende bør have
muligheden for at komme hurtig ind og ud af området.
Der er kommet to forslag til nye indkørsler til området:
•
•

Flytte indkørsel i linje med den østre facade af ungdomsboligerne, hvilket gennem en rundkørsel på Roskildevej
skaber bedre cykel- og gangforløb over Roskildevej
Tilkørselsmulighed til Meny fra vej ved Skolen ved Nordens
Plads

Parkering
Der skal være plads til både biler og cykler – nogle vil have færre,
nogle vil have flere. Mange vil have parkeringen ned under jorden
for at frigive plads til grønt. En person foreslår at p-kælderen skal
være offentlig.
Nogle foreslår en opladningsstation for el-biler der har god
kapacitet og hurtig opladning, både på p-plads og i p-kælder. Der
efterspørges også flere cykelstativer, gerne overdækket.
Tilgængelighed/ HC
Mange mener området bør anlægges sådan, at gangbesværede kan
bruge pladsen og butikkerne. Mange mener parkeringspladsen
og vejarealet har mange ujævnheder og huller, der bør udbedres,

•
•
•
•

En typisk familie kan dele sig op og bruge biblioteket, mens
andre handler
Sammensmeltning af legeplads på Hattensens Allé og den
på Borgmester Godskesens Plads og den bag Nordens Skole
(med trampoliner)
Ny fysioterapi i forbindelse med plejehjem kan bruges af
naboer eftermiddag og aften
En ny svømmehal vil kunne bruges af fodbold- og
håndboldklubberne samt de mange ældre i området

Fremtidig bebyggelse
Mange har kommentarer til fremtidig bebyggelse i området. En
del af kommentarerne går ud på at bebyggelsen ikke bør blive for
høj og dermed blokere for udsigt og lys.
Dem, der ønsker bebyggelse på pladsen, fremhæver kvaliteter som
”bykarakter”, ”smalle gågader”, ”pæne lejligheder og byggeri” og
”planter ved, i og ovenpå bebyggelsen”. En person foreslår hotel
som en funktion, der vil skabe aktivitet og liv hele døgnet, mens
en anden ønsker sig mindre lejligheder, evt. ”+50 boliger”.
Nogle vil ikke have bebyggelse og/ eller svømmehal på pladsen,
mens en person mener, der ikke bør bygges flere lejligheder. Dem,
der ikke ønsker bebyggelse på pladsen, fremhæver mere larm,
parkeringsproblemer og udsigt som argumenter mod.
Handelsliv og program for Domus Vista
Der er generelt stor opbakning om det eksisterende handelsliv på
Nordens Plads. Som supplement ønskes flere gode butikker som
fiskemand, ostemand, Imerco, Matas, tøj-, sko- og sportsbutik. En
person ønsker varmvandsbassin i kælderen af Domus Vista med
en lille sandstrand og sollyslamper.
Støj
Støj fra både togbanen og Roskildevej bliver nævnt som
udfordrende for området. Nogle foreslår at videreføre den
eksisterende grønne støjvold langs Roskildevej. Andre nævner støj
fra aktiviteter på pladsen som generende og ønsker at skatebanen
og andre fritidsaktiviteter placeres i god afstand fra højhuset.
Andet
En person mener at Kick-off dag burde forlænges til efter kl 18.

