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Med opførelsen af kollektivbyen Carslro 
kom Rødovre i 1958 på verdenskortet.

Kollektivbyen blev besøgt af 
delegationer fra hele verden og var fra 
starten en fuldservice-luksusliner, der 
repræsenterede fremtidens idealer om 
en almennyttig by, med alt samlet på et 
sted.

Som noget nyt blev Carlsro indrettet med 
centralkøkken og fællesrestauranten, 
hvor beboerne kunne spise fem gange 
om ugen.Betalingen foregik via den 
månedlige husleje og havde man gæster, 
kunne centralkøkkenet klare middagen.
Desuden havde Carlsro sin egen bager, 
købmand, slagter, viktualiehandel, 
fi skehandel, en række specialbutikker og 
Danmarks første bladkiosk. 

Der var en frisør, en sagfører, en 
tandlæge og et infi rmeri, så den enlige 
mor ikke behøvede at blive hjemme fra 
arbejde ved barns første sygedag. 
Selv en fødeklinik var en del af konceptet 
ligesom beboerhotel til overnattende 
gæster, egen sportshal, vuggestue, 
børnehave og fritidshjem samt ikke 
mindst et ungdomshus.



Formålet med dette projekt er at kort-
lægge Rødovres kulturelle bygningsarv 
og beskrive, hvad der er særligt kende-
tegnende for Rødovres identitet.

Herudover er det formålet at udvikle me-
toder og redskaber, der kan bidrage til 
udvikling af en arkitekturpolitik og styr-
ke beslutningsgrundlaget for den plan-
lægning og sagsbehandling, der sætter 
rammerne for den fysiske udvikling i 
Rødovre Kommune. 

Endelig er det formålet at inspirere an-
dre kommuner ved at vise, hvordan man 
kan kortlægge de arkitektoniske og kul-
turhistorisk kvaliteter.
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Forord

Forståelsen for hvordan vores historiske 
byområder kan omdannes, med hensyn-
tagen til bevaringen af samfundets arki-
tektoniske og kulturhistoriske værdier, 
er gennem de sidste 25 år blevet stadig 
større. I dag indgår bevaringen af den ar-
kitektoniske kulturarv ofte som et aktivt 
og identitetsskabende element i de nye 
byomdannelser og er med til at skabe at-
traktion og autenticitet fra starten. Opfat-
telsen af, hvad der er bevaringsværdigt 
inkluderer i dag mange områder i forsta-
den, der som byområde repræsenterer 
velfærdssamfundets fremvækst og det 20. 
århundredes arkitektoniske udvikling.

I den kommunale planlægning er der på 
denne baggrund stor interesse for at udvik-
le redskaber, der i højere grad kan inddrage 
de forskellige arkitektoniske og kulturhi-
storiske kvaliteter i den fortsatte udvikling 
af forstaden. Redskaberne skal kunne an-
vendes i forbindelse med både kommune- 
og lokalplanlægning, byggesagsbehand-
ling og i forbindelse med udbygning og 
vedligeholdelse af veje og grønne arealer. 
 
Projektets formål
Dette projekt skal ses som led i oven-
stående udvikling og tjener over-
ordnet set tre konkrete formål:

Projektets formål er for det første at 
kortlægge Rødovres kulturelle byg-
ningsarv og beskrive, hvad der er særligt 
kendetegnende for Rødovres identitet.

For det andet er hensigten med projek-
tet at skabe et solidt udgangspunkt for 
udarbejdelsen af en samlet arkitektur-
politik for Rødovre Kommune. En vigtig 
grundpille i den kommende arkitektur-
politik bliver netop at beskrive, hvordan 
kulturarven kan spille en aktiv rolle i 
den fremtidige planlægning og udvikling 
af Rødovres byomdannelsesområder.

For det tredje er det hensigten at projek-
tets indhold kan inspirere andre kom-
muner og vise et eksempel på, hvordan 
man kan kortlægge og indtænke de arki-
tektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i 
den fremtidige udvikling af forstæderne.

Projektet har endvidere til formål at ud-
vikle metoder og redskaber, der kan 
styrke beslutningsgrundlaget for den 
planlægning og sagsbehandling, der sæt-
ter rammerne for den fysiske udvikling i 
Rødovre Kommune. Rødovre Kommune 
er en typisk forstad, der især er formet 
af 1950’erne og 1960’ernes voldsomme 
byvækst, og den opfylder dermed som 
byområde de vigtigste betingelser for af-
prøvning af disse metoder og redskaber.

Luftfoto set fra nordøst: 
Islev i forgrunden og 
den nordlige del af 
Rødovre i baggrunden. 
I midten af billedet 
skærer Vestvolden og 
Motorringvejen gennem 
kommunen.
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Arkitektoniske og kulturhistoriske 
kvaliteter i Rødovre
Rødovre Kommune er et område, der på 
mindre end 100 år har udviklet sig fra 
landbrugsland uden for en større by til 
en integreret del af en storby. Parallelt 
med denne udvikling har dagliglivet fl yt-
tet sig fra det udendørs arbejde på mar-
kerne og i gartnerierne til et indendørs 
arbejde på kontorerne, i produktions-
virksomheder og i de større institutioner. 
Byens planlægning har opdelt byen ef-
ter funktion, og som en følge af denne 
opsplitning er byens veje og stier blevet 
de byrum, der oftest bruges af borgerne. 

I et funktionsopdelt og delvist fragmente-
ret forstadsområde er byens arkitektoniske 
og kulturhistoriske kvaliteter vigtige i be-
stræbelserne på at skabe mere identitet og 
oplevelse i byen. Kirken, det grønne stifor-
løb eller de markante industribygninger er 
alle med til at øge identitetsfølelsen i byen. 

Byen skal forstås bredt. Det handler dels om 
byens bygninger, der med facader og volu-
miner er med til at skabe byens arkitektur. 
Men det handler også om de bymæssige 
rum som for eksempler veje, gader, plad-
ser og promenader i den tætte del af byen 
og i parcelhusområderne. Endelig handler 
det om byens grønne områder som for ek-
sempel anlæg, parker, stiforbindelser og 
kirkegårde. Tilsammen danner disse ele-
menter en samlet ramme for byens iden-
titet, byarkitekturen og kulturhistorien.  

Rapportens primære fokus er, at kort-
lægge Rødovres arkitektoniske kvaliteter. 
De arkitektoniske kvaliteter suppleres i 
rapporten med beskrivelser af kulturhi-
storiske sammenhænge, således at der i 
beskrivelserne etableres en større forstå-
elsesmæssig sammenhæng imellem Rød-
ovres arkitekturhistorie og lokalsamfun-
dets udvikling - deraf titlen Arkitektoniske 
og kulturhistoriske kvaliteter i Rødovre.

Veje og stier 
udgør i Rød-
ovre de byrum, der 
oftest bruges af 
borgerne. Her ses 
Slotsherrensvej.

1. Indledning
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Anvendelsen af kortlægningen 
Gennem analysen af byens kvarterer 
kan de konkrete bygningsmæssige og 
landskabsmæssige kvaliteter kortlægges 
og beskrives. Kortlægningen kan med-
virke til at sætte særligt fokus på, hvad 
der kendetegner de enkelte kvarterer og 
dermed skaber kvarterernes identitet. 

De konkrete fysiske initiativer, som kom-
munen sætter i værk kan afvejes i forhold 
til de retningslinjer, som kortlægningen re-
sulterer i. Det kan både dreje sig om initia-
tiver, som kommunen selv ønsker at iværk-
sætte, som for eksempel etablering af et 
stiforløb, eller det kan dreje sig om bygge-
ønsker fremsat af en bygherre, som for ek-
sempel opførelse af et nyt erhvervsbyggeri.    

I en fuldt udbygget forstad som Rødovre 
kan det tage mange år før resultaterne, af 
de prioriteringer som kortlægningsarbej-
det vil medføre, slå igennem i byens fysiske 
udtryk. Indarbejdelse af kvalite-terne i den 
kommunale planlægning og forvaltning vil 
fortrinsvis betyde punktvise kvalitetsløft 
på de steder, hvor der fremkommer byg-
geønsker. Det skyldes at for eksempel lo-
kalplanlægningen ikke medfører en hand-
lepligt for den enkelte grundejer, men 
alene fastsætter et sæt spilleregler for, 
hvordan fremtidigt byggeri skal udformes.

To vigtige kommunale opgavetyper adskil-
ler sig dog fra denne overordnede tendens. 

Det drejer sig for det første om forvalt-
ningen af byens grønne områder og veje. 
I denne situation har kommunen det 
fulde ansvar og handlemulighed for at 
realisere de kommunale ønsker. Skal der 
anlægges en ny kommunal stiforbindelse 
er det som hovedregel kommunen, der 
står for både planlægning og fi nansie-
ring og derfor har den fulde mulighed for 
at styre projektet i den ønskede retning.

For det andet drejer det sig om realise-
ringen af projekter i større byomdannel-
sesområder, hvor kommunen kan for-
vente at omdannelsen foregår inden for 
en kortere årrække. Det kan for eksempel 
være omdannelse af et industri- og hånds-
værksområde til et område, med blandet 
bolig- og serviceerhverv. I den situation er 
det private pres for at få omdannet områ-
det over kort tid ofte en oplagt mulighed 
for at stille krav om indarbejdelse af de 
arkitektoniske og kulturhistoriske kva-
liteter gennem den fysiske planlægning.

Meget taler derfor for, at en kortlæg-
ning i forstæderne har sin særlige be-
rettigelse i forbindelse med grønne 
områder, veje og byomdannelse.  Hvis 
kortlægningen benyttes i denne sam-
menhæng, vil den inden for en begræn-
set årrække være synlig i forstæderne og 
dermed kunne bidrage til at gøre forstæ-
derne mere attraktive for nye borgere. 

Hensriksholmkvarteret 
har et meget markant 
vejsystem.
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METODE
For at kunne kortlægge og beskrive de arki-
tektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i 
Rødovre er der indledningsvist foretaget 
en inddeling af hele kommunen i en række 
kvarterer, som hver især repræsenterer 
særlige arkitektoniske og kulturhistori-
ske kvaliteter. Disse kvaliteter er herefter 
kortlagt og beskrevet på kvartersniveau.

Den overordnede kvartersinddeling
Kommunen kan inddeles i 41 kvarterer. 
Kvartererne er dels defi neret på baggrund 
af områdets historie, det vil sige hvornår og 
hvorfra området er udstykket eller omdan-
net, dels ud fra markante bebyggelses- og 
landskabsstrukturer. Undersøgelsen er 
gennemført ved litteraturstudier, studier 
af kort og luftfotos samt ved feltarbejde. 
Netop oplevelsen på stedet har været af 
særlig betydning for kvartersafgrænsnin-
gen for at få indtryk af de konkrete over-
gange, grænser eller barrierer og de ofte 
markante ’sceneskift’ i bybilledet og ople-
velsen af byrummet, for eksempel mellem 
to forskellige bebyggelsestyper.

De 41 kvarterer er delt i to grupper. Grup-
pe 1 omfatter nogle af de kvarterer, der har 
meget markante eller repræsentative arki-
tektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. 
Gruppe 2 omfatter de kvarterer, der enten 
typologisk er repræsenteret i gruppe 1, 
f.eks. talrige rækkehuskvarterer, eller som 
indeholder mindre markante arkitektoni-
ske og kulturhistoriske kvaliteter. Kortet 
bagerst i publikationen viser kvartersind-
delingen og de to grupper.

De enkelte kvartersbeskrivelser
De kvarterer, der er placeret i gruppe 
1, beskrives ud fra kvarterets histo   riske 
udvikling, bebyggelsesmønstre og de 
oplevede grænser og overgange. Der er 
desuden på denne baggrund foretaget en 
vurdering af, hvilke specifi kke arkitektoni-
ske og kulturhistoriske træk, der er særligt 

kendetegnende for området.
De kvarterer, der tilhører gruppe 2, er 
alene beskrevet ud fra kvarterets histori-
ske udvikling, bebyggelsesmønstre og de 
oplevede grænser og overgange. 

Retningslinjer på kvartersniveau
Afslutningsvis er der for to udvalgte kvar-
terer udarbejdet en nærmere beskrivel-
se af, hvilke bærende kvaliteter der bør 
indgå i den fremtidige administration og 
planlægning af områderne. De bærende 
kvaliteter er gjort administrerbare ved at 
formulere dem som et sæt anbefalinger til 
den fremtidige planlægning. 

Læsevejledning
Nedenfor er hovedindholdet i de enkelte 
kapitler beskrevet.

I kapitel 2 indeholder en kvantitativ 
beskrivelse af befolkningstallet og antallet 
af boliger i Rødovre Kommunes set gen-
nem de sidste hundrede år.

Kapitel 3 beskriver Rødovres udvikling 
set gennem et historisk perspektiv med 
fokus på at fremhæve hver epokes karak-
teristika. Som afslutning beskrives det, 
hvordan kommunen ser ud i dag og hvad 
der er de overordnede karaktertræk.

Kapitel 4 beskriver hvordan kvarterene 
er blevet til og hvilke kvaliteter de har. 
Kvartererne er som nævnt oven for delt 
i to grupper. Rækkefølgen af kvarters-
beskrivelserne er kronologisk i forhold 
til opførelsestidspunktet. Det betyder at 
de ældste kvarterer beskrives først i hver 
gruppe. Rækkefølgen betyder at kvarte-
rerne beskrives fra syd-øst mod nord-vest.

Kapitelt 5 beskriver to eksempler på 
anvendelse af analyserne lokalt, herunder 
hvorfor netop disse to områder er udvalgt.
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Byudvikling og befolkningsudvikling hæn-
ger snævert sammen. I det følgende gen-
nemgås derfor en række udvalgte nøgletal 
for befolkningsudviklingen, boligpræfe-
rencerne og pendlingsmønsteret i Rødov-
re Kommune. 

Befolkningsudviklingen i Rødovre
Befolkningstallet i Rødovre Kommune 
begyndte for alvor at stige i 1920’erne. 
Allerede i 1903 bosatte de første tilfl yt-
tere fra København sig i Søtorp, men med 
udbygningen af Annexgårdskvarteret tog 
befolkningsudviklingen fart. I starten af 
1950’erne nåede befolkningstallet 20.000 
indbyggere og steg kraftigt frem til slut-
ningen af 1960’erne, hvor befolknings-
tallet toppede med ca. 45.000 indbyg-
gere. Det var i særdeleshed opførelsen af 
de store etagebebyggelser i 1950’erne og 
1960’erne, der fi k befolkningstallet til at 
stige meget kraftigt i denne periode. 

Fra ca. 1970 begyndte befolkningstallet at 
falde. Kommunen var på dette tidspunkt 
fuldt udbygget. Som konsekvens af den 
forøgede velstand begyndte den gennem-
snitlige husstandsstørrelse at falde. Antal-
let af enlige steg, og indbyggertallet faldt i 

2. Karakteristik af Rødovre Kommune

Befolkningsudviklingen 
i Rødovre Kommune fra 
1901 til 2011.
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1990 til godt 35.000. Siden har indbygger-
tallet stabiliseret sig på ca. 36.500.

Den fremtidige befolkningsudvikling
Befolkningsudviklingen frem til 2022 er 
karakteriseret ved et forventet fald på ca. 
1%, mens befolkningen i hele landet i sam-
me periode forventes at stige ca. 3,5%.

Rødovre Kommunes store andel af ældre 
mellem 70 og 80 år forventes at vokse 
mindre end landsgennemsnittet. Samtidig 
vil andelen af ældre over 80 år fortsat være 
større end landsgennemsnittet.

I lighed med resten af landet forventes an-
delen af erhvervsaktive at falde fra 41% til 
38%.

Boligerne i Rødovre
I Rødovre Kommune er andelen af række-, 
kæde- og dobbelthuse langt større end i 
Hovedstadsregionen som helhed. Over 
21% af boligmassen tilhører denne kate-
gori, mens kun godt 13% af boligmassen 
i i Hovedstadsregionen er række-, kæde- 
og dobbelthuse. På landsplan er 15,5% af 
boligmassen række-, kæde- eller dobbelt-
huse.
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Rødovre Kommune har til gengæld langt 
mindre andel af parcelhuse end i landet 
som helhed. Mens næsten 44% af bolig-
massen på landsplan er parcelhuse, er 
det kun godt 22% i Rødovre Kommune. I 
Hovedstadsregionen udgør parcelhusene 
godt 23%. 

Overraskende er det måske, at Rødovre 
Kommune har en mindre andel etagebo-
liger (godt 56%) end Hovedstadsregionen 
som helhed (godt 63%). På landsplan er 
andelen af etageboliger knap 41%.

Arbejdsstyrken
Arbejdsstyrken i Rødovre Kommune er på 
godt 18.000 personer, hvilket er ca. halvde-
len af kommunens borgere. Antallet af ar-
bejdspladser er på omkring 17.000. Der er 
således næsten tale om balance mellem ar-
bejdsstyrken og antallet af arbejdspladser. 

Dette tal dækker dog over en samlet ud-
pendling (bor i Rødovre) på godt 13.500 
personer og en samlet indpendling (arbej-
der i Rødovre) på godt 12.000. Godt 4.500 
personer bor og arbejder i Rødovre.

København er den kommune, som fl est 
Rødovre borgere pendler til. Næsten 
5.000 pendler dagligt fra Rødovre til Kø-
benhavn. 

Til gengæld pendler der ikke så mange fra 
Københavns Kommune til Rødovre Kom-
mune. Kun godt 3.000 personer pendler 
fra hovedstadskommunen til Rødovre.

Karakteristiske træk ved befolknin-
gen i Rødovre
På baggrund af hovedtal for befolknings-
sammensætning og befolkningsudvikling, 
kan følgende hovedtendenser beskrives:

Befolkningstallet er ikke steget de sidste 
15-20 år.

Udpendling fra Rødovre (bor i Rødovre) i 2009.

Boligtypens andel af det samlede antal boliger i Rødovre.
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Indpendling til Rødovre (arbejder i Rødovre) i 2009.

Andelen af ældre forventes at stige moderat 
de næste 12 år, mens andelen af erhvervs-
aktive forventes at falde fra 41% til 38%.

Befolkningen bor mere i række-, kæde- og 
dobbelthuse end i hovedstadsregionen ge-
nerelt.

Befolkningen bor mindre i parcelhuse end 
befolkningen i resten af landet.

Befolkningen bor lidt mindre i etageboli-
ger end i hovedstadsregionen, men mere 
end i resten af landet.

Befolkningen pendler en del til Køben-
havns Kommune.
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INTRODUKTION TIL RØDOVRE
Det overordnede bybillede i Rødovre 
Kommune er især formet under opbyg-
ningen af velfærdssamfundet i årtierne 
efter Anden Verdenskrig. En tur gennem 
Rødovre er således en tur gennem den for-
stad, der voksede frem omkring de største 
danske byer fra midten af 1900-tallet. I for-
stæderne så man en mulighed for at skabe 
ny by uden den forurening, støj og overbe-
folkning, man mente fandtes i de historiske 
bykerner - og for at realisere velfærdssam-
fundets ideal om ”lige adgang til velfærd for 
alle” gennem fysisk planlægning.

Velfærdsforstaden Rødovre
Forstadens - og Rødovre Kommunes - åbne 
og grønne bystruktur har sin oprindelse 
i 1920’erne og 1930’ernes internationale 
byplanmanifester, hvor den moderne by 
skulle tilbyde mere lys, mere luft og et 
sundere liv i veltilrettelagte omgivelser. 
Industrisamfundets nye byområder skulle 
skabes gennem adskillelse af hovedaktivi-
teterne arbejde, bolig og fritid - som igen 
skulle bindes sammen af en velfungerende 
infrastruktur. Opbygningen af velfærds-
samfundet i årtierne efter Anden Ver-
denskrig byggede videre på disse ideer og 
tilføjede et styrket fokus på de offentlige 
fællesanlæg, der bl.a. skulle sikre tilfl ytter-
ne fritidstilbud og frigøre kvinderne som 
arbejdskraft. Dette er for eksempel insti-
tutioner for sundhed og omsorg, uddan-
nelse, idræt, rekreation og den offentlige 
administration. 

I Rødovre tog udviklingen fart allerede i 
1920’erne med etablering af et samlet vej-
net sammen med udstykning af grunde 
til villaer, rækkehuse og stokbebyggel-
ser. De store boligområder med enfami-
liehuse og grønne haver præger i særlig 
grad kommunen: de ældre villakvarterer 
syd og nord for Roskildevej nær Damhus-
søen, efterkrigstidens parcelhuse i Islev og 
kvartererne omkring Schweizerdalsparken 

samt de udstrakte rækkehusbebyggelser 
på Vestvoldens sydøstlige side. Men også 
etageboliger opført som parkbebyggelser 
med stokke og blokke i varierende højde 
beliggende i grønne fællesarealer er et vig-
tigt element i bybilledet - fx som det ses i 
højhusbebyggelsen Milestedet. 

I umiddelbar nærhed til de store boligom-
råder fi ndes offentlige fællesanlæg som 
skoler og daginstitutioner, og omkring det 
centrale vejkryds Tårnvej/Rødovre Park-
vej fi nde et egentligt servicecenter med 
rådhus, kulturhus, bibliotek og indkøbs-
center. Industri og erhverv er i overens-
stemmelse med princippet om funktions-
adskillelse samlet i kvarterer i sydvest og 
nordøst. 

De enkelte kvarterer adskilles og betjenes 
af en kombination af brede gennemfarts-
veje og interne vej- og stisystemer i bolig- 
og erhvervskvarterer. Hierarkiet i vejnettet 
bidrager til indtrykket af  Rødovre som et 
fragmenteret ’forstadslandskab’ sam-
mensat af monofunktionelle, indadvendte 
byområder. 

Lokale temaer
Udbygningen af Rødovre er sket som et led 
i den koncentriske byudvidelse af Køben-
havn med en udbygning fra øst mod vest 
og i en stadigt stigende grad af planlægning 
og styring - og nærheden til hovedstaden 
har været afgørende for den tidlige udvik-
ling af Rødovre som forstadskommune. 

En anden væsentlig faktor for Rødovres 
udvikling er de landskabelige forhold. 
God landbrugsjord i syd og våd engjord i 
nord medførte allerede tidligt en markant 
forskel i udviklingen af matrikelstrukturen 
og bebyggelsesmønsteret. De store land-
skabselementer Vestvolden og Harrestrup 
Å med Damhussøen tilfører rekreative vær-
dier af helt særlig karakter - samtidig med 
at udformningen af mindre veje og bebyg-

3. De dominerende træk og deres historie

Rækkehuskvarteret Islev Vænge 
er et af de store monofunk-
tionelle boligområder i Rød-
ovre Kommune. Rækkehusene 
betjenes af et internt system af 
veje og stier, der er forbundet 
med det overordnede vejnet i 
kommunen. Nederst i billedet 
ses Tårnvej.
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gelser har måttet underordne sig den virk-
ning af landskabelige barrierer, som deres 
store skala medfører.
Som de fl este andre forstadsområder er 
Rødovre Kommune et horisontalt byland-
skab domineret af lav bebyggelse kun med 
enkelte højhuse, der til gengæld markerer 
sig ekstra stærkt, og som udgør væsentlige 
pejlemærker også uden for kommunen.

Hvordan både den overordnede byudvik-
ling og de lokale forhold har præget udvik-
lingen af Rødovre beskrives i det følgende 
gennem fem forskellige temaer:  

• Bebyggelsesmønsteret
• De store landskabselementer
• Matrikelstrukturen
• De store vejsystemer
• De høje byggerier

BEBYGGELSESMØNSTERET
I det følgende beskrives bebyggelsesmøn-
steret i Rødovre Kommune gennem korte 
rids af syv perioder i kommunens udbyg-
ningshistorie. De enkelte perioder kan på 
forskellig vis stadig afl æses i dag, selv om 
det overordnede billede tegnes af efter-
krigstidens markante udbygning af vel-
færdssamfundet og forstæderne.

Frem til 1780: Den ældste bebyggelse
I den sydlige del af kommunen havde ager-
dyrkningen bedre forhold end i den nord-
lige. Denne forskel satte præg på udviklin-
gen af de bebyggelsesmønstre, der fortsat 
fremstår forskellige i syd og nord. 
I syd var bebyggelsen koncentreret i 
Rødovre landsby frem til udskiftningen 
o. 1780. Da udskiftningen påbegyndtes 
bestod landsbyen af 15 gårde og 9 huse 
samt kro og kirke. I 1900 var landsbyens 
størrelse reduceret til 6 gårde, skole, kirke, 
et par huse og en smedje.

Af Rødovre Landsby er enkelte spor beva-
ret, koncentreret i sammenhængen mel-
lem middelalderkirken, Rødovre Skole, 
Rødovregaard og en lille samling af huse 
på Vejlbyvej samt Det Gule Palæ på den 
anden side af Rødovrevej. Den oprindelige 
landsby kommer særligt til syne i enkelt-
bygninger og gadeforløb, men også de sto-
re træer og grusbelægningen på den østli-
ge del af Vejlbyvej er spor fra ’gamle dage’.

Den nordlige del af Rødovre Kommune - 
Islev - er en del af et større, lavtliggende 
område med enge, moser, åer og grøfter, 
hvilket ikke gav gode betingelser for ager-
dyrkning på samme måde som i den syd-
lige del af kommunen.

Islev Landsby nedlagdes i midten af 
1500-tallet, og landsbyens jorder blev 
udlagt som kongelig enghave (Islevmark) 
med henblik på græsning og avl af hø til 
hestene på Københavns Slot - og funge-
rede som sådan frem til 1793, hvor jorden 
igen solgtes fra kronen ved auktion. 

Der er ingen spor af gårdene i den oprin-
delige Islev landsby. Der er enkelte ste-
der spor efter gamle afvandingsgrøfter (i 
kvartererne omkring Islev Kirke), ligesom 
områdets karakter af mose er bevaret i 
Viemoseparken.

1780-1900: Udskiftning og udfl ytning
Udskiftningen af Rødovres bymark fore-
gik i årene omkring 1780 som en ’blok-
udskiftning’ med store rektangulære gård-
lodder. Flertallet af gårdene fi k deres jord 
samlet i ét lod, dog fi k fi re gårde deres jord 
to steder med en mindre lod ved skellet 
til Islev. Seks gårde kunne blive liggende 
i landsbyen, da deres jord stødte op hertil, 
de øvrige måtte udfl yttes.
 
Islevmark blev i 1793 udstykket og solgt 
fra kronen ved auktion, og først heref-
ter opstod i kommunens nordlige del en 
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1900-1920: Nybyggertiden.

spredt bebyggelse i form af fl ere, mindre 
ejendomme på små jordlodder samt to 
større gårde, Islevgård og Islevhus. Hus-
mændene i Rødovre fi k ingen jord, lige-
som det også var tilfældet i fl ere af nabo-
landsbyerne. Islevmark, blev derfor (som 
en slags social foranstaltning fra stats-
magtens side) udstykket i mindre lodder, 
hvoraf 67 blev solgt til husmænd i Rød-
ovre, Vanløse, Ejby og Husum. 

Kvartersafgrænsningerne og bebyggelses-
mønstrene i kommunens sydlige halvdel 
afspejler endnu i dag udskiftningen af 
Rødovres bymark. Bebyggelsen inddelt 
i store, rektangulære øst-vestorientere-
de ’felter’, der i fl ere tilfælde svarer til 
udskiftningens gårdlodder, som også har 
fået navn efter den oprindelige gård. Det-
te gælder fx Carlsro, Egegårdskvarteret, 
Nygårdskvarteret og Nørregårdskvarteret.

I kommunens nordlige del afspejles 
udstykningen af den kongelige enghave i 
de to store gårdlodder og de mange min-
dre husmandslodder i et mere opdelt og 
sammensat bebyggelsesmønster. 

1900-1920: Nybyggertiden
Rødovre var i 1800-tallet et traditio-
nelt landbrugsområde, der i stadigt sti-
gende grad prægedes af naboskabet til 
den hastigt voksende hovedstad. O. 1900 
anvendtes næsten al jord til landbrugspro-
duktion, særligt fødevarer til det køben-
havnske marked. Inddragelsen i hoved-
stadens forsyningssystem gav grundlag 
for gartnerivirksomhed - en branche, der 
voksede frem fra begyndelsen af 1900-tal-
let på bekostning af den traditionelle land-
brugsproduktion. 

Udviklingen af bygningsmassen og Rød-
ovres forvandling fra landbrugsland til 
forstad tog fart i denne periode. Den før-
ste forandring skete inden for landbruget, 
hvor der opførtes mange nye produktions-

bygninger. Den anden forandring skete i 
arealanvendelsen og betød reelt en over-
gang fra land til by.
De store gårdmatrikler deltes op i min-
dre grunde og de første villakvarterer 
skød op på bar mark - med bebyggelsen 
Søtorp ved Damhussøen som den første 
samlede bebyggelse (opført 1902-1904). 
Den bymæssige udvikling var i begyn-
delsen ikke underlagt en egentlig samlet 
planlægning, men var i høj grad styret af 
grundejerne selv. 

Tiden fra den første udstykning af villa-
grunde (Søtorp) og frem til byplanlovens 
gennemførelse i 1938 kaldes i Rødovre 
Kommuneatlas for “Rødovres nybygger-
tid”. Nybyggerne var en ny type borgere 
i kommunen, nemlig de funktionærer, 
håndværkere og faglærte arbejdere, der 
fl yttede ud til mere luft og lys i forstadens 
enfamiliehuse fra de tæt bebyggede kvar-
terer i København.

1920-1940: Vejnettet etableres
Den byudviklede del af kommunen 
udgjorde i 1935 knap 15%, hvoraf ca. 
halvdelen var vejanlæg. Udbygningen af 
vejnettet var et første skridt i den store 
udvikling, der skulle ske de næste år. 
Enfamiliehusene fyldte i 1935 dog stadig 
kun 6% af kommunens areal. 

Landbrugsproduktionen var i tilbage-
gang, men gennemgik samtidig en inten-
sivering, der betød større anlæg og byg-
ninger. Gartneriernes fremgang toppede 
omkring 1930, ligesom også havearealet 
voksede hastigt. Sammenlagt anvendtes i 
1935 ca. 80% af kommunens areal til pri-
mær produktion.

De nutidige vejføringer er i stort omfang 
udbygget med udgangspunkt i det vejnet, 
der blev anlagt i denne periode. Sporene 
ses desuden særligt i form af de større vil-

1920-1940: Vejnettet etableres.
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la- og parcelhuskvarterer, der i perioden 
skød op i den sydlige del af kommunen, 
fx Annexgårdkvarteret, Hendriksholm-
kvarteret og Rødovregårdkvarteret. På 
bygningsniveau fulgte man de generelle 
tendenser i byggeriet, hvilket  ses i de 
mange eksempler på fx 1920’ernes enkle 
og robuste Bedre Byggeskik-huse samt  
fra 1930’erne og 1940’ernes rækkehuse, 
bungalower og villaer opført i den danske 
funktionelle tradition.

1940-1960: Den styrede vækst
I arealanvendelsen skete de største 
ændringer fra slutningen af 1930’erne og 
frem til 1960. De ældste kvarterer fyldtes 
helt ud og nye kom til. På et overordnet 
niveau skete en næsten fuldstændig for-
vandling fra landbrugsland til by inden for 
kun et par årtier.

Frem til Anden Verdenskrig anvendtes 
hovedparten af kommunens arealer til 
landbrugs- og gartnerivirksomhed, der 
dog var under afvikling. I 1957 udgjorde  
arealet til primær produktion kun ca. 20% 
af det samlede bebyggede areal i kommu-
nen. Parcel- og rækkehuskvarterer voksede 
i samme periode hastigt frem og fyldte i 
samme år ca. en tredjedel af kommunens 
areal, suppleret med en mindre andel af 
etagehuse. Egentlige industrivirksom-
heder skød endnu kun frem i begrænset 
omfang, fx i Egegårdskvarteret, hvor dis-
positionsplanen fra 1945 fastlagde areal 
anvendelsen i størstedelen af området til 
industri.

Efter Anden Verdenskrig skete også en 
vækst i de offentlige anlæg. Rødovre Råd-
hus og det omkringliggende anlæg blev 
tegnet af Arne Jacobsen og opførtes 1954-
1956 ved krydset Tårnvej-Rødovre Park-
vej. Rådhuset dannede udgangspunkt for 
den efterfølgende udbygning af det cen-
trale  Rødovre med bibliotek, butikscenter 
og kulturhus. Hendriksholm skole blev 

indviet allerede i 1939, men det var sær-
ligt i perioden efter Anden Verdenskrig, at 
skolebyggeriet tog fart med fx Tinderhøj 
Skole i starten af 1950’erne og Rødovre 
Gymnasium, tegnet af Axel Mohr og ind-
viet 1958. Gymnasiet opførtes som Vesteg-
nens gymnasium som et led i udbygningen 
af velfærdssamfundet, hvor muligheden 
for uddannelse skulle gælde børn og unge i 
alle samfundslag. Rødovre Gymnasium er 
fortsat det største på Vestegnen.

Udviklingen af Rødovre Kommune var 
et eksempel på den styrede vækst i efter-
krigstiden. Kommunen havde en kritisk 
placering i Fingerplanen (1947) i overgan-
gen mellem ’håndfl ade’ og ’fi ngre’. Den 
sydlige del koblede sig på det inderste af 
Roskildefi ngeren, hvor den nordvestlige 
del egentlig lå i mellemrummet mellem 
Roskildefi ngeren og Frederikssundfi n-
geren og dermed inderst i det, der skulle 
være en grøn kile ind mod det tæt bebyg-
gede København.

Nogle af arealdispositionerne i kommu-
nen kan spores tilbage til Fingerplanens 
hovedideer. Dette gælder fx Kolonihave-
forbundets haver i den sydlige kant af Fre-
derikssundfi ngeren, Milestedets højhuse 
langs indfaldsvejen Rødovrevej og motor-
ringvejen, der forbinder ’knoerne’ i fi ng-
rene. Omkring den planlagte Rødovre Sta-
tion blev bebyggelsen opført efter tidens 
ideal for stationscenteret med høje huse 
og centerfunktioner som skole og butik-
ker nær ved stationen og lavere bebyggelse 
længere væk - et princip, der også er fulgt 
ved senere udbygninger, og som stadig gør 
sig gældende.

Byudviklingen i denne og den efterfølgen-
de periode var i høj grad et udtryk for vel-
færdssamfundets idealer om et samfund 
med lige muligheder for alle og plads til 
det gode liv i forstaden med gode boliger, 
arbejde og fritid. Dette kommer særligt til 
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udtryk i de store almene boligbebyggelser 
med fællesfunktioner og store, parklignen-
de friarealer, som fx Carlsro og Milestedet, 
de offentlige anlæg og det veludbyggede 
vejnet. Men også det store antal række-
husbebyggelser i Rødovre Kommune er 
udtryk for vefærdsamfundets idealer.

1960-1975: Standardisering i byggeriet
Efter 1960 skete en yderligere udbygning 
af kommunen. I boligbyggeriet byggede 
man i højden, og etagehusenes andel af 
kommunens samlede areal fordobledes 
fra 4% i 1957  til 8% i 1965. 

I 1964 kobledes Rødovre Kommune på 
S-togsnettet med åbningen af Rødovre 
Station. Rødovre Kommunes placering i 
’svømmehuden’ mellem fi ngrene i Finger-
planen kommer til udtryk blandt andet i 
fraværet af stationer inde i kommunen. 
Stationscenteret, der spillede en central 
rolle som omdrejningspunkt for udbygnin-
gen af velfærdssamfundets forstæder, lig-
ger således i Rødovre Kommune forskudt 
for det egentlige bycentrum, der er kon-
centreret omkring Rådhuset ved krydset 
Tårnvej/Rødovre Parkvej - modsat mange 
andre af Vestegnens forstadskommuner.

Udfl ytningen af københavnske indu-
strivirksomheder til de ledige arealer på 
Vestegnen satte sit præg på udviklingen i 
Rødovre. Arealerne anvendt til industri-
produktion og kontorer voksede til hen-
holdsvis det tre- og fi redobbelte i perioden 
1957-1965. Det centralt beliggende Ege-
gårdskvarter var fortsat under udbygning, 
men industrien koncentreredes især i den 
nordvestlige del af kommunen omkring 
Islevdalvej, hvor det allerede eksisterende 
industribyggeri blev underlagt en egent-
lig planlægning, og i det sydvestlige hjør-
ne omkring Valhøjs Allé, kaldet Prøven. 
Begge områder er fortsat de væsentligste 
industrikvarterer i kommunen i dag. 

Udbygningen i denne periode havde måske 
ikke det samme arealmæssige omfang som 
i den foregående, men til gengæld blev 
byggerierne opført over relativt kort tid, da 
industrialiseringen og standardiseringen 
af byggeriet for alvor slog igennem. Dette 
kan især ses i etagehuse opført som mon-
tagebyggeri med præfabrikerede beton- og 
sandwichelementer. Disse bebyggelser og 
bygninger har en anden kvalitet end det 
håndværksmæssige byggeri fra tidligere 
perioder, og ofte skal værdierne ses i lyset 
af de store linjer i bebyggelsesplanen mere 
end på enkeltbygningsniveau. Eksempler 
på det tidstypiske montagebyggeri ses fx i 
etageboligbebyggelserne omkring Valhøj-
skolen.

Efter 1975: Fornyelse og fortætning
I 1970’erne var kommunens areal fuldt 
udbygget. Nybyggeri kunne - og kan - såle-
des kun fi nde sted ved omdannelse af eksi-
sterende bebyggelse og udfyldning af  de 
sidste ’huller’. Et eksempel på omdannelse 
af eksisterende bebyggelse ses fx i boligbe-
byggelsen Sibeliusparken, hvor etageboli-
ger er opført som et omdannelsesprojekt 
i Egegårdskvarteret, der ellers var udlagt 
som industrikvarter.

Fornyelse af den eksisterende bygnings-
masse og fortætning af fx boligområder er 
en anden vej til udvikling af kommunens 
bebyggelse. Eksempler på allerede gen-
nemførte initiativer er fx tilføjelsen af tag-
boliger på etagehusene i boligbebyggelsen 
Bybjerget i 1992 og renoveringen af blokke 
i højhusbebyggelsen Milestedet i 2006. I 
2010-2011 er der afholdt en arkitektkon-
kurrence under titlen ”Rødovre Syd” om 
fortætning af området omkring Rødovre 
Station og herunder en del af Milestedet, 
hvor to boligblokke står for at skulle rives 
ned.

Industri og erhverv er som nævnt fortsat 
koncentreret i to erhvervsområder i kom-

1960-1975: Standardisering i 
byggeriet.
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munens sydvestligste hjørne omkring 
Valhøjs Allé (Prøven) og mod nordvest 
omkring Islevdalvej. Siden 1980’erne er 
mange produktionsvirksomheder dog 
lukket, og fl ere virksomheder beskæftiget 
med service og administration er kommet 
til. I Egegårdskvarter er erhvervsvirksom-
hederne i dag blandet med institutioner, 
fagskole og multihal som en konsekvens af 
kvarterets centrale placering i kommunen.

DE STORE LANDSKABSELEMENTER
Rødovre Kommune indrammes og gen-
nemskæres af to markante landskabs-
bånd: Vestvolden og Harrestrup Å med 
Damhussøen.

Vestvolden
Vestvolden er det mest markante land-
skabselement i Rødovre Kommune. Vol-
den er opført som en del af Københavns 
landbefæstning o. 1890, men blev nedlagt 
som aktivt militæranlæg i 1920. I 1978 blev 
hovedparten af området åbnet for offent-
ligheden, og i dag er også den sidste bid 
af arealet en del af det rekreative område. 
Vestvolden fremstår i dag som et land-
skabeligt og historisk monument, hvilket 
understøttes af en udpegning som kultur-
historisk beskyttelsesområde. I området 
ud for Espelundens fodboldbaner har man 
genskabt den historiske vold og fjernet 
den ellers tætte og markante bevoksning, 
så det er muligt at få et indtryk af, hvilken 
virkning den store vold havde i det fl ade, 
åbne landskab.

I den sydlige halvdel af kommunen dan-
ner Vestvolden grænsen til Glostrup Kom-
mune. Fra Ejbyvej skærer volden sig skråt 
mod nordøst og møder kommunegrænsen 
ved Kagsmosen. Voldanlægget gennem-
skæres i Rødovre Kommune kun af tre 
veje - Slotsherrensvej, Jyllingevej og Ros-
kildevej - og volden giver ved disse gen-
nemskæringer en vis portvirkning.

Set fra øst danner Vestvolden og ikke 
mindst bevoksningen på volden en grøn 
baggrund for de tilstødende boligkvarte-
rer. Voldgaden - den lange allé på voldens 
østlige side - er en væsentlig del af både 
kommunens og det regionale stisystem. 
Voldens langstrakte, ‘uigennemtrænge-
lige’ form får internt i kommunen karak-
ter af en barriere, da trafi k og bevægelse 
tvinges til at ske gennem de få åbninger. 
Oplevelsen af volden som en barriere for-
stærkes yderligere af motorringvejen, der 
fra Slotsherrensvej løber på Vestvoldens 
vestlige side mod syd. 

Harrestrup Å med Damhussøen
Syd for Jyllingevej udgør Damhussøen 
og Damhusengen Rødovre Kommunes 
afgrænsning mod øst. Søen og engen er 
skabt ved den opstemning af Harrestrup 
Å, der har foregået siden middelalderen - 
oprindeligt med henblik på mølledrift og 
som vandreservoir. Søen blev frem til Før-
ste Verdenskrig betragtet som et vigtigt 
vandreservoir i tilfælde af en belejring af 
København. Navnet har søen fået 0. 1800 
efter Damhuset ved Roskildevej. 

Harrestrup Å løber i et bugtet vest-østligt 
forløb gennem villakvartererne i den nord-
lige del af Rødovre Kommune, og krydser 
Vestvolden, hvor denne møder kommu-
negrænsen nord for Islevbrovej. Herfra 
fortsætter åens løb mod sydøst og slår et 
sving stik syd, umiddelbart efter at den har 
passeret Islevbro Vanværk og boligbebyg-
gelsen Slotsherrens Have. Åen løber her-
efter videre mod syd i et grønt strøg ved 
Krogebjergparken og Rødovre Stadion 
og fra Jyllingevej langs den østlige side 
af Damhusengen. Umiddelbart nord for 
Damhusdæmningen føres åen tværs over 
engen og ned langs den vestlige side af 
Damhussøen. På den anden side af Roskil-
devej løber åen gennem den østligste del 
af villakvartereret Hendriksholm og videre 
ud af kommunen og gennem Vigerslevpar-
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ken til udløbet ved Kalveboderne. 

Damhussøen, Damhusengen og til dels 
Harrestrup Å ligger ikke i Rødovre Kom-
mune. Det grønne bælte, som udgøres af 
åen, engen, søen og den sydlige fortsættel-
se Vigerslevparken, er dog et så markant 
landskabeligt træk, at det ikke kan udela-
des i en beskrivelse af Rødovre. De store 
gennemfartsveje - Tårnvej, Slotsherrens-
vej, Jyllingevej og Roskildevej - krydser alle 
dette landskabsbånd, og det grønne marke-
rer på den måde de østlige ’porte’ mellem 
Rødovre og Københavns kommuner.

Udformningen af åløbet varierer fra det 
mere naturprægede  til en stram regule-
ring med hårde kanter i beton. Et stiforløb 
parallelt med hele åens løb både i og uden 
for Rødovre Kommune giver adgang til 
vandet og det grønne strøg.

Friluftslivet i planlægningen
Allerede i slutningen af 1930’erne frem-
sattes de første planer for den fremtidige 
udvikling af Vestvolden og Harrestrup Å 
med Damhussøen. Et forslag til et system 
for områder til friluftsliv og den efterføl-
gende Lov om stianlæg mv. i Københavns-
egnens grønne områder beskrev tilsam-
men en udvikling, der skulle videreføre 
det københavnske parksystem i nabokom-
munerne, dels ved fredninger og dels ved 
nyanlæg. Udviklingen skulle både sikre de 
naturskønne områder og skabe forbindel-
ser mellem de enkelte områder via park-
bælter og stisystemer.

I planen indgik det tidligere fæstnings-
anlæg Vestvolden som et parkbælte fra 
Avedøre til Utterslev Mose. Et andet bælte 
skulle løbe fra Vigerslevparken over Dam-
hussøen og videre mod nord langs løbet 
af Harrestrup Å. De to parkbælter skulle 
i nord mødes i større naturfredninger 
omkring Kagsmosen og Viemosen. 

Selvom planerne ikke blev realiseret i 
fuldt omfang, fungerer Vestvolden i dag 
alligevel som en grøn forbindelse mellem 
Vestegnens grønne områder og deres sti-
systemer. Men Vestvolden udgør også en 
markant landskabelig barriere, der i Rød-
ovre Kommune skiller kommunens nord-
lige del fra den sydlige. 

MATRIKELSTRUKTUREN
De matrikelskel, der opstod i slutningen af 
1700-tallet ved udskiftningen  og udstyk-
ningen af henholdsvis Rødovre Landsbys 
markjord og den kongelige enghave, kan 
fortsat afl æses i de forskellige bebyggel-
sesmønstre i kommunen og vejføringerne 
i de enkelte kvarterer. Særlig tydeligt er 
det i den sydlige del af kommunen, hvor 
de store, rektangulære gårdlodder er direk-
te ’oversat’ til villa- eller rækkehuskvarterer 
med mere eller mindre ensartet bebyggelse. 

Rødovre Kommune indrammes og gennemskæres af to markante landskabselementer: 
Vestvolden (til venstre) og Harrestrup Å med Damhussøen (til højre). De to grønne bælter 
krydser hinanden lige nord for Slotsherrensvej. I forgrunden ses som øst-vest gående linjer 
først jernbanen og dernæst Roskildevej. Her imellem ligger Milestedet med de karakteristi-
ske højhusblokke vinkelret på Roskildevej og villakvarteret Hendriksholm (til højre). Tårnvej 
skærer sig gennem kommunen som en nord-syd gående akse, dog kun til den møder 
Vestvolden og bøjer af mod nordøst. 



Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i  Rødovre18

I syd strækker kvarterene sig med få und-
tagelser øst-vest. Mod nord er strukturen 
mere sammensat, og der er ikke de samme 
gennemgående retninger i vejføringer og 
kvartersafgrænsninger. Skellet ligger ved 
den gamle sognegrænse mellem Rødovre 
og Islev sogne - en grænse, der dog i dag 
overskygges af de barrierer, som Vestvol-
den og motorringvejen udgør.

Der er dog fl ere forhold, der slører billedet 
af udskiftningstidens matrikelstruktur: 
Frasalg af gårdenes markjorder i første 
halvdel af 1900-tallet foregik fra ejen-
dom til ejendom og uden væsentlige hel-
hedsbetragtninger. Udstykningen foregik 
desuden over tid og forstadsbebyggelsen 
voksede frem fra øst til vest - fra grænsen 
ind mod hovedstaden og ud mod det åbne 
land. På et overordnet niveau skærer de 
store strukturer - Vestvolden og det over-
ordnede vejnet - sig igennem det gamle 
mønster uden hensyn til skel eller topo-
grafi ske forhold.

DE STORE VEJSYSTEMER
Vejnettet i Rødovre Kommune domineres 
af de tre øst-vestgående veje Slotsherrens-
vej, Jyllingevej, Roskildevej og de nord-
sydgående forbindelser motorringvejen, 
Tårnvej og Rødovrevej. I et kulturarvsper-
spektiv er der to veje, der er væsentlige 
at beskrive her: Rødovrevej og Rødovre 
Parkvej.

De store øst-vest gående transitveje fra 
hovedstaden er sammen med motorring-
vejen anlagt efter regionale behov og for 
alvor udbygget efter Anden Verdenskrig. 
De løber derfor igennem kommunen uden 
større hensyntagen til de ældre kvarterer, 
de måtte gennemskære.

Kommunens vejnet har først fået sin 
nuværende form i tiden efter Anden Ver-
denskrig. Den trafi kseparering, der fra 
1950’erne blev en så væsentlig del af tra-
fi kplanlægningen giver sammen med de 
forskellige hastigheder på de enkelte typer 
af veje markant forskellige oplevelser af 
byen. Oplevelsen er således afhængig af, 
om man bevæger sig i bil, på cykel eller til 
fods, og om man krydser gennem kommu-
nen ad de store veje, eller oplever de enkel-
te boligkvarterer ”indefra” fra de  mindre, 
interne  veje - et forhold, der bidrager til at 
forstærke den indadvendte karakter af de 
enkelte boligkvarterer.

Motorringvejen løber i Rødovre Kom-
mune på en stor del af strækningen paral-
lelt med Vestvolden, men ved Jyllingevej 
bøjer den af og fortsætter nordpå vest om 
Kagsmosen. Der er tilkørsel til motorvejen 
ved Roskildevej og Rødovre Kommunes 
sydvestligste hjørne, ved Jyllingevej samt 
nord for kommunen ved Frederikssund-
vej.

Motorvejen udgør en markant fysisk og 
funktionel barriere i kommunen og for de 
omkringliggende boligkvarterer. Den til-

I kommunens sydlige halvdel er bebyggelsen inddelt i store, rektangulære øst-vestorien-
terede ‘felter’. Her ses fra øst Egegårdskvarteret (til højre) med Sibeliusparken i midten. 
Øverst i midten ses Carlsro Langhus og til venstre her for Rødovre Midt med butikscente-
ret, rådhuset og bibliotektet.
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fører omgivelserne væsentlige miljøgener, 
ikke mindst i form af støj. Dog er den tra-
fi kale forbindelse til det regionale vejnet 
også en fordel for beboere og virksomhe-
der i kommunen.

Ved overføringerne over de tre store tran-
sitveje får man fra motorringvejen en 
udsigt over de tilgrænsende kvarterer i 
Rødovre Kommune samt kig til høje byg-
gerier og andre vartegn længere væk.

Roskildevej har fra gammel tid været 
den vigtigste vej over Sjælland. Den 
blev omlagt til dens nuværende forløb i 
1930’erne, men udbygget igen i 1960’erne, 
hvor de sidste landevejstræer og grøfter 
også forsvandt. Vejen er i dag præget af 
tæt trafi k, og langs vejen er opført randbe-
byggelse i forskellig stil og formsprog. 
Ved ankomsten fra København modtages 
man efter udsigten op over Damhussøen 
af den lille pladsdannelse ved Damhustor-
vet. På vej ud af kommunen mod vest får 
bilisterne følgeskab af Milestedets højhus-
blokke i taktfast rytme.

Jyllingevej er etableret som gennem-
fartsvej i efterkrigsårene. Inden da var 
det den midterste af Nørregårdskvarterets 
tre øst-vest gående veje, som dog allerede 
fra start var projekteret bredere end de 
to andre, så der kunne blive plads til en 
sporvognslinje. Dette blev imidlertid opgi-
vet, og vejen blev i stedet udvidet og ført 
igennem i slutningen af 1940’erne. Senere 
udvidelser har skåret mere og mere af for-
haverne, hvilket sammen med den relativt 
tætte trafi k har forstærket dens karakter af 
gennemfartsvej.

Slotsherrensvej er i dag den eneste vej, 
der fører gennem Vestvolden i den nord-
lige del af kommunen. Tidligere var det 
Islevbrovej og Islev Bro, der førte trafi k-
ken over volden. Slotsherrensvej gennem-
skærer villakvarteret i Islev med en skrå 

linje mod nordvest. Vejen er forlænget og 
udvidet i fl ere etaper - kun stykket mel-
lem Rødovrevej og kommunegrænsen er 
af ældre dato.

Tårnvej er i dag kommunens primære 
nord-sydgående akse og spiller en væsent-
lig rolle i afviklingen af den lokale trafi k.   
Nord og syd for Slotsherrensvej følger den 
Vestvoldens forløb, men ved Knudsbøl-
vej og rækkehusbebyggelsen Islev Vænge 
bøjer den af for så at skære sig ret syd. På 
den sydlige side af Roskildevej fortsætter 
Tårnvej som Avedøre Havnevej ud af kom-
munen under jernbanen. 

Motorringvejen løber i Rødovre Kommune på en 
stor del af strækningen parallelt med Vestvolden, 
men ved Jyllingevej bøjer den af og fortsætter 
nordpå vest om Kagsmosen.
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Den ældste del af Tårnvej - fra Ejbyvej til 
Rødovreallé - blev anlagt ved udskiftningen 
o. 1780 som fællesadgangsvej til fl ere af de 
vestlige gårde. Der var dog ingen tilslut-
ning til Roskildevej, og vejen blev først ført 
helt igennem fra nord til syd i 1960. Tårn-
vej er udvidet i fl ere omgange til de nuvæ-
rende fi re spor, adskilt af en midterrabat.

Rødovrevej er ligesom det ældste styk-
ke af Tårnvej anlagt i forbindelse med 
udskiftningen o. 1780. Vejen er den ældste 
egentlige nord-sydgående forbindelse, da 
den allerede dengang anlagdes i hele dens 
udstrækning fra Islevbrovej til Roskilde-
vej. Det nordligste stykke og forbindelsen 

til Islevbrovej er dog senere forsvundet 
med anlæggelsen af Vestvolden, og Rødov-
revej ender således i dag i Slotsherrensvej. 
Rødovrevej fi k reguleret sit forløb o. 1940 
på grund af den tiltagende trafi k. Herved 
forsvandt fl ere småhuse i den oprinde-
lige Rødovre Landsby. Vejen har en anden 
karakter end Tårnvej og er sammen med 
Rødovre Parkvej det tætteste, man kom-
mer på en egentlig ’bygade’ i kommunen.

Rødovre Parkvej er særligt interessant, 
da den på sin vis udgør ’kulturarvsaksen’ 
i Rødovre Kommune. I planen for Køben-
havnsegnens grønne områder fra 1936 
fremsattes et forslag for et øst-vestgående 
parkbælte, der skulle forbinde Vestvolden 
med Damhussøen (og videre til Grøn-
dalsparken). Dette blev delvist realiseret, 
hvor Rødovre Parkvej løber i dag og kom-
mer til udtryk i vejens karakter af grøn 
boulevard. 

Rødovre Parkvej forbinder ikke bare Vest-
volden med Damhussøen: på sin vej pas-
serer den også væsentlige bevaringsvær-
dige områder og bebyggelser, der set i en 
sammenhæng afspejler Rødovres udbyg-
ningshistorie - både de forskellige bebyg-
gelsestyper og de forskellige funktioner, 
der er særligt karakteristiske for de enkel-
te perioder. Rødovre Parkvej udgør såle-
des en rød tråd imellem (fra øst):

• Damhussøen
• Landsbykvarteret
• Rødovre Midt med butikscentret, råd-

huset, kulturhuset og biblioteket
• Carlsro: langhuset og rækkehusene
• Statslånshusene i kvarteret Espely
• Skovmoseskolen og Rødovrehallen
• Det rekreative areal Espelunden
• Vestvolden

Rødovre Parkvej forbinder Vestvolden (i billedets for-
grund) med Damhussøen. Undervejs passerer den 
boulevardlignende vej væsentlige bevaringsværdige 
områder og bebyggelser, der set i en sammenhæng 
afspejler Rødovres udbygningshistorie. Her ses 
Carlsro (til venstre) og Espelunden, Rødovrehallen 
og Espely (til højre).
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DE HØJE BYGGERIER
De høje byggerier både inden for og uden 
for kommunen fungerer som kendemær-
ker og orienteringspunkter i et ellers fl adt 
landskab. 
Inden for kommunen er der fi re byggerier, 
der  med deres højde markerer sig i bybil-
ledet:

Vandtårnet ved Tårnvej ligger på kom-
munens topografi sk højeste punkt. Tårnet 
er opført 1927.

Carlsro Langhus ligger på samme høj-
dedrag som vandtårnet og markerer såle-
des både det højeste punkt i kommunen 
samt Rødovre Midt.

Irmas Kafferisteri tårner sig op over de 
åbne, grønne arealer ved Vestvolden.

Højhusene ved Milestedet ligger i 
taktfast rytme vinkelret på Roskildevej. 
Bebyggelsen ligger dels i Rødovre, dels i 
Brøndby Kommune. 

De høje byggerier uden for kommunen 
opleves i lange kig langs de største veje. 
Disse er:

• Herlev Sygehus
• Den høje skorsten ved Vestforbræn-

dingen
• Bellahøjhusene
• Vanløse Kirke
• Tårnet i Zoologisk Have

Højhusene ved Milestedet ligger i taktfast rytme vinkelret på Roskildevej. Bebyggelsen 
ligger dels i Rødovre Kommune, dels i Brøndby Kommune - her set fra Vestvolden.

Carlsro Langhus er med en højde på otte etager og 240 meter i længden et markant visuelt 
fi xpunkt i Rødovre. Det danner ryg for den lave rækkehusbebyggelse i kvarteret Carlsro og 
er et visuelt og funktionelt bindeled til det centrale Rødovre. I baggrunden ses Bellahøjhu-
sene uden for Rødovre Kommune.
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Kortskitsen til venstre viser de dominerende træk og 
udvalgte sammenhænge i Rødovre Kommune, og 
fungerer således som en diagrammatisk opsamling 
på det foregående kapitel. 

På kortet er indtegnet det overordnede vejnet, de 
store landskabselementer Vestvolden og Harrestrup 
Å med Damhussøen samt de områder og kvarterer, 
der  på forskellig vis kan afl æses i matrikelstrukturen 
og bebyggelsesmønstret.

Illustration:
Rødovre Kommuneatlas Bevaringsværdier 
i byer og bygninger 1991
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4. Kvartersbeskrivelser
 Gruppe 1

Kulturarvskvartererne 
i Rødovre repræ-
senterer de fl este af 
forstadens bebyggel-
sesmønstre.
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Hendriksholmkvarteret

1:10.000

Vamdrupvej. Det karakteristiske 
vejknæk synliggøres af beplant-
ningen. 

Damparken set fra Damhus 
Boulevard.

Allétræer markerer Damhus Bou-
levard som kvarterets hovedstrøg.

Bærende kvaliteter
• Vejnettet
• Allétræer på 

boulevardene
• De gamle haver og 

hække
• Den ældre 

villabebyggelse
• Damparken
• Kålormen
• Dobbelthuse på 

Hendriksholm Boulevard
• Hendriksholms Skole
• Rækkehusbebyggelsen 

Ørbyvang/Rødkløveren

Hendriksholmkvarteret er udstykket fra 
Hendriksholm og Damhus jorder og blev 
udbygget efter den store vejplan fra 1918.
Kvarteret består af tre delområder med 
forskellig karakter.

Park- og stokbebyggelsen Damparken blev 
opført fra 1931 til 1943 ved Damhustorvet. 
De 3-etages stokke vender facaden til Ros-
kildevej og Hvidovrevej og står vinkelret 
med gavlen til Damhus Boulevard, som 
skærer sig diagonalt igennem bebyggel-
sen. Rækkehusbebyggelsen ’Kålormen’ fra 
1929 - lige bag torvet - følger samme be-
byggelsesmønster.

Villaområdet Damhusdalen i tilknytning 
til Vigerslevparken danner et lukket områ-
de øst for Hvidovrevej, blandt andet i kraft 
af de mange blinde vej op til Harrestrup 
Å. Bebyggelsen er domineret af ældre en-

familiehuse opført før Anden Verdenskrig, 
og spænder stilmæssigt bredt fra små selv-
byggerhuse over bungalower til bygmes-
terhuse.

Villaområdet Hendriksholm blev primært 
udbygget i 1930’erne og stod fuldt udbyg-
get i 1960’erne. Vejnettet har et meget 
stringent præg, hvor Damhus Boulevard 
udgør hovedaksen, som løber diagonalt 
fra Damhustorvet til S-togstationen, hvor 
den møder Hendriksholm Boulevard. De 
parallelle nord-sydgående villaveje gør et 
karakteristisk knæk, således at de møder 
hovedaksen vinkelret. Langs Roskildevej 
udgør nyere etagebebyggelse en række 
mindre lukkede enklaver, som delvist bry-
der med den gennemgående vejstruktur.

Grænser og overgange
Kvarteret er klart afgrænset af Roskilde-

Dam
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s B
ou
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ard

Roskildevej
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Typisk bungalow i villaområdet 
Damhusdalen.
 

Kålormen er Rødovres ældste 
rækkehusbebyggelse.
 

Kig ned ad Harrestrup Å fra 
Damhusdalen.
 

Rækkehusbebyggelsen Ør-
byvang og Rødkløveren er en 
nyere arkitektonisk helhed.

Dobbelthusene på Hendriksholm 
Boulevard udgør en velbevaret 
mindre arkitektonisk helhed.
 

vej mod nord, Avedøre Havnevej i vest og 
jernbanen i syd. Mod øst grænser det op til 
Vigerslevparken, hvis gamle træer danner 
en grøn mur mod Damhusdalens huse.

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Tidlig byplanlægning
Hendriksholmkvarteret hører til det før-
ste forstadsområde i Rødovre, som blev 
underlagt en sammenhængende vejplan 
og regulering af bebyggelsen. Kvarterets 
karakteristiske vejnet afspejler La Cour 
koncernens samlede udstykningsplan for 
området omkring Damhussøen. Mange 
af de ældre enfamiliehuse svarer desuden 
til de såkaldte Lacourske servitutter, som 
foreskrev villabebyggelse i form af fritlig-
gende (én- eller tofamilies) huse med højst 
to etager anvendt til boligformål. Grunde, 
som var særligt egnede til mere almene 
formål, var undtaget fra villaservitutterne. 
Kirke, skoler og butikker ligger ved de bre-
de boulevarder, som dermed også funktio-
nelt udgør kvarterets hovedveje. Allébe-
plantningen understøtter oplevelsen af de 
to boulevarder som kvarterets hovedveje. 
På villavejene er det især beplantningen, 
forhaver og hække, som synliggør bebyg-
gelsesplanen og skaber sammenhæng i 
kvarteret. 

Ældre villabebyggelse
Villabebyggelsen er præget af mange be-
varede ældre enfamiliehuse fra 1930’erne 
og 1940’erne, som spænder stilmæssigt 
bredt fra små selvbyggerhuse over bun-
galower til bygmesterhuse. Husene vidner 
om arbejdernes, håndværkernes og funk-
tionærernes udfl ytning til Rødovre i mel-
lemkrigstiden. 

Damparken, Damhustorvet og Kålormen
Fra bebyggelsesplanen over udformnin-
gen af de grønne friarealer til enkeltbyg-

ningens detaljer er park- og stokbebyg-
gelsen Damparken kendetegnet ved et 
gennemarbejdet arkitektonisk udtryk. På 
trods af facaderenoveringer og forskellig-
artede tilbygninger med altaner og vinter-
haver er helhedsudtrykket velbevaret. 

Ved Damhustorvet møder Damhus Boule-
vard og Hvidovrevej Roskildevejen. Torvet 
fremkommer ved en udvidelse af Roskil-
devej mod syd og udgør Rødovres port 
mod København. Bebyggelsens stueetage 
er her udformet som butikslokaler, der 
fortsat rummer butikker. 

’Kålormen’ på Padborgvej er Rødovres 
ældste rækkehusbebyggelse. Oprindelig 
tænkt som den første af 14 rækkehuslæn-
ger bag Damhustorvet, indgår Kålormen 
i dag i etagehusenes bebyggelsesmønster. 
Rækkehusene udgør et velbevaret eksem-
pel på 1920’ernes rækkehusarkitektur og 
vidner samtidig om Damparkens konfl ikt-
fyldte tilblivelseshistorie.

Dobbelthuse , Hendriksholm  Boulevard
Dobbelthusene på Hendriksholm Boule-
vard udgør en velbevaret mindre arkitek-
tonisk helhed.

Rækkehusbebyggelsen Ørbyvang
Rækkehusbebyggelsen Ørbyvang og Rød-
kløveren fra 1999 mellem Meddelbyvej og 
Vamdrupvej udgør en mindre arkitekto-
nisk helhed, der samtidig formidler i skala 
mellem villabebyggelsen og etagerandbe-
byggelsen langs Roskildevej.

Skolerne  på Hendriksholms Boulevard
Hendriksholms Skole fra 1939 og Rødovre 
Gymnasium fra 1958 er markante bebyg-
gelser på Hendriksholms Boulevard og 
samtidig manifestationer af det spirende 
velfærdssamfund. De lukkede skoleenkla-
ver afskærmer desuden villabebyggelsen 
fra den stærkt befærdede Avedøvre Hav-
nevej.
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Milestedet

Milestedet er en stor boligbebyggelse, der 
ligger i både Rødovre Kommune og Brønd-
by Kommune, og som rummer i alt ca. 
2.500 boliger. Bebyggelsen dækker et areal 
på knap 70 ha., hvoraf ca. 30 ha. (og 1.505 
boliger) ligger i Rødovre Kommune.

Området er udstykket fra gårdene Brands-
holm, Marielyst og Mariedal og blev i 1919 
opkøbt af Københavns Kommune. Områ-
det har navn efter den milesten, der står 
på den modsatte side af Roskildevej og 
anviser afstanden på 1 mil fra Vesterport i 
København. 

Stationsnær beliggenhed
Området lå ubebygget i mange år, men 
blev et af de første arealer, der blev bebyg-
get som konsekvens af fi ngerplanen. Plan-
lægningen blev aktuel, da S-togsbanen 
efter Anden Verdenskrig skule forlænges. 
Statsbanerne ønskede grundene udbygget 
for at skabe et bedre  passagergrundlag for 

de nye stationer på S-banen. Planlægnin-
gen af Milestedet er således et meget tidligt 
eksempel på realisering af stationsnær-
hedsprincippet i Københavns regionale 
planlægning.

Planen blev godkendt i 1956, og bebyggel-
sen stod færdig i 1958.

Bebyggelsens karakter
Den del af bebyggelsen, der ligger i Rødov-
re Kommune består af fi re højhuse på 
henholdsvis 12 og 15 etager, der ligger 
vinkelret på Roskildevej og dermed er 
retningsgivende for hele bebyggelsespla-
nen. Herudover består bebyggelsen af  19 
tre-etages blokke, der følger de samme 
hovedretninger, men som er opført, så 
bebyggelsen danner en række sammen-
hængende gade- og gårdrum. 

Der blev opført butikker i tilknytning til 
bebyggelsen. Herudover var der plan-

Bebyggelsen er en typisk høj-
husbebyggelse fra slutningen af 
1950’erne.

Bebyggelsen i Milestedet er udfor-
met som en parkbebyggelse.
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lagt sociale institutioner og en ny skole -  
Skolen ved Milestedet. Endelig blev Vest-
badet anlagt på grænsen mellem Rødovre 
og Brøndby.

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Højhusbebyggelse
Højhusbebyggelsen og byggeteknikken var 
et nyt fænomen i halvtredsernes boligbyg-
geri. Baggrunden for opførelsen af højhu-
sene var blandt andet ønsket om fri udsigt, 
mindre støv og mindre støjplage. Derfor 
var stueetagen, der generelt ikke var så 
attraktiv, i det meste af bebyggelsen forbe-
holdt forskellige fællesformål, som for 
eksempel depotrum, cykelkælder mm.

Herudover kunne man med opførelse af 
de fi re højhuse opfylde det ønskede antal 
boliger og samtidig skabe et stort grønt 
område i midten af bebyggelsen.

De små boliger ligger primært i højhusene, 
så man kunne tilstræbe, at børnefamilier 
ikke boede dér. De store - familievenlige - 
lejligheder lå i de lave ejendomme.

Parkbebyggelse
Bebyggelsens højde og placering i land-
skabet bevirker, at højhusbebyggelsen 
fremstår som en parkbebyggelse. De 
store, fælles friarealer er bearbejdet efter 
en landskabsplan tegnet af C. Th. Søren-
sen. De grønne arealer og vejstrukturens 
organiske struktur står i skarp kontrast 
til den stramme bebyggelsesplan. Dette 
understreges af, at bygningerne er placeret 
i landskabet uden private eller halvprivate 
for- eller bagarealer.

Stiplanlægningen i området blev foreta-
get efterfølgende, idet man afventede at se 
hvor der fremkom fortrampede stier, for så 
efterfølgende at anlægge stierne her.

Boliger, institutioner og butikker
Karakteristisk for datidens større bolig-
bebyggelser er, at en stor del af fælles-
funktionerne er placeret i terrænplan. I de 
enkelte boligblokke er depotrum, cykel-
kælder og andre fælles funktioner placeret 
i stueetagen, hvortil der er direkte adgang 
fra terrænet. Butikker og institutioner er 
placeret i et selvstændigt bygningskom-
pleks, der ligeledes har adgang fra terræn. 
Generelt er institutioner, herunder Vest-
badet, placeret jævnt rundt i bebyggelsen, 
der således fremstår særdeles velplanlagt 
med let adgang til fællesfunktionerne for 
alle beboere.

Bebyggelsen består af både højhuse og stokhuse i tre etager.

Den store skala præger både bygninger og friarealer.
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Annexgårdkvarteret

Kvarteret består af en række udstykninger 
fra Annexgården, herunder Rødovre Kom-
munes første villabebyggelse, Søtorp, fra 
1902. Vejnettet mellem Rødovrevej, El-
vergårdsvej og Damhussøen bærer præg af 
den første samlede vejplan, som blev lavet 
i 1918 for Rødovre Kommunes sydøstlige 
område. Den diagonale Veronikavej skæ-
rer sig igennem det vinkelrette vejnet og 
knytter an til Randrupvej i Hendriksholm-
kvarteret,  syd for Roskildevej.

Ældre enfamiliehuse med små forhaver og 
hække langs villaveje dominerer bebyg-
gelsen. Langs Roskildevej ændrer bebyg-
gelsen karakter til en sammenhængende 
randbebyggelse i fl ere etager. Enkelte del-
områder blev imidlertid først udbygget ef-
ter Anden Verdenskrig. Rækkehusbebyg-
gelsen omkring Minervavej og park- og 
stokbebyggelsen Elvergårdshuse danner 
mindre afl ukkede enklaver i bebyggelsen, 

som bryder med den gennemgående vej-
struktur. 

Grænser og overgange
Rødovrevej, som udgør Annexgårdkvarte-
rets vestlige grænse, er karakteriseret ved 
blandet villa- og lav etagehusbebyggelse, 
delvist med erhverv i stueetagen. Mod nord 
grænser kvarteret op til Elvergårdsvej, en 
mindre boligvej i forlængelse af Rødovre 
Parkvej. Park- og stokbebyggelsen Elver-
gårdhuse afslutter kvarteret i nordøst. Har-
restrup Å, som her ligger udenfor Rødovre 
Kommune, opleves som kvarterets natur-
lige grænse mod Damhussøen i øst. Mod 
syd grænser kvarteret op til Roskildevej, 
den historiske hovedindfaldsvej fra vest til 
København. Langs Roskildevej udgør den 
sammenhængende randbebyggelse en klar 
afslutning af kvarteret og danner samtidig 
et veldefi neret gaderum. 
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Parkbebyggelsen Elvergårds-
husene afslutter kvarteret mod 
Elvergårdsvej i nordøst.
 

Rødovrevej udgør kvarterets 
vestlige grænse.
 

Roskildevej, med den karakteristi-
ske randbebyggelse, afgrænser 
kvarteret mod syd.
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• De gamle haver og hække
• Søtorp
• Bygmesterhuse på 

Rønneholmsvej
• Rækkehuse på Minervavej
• Stiforløbet langs 

Harrestrup Å
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Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Fra land til by
Annexgårdkvarteret er præget af udviklin-
gen fra land til by, som i løbet af få årtier 
har forvandlet den bare mark til et for-
stadskvarter. De byggede strukturer af-
spejler især byudviklingen før Anden Ver-
denskrig, som endnu ikke var underlagt 
omfattende byplanlægning, men blev præ-
get af boligforeningers og enkelte entrepre-
nørers fremdrift.  Søtorp er et eksempel på 
en tidlig villabebyggelse i boligforenings-
regi, og kvarterets karakteristiske vejnet 
afspejler La Cour koncernens samlede ud-
stykningsplan for området omkring Dam-
hussøen. Mange af de ældre enfamiliehuse 
svarer desuden til de såkaldte La Courske 
servitutter, som foreskrev villabebyggelse 
i form af fritliggende (én- eller tofamilies) 
huse med højst to etager anvendt til bolig-
formål. Efter særlig ansøgning måtte der 
dog indrettes butikker og værksteder, som 
også fortsat fi ndes i en række huse. Grun-
de, som var særligt egnede til mere almene 
formål, og randområderne langs de store 
hovedveje var undtaget fra villaservitutter-
ne. Dette har udmøntet sig i den karakteri-
stiske sammenhængende randbebyggelse i 
fl ere etager langs Roskildevej.

Ældre villabebyggelse
Bebyggelsens dominerende arkitektoniske 
karaktertræk er den ældre villabebyggelse 
med gamle haver og små forhaver med 
hække ud til vejene, som giver kvarteret 
et differentieret grønt præg. De ældre en-
familiehuse er typisk håndværksmæssigt 
opført i halvanden etage med tegltag og 
mange håndværksmæssige detaljer. Stil-
mæssigt spænder husene fra Søtorps Bed-
re Byggeskik huse over mellemkrigstidens 
bygmesterhuse til den første efterkrigstids  
murede småhuse med saddeltag.

Kig ned ad Rønneholmsvej til 
Damhussøen. De røde murstens-
huse med tegltag og karnap udgør 
en mindre arkitektoniske helhed i 
kvarteret.

Boligforeningsbebyggelsen 
Søtorps 44 huse udgør en stærk 
arkitektonisk helhed.

Rækkehusene på Minervavej
har bevaret et fælles udtryk i 
materialer og formsprog.

Stien og Harrestrup Å er et ka-
rakteristisk forløb langs kvarterets 
grænse i øst. 

Søtorp
De 44 ens huse i bebyggelsen Søtorp blev 
opført på et tidspunkt, da Rødovres øvrige 
bebyggelse endnu bestod af nogle få gårde 
og gartnerier. På trods af individuelle om-
bygninger, tilbygninger og renoveringer, 
som har svækket helhedspræget, fremtræ-
der Søtorp stadig som en sammenhæn-
gende bebyggelse med ensartede huse og 
haver. Husene ligger som regel på den for-
reste del af grunden med gavlen ud mod 
vejen. Husenes oprindelige form og stil 
med stort afvalmet tag, skorsten i valmen 
og store, sprossede vinduer med buede stik 
kan stadigvæk ses på alle husene. 

Bygmesterhuse på Rønneholmsvej
På Rønneholmsvej ligger en lille enklave af 
røde murstenshuse med tegltag og karnap, 
som har et tydeligt fælles præg. 

Minervavej
Rækkehusene på Minervavej fra 1950’erne 
danner en lille afl ukket enklave i den om-
givende villabebyggelse. På trods af indivi-
duelle ombygninger og renoveringer frem-
træder rækkehusbebyggelsen fortsat som 
en arkitektonisk helhed i kraft af et fælles 
materialevalg med gule murstensfacader 
og rødt saddeltag.

Stiforløbet langs Harrestrup Å
Stiforløbet langs Harrestrup Å danner et 
karakteristisk forløb langs kvarterets øst-
lige grænse mod Damhussøen. Stien er dog 
kun tilgængelig få steder i kvarteret. Her-
til kommer, at udsigten til søen generelt 
er forbeholdt husene i første række langs 
Auroravej. Kun fra Rønneholmsvej er der 
et langt kig igennem kvarteret og ned til 
Damhussøen. 
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Irmakvarteret

Irmakvarteret er et af Rødovre Kommunes 
største erhvervsområder. Oprindeligt er 
området udstykket fra Damhuset, der lå 
ved Damhussøen. Området er i dag kendt 
under fl ere forskellige navne, men har i 
denne rapport fået navn efter Irma’s gamle 
kafferisteri, der står som et varetegn for 
det gamle industriområde. 

Dele af erhvervsområdet var allerede 
udlagt til industriformål i dispositions-
planen fra 1945. Dette var den sydlige del 
af arealet, der grænser op til Roskilde-
vej. Områdets afgrænsning blev kraftigt 
ændret til den nuværende med vedtagel-
sen af byplanvedtægt nr. 6 i 1956. Ifølge 
planen skulle fabrikker og oplag placeres 
i den vestlige del mod Vestvolden, mens 
værksteder skulle placeres i den sydlige 
og østlige del mod Roskildevej. Det er 

baggrunden for, at matrikelstrukturen og 
dermed virksomhedssammensætningen er 
væsentlig anderledes i den syd- og østlige 
del end i den vestlige del.

Grænser og overgange
Mod vest defi neres kvarterets grænse af 
Korsdalsvej og de områder uden bebyg-
gelse vest for Korsdalsvej, som anvendes 
til fritidsformål og rekreation. Mod nord er 
området afgrænset af Espelunden, der dels 
er park og dels et ældre bevaringsværdigt 
institutionsbyggeri, opført i en selvstæn-
dig bebyggelsesstruktur. I nordøst grænser 
området op til parcelhuskvarteret Espely. 

Mod øst er afgrænsningen i højere grad  
defi neret af anvendelse end af bebyggel-
sesmønstret. Afgrænsningen følger skel-
let til de store beboelsesejendomme, der 
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I den vestlige del af området er 
bebyggelsesmønstret præget af 
store bygningsvoluminer.

ligger på arealerne ud mod Tårnvej. Mod 
syd afgrænses området af Roskildevej. Ved 
Prøvensvej skærer kommunegrænsen et 
hak ind i området, og derfor indgår et par 
store kontorbygninger mellem Korsdalsvej 
og Prøvensvej ikke i  området. 

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Storparceller 
Den nordvestlige del af området har en 
næsten parkagtig karakter, idet de store 
parceller efterlader muligheder for at 
anvende den del af grunden, der ligger 
mod Korsdalsvej til mindre, grønne områ-
der. Storparcellerne, der i den oprindelige 
byplanvedtægt var udlagt til fabrikker og 
oplag, efterlader et indtryk af et område 
med lav bebyggelsestæthed og en bebyg-
gelse, der fremstår som en samlet plan.

Irmas kafferisteri
I midten af det vestlige område ligger et 
af Rødovres vartegn, Irmas kafferisteri. 
Bygningen er udformet som en tårnbyg-
ning bestående af en silo og et foranstående 
glashus, der lader hele produktionsproces-
sen være synlig udefra. Dette skaber især 
ved kunstig belysning en meget effektfuld 

facade. Bygningen kan ses fra det meste af 
erhvervsområdet og fra Roskildevej, hvor 
den siden sin opførelse har markeret Irmas 
hovedsæde. Bygningen er udpeget som 
bevaringsværdig i kommuneplanen.

Værkstedsbyen
Den sydlige og østlige del af området består 
af mindre virksomheder, udlagt i en mere 
fi ntmasket matrikelstruktur. Områdets 
struktur var allerede fastlagt i byplanved-
tægt nr. 6 fra 1956, der fastlagde anven-
delse til værkstedsformål. Mønsteret med 
de små grunde efterlader et indtryk af en 
tættere bebyggelsesstruktur end i kvarte-
rets vestlige del. 

De grønne træk
Generelt fremstår erhvervsområdet med 
fl ere markante grønne træk. Det drejer sig 
først og fremmest om Korsdalsvej, der på 
den vestlige side fremstår som et tæt grønt 
hegn ind mod campingpladsen vest for 
området. Hertil kommer de grønne forare-
aler omkring Irmas hovedkvarter, der giver 
området en særlig grøn og åben karakter.  

Mod syd fremstår området tæt 
bebygget med mindre huse og en 
mere fi ntmasket marikelstruktur.

Irmas kafferisteri har en markant 
glasfacade og er udpeget som 
bevaringsværdigt.

Korsdalsvej har på den vestlige side et tæt grønt hegn ind mod campingpladsen. 
Sammen med de grønne forarealer ved Irmas hovedkvarter giver dette den vestlige del af kvarteret 
en særlig grøn og åben karakter. 



Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i  Rødovre32

Landsbykvarteret

Der er ikke meget tilbage af landsbyen og 
det kan heller ikke med sikkerhed slås fast 
hvordan byen oprindeligt så ud.

Landsbyens historie kan spores tilbage til 
1100 tallet, hvor fra der er fundet rester af 
en tidligere kirke under den nuværende 
kirke. Byen var anlagt som en terrænby, 
hvor gårdene lå på stribe på skråningen 
ned mod Harrestrup Å. 

Da udskiftningen blev påbegyndt i 1779 var 
der 15 gårde, ni huse samt kro og kirke.  I 
1900 var antallet reduceret til seks gårde, 
skole, kirke, et par huse på Rødovrevej og  
en smedje 

I dag er der kun én gård tilbage - Rødovre-
gård, samt kirken, skolen, den lille samling 
huse på Vejlbyvej og Det Gule Palæ, der 
ligger på Rødovrevej overfor kirken.

Den centrale del af landsbyen er udpeget 
som bevaringsværdig i kommuneplanen, 
og der er udarbejdet en bevarende lokal-
plan, der indeholder bevaringsbestemmel-
ser for en række af bygningerne i lands-
byen.

Grænser og overgange
Området grænser mod øst op til Damhu-
sengen, som fremstår fl ad og ubebygget. 
Området grænser mod syd op til Annex-
gårdskvarteret, der består af både enfa-
miliehuse i en til to plan og i etagehuse i 
tre etager. Mod vest grænser området op 
til boligbebyggelsen på Birkmosevej, der 
består af etagehuse opført i to en halv 
etage. Mod nord grænser området op til en 
etagebebyggelse i tre etager samt et række-
husområde. 
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Landsbyen indeholdt kun 6 gårde omkring 1900.

En af de markante forbindelser 
mellem mellem landsbyen og 
Damhusengen.
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Mod øst, syd og vest ligger landsbyen fl et-
tet sammen med naboområderne, mens 
bebyggelsen i den nordlige del af området 
er holdt på afstand af landsbyen ved at 
friholde et areal for bebyggelse. 

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Rødovregård og Vejlbyvej
Rødovregård og den østlige del af Vejlbyvej 
udgør de sidste rester af den gamle lands-
by. Rødovregård, der i dag huser Herup-
museet, lokalhistorisk arkiv og en række 
mødefaciliteter, er den eneste bevarede af 
de gamle gårde i landsbyen. På området 
omkring Vejlbygårdsvej, der er en grusbe-
lagt, gammel snoet stikvej, ligger fem-seks 
bygninger, der er har rødder tilbage i den 
gamle landsby. Bygningernes placering på 
grunden og den varierede matrikelstør-
relse bidrager til at underbygge landsby-
præget.

Kig mod Damhusengen 
Et bærende træk i landsbyen er forbin-
delserne mellem Voldumvej/Kirkestien 
og Damhusengen. Der er tre forbindelser, 
hvoraf forbindelsen syd for Rødovregård er 
den mest markante og synlige. Den sydlige 
forbindelse er en forlængelse af Elver-
gårdsvej, der har forbindelse til stien over 
Damhusengen. Den sidste forbindelse, 
der ligger i den nordlige del af Voldumvej, 
er mere uanseelig og åbner ikke kig mod 
Damhusengen. 

Grønne træk
Landsbyen har en række grønne træk, der 
præger byen. Det drejer sig bl.a. om arealet 
nord for kirken og vest for Rødovregård, 
der er friholdt for  bebyggelse og dermed 
visuelt er med til at understrege kirkens 
betydning for landsbyen. Beplantningen 
omkring Rødovregård, der består af høje, 
opstammede, løvfældende træer er ligele-
des et karakteristisk træk, der er med til at 
understrege landsbypræget langs Kirke-
svinget. 

Rødovregård er den eneste beva-
rede gård i området.

Kirken ovenfor og Vejlbygårdsvej 
til venstre udgør de centrale dele 
af landsbyen.

Den gamle akse til Rødovregård 
er ved at blive rekonstrueret.
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Kulturforum og Rødovre Centrum

1:10.000

Bærende kvaliteter
• Rådhuset og plænen
• Biblioteket og forhaven
• Kulturforum omkring 

rådhuspladsen
• Rødovre Centrum og 

forpladsen
• Indvendige og 

udvendige byrum i 
sammenhæng

Rødovre Centrum set fra 
Tårnvej, som udgør områdets 
grænse mod øst.

Rådhuset og plænen.

Rødovre Rådhus, politistationen, bibliote-
ket, kulturhuset Viften og butikscenteret 
Rødovre Centrum udgør Rødovres plan-
lagte, moderne bymidte. Samtlige bygge-
rier er opført efter Anden Verdenskrig.

Nord for Rødovre Parkvej består bebyg-
gelsen af fritstående enkeltbygninger med 
store, repræsentative friarealer. En fod-
gængerovergang forbinder rådhusplad-
sen med butikscenterets forplads på den 
anden side af Rødovre Parkvej. Rødovre 
Centrum udgør en arkitektonisk mega-
struktur, som er sammensat af fl ere geo-
metriske bygningsvolumener med forskel-
lige etagehøjder og et (ny)modernistisk 
facadeudtryk. I sin helhed er centeret ori-
enteret vinkelret til Rødovre Parkvej. De 
repræsentative hovedfacader og friarealer 
vender mod Rødovre Parkvej og Tårnvej, 
mens facaderne langs Højnæsvej i øst og 
Rødager Allé i syd snarere er ’bagsider’. 

Grænser og overgange
Området er klart afgrænset af den seks-
sporede Tårnvej mod vest. Carlsro Lang-
hus på Tårnvejens østside korresponderer 
i skala og formsprog med bymidtens mo-
dernistiske bygninger. Mod nord grænser 
området op til Gunnekær og Egegård-

skvarteret. Politistationen og Kulturhuset 
Viften vender ryggen til erhvervsområ-
det, og Rådhusplænen er klart afgrænset 
ved en dobbelt trærække. En tre-etages 
boligblok, som spænder helt fra Rødovre 
Parkvej til Gunnekær, afslutter bebyg-
gelsen nord for Rødovre Parkvej. Syd for 
Rødovre Parkvej grænser Rødovre Cen-
trum umiddelbart op til erhvervskvarteret 
ved Højnæsvej i øst og til boligbebyggelsen 
Pedersborg i syd. Rødovre Parkvej, som 
deler bymidten i to delområder, forbinder 
den moderne bymidte med den historiske 
landsbykerne.

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Et moderne bycenter
Rødovres bymidte er et mønstereksempel 
på den centerplanlægning, som stod cen-
tralt i organiseringen af den store, plan-
lagte byvækst, der for alvor tog fart om-
kring 1960 i Danmark. I løbet af få årtier 
blev der på gartneriernes ’bare mark’ op-
ført et moderne servicecenter med admi-
nistrative og kulturelle funktioner og ikke 
mindst Danmarks første overdækkede bu-
tikscenter. Samtidig er de byggede struk-
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Rødovre Centrums indvendige ga-
der og pladser fortsætter byrum-
mene nord for Rødovre Parkvej.

Rådhuspladsen skaber et mo-
derne ’kulturforum’.

En fodgængerovergang forbinder 
rådhuspladsen med butikscente-
rets forplads.

turer i det centrale Rødovre resultat af en 
udviklingsproces præget af lokale vilkår 
og aktører. Rådhuset er bygget i 1954-56 
efter tegninger af arkitekt Arne Jacobsen, 
og det blev udgangspunkt for områdets 
senere udbygning med bibliotek, Rødovre 
Centrum og kulturhuset Viften. 

Centerplanen blev først vedtaget i 1964, 
og muliggjorde det for gartneren Aage 
Knudsen, at omdanne sin ejendom til bu-
tikscenter efter en idé, han havde fået fra 
en rejse til USA. Butikscenteret er siden 
blevet udbygget, ombygget og facadere-
noveret fl ere gange. Forbindelsen til råd-
huspladsen blev først etableret i 1990’erne. 
Selve rådhuspladsen fungerede i mange år 
som parkeringsplads og blev først realiseret 
som repræsentativt pladsanlæg efter 2000.

Velfærdssamfundets institutioner
Rådhuset og biblioteket, ligeledes af Arne 
Jacobsen, er i dag fredet som fremtræ-
dende eksempler på velfærdssamfundets 
institutionsbygninger. Begge bygninger 
er bygget i efterkrigstidens internationale 
stil. Beplantning og friarealer er udformet 
som integrerede dele af anlægget, og plæ-
nen bagved rådhuset og bibliotekets for-
have indgår i fredningen. 

Kulturforum omkring rådhuspladsen
Rådhuspladsen binder rådhuset, bibliote-
ket og kulturhuset Viften sammen til en 
slags moderne ’kulturforum’. Bebyggelsen 
afsluttes mod øst af en modernistisk tre-
etages boligblok fra 1950’erne, som udgør 
et tidligt eksempel på montagebyggeri i 
Rødovre. 

Rødovre Centrum
I kraft af sine dimensioner er Rødovre 
Centrum en dominerende bygning i by-
midten og for hele Rødovre. Dets over-
dækkede ’gader’ og ’pladser’ fungerer som 
’indadvendte byrum’, mødesteder og op-
holdsrum i tilknytning til de mere repræ-
sentative byrum nord for Rødovre Parkvej.

En serie af (moderne) byrum
Når man bevæger sig gennem kvarteret fra 
Rødovre Centrum i syd til politistationen 
i nord, bevæger man sig således igennem 
en serie af større og mindre, dels over-
dækkede og dels åbne byrum med forskel-
lige rumlige kvaliteter. En sådan ’seriel’ 
rumoplevelse afspejler en modernistisk 
rumforståelse og er karakteristisk for for-
stadens byrum fra efterkrigstiden. (Sær-
lig  udpræget og arkitektonisk udformet i 
Rødovre.)
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Espely
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Den nordlige del af Espely er udstykket 
fra Espegården, mens den vestlige del af 
området er udstykket fra Prøven, som var 
en institution som fængselshjælpen opret-
tede allerede i 1908.

Området består af tre delområder, med 
hver sin karakter. Bebyggelsen består alle 
af boliger i et plan, men de repræsenterer 
hver deres bebyggelsesmønster. 

Den nordlige del af området er udformet 
efter en samlet plan, der giver området 
vejadgang fra øst som en samlet port til 
området. Området er primært udbyg-
get med statslånshuse i slutningen af 
1950’erne og fremstår som en bebyggelse, 
der ikke kan skjule, at husene  stort set er 
opført efter de samme tegninger, selvom 
der siden opførelsen er udført mange til-
bygninger.
  
Mod syd ligger en ældre parcelhusbebyg-
gelse, der er påbegyndt opført før Anden 
Verdenskrig. Bebyggelsen er placeret langs 
tre parallelle veje, som udgår fra  Brands-
holm Allé og slutter i en vendeplads mod 

vest. Enkelte af husenes historie går til-
bage til områdets oprindelse i 1920´erne, 
mens den overvejende del af husene er 
opført senere, muligvis efter at de oprin-
delige bygninger er revet ned. Bebyggelsen 
uden fællestræk i f.eks taghældning, pla-
cering på grunden eller højde. 
 
I den sydvestlige del af området ligger en 
gårdhavebebyggelse, der består af ca. 28 
boliger grupperet omkring tre parkerings-
arealer. Vejadgangen til bebyggelsen sker 
enten fra vest af Nyholms Allé eller fra øst 
af Brandsholm Allé. Bebyggelsen er meget 
kompakt i sin karakter og fremstår stort 
set uden fælles friarealer. 
 
Grænser og overgange
Kvarteret har mod vest en klar afgræns-
ning til Rødovre skøjtehal og institutionen 
Prøven, der er opført som enkeltstående 
bygningsanlæg. Mod nord er området af-
grænset til Rødovre Parkvej, der med be-
plantningen og vejens bredde udgør en 
markant afgrænsning. Mod øst er området 
afgrænset af Brandsholm Allé og en samlet 
etagebebyggelse. Mod syd er kvarteret af-

Bærende kvaliteter
• Bebyggelsesmønster 

(plan) for Espely
• Statslånshuse
• Ældre enfamiliehuse på 

Rudbækvej m.fl .
• Gårdhavehuse langs 

Nyholmsallé

Et af statslånshusene i den 
nordlige del af kvarteret.

Tårnvej

Rødovre Parkvej
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grænset af Rødager Allé og den østlige del 
af erhvervsområdet Prøven.

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

De tre dele af kvarteret har på hver deres 
måde nogle karakteristiske træk, som er 
med til at defi nere områdets særkende.

Statslånshuse i Espely
Det nordlige område med statslånshu-
sene er karakteriseret ved at udgøre en 
arkitektonisk helhed med et fælles bebyg-
gelsesmønster. Vejsystemet med en fæl-
lesadgang fra Brandsholm Allé er med til 
at understøtte fællesskabsfølelsesen i be-
byggelsen. Dette understreges yderligere 
af bebyggelsens fælles formsprog, der gi-
ver sig udtryk i fælles taghældninger, fæl-
les placering af bebyggelsen på grunden, 
fælles tagbeklædning i form af rød tegl og 
fælles bygningshøjder. Flere af disse fæl-
lestræk er dog blevet sløret en del af alle de 
tilbygninger, der er realiseret i kvarteret.

Villabebyggelsen på Rudbækvej m. fl . 
I modsætning til Espely består bebyggel-
sen på de tre parallelle veje af en meget 
mere heterogen bebyggelse med en del 
ældre enfamilieshuse fra 1920-40. Her-
udover indeholder bebyggelsen huse fra 
1950’erne og stort set frem til i dag. Byg-
ninger repræsenterer mange forskellige 
stilarter, som f.eks. statslånshuse, bun-
galower og typehuse, der alle er opført på 
relativt små grunde.

Gårdhavehuse langs Nyholms Allé 
Det sidste område består af en nyere gård-
havehusbebyggelse, der oprindeligt er 
udstykket fra Prøven. Husene er opført i 
1980’erne og er typiske for en periode, der 
i stort omfang var præget af tæt-lav bebyg-
gelse. Bebyggelsen fremstår lukket med få 
eller ingen kig ind på de private opholds-

arealer. Det samme gælder adgangsarea-
lerne, der fremstår uden fælles opholds-
muligheder. Bebyggelsen fremstår som en 
meget samlet bebyggelse i sit arkitektoni-
ske udtryk og udgør en markant afgræns-
ning af områdets vestlige del.

Den samlede bebyggelsesplan for statslånshusene i kvarterets nordlige del understre-
ges yderligere af et fælles formsprog, der giver sig udtryk i fælles taghældninger, fælles 
placering af bebyggelsen på grunden, fælles tagbeklædning i form af rød tegl og fælles 
bygningshøjder. Flere af disse fællestræk er dog blevet sløret af til- og ombygninger.
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Sibeliusparken

Sibeliusparken er  en boligbebyggelse 
tegnet af Fællestegnestuen, der ligger 
mellem Tæbyvej og Gunnekær. Bebyg-
gelsen  rummer tilsammen 275 boliger, 
hvoraf de 169 boliger blev opført i 1984-86, 
mens de resterende 106 boliger er en sydlig 
udvidelse af bebyggelsen i 1994.  

Sibeliusparken er opført ved omdannelse  
fra industriformål til boligformål. Området 
er oprindeligt udstykket fra Egegården og 
blev fastlagt til industriformål i dispositi-
onsplanen fra 1945. I 1962 blev der udar-
bejdet en byplanvedtægt, der fastlagde 
områdets mere præcise anvendelse og var 
den strengest  regulerende plan i kommu-
nen. Området blev udbygget som erhvervs-
område i 1962-63, men allerede i starten 
af 1980’erne blev der fremsat ønske om at 
omdanne en del af området til boligformål. 
Den midterste del af området blev herefter 
afhændet til boligformål, mens den reste-
rende del af erhvervsområdet blev bibe-
holdt erhvervsanvendelsen. På arealet blev 
i 1986 opført en boligbebyggelse i to og tre 
etager.

Grænser og overgange
Mod Tæbyvej grænser bebyggelsen op 
til et parcelhusområde i en til to etager. 

Mod både øst og vest grænser området 
op til det eksisterende erhvervsområde 
Egegårdsparken, der ligeledes er opført i 
en til to etager. Mod syd grænser området 
op til boligbebyggelsen ved Gunnesvej, der 
er opført i toenhalv etage. 

Området er et tidligt eksempel på omdan-
nelse af industriarealer til boligformål, og 
selvom bebyggelsen til en vis grad harmo-
nerer med områdets andre bygnings-
voluminer, er der en meget begrænset 
sammenhæng med det omkringliggende 
erhvervsområde.  

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Overskuelige enheder og kriminal-
præventive retningslinjer
Sibeliusparken består af både rækkehuse 
og etageboliger. Bebyggelsen er meget 
varieret med mange forskellige boligtyper. 
Til mange af boligerne hører haver eller 
delvist glasoverdækkede altaner. Bebyg-
gelsen er opført efter retningslinjer fra Det 
Kriminalpræventive Råd og lægger op til 
fællesskab beboerne imellem, blandt andet 
omkring det centralt placerede fælleshus 

1:10.000

Parkering og biltrafi k er henvist til arealerne udenfor 
bebyggelsen.

Bærende kvaliteter
• Kriminalpræventive 

retningslinjer
• Varieret bebyggelse
• Portmotivet
• Afvekslende brug af 

facadematerialer
• Samlet bebyggelsesplan
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og gennem de boligstræder, der binder 
området sammen. Stræderne og friarealer-
nes karakter underbygges af, at området er 
friholdt for biltrafi k og parkering, som er 
henlagt til bebyggelsens randområder.

Portmotivet
Et bærende træk i bebyggelsen er, at den  
med forbillede i for eksempel mindre itali-
enske middelalderbyer udadtil skal frem-
stå som en samlet bebyggelse. Langt de 
fl este af adgangvejene ind i bebyggelsen 
er derfor udformet som en port, hvor man 
krydser gennem ’bymuren’ ind i lands-
byen. Adgangen til bebyggelsen gennem 
disse porte er med til at styrke oplevelsen 
af intimitet og overskuelighed i bebyggel-
sen. Når man har krydset bebyggelsens  
grænse, står man i et næsten halvprivat 
rum, hvorfra der er direkte adgang til de 
enkelte boliger.

Ensartethed og afveksling 
Bebyggelsen er opført i både tegl og andre 
facadematerialer og i både to og tre etager 
og repræsenterer således en bred vifte af 
arkitektoniske udtryk. På samme måde 
fremstår bebyggelsesplanen med stor 

ensartethed og alligevel forskellige knæk 
og retningsskift, der giver planen en vis 
afveksling. På det arkitektoniske plan er 
der således tale om afvekslende brug af 
facadematerialer, uden at bebyggelsen dog 
fremstår uharmonisk. Bebyggelsesplanen 
fremstår omvendt som en samlet plan 
uden at virke monoton i sit udtryk. 

Stræderne og friarealerne frem-
står overskuelige og intime.

Bebyggelsen er opført delvist som 
elementbyggeri i både to og tre 
etager. 

Til venstre og herover: Portmotivet 
er et bærende element i bebyg-
gelsen. 
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Den almene boligbebyggelse Carlsro er 
udstykket fra gården Carlsro, der har lagt 
navn til kvarteret og er delvist bevaret 
centralt i området. Carlsro omfatter hele 
gårdens ejendom og er derfor en af de 
mest letgenkendelige gårdudstykninger i 
Rødovre.

Bebyggelsen blev opført i to etaper af 
Dansk Almennyttigt boligselskab (DAB). 
Første etape bestod af en rækkehusbe-
byggelse fra 1952-53 ved arkitekterne Arne 
Jacobsen samt Poul E. Hoff og Bennett 
Windinge m.fl . Anden etape udgjordes af 
det otte-etager høje Carlsro Langhus fra 
1958 ved arkitekt Mogens Jacobsen m.fl . 
Landskabet er tegnet af landskabsarkitekt 
Aksel Andersen og J. Palle Schmidt.

Grænser og overgange
Mod nord grænser rækkehusbebyggelsen 
til parcelhuskvarteret Nygård. Langs Lu-
cernevej er grænsen markeret med en 
trærække i hele områdets længde. Græns-
en mod den relativt brede Rødovre Parkvej 
i syd er ligeledes beplantet. Nærmeste 
naboer mod syd er Espelunden, Rødovre 
Hallen, statslånshuskvarteret Espely samt  
en række etageboliger. Mod vest knytter 

Carlsro

rækkehusbebyggelsen sig til fæstningsan-
lægget med en grøn pladsdannelse. Mod 
Tårnvej i øst udgør den otte etagers bygn-
ing en klar afgrænsning af området. Sam-
tidig korresponderer bygningen i sin højde 
og længde til det overfor liggende kulturfo-
rum med rådhus og bibliotek.

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter
Ideen om kollektivet
Carlsro var oprindelig tænkt både som et 
socialt og arkitektonisk eksperiment og 
regnes for et af de fremtrædende eksem-
pler på kollektiv-bebyggelser fra efter-
krigstiden i Danmark. Bebyggelsen har 
stadig en høj grad af kollektivitet med 
fællesfaciliteter såsom børneinstitutioner, 
selskabslokaler og idrætshal i den delvist 
bevarede Carlsro Gård samt beboerhotel 
og butikker i Langhuset - om end ikke i 
samme grad som i starten. Kollektivtan-
ken kan også afl æses i udformningen af 
friarealerne, som både skaber rumlig sam-
menhæng og plads til forskellige fælles ak-
tiviteter, fx legeplads og amfi teater.

Arkitektonisk helhed

1:10.000

Trærækken mod Lucernevej
markerer grænsen mod nord.
 

Langhuset udgør en klar 
afgrænsning af området mod 
Tårnvej og er samtidig et fi x-
punkt for hele Rødovre.
 

Bærende kvaliteter
• Kollektivbebyggelse
• Parkbebyggelse
• Karraktergivende 

vejforløb.
• Farvesætning af 

etetages bebyggelse
• Langhusets 

dominerende betydning
• Ensartet beplantning

Tårnvej

Rødovre Parkvej

Lucernevej
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Bebyggelsens mest fremtrædende ka-
raktertræk er et stærkt helhedspræg: Fra 
bebyggelsesplanen over udformningen af 
de grønne friarealer til enkeltbygningens 
detaljer er Carlsro kendetegnet ved et gen-
nemarbejdet arkitektonisk udtryk. Indefra 
opleves Carlsro som bygninger i én stor 
park. Rækkehuslængerne er grupperet 
i mindre klynger omkring fælles grønne 
friarealer med kollektive faciliteter i de 
større centrale rum. En smal fordelingsvej 
slynger sig igennem rækkehusbebyggel-
sen, fra Langhuset i øst mod fæstningsan-
lægget i vest, og danner et karaktergivende 
forløb med de tilgrænsende større og min-
dre grønne arealer. 

Rækkehusenes fælles formsprog
De 597 enetages rækkehuse er underlagt 
et fælles formsprog, som bidrager stærkt 
til oplevelsen af Carlsro som en arkitekto-
nisk helhed. I sin helhed er rækkehusbe-
byggelsen kendetegnet ved menneskelige 
proportioner. Farvelægningen af de en-
kelte bygningsdele i sort, rød og hvid gi-
ver rækkehuslængerne variation og rytme. 
Stilmæssigt falder rækkehusene inden for 
den danske funktionelle tradition med 
saddeltag, præcise volumener og hånd-
værksmæssige detaljer.

Langhuset
Langhuset, som afslutter bebyggelsen mod 
Tårnvej, har derimod et klart modernistisk 
præg og fremstår som en struktureret hel-

hed med elegance i proportionerne. Med 
en højde på otte etager og 240 m længde er 
den et markant visuelt fi xpunkt, ikke kun 
for Carlsro, men for hele Rødovre. Lang-
huset udgør en stærk kontrast til rækkehu-
senes lave, horisontale struktur. Samtidig 
danner den ryg for bebyggelsen og er et vi-
suelt og funktionelt bindeled til det centra-
le Rødovre. I sin højde og længde såvel som 
i sit formsprog korresponderer bygningen 
til det overfor liggende kulturforum med 
rådhus og bibliotek. 

Landskabelige kvaliteter
Friarealerne binder området sammen og 
understøtter oplevelsen som én samlet 
parkbebyggelse. Samtidig skaber friarea-
lernes differentierede størrelse og ud-
formning rytme, mangfoldighed og detal-
jerigdom i bebyggelsen. De store gamle 
træer i de centrale grønne rum og langs 
fordelingsvejen giver karakter og orien-
tering i den udstrakte lave bebyggelse. 
Desuden formidler den i skalaen mellem 
rækkehusenes enetages lave og Langhu-
sets otte-etages høje bygningskroppe. 
Rækkehusenes forhaver understøtter om-
rådets grønne præg, og den ensartede be-
plantning omkring de private haver skaber 
visuel sammenhæng i oplevelsen af områ-
det. De brostensbelagte parkeringsarealer 
er tilpasset terræn og beplantning, således 
at de fremstår som en integreret del af fri-
arealerne. 

De 597 enetages rækkehuse er 
underlagt et fælles formsprog. 
Forhaver understøtter områdets 
grønne præg.

Bygningsdelenes farver giver 
variation og rytme.

Ensartet beplantning omkring 
haver skaber sammenhæng.

Langhuset udgør en stærk 
kontrast til rækkehusenes lave, 
horisontale struktur. Samtidig 
danner den ryg for bebyggelsen. 
Store træer formidler skalaen 
mellem rækkehusenes enetages 
lave og Langhusets otte-etages 
høje bygningskroppe.



Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i  Rødovre42

Hjortevænget m. fl .

1:10.000

Hjortevænget består af fi re delområder 
med forskellige bebyggelsesmønstre. 

Længst mod nord ligger Haveforeningen 
Dano på hver side af Jyllingevej. I Have-
foreningen ligger to-tre rækker af koloni-
havehusene på hver side af Jyllingevej.

Syd for kolonihaverne ligger bebyggelsen 
Hjortevænget, der består af delvist sam-
menbyggede dobbelthuse og kædehuse. 

Syd for Hjortevænget ligger området Lø-
renskog, der overvejende består af små 
enfamiliehuse, der er opført som statslåns-
huse i perioden 1940-1960 samt en række-
husbebyggelse i det sydøstlige hjørne. 

Området længst mod syd er domineret af 
en større rækkehusbebyggelse, der hedder 
Nyskifte, som er opført umiddelbart efter 
krigen. 

I den vestlige del af området op til Vestvol-
den ligger nogle mindre, nyere rækkehuse 

opført i perioden 1960-74, og længst mod 
øst nogle få ældre enfamiliehuse fra mel-
lem- og efterkrigstiden.

Kvarterets fi re parallelt beliggende delom-
råder og deres forskellige bebyggelsesmøn-
stre afspejler matrikelskellene fra de fi re 
gårde, som bebyggelsen er udstykket fra.

Grænser og overgange
Mod vest er kvarteret afgrænset af Vest-
volden, der udgør kvarterets grønne ryg. 
Mod nord afgrænses kvarteret af den gam-
le sognegrænse mellem Islev Sogn og Rød-
ovre Sogn. Denne grænse ses tydeligt gen-
nem store dele kommunen, men særligt 
mod vest, hvor kolonihaverne støder op til 
villaområdet, afslører mødet mellem de to 
forskellige bebyggelsesmønstre sig. Mod 
øst udgøres grænsen af bebyggelsens bag-
skel til området udstykket fra Nørregård, 
der består af de rækkehuse, der ligger bag 
Nyager Skole. Mod syd grænser kvarteret 
op til Nygårdkvarteret langs Ejbyvej. 

Arkitektoniske og kulturhistoriske 
kvaliteter

De fi re delområder har nogle specifi kke 
arkitektoniske og kulturhistoriske kvali-
teter. Nogle af kvaliteterne er forsøgt fast-
holdt gennem  lokalplanlægningen, mens 
andre kvaliteter ikke er sikret.

Rækkehusbebyggelsen Hjortevænget
Rækkehusene i Hjortevænget udgør en 
karakteristisk arkitektonisk helhed bestå-
ende af 133 kædehuse og sammenbyggede 
dobbelthuse i en etage med udnyttet tag-
etage. Husene er håndværksmæssigt op-
ført og fremstår med blanke murstensfa-
cader i henholdsvis røde og gule mursten. 
Husene er opført med saddeltag i rød tegl 
og ca. 40 graders hældning. Et markant 

Bærende kvaliteter
• Rækkehusbebyggelsen 

Hjortevænget
• Statslånshusene
• Vestvolden

Statslånshuse i den centrale del af 
kvarteret.

Ejbyvej

Jyllingevej
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træk i bebyggelsen er skorstene, der er 
opført i skellet mellem to boliger. Bebyg-
gelsen er placeret i en fælles byggelinje 
mod vej og med små, overvejende grønne 
forhaver og hegn til vejen, som giver kvar-
teret et karakteristisk grønt præg.

Lørenskog: Statslånshusene
Delområdet Lørenskog består af fl ere min-
dre udstykninger udbygget primært med 
statslånshuse og mindre enfamiliehuse 
med hver deres bebyggelsesplan. Grun-
dene har nogenlunde samme størrelse og 
småhusene har samme skala. Bebyggelsen 
bærer præg af, at der oprindeligt kun har 
været får varianter af den samme hustype. 
Individuelle facadeændringer, tilbygnin-
ger, ombygninger og nye tage har dog gen-
nem tiden ændret bebyggelsen væsent-
ligt. Ét delområde ved Plovstrupvej, hvor 
enfamiliehusene er opført efter en samlet 
bebyggelsesplan, fremstår som en min-
dre arkitektonisk helhed med ens huse i 
en etage opført i røde mursten og med en 
markant skorsten.

Vestvolden – et karakteristisk grønt 
forløb
Vestvolden ligger som et grønt bånd i ryggen 
af kvarteret. På grund af motorringvejens 
placering vest for Vestvolden opfattes volden 
som afslutningen på kvarteret Hjortevæn-
get og kvartererne syd herfor. Der er dog 
ingen forbindelser inde fra kvarteret og ud 
til Vestvolden. Kun ved kvarterets grænser 
mod nord og syd er der stiforbindelser ud 
til Vestvolden.

Lørenskogvej
Lørenskogvej binder kvarteret sammen i 
nord-sydgående retning. Når man bevæ-
ger sig langs Løvenskogvej oplever man 
derfor de forskellige bebyggelsesmønstre 
som et landskab, der glider forbi. Vejen 
har derfor en afgørende betydning for ty-
deliggørelsen af områdets identitet over-
for borgerne.

Haveforeningen gennemskæres af Jyllingevej.

Rækkehusbebyggelsen Hjortevænget.

Rækkehusbebyggelsen Nørregårdsvej.
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Tinderhøjkvarteret

1:10.000

Tinderhøjkvarteret er domineret af ræk-
kehusbebyggelser i forskellige udform-
ninger. Kvarteret er vokset op omkring 
Tinderhøj Skole, der ligger i midten af 
kvarteret. I den nordlige og den sydlige del 
af området liggere et par mindre blandede 
parcelhusområder.  Mod Rødovrevej lig-
ger en række tre-etages ejendomme.

Inden for området ligger ca. 15 forskel-
lige rækkehusbebyggelser. De forskellige 
bebyggelser er opført i én, halvanden eller 
to etager og overvejende opført som muret 
byggeri i røde eller gule sten.

Enkelte af de lidt nyere bebyggelser i den 
vestlige del af kvarteret er opført som en 

blanding af traditionelt muret byggeri og 
montagebyggeri, som f.eks Tinderhøjpar-
ken. 

Grænser og overgange
Områdets sydlige grænse afspejler den hi-
storiske sognegrænse mellem Islev Sogn 
og Rødovre Sogn. Grænsen ses  særlig 
tydeligt der, hvor forskellige bebyggelses-
mønstre mødes. I den vestlige del er det 
grænsen mellem villaområdet og kolo-
nihaverne, mens det mod øst er grænsen 
mellem rækkehusbebyggelsen  og parcel-
husbebyggelse på Nørregårdens jorder.

Mod øst er området afgrænset af Rødov-
revej, hvor bebyggelsen markant skifter 

Bærende kvaliteter
• Tinderhøj Skole
• Rækkehusbebyggelsen 

Islev Vænge
• Boligbebyggelsen 

Horsevænget
• Rækkehusbebyggelsen 

Tinderhøjparken
• Vestvolden som markant 

grønt træk

Tårnvej

Rødovrevej

Jyllingevej
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karakter til en mere traditionel parcelhus-
bebyggelse.

Mod nord har området kun en kortere 
grænse til Slotsherrensvej og et mindre 
grønt område, mens bebyggelsen mod 
vest har en naturlig grænse mod Vestvol-
den og motorring 3. 

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter
Områdets størrelse relativt store homo-
genitet, dækker over en række markante 
arkitektoniske og kulturhistoriske kvali-
teter. 

Tinderhøj Skole
Skolen er opført i 1952, med Georg  Pon-
saing som arkitekt. Bebyggelsen er udfor-
met i en til tre etager og har en markant 
landskabelig bearbejdning, idet terrænet 
er løftet ift. Tårnvej. 

Islev Vænge
Bebyggelsen er en rækkehusbebyggelse  
opført i én og halvanden etage. Bebyggel-
sen er tegnet af Arne Jacobsen og består af 
knap 200 boliger beliggende omkring en 
fælles grønning, der skråner let ned mod 
Tårnvej. På den anden side af Tårnvej er 
bebyggelsen suppleret med fl ere rækkehu-
se, der har facade mod Tårnvej. Mod øst er 
bebyggelsen opført i markant anderledes 
materialesprog med markante karnapper 
i hele bygningens højde.

Horsevænget
Bebyggelsen er en almen boligbebyggelse, 
der består af to dele. Den ene del udgøres 
af  fritstående enfamiliehuse i halvanden 
etage, der er opført i en 30 graders vinkel 
i forhold til Horsevænget. Bebyggelsens 
markante gavlmotiv er med til at skabe 
en markant rytme langs vejens sydside. 
Den anden del udgøres af en to-etages 
rækkehusbebyggelse med en markant vif-

teformet bebyggelsesplan, der er med til 
at optage noget af retningsskiftet mellem 
Rødovrevej og Tårnvej. Bebyggelsen er op-
ført i et fælles formsprog med gule tegl og 
en  samlet beplantningsplan. 

Tinderhøjparken
Bebyggelsen er opført 1957 med Ole Ha-
gen som arkitekt og består af en rækkehus-
bebyggelse i halvanden etage. Bebyggelsen 
består af kombineret håndværksmæssig, 
muret byggeri og montagebyggeri i form 
af facadeelementer. Bebyggelsen, der er 
præmieret af Rødovre Kommune, er op-
ført som rækkehuslænger med gavlen 
skråt, næsten vinkelret til adgangsvejen - 
Tinderhøj Vænge. Bebyggelsesplanens ud-
formning betyder, at der er kig til volden 
mellem alle længer. Landskabsmæssigt 
består bebyggelsesplanen af små private 
haver og grønne fællesarealer mellem alle 
huslænger. Centralt i bebyggelsen ligger 
en  fælles grønning, der oprindeligt har 
været et moseareal.

Vestvolden 
Volden udgør en markant afgrænsning 
mod vest og er samtidig et karakteristisk 
landskabselement i kvarteret. Langs vol-
den ligger en fodgænger/cykelsti, som 
forbinder de tilgrænsende delområder fra 
syd til nord. Stisystemet langs Vestvolden 
udgør ligeledes et karakteristisk forløb. 

Tinderhøjparken med grønning.

Horsevænget med det karakteri-
stiske gavlmotiv.

Islev Vænge med grønningen  i 
midten

Vestvolden er et markant træk, der 
udgør ryggen i kvarteret.
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Torbenhuse m.fl .
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Kvarteret består af fi re delområder med 
forskellige bebyggelsesmønstre: Islevbro 
Vandværk med tilhørende boliger samt 
boligbebyggelsen Islelund, den almene 
boligbebyggelse Slotsherrens Have, villa-
erne på Pilely og Ådiget og park- og stok-
bebyggelsen Torbenhuse.

Islevbro Vandværk og tilhørende funk-
tionærboliger er den ældste bebyggelse i 
kvarteret sammen med villaområdet på 
Pilely og Ådiget, begge opført i mellem-
krigstiden. Etageboligerne Torbenhuse og 
Islelund er opført i efterkrigsårene, hvilket 
også gælder rækkehusene i Slotsherrens 
Have, dog med enkelte nyere bygninger 
mod Slotsherrensvej.

Grænser og overgange
Kvarteret afgrænses mod vest af vejfor-
løbet Rødovrevej-Tårnvej, der ligger på 
Vestvoldens ”inderside”. Mod nord og øst 
omkranses kvarteret af Harrestrup Å, der 
på dette sted også danner grænsen mellem 
Rødovre og Københavns Kommune. Gang-
broer forbinder stierne på hver sin side af 
åen og kommunegrænsen. Slotsherrensvej 
udgør kvarterets grænse mod syd. 

De enkelte bebyggelser betjenes af de-
res egne interne vej- og stisystemer uden 
egentlige tværgående forbindelser, hvilket 
sammen med de klare forskelle i bebyggel-
sesmønster og bygningstyper forstærker 
indtrykket af kvarteret som bestående af 
små selvstændige enklaver.

Arkitektoniske og kulturhistori-
ske kvaliteter

I kvarteret ses et markant skalaspring fra 
øst til vest. Villakvarteret på Pilely og Ådi-
get fremstår varieret i kraft af de mange 
individuelle enfamiliehuse, og havernes 
hække og træer giver en vis tæthed. I vest 
ligger Islelund og vandværkets store byg-
ningskroppe omgivet af åbne friarealer. 
Overgangen mellem de to dannes af Slots-
herrens Have og Torbenhuse, som med 
deres helhedspræg hver for sig er fi ne ek-
sempler på række- og etagehusbyggeri fra 
efterkrigstiden.

Torbenhuse
Stokbebyggelsen Torbenhuse er opført på 
arealet af den tidligere fattiggård af sam-
me navn, som lå på hjørnet af Rødovrevej 
og Slotsherrensvej frem til 1977. Den æld-
ste del af bebyggelsen (ved hjørnet mod 
Rødovrevej) er opført i 1949 og den nyere 
del længst mod øst er fra 1953. 

Torbenhuse fremstår som en arkitektonisk 
helhed i kraft af en stram bebyggelsesplan, 
et fælles form- og materialesprog og især 
i kraft af friarealernes udformning.  Bo-
ligblokkene står med gavlen til Slotsher-
rensvej og forskudt langs Rødovrevej mod 
nordvest. Bebyggelsen omkranser et cen-
tralt fælles friareal, der er udformet som 
en landskabelig have. Store gamle træer 
danner en grøn mur mod Vandværket i 
nord. Langs Slotsherrensvej er de åbne ha-

Bærende kvaliteter
• Velafgrænsede 

arkitektoniske helheder
• Skalaspring mellem 

villaområde og 
etageboliger

• Torbenhuse
• Rækkehusbebyggelsen 

Slotsherrens Have
• Funktionærvillaer ved 

vandværket

Torbenhuses have set mod Slots-
herrens vej med stram træbeplant-
ning og afsluttende hæk.

Det centrale friareal er udformet 
som en landskabelig have.

Slotsherrensvej
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ver imellem husene anlagt med en stram 
træbeplantning og afsluttet af hække mod 
vejen. Husene kan stilmæssigt placeres 
i den danske funktionelle tradition. De er 
håndværksmæssigt opførte i gule mursten 
med enkelte betonelementer  og et højt 
saddeltag.

Islevbro Vandværk
Anlægget er opført fra 1918-23 af Køben-
havns Kommune og omfattede oprinde-
ligt både tekniske anlæg og fem funktio-
nærboliger. Boligerne er bevaret, men i 
dag frasolgt anlægget. Samtlige boliger er 
håndværksmæssigt opførte pudsede mur-
stenshuse i Bedre Byggeskikstil. To villaer 
er placeret ved indkørslen fra Tårnvej (tid-
ligere Islevbrovej), vest for det tekniske 
anlæg. Tre dobbelthuse afslutter anlæg-
get mod Slotsherrens Have i øst. Fra det 
oprindelige tekniske anlæg er maskinhu-
set og fi lteranlæggets ene hal (ud af fi re) 
bevaret. De originale tekniske bygninger 
er halbygninger i nyklassicistisk stil opført 
i beton. De ændrede ejerforhold har med-
ført en indhegning af det tekniske anlæg, 
som har svækket sammenhængen mellem 
vandværket og boligerne.

Slotsherrens Have
Den almene boligbebyggelse, Slotsher-
rens Have, omfatter både etageboliger og 
rækkehuse grupperet omkring en central 
grønning, hvor der er indrettet legeplads. I 
grønningens sydvestlige hjørne er der op-
ført en daginstitution, som dog ikke hører 
forvaltningsmæssigt med i bebyggelsen. 
Etageboligerne følger Torbenhuses bebyg-
gelsesmønster og arkitektoniske udtryk 
og er udformet som fritstående tre-etages 
boligblokke med gavl mod Slotsherrensvej 
og let forskudte to-etages boligblokke ind 
mod den centrale grønning. 

Rækkehusene er en særegen halvanden-
etages kædehusbebyggelse. De relativt 
korte rækkehuslænger (à fem boliger) står 

forskudt for hinanden og let drejet til ve-
jen henholdsvis adgangsstien. Vinkelrette 
tilbygninger til hjørneboligerne forbinder 
tre rækkehuslænger til én knækket længe. 
Herved opstår mindre, fælles friarealer 
foran hver rækkehuslænge. Vekselvirk-
ningen mellem åbne og lukkede gaderum 
giver en karakteristisk rytme, der går igen 
i hele bebyggelsen. Stilmæssigt falder 
rækkehusene inden for den danske funk-
tionelle tradition, og bebyggelsen fremstår 
med et homogent udtryk, dog med fl ere 
individuelle til- og ombygninger.

Pilely og Ådiget
Området omkring vejforløbet Pilely og 
Ådiget er et selvgroet villakvarter med 
en række velbevarede selvbyggerhuse fra 
mellemkrigstiden (1920-1940). Kendeteg-
nende for bebyggelsen er et gennemgåen-
de grønt præg og en stor mangfoldighed i 
bygningstyperne, dog med det murede hus 
med saddeltag i halvanden-etage som den 
dominerende type.

Kvarterets fi re delområder: Slotsherrens Have (øverst tv.), villaområdet på Pilely (øverst 
th.), Islevbro Vandværk (nederst tv.) og Torbenhuse (nederst th.) udgør forskellige karakte-
ristiske bebyggelsesmønstre i kvarteret.

Slotsherrens Have: Rækkehu-
sene fremstår som en særegen 
kædehusbebyggelse.

Slotsherrens Have: Etagehusene 
følger Torbenhuses bebyggelses-
mønster og arkitektoniske udtryk.
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Islevhus, Islev Høj og 
Haveforeningen Islev

1:10.000

Kvarteret skæres igennem af 
Motorring 3, her ved Islev Torv.
 

Langs Bjerringbrovej grænser 
kvarteret op til industriområdet 
langs Islevdalvej.

Slotsherrensvej deler kvarteret i 
en nordlig og en sydlig del.

Guldsmedevej ender brat ved 
Motorring 3. I baggrunden ses 
Vestvolden.

Kvarteret er sammensat af gårdudstyk-
ningen fra Islevhus samt en række mindre 
husmandsudstykninger, som afspejler sig 
tydeligt i gadestrukturen.  Udstykningen 
af de jorder, som hørte under Islevhus, var 
den første samlede gårdudstykning i Islev. 
Den foregik fra sidst i 1920’erne og frem 
til midt i 1930’erne og omfattede området 
omkring Hvidsværmervej, Resenbrovej og 
Torbistvej. 

Bortset fra en mindre rækkehusbebyg-
gelse langs Hvidsværmervej samt en enkel 
etageejendom ved Islevbrovej er kvarteret 
bebygget med mange forskellige småhus-
typer fra forskellige udbygningsperioder. 
De ældste bevarede huse er små selvbyg-
gerhuse fra 1930’erne og nogle få ældre 
villaer. Desuden er Haveforeningen Islev 
centralt beliggende i kvarteret på begge si-
der af Slotsherrensvej.

Grænser og overgange
Kvarteret afgrænses mod nord af Islevbro-
vej. Mod vest udgør Vestvolden en stærk 

grænse mod den østlige del af Islev. I syd 
afspejler matrikelskellet til det almene 
boligkvarter Tjørneparken forløbet af den 
historiske markvej til Tjörnegaarden. I øst 
udgør Bjerringbrovej grænsen til Islevdal-
vej industrikvarter.

Kvarteret gennemskæres af Motorring 3 
og opleves derfor som adskilte delområder 
vest og øst for motorvejen. Desuden deler 
Slotsherrensvej kvarteret i en nordlig og 
en sydlig del. Hertil kommer en bevaret af-
vandingsgrøft syd for Slotsherrensvej, som 
udgør dels et yderligere skel i kvarteret dia-
gonalt til gadestrukturen, men dels også en 
karakterfuld grøn forbindelse, hvor der er 
anlagt sti langs grøften. 

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter
Fra land til by
I Islevhus-kvarteret overlejrer og ophø-
jer to stærke kulturhistoriske fortællinger 
hinanden. Landsby- og landbrugsfortæl-

• Bærende kvaliteter
• Matrikelstruktur og 

gadeforløb
• Selvbyggerhuse
• Islev Kirke med forplads
• Grønt præg

Slotsherrensvej

Islevbrovej
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Kig ned ad bevaret afvandings-
grøft fra Madumvej (ovf.) og fra 
Resenbrovej (ndf.)Lave målebordsblade 1900-1960

Ortofoto 2008

Gadestrukturen afspejler tydeligt 
de historiske markskel. Afvan-
dingsgrøften diagonalt til gadenet-
tet udgør et karakteristisk forløb i 
kvarteret.

Parcelhusbebyggelsen langs Hvidsværmervej 
afspejler områdets brogede historie fra haveforening 
til nutidens parcelhuskvarter. Gamle haver giver 
kvarteret en særlig atmosfære. 

Islev Kirke er et fi xpunkt i kvar-
teret. 

Matrikelskel langs Tjørneparken 
afspejler den historiske sti til 
Tjörnegaarden
 

lingen afspejler sig tydeligt i kvarterets ga-
destruktur, i matrikelskellet mod syd samt 
i den bevarede afvandingsgrøft i den syd-
vestlige del af kvarteret.  Den mest synlige 
kulturhistoriske fortælling er imidlertid 
historien om parcelhusets udvikling fra 
1920’erne og frem til i dag. Især bebyg-
gelsen på Vårfl uevej, Hvidsværmervej og 
Guldsmedevej vidner om forstadsbosæt-
ningen fra havekoloni til nutidens par-
celhuskvarter. Området omkring Hvid-
sværmervej og Guldsmedevej blev i første 
omgang udlejet til en haveforening, som i 
mellemkrigstiden udviklede sig til en ulov-
lig helårsbebyggelse. I løbet af 1930’erne 
fi k boligforeningen efterhånden lov til at 
købe grundene og boligerne blev godkendt 
til helårsbrug, men først omkring 1945 
var alle grunde solgt. I dag er det især den 
blandede bygningskarakter, de mange om-
bygninger og tilbygninger samt de relativt 
store gamle haver, som vidner om områ-
dets brogede historie, og samtidig giver det 
en særlig atmosfære. 

Arkitektonisk mangfoldighed
Bebyggelsens mest fremtrædende arki-
tektoniske karaktertræk er netop en stor 
mangfoldighed af enfamiliehuse fra for-
skellige perioder. Fra 1930’ernes hånd-
værksmæssig opførte småhuse, over mu-
rermesterhuse—især i en lille enklave Ved 
Vandløbet—, til 1960’ernes typehuse, ek-
sempelvis langs Terndrupvej. På hjørnet 
af Slotsherrensvej og Hvidsværmervej ud-
gør Islev Kirke et fi xpunkt i kvarteret. Kir-
kens monumentale teglstensarkitektur og 
forplads står i stærk kontrast til parceller-
nes forskelligartede huse og sammensatte 
arkitektur.

Grønt præg
De store gamle haver, der ofte afgrænses 
af levende hegn mod gaden, giver området 
et frodigt, grønt præg og skaber samtidig 
visuel sammenhæng i kvarteret.
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Islev Skolekvarter

Kvarteret skæres igennem af 
Motorring 3, her ved Islev Torv.
 

Kig langs det kanallagte Har-
restrup Å mellem Ringvej og 
Viemosevej; cykelstien forbin-
der på tværs af Islev.
 

Islevbrovej udgør områdets 
sydlige grænse.

Kvarteret er bygget ovenpå en række min-
dre husmandsudstykninger, som afspejler 
sig tydeligt i gadestrukturen. Flere hus-
mandssteder blev først udstykket til gart-
nerier, som senere blev frasolgt og udbyg-
get etapevis frem til 1980erne,  primært 
med boliger, dels i privat regi og dels i regi 
af almene boligselskaber. 

Bebyggelsen består af en række mindre 
delområder med forskellig funktion og 
arkitektonisk udtryk. Islev Skole og de til-
hørende friarealer danner en lille enklave 
i kvarteret. Skolen, som blev indviet i 1917 
og udbygget i fl ere etaper i 1920´erne og 
1930´erne, hører til den ældste bevarede 
bebyggelse i kvarteret. Islev Skole er om-
givet af parcelbebyggelse med parcel- og 
rækkehuse fra forskellige udbygningsperi-
oder, som også generelt dominerer i kvar-
teret. De ældste parcelhuse stammer fra 
1930’erne, og de nyeste rækkehuse er op-
ført i 1980’erne i en lille samlet bebyggelse 
øst for Ring 3. Omkring Islev Torv fi ndes 
bydelens centrum med et supermarked, 
svømmehal og nogle få etagehuse i to eta-
ger med butikker og restaurant i stueeta-
gen omkring en lille gågade.

Grænser og overgange
Kvarteret afgrænses mod syd af Islevbro-
vej. Mod vest udgør Nørrevangen grænsen 
til villakvarteret Islevgård. Mod nord for-
mer Harrestrup Å en markant grænse, og 
mod øst afgrænser Vestvolden kvarteret. 
Motorring 3 skærer kvarteret i en østlig og 
en, meget mindre, vestlig del.

Arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter

Fra land til by  
Islev Skole kvarteret er præget af udviklin-
gen fra land til by, som på ganske få ge-
nerationer har forvandlet det til et typisk 
forstadsområde. Landbrug og gartnerier 
har sat sig spor i kvarterets matrikelstruk-
tur og gadenet. De byggede strukturer 
afspejler udviklingen af det danske vel-
færdssamfund i kvarterskala − fra Islev 
Skoles tidlige velfærdsbyggeri, over mel-
lemkrigstidens småhuse til efterkrigsti-
dens styrede byvækst i form af store veje 
og trafi kseparering, det lokale centerom-
råde omkring Islev Torv og de helheds-
planlagte almene boligbebyggelser. 

1:10.000

Bærende kvaliteter
• Matrikelstruktur / 

gadenet
• Mangfoldighed i 

bygningstyper og 
stilarter

• Islev Skole
• Åbovænge
• Nørrevangen
• Viemosevej
• Stiforløbet langs 

Harrestrup Å

Islevbrovej

M
ot

or
rin

g 
3

Ve
stv

old
en



Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i  Rødovre 51

Harrestrup Å (tv) udgør et karak-
tergivende forløb langs kvarterets 
grænse, her set fra Nørrevangen 
mod øst.

Nørrevangens rækkehuse frem-
står som to-etages stokke.

Bygmesterhuse på Carl Danfeldts Allé.

Rækkehusene på Åbovænge, 
de åbne forhaver giver vejen 
karakter af parkway.

Lejerbos huse på Viemosevej 
(ovenfor) fra 1950erne udgør en 
større sammenhængende bebyg-
gelse langs Harrestrup Å. 

Forstaden som arketype
Islev Skole kvarterets byggede strukturer 
er forstaden i en nøddeskal, med trafi k-
separering, lokal centerdannelse og vel-
færdsbyggeri i form af boliger,  institutio-
ner  og offentlig støttet parcelhusbyggeri. 

Arkitektonisk mangfoldighed
Bebyggelsens mest fremtrædende arki-
tektoniske karaktertræk er en stor mang-
foldighed af bygningstyper og stilarter, og 
et gennemgående grønt præg. Parcelhus-
bebyggelsen er præget af enfamiliehuse 
fra forskellige perioder. Fra 1930’ernes 
håndværksmæssig opførte bygmester-
huse—især i en lille enklave på Carl Dan-
feldts Allé—til 1960’ernes typehuse. Ræk-
kehusene spænder stilmæssigt bredt fra 
modernistisk arkitektur på Åbovænge til 
postmoderne stil med traditionelt saddel-
tag og sprossede vinduer på Islevbrovej, 
øst for Ring 3. Endelig fremstår Islev Skole 
som et sammensat bymiljø med udbygnin-
ger fra forskellige perioder, som afspejler 
en lang udviklingshistorie fra landsbysko-
le til moderne kommuneskole.

Flere mindre helheder
Flere delområder i kvarteret fremstår som 
mindre arkitektoniske helheder. Når man 
bevæger sig gennem kvarteret, oplever 
man derfor en række ’sceneskift’ delom-
råderne imellem, som er karakteristisk for 
Islev Skole kvarteret og samtidig et typisk 
’forstadstræk’. Lukkede veje forstærker 
indtrykket af selvstændige mindre enkla-
ver. 

Åbovænge
Rækkehusbebyggelsen på Åbovænge fra 
1960’erne har modernistiske træk, med 
fl ade tage, geometriske volumener og 
åbne forhaver, som lader den lukkede vej 
fremstå som en amerikansk inspireret 
’parkway’.

Nørrevangen
Nørrevangens rækkehuse fremstår som en 
to-etages stokkbebyggelse med parkering i 
underetagen og fælles friareal på den luk-
kede boligvej.

Viemosevej
Parcelhusbebyggelsen Viemosevej er op-
ført i 1950’erne af boligselskabet Lejerbo 
med en fælles bebyggelsesplan og éns 
huse.  De 32 gule murstenshuse med sad-
deltag står i samme vinkel, med gavlen 
skråt til vejen, og udgør en lille genken-
delig enklave mellem Viemosevej og Har-
restrup Å. Den almene bebyggelse har be-
varet et homogent udtryk med relativt få 
individuelle tilbygninger og ombygninger.

Harrestrup Å 
Cykelstien langs Harrestrup Å udgør et 
karaktergivende forløb langs kvarterets 
nordlige grænse og skaber forbindelser på 
tværs af kvarteret og hen over Ring 3 og 
Vestvolden.
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 Kvartersbeskrivelser
 Gruppe 2

Overbliksbillede: I 
midten af billedet 
løber Rødovrevej med 
Rødovregård Villaby til 
venstre og Annexgård-
skvarteret til højre.
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Grunden ved Damhus Tivoli består af 
henholdsvis Damhuskroen og det bagved-
liggende areal, der anvendes som forlystel-
sespark. 

Damhuskroen har siden dens oprindelse 
været en vigtig ramme om forenings- og 
forlystelseslivet i Rødovre.  Den omta-
les første gang i 1682 og er således, efter 
kirken, den ældste institution i Rødovre. 
Udover Damhusets krovirksomhed var det 
også en af de største gårde i Rødovre.

I 1770’erne blev landevejen mellem 
Frederiksberg og Roskilde anlagt, hvil-
ket medførte mere trafi k på stræknin-
gen. Damhuskroen blev derfor benyt-
tet af rejsende mellem de to byer og blev 
desuden anvendt som bomhus, hvor der 
blev opkrævet bompenge. Der har været 
plads til vogne og heste i en rejsestald, der 
lå vest for hovedbygningen. Funktionen 
som bomhus stoppede i 1915. 

Herefter voksede Rødovre, og kroen blev 
ramme for diverse møder og fester for 
lokale foreninger m.fl . Kroens forlystelses-
park - Damhus Tivoli - åbnede i sommeren 
1934. 

Damhuskroen står stadigvæk den dag i dag 
med den oprindelige hovedbygning og er 
udpeget som bygning med høj bevarings-
værdighed, hvor de øvrige bygninger inden 
for området har lav bevaringsværdighed. 

Grænser og overgange 
Damhus Tivoli er med til at markere 
ankomsten til Rødovre fra København 
og ligger ud til Roskildevej, der udgør 
områdets sydlige grænse. Mod vest ligger 
Auroravej og et boligområde, der også fort-
sætter nord for området. Mod øst grænser 
området op til Københavns Kommune, 
hvor Harrestrup Å, en offentlig sti og heref-
ter Damhussøen ligger på den anden side. 

Bærende kvaliteter
• Vartegn for ankomst til Rødovre
• Hovedbygningen for Damhuskroen
• Grøn kant mod Damhussøen

Damhus Tivoli

Damhuskroen som vartegn ved 
ankomst ad Roskildevej.

Indgangen til Damhuskroen.

Auroravej - områdets vestlige 
afgrænsning.

Grøn kant mod Damhussøen.

1:10.000

Roskildevej

Damhussøen
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På grænsen til Hvidovre ligger Rødovre 
Stationscenter og forpladsen til Rødovre 
Station. Selve stationsbygningen ligger i 
Hvidovre Kommune.

Rødovre Station åbnede i 1964 og ligger 
som en del af vestbanen mellem Køben-
havn og Høje Taastrup.

Rødovre Station er specielt opbygget, da 
det nordlige spor ligger i et højere niveau 
end det sydlige spor.
Rødovre Station er derfor opdelt i tre 
niveauer - ét i gadeplan med en stations-
kiosk, dernæst perron og spor mod Køben-
havn, og højest er der perron og spor mod 
Høje Taastrup.

Rødovre Stationscenter ligger ved Rødovre 
Station. Centret er opbygget omkring en 
enkelt overdækket gade med butikker til 
begge sider. De senere år har fl ere butikker 
i centret måttet lukke, og centret fremstår 
derfor med en del tomme lejemål. 

Området ved Rødovre Station

Trappe op til den øverste perron. 

Perronen i retning mod Høje 
Taastrup.

Perronen i retning mod 
København.

Gangtunnel under skinnerne.

1:10.000

Grænser og overgange
Området omkring Rødovre Station og 
stationsforplads er omgivet af boligbebyg-
gelser - villakvarteret Hendriksholm og  
etageboligbebyggelsen Milestedet. 

Kort fra stationen ligger to skoler - 
henholdsvis Hendriksholm Skole og 
Rødovre Gymnasium. 

I Hvidovre Kommune grænser Rebæk 
Søpark op til området med etageboligbe-
byggelse og et indkøbscenter.

 Bærende kvaliteter
• De forskudte etager i stationsbygnin-

gen
• Tilknytning til- og udsigtslinjer langs 

Hendriksholm Boulevard og Damhus 
Boulevard.
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Rødovregård Villaby er oprindeligt 
udstykkede arealer fra Rødovregård. 
Rødovregård ligger nordøst for området 
og er den eneste bevarede gård fra Rødovre 
landsby. 

Rødovregård Villaby er som kvarter 
præget af en række velstrukturerede veje. 
Vejene  i områdets nordøstlige del (Axel-
høj, Christiansdal og Himmelkol) mark-
eres af en ensartet villabebyggelse, hvis 
sammenhængende karakter forstærkes af 
den ensartede brug af farver og materialer.
Langs den ene side ligger husene gavl-
vendt, mens de langs den anden side er 
facadevendte. På begge sider underordner 
husene sig en gennemgående byggelinje.

I kvarterets vestlige del er fl ere af villave-
jene lukkede. Særligt enestående er Henrik 
Cavlings Allé, der er den nordligste af de  
fi re lukkede veje. Her ender vejen ved den 
store gravhøj, Valhøj.

Langs Rødovre Parkvej i områdets nordlige 
del ligger en række villabebyggelser, opført 
i gule mursten, som udgør et arkitektonisk 
sammenhængende forløb. 

Grænser og overgange
Pedersborg er beliggende på begge sider af 
Tårnvej. Området grænser mod nord op til 
Rødovre Vandtårn og Rødovre Centrum, 
og mod syd afgrænses området af Rødager 
Allé. Mod øst grænser området op til kvar-
teret omkring Højnæsvej, og mod vest 
ligger Valhøj Skole. 

Bærende kvaliteter
• Bevaringsværdige bebyggelser
• Villaernes arkitektoniske sammen-

hænge langs Axelhøj, Christiansdal og 
Himmelko

• Valhøj

Rødovregård Villaby m.fl .

1:10.000

Villaernes sammenhæng i form og 
materialer.

Bygningerne underordner sig den 
samme byggelinje.

Et kig ned af vejen, der har sin 
egen særlige identitet.

Roskildevej

Tårnvej
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Området, der er fuldt udbygget, er karak-
teriseret ved smalle grunde med murede 
længehuse i en og to etager med gavlen 
beliggende i byggelinien mod Højnæsvej. 

På hjørnet af Højnæsvej og Rødager Allé 
ligger det tidligere Rødovre Mejeri, der er 
en af områdets ældste bygninger fra 1943. 
De fl este af områdets øvrige bygninger er 
opført i 50’erne og 60’erne. 

Ejendommene i området anvendes til 
mange forskellige formål, herunder 
mindre håndværksvirksomheder, lager, 
private servicefunktioner, administration,
undervisning, kulturelle formål og detail-
handel. I områdets sydlige del fi ndes en 
række nyere opførte tæt-lav boligbebyggel-
ser.

Grænser og overgange
Højnæsvej løber gennem lokalplanområ-
det i nord-sydgående retning, og Rødager 
Allé afgrænser området mod syd. Den 
østlige del af området grænser op til et 
villaområde. Mod vest afgrænses området
dels af etageboligbebyggelsen Pedersborg, 
dels af parkeringsarealet bag Rødovre 
Centrum.

Bærende kvaliteter
• Industri- og erhvervshistorie
• Bevaringsværdige bygninger
• Integreret byområde

Højnæsvej

1:10.000

Det oprindelige Rødovre 
Mejeri.

Mellemrummet og længebygnin-
ger ligger vinkelret på Højnæsvej.

Tårnvej

R
ød

ov
re

ve
j

Rødager Allé



Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i  Rødovre58

Området, har navn efter gården Peders-
borg, der tidligere var beliggende på dette 
sted. Området er  i dag karakteriseret ved 
de fritliggende boligblokke i et åbent og 
grønt landskabsrum. 

Boligbebyggelsen Pedersborg er opført 
fra 1956-59 og består af 216 lejligheder - 
tegnet af arkitekterne Knud Bartholdy og 
Thyge Olsson. Boligblokkene er opført i 
tre etager og fuldmuret i røde teglsten. De 
fl este her altaner. 

Grænser og overgange
Pedersborg er beliggende på begge sider af 
Tårnvej. Området grænser mod nord op til 
Rødovre Vandtårn og Rødovre Centrum, 
og mod syd afgrænses området af Rødag-
er Allé. Mod øst grænser området op til 
kvarteret omkring Højnæsvej og mod vest 
ligger Valhøj Skole. 

Bærende kvaliteter
• Bebyggelsens tidstypiske arkitektur
• Det grønne landskabsrum mellem 

boligblokkene

Pedersborg

1:10.000

De karakteristiske gavle og 
altaner.

Landskabsrummet mellem bolig-
stængerne.
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Valhøjskvarteret

1:10.000

Valhøjskvarteret har navn efter Valhøj-
gård, hvis jorde området er udstykket fra.
Udstykningen skete i årene efter 1904, 
hvor A/S Nygaard udstykkede jorden til 
medlemmer af Valhøjkvarterets Grund-
ejerforening.

Kvarterets nuværende udformning er 
udviklet fra 1948 og frem. I 1955 vedtog 
kommunalbestyrelsen en byplan for områ-
det, hvor husenes maksimale højde blev 
fastlagt til 3½ etage - altså fi re boliglag.
I håb om at det kunne sætte gang i bygge-
riet, blev udnyttelsesgraden fastsat til 0,5.

Da dette imidlertid ikke skete, vedtog 
kommunalbestyrelsen i 1960 et tillæg 
til byplanen, hvormed det blev muligt at 
bygge op til 8 etager. Dette satte gang i 
byggeriet, og hovedparten af bebyggelser-
ne er fra 1960’erne. 

I områdets sydøstlige hjørne ligger bolig-
bebyggelsen Bybjerget der er tegnet af K. 
Thorball og M. Stephensen og opført 1959-
64 og ombygget i 1993. 

Bebyggelsen kunne opføres hurtigt, da 
byggeriet består af betonelementer både i 
facadeopbygningen og de bærende beton-
skillevægge. 

Bebyggelsen blev opført på et tidspunkt, 
hvor der var mangel på boliger, og Bolig-
ministeriet var interesseret i at få erfarin-
ger med montagebyggeri. 

Bebyggelsen blev opført med fl adt tag, der 
allerede fra starten gav problemer. Senere 
har bygningerne fået nye farverige faca-
der og tagboliger. De nye tagboliger blev 
samlet på jorden og efterfølgende sat på 
plads med en kran for derved at fortsætte 
i montagebyggeriets ”ånd”. Tagboliger ne 
og de nye facader er tegnet i 1993 af Ralph 
Schmidt.

Grænser og overgange 
Området afgrænses mod nord af Rødager 
Alle, mod syd af Roskildevej, mod øst af 
Tårnvej og mod vest af ét af Rødovres store 
erhvervsområder.  

Bærende kvaliteter
• Almennyttigt boligbyggeri

“Bybjerget” i Valhøjskvarteret.

Etageboliger ud til Valhøjs Allé.

Grønt område mellem to bebyg-
gelser.

Parkbebyggelse.

Tårnvej

Rødager Allé

Roskildevej
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Valhøj Skole ligger på en del af den jord, 
der kom til at tilhøre Valhøjsgaard ved 
udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. 
Boligkvarteret nord for skolen ligger på 
jorden, der tilhørte Espegaard. 

I 1952 blev der udskrevet en arkitekt-
konkurrence om Rødovres femte skole på 
hjørnegrunden af Valhøjs Allé og Brand-
holms Allé. Arkitekterne Hans Hartvig 
Skaarup og Jens Marius Jespersen vandt 
førstepræmien, og Valhøj Skole blev opført 
i 1957/58. I forbindelse med skolen er 
anlagt et større grønt område med boldba-
ner, og lidt nord for skolen ligger et andet 
sportsanlæg med bl.a. løbebaner. 

Nord for skolen ligger desuden et boli-
gområde med etageboliger og rækkehuse.  
Etageboligerne på Rødovre Parkvej og 
Tårnvej er opført i 1960’erne og 70’erne, 
og rækkehusene ud mod Brandholms Allé 
er opført i starten af 60’erne.

Grænser og overgange
Øst for området ligger Tårnvej, hvor 
Rødovre Centrum fortsætter på den anden 
side. Vest for området ligger et parcel-
huskvarter med bl.a. Espely. Nord for 
området ligger rækkehusbebyggelsen 
Carlsro samt Langhuset ud mod Tårnvej. 
Områdets sydlige grænse er Rødager Allé, 
hvor der bl.a. ligger fl ere etageboliger. 

Bærende kvaliteter 
• Sportsanlæg tæt på boligområder
• Grønne områder mellem boligblok-

kene
• Beplantning langs Tårnvej
• Forbindelsen mellem ude og inde i 

skolens arkitektur

Valhøj Skole
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Indgang til Valhøj Skole.

Grønt gårdrum i forbindelse med 
skolen.

Overdækkede korridorer mellem 
skole og SFO.

Tårnvej

Rødager Allé
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Espevangen

1:10.000

I området ligger Rødovre Byggelegeplads, 
fl ere institutioner, der har til huse i Espe-
vangs bygningsanlæg, en gammel gartner-
bolig, et regnvandsbassin samt Espevang 
vandværk.

Espevang er opført i 1908 som opdragelses-
anstalten ”Prøven”. Espevang er et herre-
gårdslignende, aksefast bygningsanlæg 
beliggende i parkagtige omgivelser med en 
markant lindeallé, der fører fra Nyholms 
Allé til den træomkransede plads foran 
hovedbygningen. Espevangs bygningsan-
læg er i Kommuneatlas for Rødovre og i 
Rødovre Kommuneplan 2010-2022 udpe-
get som bevaringsværdigt.

En gammel kastanieallé, som tidligere 
forbandt Espevang med Roskildevej, løber
gennem parkanlægget. Resterne af alléen 
kan stadig ses som en afbrudt række træer, 
der løber gennem erhvervsområdet mod 
syd. 

I 1931 fremkom landskabsarkitekten C.Th. 
Sørensen med idéen om, at lavede lege-
pladser til børn, hvor børnene kunne byg-
ge deres fantasier af overskudsmateriale 
fra byggepladserne. C.Th. Sørensen havde 
lagt mærke til, at drenge ofte løb rundt og 
byggede huler på byggepladserne. 
En af de centrale pointe i idéen var, at 

der skulle skabes offentlige rum, som folk 
kunne bruge aktivt i stedet for kun som 
prydhaver.

Den første af slagsen blev taget i brug midt 
under krigen, i sommeren 1943, i forbin-
delse med et socialt boligbyggeri i Em-
drup. Siden spredte byggelegepladserne 
sig som en løbeild over landet. I dag er en 
del af dem væk eller omdannet til ”rigti-
ge” legepladser. Rødovre Byggelegeplads 
rummer med sin tætte struktur mange fi ne 
oplevelser og kvaliteter.

Grænser og overgange 
Området afgrænses mod øst af Nyholms 
Allé og et boligområde.
Nord for området ligger et offentligt områ-
de med Rødovrehallen, institutioner og 
fl ere idrætsanlæg. 
Området afgrænses mod syd og vest af 
et markant levende hegn. På den anden 
side af hegnet ligger en åben mark i det 
erhvervsområde, der mod syd og vest 
grænser op til området.

Bærende kvaliteter
• Det gamle anlæg med hovedbygning 

og ”park”
• Områdets markante og rumskabende 

beplantning.

Ankomsten til Espevang.

Parkanlægget omkring hovedbyg-
ningen.

Rødovre Byggelegeplads.

N
yholm

s Allé

Rødager Allé
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Rødovrehallen

Den gamle og nye Indgang til 
Rødovrehallen.

Daginstitutionen Græshoppen.

Tennis- og skøjtehal.

1:10.000

I området omkring Rødovrehallen ligger 
en lang række offentlige anlæg og bygnin-
ger: Rødovrehallen, Rødovre Skøjte Arena, 
Rødovre Kommunes Tennisanlæg og en 
kombineret tennis- og skøjtetræningshal, 
der er opført i 2008-10.

Herudover ligger der i området de tidli-
gere amtsinstitutioner Skovmoseskolen, 
de specialpædagogiske institutioner Skov-
mosen og Lunden samt Hjælpemiddel-
centralen, der alle betjener handicappede 
i mange af Hovedstadsområdets kommu-
ner. Senest er en nybygget daginstitution 
”Græshoppen” blev i 2010 taget i brug.

Rødovrehallen er en af Danmarks største 
idrætshaller. Hallen bruges til idrætsakti-
viteter, udstillinger, koncerter mm.

Rødovre Skøjte Arena er opført i 1995. Der 
er plads til 3600 tilskuere i arenaen.
Den er åbent for offentligheden de fl este 
hverdage og i weekenderne. Ishockeyklub-
ben Rødovre Skøjte & Ishockey Klub
(RISK) hører til i arenaen og fungerer som 
moderklub for det professionelle Rødovre 
Mighty Bulls (RMB).

Området er en vigtig del af Rødovre 
Kommunes ansigt udadtil. Mange besøger 
området, når der er sportsbegivenheder og 
udstillinger, ligesom der dagligt kommer 
brugere og ansatte.

Bebyggelsen i området har forskellige arki-
tektoniske udtryk, dimensioner, højder og 
materialer.

Udearealerne bliver brugt af beboerne i de 
nærliggende boligområder som nærrekre-
ativt område. Det gælder både boldbanen
og volden mod Espevangen, der blandt 
andet bliver brugt til kælkebakke.

Sportsfaciliteterne, hallerne og boldbanen, 
bliver også brugt af fl ere folkeskoler til idræt.

Rødovre Kommune ejer hele arealet.

På området lå oprindeligt en folkeskole 
”Skolen ved Espelunden”.
Dette ses tydeligt i området. De tidligere 
skolebygninger, sportspladsen, de mange 
cykelstativer ved skolens indgang, skole-
gården og placeringen ved det overordnede 
stinet vidner om den tidligere anvendelse. 
Folkeskolen blev nedlagt i 1990/ 91.

Grænser og overgange 
Området ligger ud til Rødovre Parkvej, 
et grønt hovedstrøg på tværs af Rødovre 
Kommune, der forbinder Vestvolden med
Damhussøen og Damhusengen. På den 
ene side grænser området op til den frede-
de park Espelunden, på den anden side til 
den kommunale byggelegeplads og på den 
tredje side til et boligområde.
Området er adskilt fra boligområdet af et 
lille grønt strøg med en hovedsti.

Bærende kvaliteter
• Områdets mange aktiviteter og facili-

teter giver et alsidigt liv og tiltrækker 
mange borgere og besøgende

• Områdets funktion som nærrekreativt 
område i samspil med Espelunden og 
Vestvolden.

Rødovre Parkvej
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Espelundens idrætsanlæg

1:10.000

Området består af arealerne, der ligger 
mellem Korsdalsvej og Vestvolden, fra den 
sydlige kommunegrænse mod Brøndby.

Området bruges dels til Espelundens 
idrætsanlæg, campingpladsen Absalon, 
diverse klubfaciliteter, samt en mindre 
boligbebyggelse bestående af syv villaer.

Den største del af området er en del af de 
fredede arealer ved Vestvolden. Arealerne 
langs Korsdalsvej er ikke fredede.

Espelundens idrætsanlæg bruges til 
fodboldklubber, skaterklubber, spejder-
hytter og en lang række andre klub- og 
fritidstilbud. 

I Espelunden idrætsanlæg er der et stør-
re stadion med tilskuertribuner, samt 
bygninger til klubhuse, omklædning mv. 

Ud mod Vestvolden fremtræder områ-
det som en samlet græsplæne eller slette, 
der sikrer en fi n landskabelig oplevelse af 
Vestvolden. Omkring campingpladsen er 
dog en kratbevokset jordvold. Ligesom 
der langs bebyggelsen ved Korsdalvej er 
forskellig beplantning.

De syv villaer, der ligger i den nordligste 
del af området ud mod Korsdalsvej, er 
bygget i 1954 og ejes af Forsvaret. 

Absalon Camping er en campingplads med  
både faste hytter og mulighed for camping-
vogne og telte. Pladsen har åbent hele året 
og har på nuværende tidspunkt plads til ca. 
580 enheder.

Grænser og overgange 
Området afgrænses mod øst af Korsdals-
vej og erhvervsområdet ved Valhøjs Allé, 
Fjeldhammervej og Nyholms Allé.
Nord for området fortsætter arealerne ved 
Vestvolden, der samtidig danner områdets 
afgrænsning mod vest. 

Mod syd grænser området op mod et grønt 
areal i Brøndby Kommune. 

Bærende kvaliteter
• Det åbne slettelandskab imellem 

idrætsanlægget og Vestvolden
• De folkelige aktiviteter for især den 

organiserede idræt og klubber
• Sammenhængen med Vestvoldens 

historiske og rekreative arealer Idrætsanlæg med Vestvolden i 
baggrunden.

Klublokaler langs idrætsbanerne.

Idrætsanlæg.
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Espelunden

Indgang til parken - Espehus i 
baggrunden.

Stiforløb rundt i parken.

Flere forskellige træer i parken.

1:10.000

Espelunden park ligger på en del af gården 
Espegårds tidligere jorder. Espegård lå på 
hjørnet af den nuværende Brandholms 
Allé og Rødovre Parkvej og blev nedrevet 
i midten af 1900-tallet.

Espelunden er en af Rødovres fi re byparker.

Espelunden hed tidligere Espehus Planta-
ge. Det var en planteskole på ca. 20 tønder 
land. Rødovre Kommune købte grunden 
omkring 1952 for at indrette den til folke-
park. Parken er anlagt i 1954. 

Da Espehus plantage var en planteskole, er 
beplantningen meget artsrig, og de mange 
træer giver en skovstemning i parken. Dog 
er der i forbindelse med anlæggelsen af 
parken tyndet ud i den beplantning, plan-
tagen omfattede.

Midt i parken ligger et tidligere husmands-
sted, der i dag fungerer som restauranten  
Espehus.

Espelunden er fredet sammen med Vest-
volden.

Grænser og overgange 
Området afgrænses mod øst af det offent-
lige område ved Rødovrehallen.
Nord for området ligger Rødovre Park-
vej og den store almene boligbebyggelse 
Carlsro.
Området afgrænses mod vest af Korsdals-
vej, men opleves som et sammenhængen-
de grønt område med Vestvolden vest for 
Korsdalsvej.
Mod syd grænser erhvervsområdet ved 
Valhøjs Allé, Nyholms Allé og Fjeldham-
mervej op til parken. 

Bærende kvaliteter
• De rekreative kvaliteter i parken
• Den artsrige beplantning
• Sammenhængen med Vestvoldens 

rekreative arealer
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Skoleparken

1:10.000

Skoleparken er en almen boligbebyggelse 
ejet af Rødovre Boligselskab. Bebyggelsen, 
der er tegnet af arkitekt Poul Eiberg, blev 
bygget af to omgange fra 1949 til 1953.
 
Bebyggelsen er beliggende i det centra-
le Rødovre tæt ved Rødovre centrum, 
Rødovre Rådhus, Rødovre Skole og 
Rødovre Kirke. Bebyggelsen består af 411 
boliger i alt fordelt i 17 blokke af forskel-
lige størrelser.

Blokkene er placeret med facader mod 
nordøst og sydvest og er fordelt i to områ-
der på hver sin side af en central forde-
lingsvej - Birkmosevej.

De røde murstensblokke er i tre etager og 
består af fl ere mindre bygningskroppe, der 
er placeret forskudt i forhold til hinanden.

Bebyggelsen er opdelt i to områder og to 
boligafdelinger, hvilket betyder, at bebyg-
gelsen har mindre forskelle i de to afdelin-
ger, f.eks. er tagmaterialet forskelligt.
Overordnet set har bebyggelsen dog bibe-
holdt det ensartede arkitektoniske udtryk.

Grænser og overgange 
Området afgrænses mod nord af Gunne-
kær og mod syd af Rødovre Parkvej. Mod 
vest ligger boligbebyggelsen Ved Rådhu-
set, der er tegnet af Arne Jacobsen, og mod 
øst ligger  der villaområder og Rødovre 
Skole.

Bærende kvaliteter
• Bygningernes placering i det grønne 

område
• Bebyggelsens ensartede arkitektoni-

ske udtryk

Altaner i bebyggelsen 
Skoleparken.

Grønne områder i sammenhæng 
med bebyggelsen.

Købmand i stueetagen, boliger 
ovenpå.

Rødovre Parkvej
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Egegårdskvarteret er et af de oprindelige 
industri- og værkstedskvarterer i Rødovre 
Kommune. Området har sit navn fra 
Egegården, der lå ned mod Damhusengen. 
Kvarteret udlagdes som industriområde i 
dispositionsplanen fra 1945. I en byplan-
vedtægt for området blev anvendelsen i 
størstedelen af området fastlagt til indus-
tri, dog med mulighed for anden anven-
delse mod Tårnvej og Rødovrevej, hvor der 
bl.a. ligger tre boligstænger opført i 1954.

Egegårdskvarteret er et typisk eksempel 
på efterkrigstidens industriområder. De 
mindre og mellemstore virksomheder, 
der præger området, kiler sig ind mellem 
hinanden og efterlader et indtryk af et 
driftigt industriområde opbygget over en 
kort periode.

Grænser og overgange
Kvarteret er mod nord afgrænset tydeligt 
af Tæbyvej, som på den nordlige side inde-
holder en traditionel parcelhusbebyggelse. 
Mod syd er området ligeledes afgrænset 
tydeligt af Gunnekær og en stokbebyggelse 
med en sydvestlig orientering.  Mod øst og 
vest er området afgrænset af de store veje: 
Tårnvej og Rødovrevej. I sidste halvdel af 
1980’erne blev den midterste del af områ-
det gradvist omdannet til boligområde 
med opførelsen af Sibeliusparken, hvilket 
har delt kvarteret i to. I den forbindelse 
blev Egegårdsvej lukket af til to blinde veje.

Bærende kvaliteter
• Halbygninger og længebygninger 
• Fladebygninger med shedtag
• Forpladser

Egegårdskvarteret

Erhvervskvarteret.

Shedtag på Gunnekær.

Industri på Egegårdsvej

Boliger langs Rødovrevej.

Billedtekst

1:10.000

Tæbyvej
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Grøndalslundkvarteret har navn efter 
gården Grøndalslund, som hovedparten af 
kvarteret er en udstykning fra. En udstyk-
ning der skete tilbage i 1924.

Grøndalslundkvarteret udgøres i dag af 
tre forskellige bebyggelsesstrukturer. Dels 
det store parcelhusområde fra udstyknin-
gen af Grøndalslund med parcelhuse og 
villaveje. Dels rækkehusbebyggelsen Karls-
vænge opført i 1950 og dels det resterende 
område mod vest, der er orienteret ud mod 
Tårnvej, som både indeholder rækkehuse 
og en dagligvarebutik mod sydvest.

Den interne vejstruktur i området er enkelt 
og regulært udlagt, hvilket sikrer et roligt 
og harmonisk gaderumsforløb. Vejenes 
dimension blev fastlagt som et resultat en 
forhandling, hvor udvikleren indvilligede 
i at lade udstykningen underlægge de 
såkaldte “la Courske servitutter”.

Grænser og overgange
Grøndalslundkvarteret afgrænses mod 
nord af Schweizerdalsvej og Schweizer-
dalsvejs Parken, og mod syd af Tæbyvej. 
Området afgrænses mod øst af Rødovrevej 
og mod vest af Tårnvej.

Bærende kvaliteter
• Nærheden til Schweizerdalsvejs 

Parken
• Forskellighed i villatyperne 
• Bevaringsværdige bygninger

Grøndalslundkvarteret

1:10.000

Området indeholder mange 
forskellige typer villaer.

Rækkehusbebyggelsen 
Karlsvænge. 

Ankomstvejen til Karlsvænge.

Områdets veje er præget af de 
mange smukke træer.

Tæbyvej

Schweizerdalsvej
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Schweizerdalkvarteret

Kig fra “Engen” ned mod Damhu-
sengen.

Schweizerdalsparken.

Rækkehusene på Schweizerdal-
stien.

Parkbebyggelse på Schweizer-
dalsvej.

1:10.000

Schweizerdalkvarteret er et sammensat 
kvarter og rummer således både erhvervs-
områder, boligområder samt forskellige 
grønne områder.  

I den vestlige del af området ud mod 
Tårnvej ligger Grøndalslund Kirke med 
tilhørende kirkegård. Det blev besluttet 
at anlægge kirkegården i 1946, da kirke-
gården omkring Rødovre Kirke var fuldt 
belagt. Menighedsrådet opkøbte 7 ejen-
domme, der hidtil havde været drevet som 
landbrugsejendomme eller gartnerier. 
Størstedelen af området var tidligere ejet 
af en landbrugsejendom med navnet Grøn-
dalslund. Kirken blev opført i 1952. Både 
kirkegård og kirke er tegnet af arkitekt m. 
a. a. Viggo Boesen. 

Schweizerdalsparken er centrum for kvar-
teret og anlagt på den jord, der tidligere 
tilhørte Carl Ditlev Madsen, som drev 
gartneri og sæbefabrik i området. I 1958 
udstykkedes gartneriet, og en del udlagdes 
til parken, der blev anlagt i 1962-63 efter 
tegninger af landskabsarkitekt Agnete 
Muusfeldt. Søen i midten af parken har 
altid eksisteret, men er blevet anlagt som 
den ser ud i dag i 1963, hvor den bl.a. blev 
gjort større. 

Øst for parken ligger et rækkehuskvarter, 
opført i 1970, samt et blandet bolig- og 
erhvervsområde, der ligger ud til Rødovre-
vej. På den anden side af Rødovrevej ligger 
fl ere etageboligbebyggelser, heriblandt 
”Engen”, der er et almennyttigt boligbyg-
geri opført af DAB og Rødovre Kommune i 
1988-90. Projektet fi k 1. præmie i konkur-
rencen om ”Det ny etagehus”, der blev 
udskrevet af Boligministeriet, og det stod 
klar til indfl ytning d. 1. dec. 1989. 

Grænser og overgange
Schweizerdalkvarteret grænser op til 
Damhusengen mod øst, hvor fl ere af bolig-
områderne i kvarteret har grønne friarea-
ler, der støder op til engen. I vest udgør 
Tårnvej en markant grænse og barriere 
mellem kvarteret og områderne vest for 
kvarteret. Både nord og syd for kvarteret 
ligger der boligområder.

Bærende kvaliteter
• De to grønne sammenhængende 

områder
• Den bløde/grønne grænse mellem 

boligområderne og Damhusengen
• Rækkehusene på Schweizerdalstien
• Parkbebyggelsen på Schweizerdalsvej

Schweizerdalsvej

Schweizerdalsparken
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Nygårdkvarteret har navn efter Nygaard, 
gården som området oprindeligt er 
udstykket fra. Nygårds hovedbygning kan 
stadigvæk ses på Bjødstrupvej 5. 

Udstykningen fra Nygaard fandt sted i 
begyndelsen af 1920’erne, på samme tid 
som udstykningen fra de to omkringliggen-
de gårde, Nørregård og Grøndalslund.
Udstykningen af de tre gårde hang tæt 
sammen med Københavns planlagte 
vejanlæg frem til kommunegrænsen, samt  
med planerne for Jyllingevej der siden blev 
udlagt til boulevard, da man håbede på en 
sporvognsforbindelse fra Ejby til Vanløse. 

I Nygårdkvarteret er der stor forskel 
på udstykningen af områdets østlige 
og vestlige del, hvilket kan tilskrives 
manglende overensstemmelse mellem 
spekulanterne, der havde opkøbt gården 
omkring første verdenskrig og kommunen. 
En uoverensstemmelse, der også bevirk-
ede, at området blev udstykket over fl ere 
omgange. 

I udstykningens østlige del ses en ensartet 
matrikelstruktur med bebyggelser, der 
følger den samme faste byggelinje. Udstyk-
ningens vestlige del er præget af et 
uensartet bebyggelsesmønster med varier-
ende størrelser af matrikler og et uensartet 
vejsystem med fl ere blinde veje. 
Nær Vestvolden fi ndes der eksempler på 
gartnervillaer i forskellige størrelser og stil. 
Disse villaer er et vidnesbyrd om perioden 
fra starten af 1900-tallet til 1940’erne, hvor 
Rødovre udviklede sig til gartnerikom-
mune.

Grænser og overgange
Nygårdkvarteret afgrænses mod nord af 
Ejbyvej og mod syd af Lucernevej. Begge  er 
vigtige ankomstveje, der forbinder områ-
dets lokale veje med Tårnvej, der afgræn-
ser området mod øst. Mod vest afgrænses 
kvarteret af Vestvolden.

Bærende kvaliteter
• Nærheden til Vestvolden
• Forskellighed i villatyperne 
• Bevaringsværdige bygninger

Nygårdkvarteret

1:10.000

En af de gamle gartnervillaer.

Nygaard.

Et af gaderummene der ender i 
Vestvolden. 

Tårnvej

Knud Anchers Vej
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Nyager  Skole ligger på grunden, der tidligere 
tilhørte Nygården. Jorden omkring gården 
blev opkøbt af jyske spekulanter omkring 
1. verdenskrig, men blev først udstykket i 
midten af 1920’erne. Nygården blev faktisk 
udstykket fl ere gange, da spekulanterne 
ikke ville efterkomme kommunens krav 
om en samlet vej- og kloakplan.

I 60’erne steg antallet af børn i skoleal-
deren, og der blev i perioden bygget to 
nye skoler heriblandt Nyager Skole, der 
blev tegnet af Arne Jacobsen og indviet i 
1965. Bygningen består af en lang fl øj, der 
rummer administration og faglokaler og 
fi re kortere fl øje adskilt af gårdhaver, der 
rummer klasselokalerne. I gården er der to 
gymnastiksale og en svømmehal, der blev 
den første i en Rødovre skole. 

Skolen og skolens område er udpeget som 
bevaringsværdigt i Kommuneplan 2010-
2022. 

I området omkring skolen ligger desuden 
en rækkehusbebyggelse fra 1958-1959. 
Rækkehusene er opført med facader i 
gule tegl og med brune teglsten på tagene. 
Sammen med den ensartede række af 
mørke skure langs vejen danner de store 
brune tagfl ader med de fi rkantede kviste et 
markant billede mod vejen.

Grænser og overgange
Nyager Skole ligger mellem store bolig-
kvarterer. Mod vest ligger kvarteret 
omkring Nyager Skole ud til Tårnvej.

Bærende kvaliteter
• Skolens modernistiske arkitektur
• Skolens samlede kompleks 
• Rækkehusene ud mod Tårnvej
• Sven Ingvar Anderssons Haveplan

Nyager Skole

1:10.000

Indgang til skolen.

Skolens sydlige facader.

Facade i skolegården.

Schweizerdalsparken

Tårnvej

Knud Anchers Vej



Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i  Rødovre 71

Nørregårdkvarteret

Bolig på Nørregårdsvej.

Engbovej.

1:10.000

Nørregården var indtil udskiftningen en 
del af Rødovre Landsby, men blev udfl yttet 
omkring 1780 til området, der idag ligger  
mellem Jyllingevej og Schweizerdalspar-
ken.

Nørregårdkvarteret er skabt ud fra en 
udstykning af jorden omkring Nørre-
gården, der blev påbegyndt i 1923 som 
en konsekvens af Københavns planlagte 
vejanlæg frem til kommunegrænsen. 
Vejprojektet bestod bl.a. af en plan for 
Jyllingevej, der blev udlagt til boulevard, 
da man håbede på en sporvognsforbindel-
se fra Ejby til Vanløse. 

Udstykningen består af relativt korte grun-
de, der ligger langs de tre øst-vestgående 
veje - Engbovej, Jyllingevej og Nørregårds-
vej - med nogle korte tværgående veje, der 
fl ere steder ender blindt.  

Jyllingevej er stadigvæk hovedvejen 
gennem området og fortsætter hele vejen 
tværs gennem kommunen. Engbovej og 
Nørregårdsvej er to villaveje, der løber 
parallelt med Jyllingevej. Omkring Engbo-
vej ligger fl ere forskellige villatyper uden 
nogen fast byggelinie. Her er fl ere villaer 
med en middel bevaringsværdi og en enkelt 

villa opført i funktionalistisk byggestil med 
en høj bevaringsværdi. Nørregårdsvej har 
også forskelligartet bebyggelse, men der 
er en relativ fast byggelinie. Enkelte steder 
har fl ere bygninger en ensartet grund-
form, hvor fl ere  tilbygninger dog udvisker 
sammenhængen.

Grænser og overgange 
Nørregårdkvarteret følger den gamle 
sognegrænse mod nord, hvor et andet 
boligområde fortsætter. Mod syd ligger 
Schweizerdalen med et parkanlæg, en 
kirkegård og Nyager Skoles arealer. Mod 
vest ligger et område med rækkehuse og 
kolonihavehuse, og mod øst følger områ-
det kommunegrænsen ved Damhusengen 
i Københavns Kommune.

Bærende kvaliteter
• Infrastrukturen med de små blinde 

veje og de tre lange parallelle veje
• Forskellighed i villatyperne 
• Bevaringsværdige bygninger

Tårnvej

R
ødovrevej

Jyllingevej
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Udsigten

Rødovrevej.

Rødovre Vandværk.

1:10.000

Udsigten ligger på det højeste sted i Islev, 
hvor terrænet skråner ned mod Harrestrup 
Å. Boligerne har således udsigt ned mod 
de grønne arealer øst for Elstedvej. Områ-
det omfatter bolig- og institutionsbyggeri 
samt en mindre andel erhvervsbyggeri 
ud mod Slotsherrensvej og Rødovrevej.  
Desuden omfatter området Rødovre Vand-
værk. Området opleves som et område 
med mange funktioner og med et varieret 
udbud af boliger. 

Boligbebyggelsen udgøres primært af 
parcelhuse i 1-2 etager, opført omkring 
1940, hvoraf fl ere er udpeget som midde 
bevaringsværdige. Boligerne skaber som 
samlet bebyggelse en helhed i kvarteret. 
Bagved parcelhusbyggeriet på Rødovrevej 
og Slotsherrensvej ligger institutionsbyg-
geriet, der er opført i 1970. Byggeriet frem-
står som et samlet kompleks og rummer 

bl.a. plejehjem, ældreboliger og børnein-
stitution.

Tidligere lå Rødovres skøjtehal også i 
området. Det var den første indendørs 
skøjtehal i Danmark og blev opført i 1961. 
Efter hallen blev nedrevet, blev der udskre-
vet en konkurrence om en bebyggelsesplan 
og to konkrete boligprojekter. I 2005 blev 
en etagebebyggelse med 120 boliger opført 
ved Slotsherrens Vænge. Bebyggelsespla-
nen er opført som en parkbebyggelse med 
grønne arealer mellem blokkene og forbin-
der boligområdet med de grønne arealer 
syd-øst for kvarteret. 

Midt i området ligger et bevaret gårdan-
læg mellem Rødovrevej og Brabrandvej. 
Gårdanlægget  har navnet ”Ligkisten” 
efter ejendommens tidligere funktion som 
snedkeri af ligkister. Bygningen er i dag 
indrettet til børneinstitution. I den sydlige 
del af området ligger Rødovre Vandværks 
bygning, der blev opført i 1926. Bygningen 
er udformet enkelt, men som et effektfuldt 
stykke murstensarkitektur og udgør en 
harmonisk afslutning på Vandværksvej. 
Bygningen er den eneste i kvarteret, der er 
udpeget som bygning med høj bevarings-
værdi.

Grænser og overgange 
Området ligger midt mellem to store veje, 
et stort grønt område og et boligområde. 
Mod nord løber Slotsherrensvej og skaber 
en markant grænse til området. Langs 
områdets vestlige side løber Rødovrevej, 
og mod syd ligger et boligområde.

Bærende kvaliteter
• Mangfoldighed i botilbud
• Enkelte arkitektoniske vartegn
• Forbindelsen til det grønne område i 

øst
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Rødovre Stadion

Grunden omkring stadion ved Elsted-
vej blev erhvervet af kommunen i 1932 
til anlæg af et vandværk. Men i 1938 blev 
arbejdet med stadion sat i gang som et 
projekt til bekæmpelse af arbejdsløshe-
den. Atletikbanen blev taget i brug i 1941, 
men først i 1944 indviedes Rødovre Stadi-
on med et stort idrætsstævne. Anlægget 
omfattede her opvisningsbane, atletikba-
ne, to fodboldbaner og to håndboldbaner. 
I 1960 blev der anlagt en tribune til 2000 
tilskuere og i 1965 blev stadionhallen på 
Elstedvej indviet. I 2009 opførtes endnu 
en hal.

I 1955 blev Stadionparken åbnet omkring 
en grusgrav nord for stadion. Parken 
bruges til rekreative formål af beboerne fra 
de lokale boligområder.

Grænser og overgange 
Området ligger langs kommunegrænsen 
mod øst, som følger forløbet af Harrestrup 
Å. Mod nord ligger et område med etage-
boliger, samt et område der er udlagt til 
boliger op mod Slotsherrensvej. Vest for 
området ligger et parcelhuskvarter, og syd 
for området ligger bl.a. Rødovre Vand-
værk.

Bærende kvaliteter
• Åbne grønne områder
• Rekreative arealer

1:10.000

Elstedvej.

Den nye hal opført i 2009.

Løbebanerne m.m.

Boldbanerne.

Rødovrevej
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Tjørneparken m.fl .

Sti gennem boligområdet.

Glerupvej.

Indgang til boligerne på Rådmand 
Billes Vej.

Hvidsværmervej.

På et område i Islev mellem Motorring 3 
og Islevdalvej kvarteret ligger området 
Tjørneparken m.fl ., der består af to række-
husbebyggelser. Grunden ligger på den 
tidligere Islev mark, der tilhørte Islevhus 
og blev solgt og overdraget til husmænd fra 
Rødovre, Vanløse, Ejby og Husum i 1793. 

I 1960 blev Tjørneparkens rækkehuse 
opført på Hvidsværmervej og Rådmand 
Billes Vej af boligselskabet Lejerbo. Række-
husene er opført i henholdsvis to etager i 
røde teglsten og i en etage i gule teglsten. 
Bygningerne vender gavlen ud mod gaden, 
hvormed der skabes to grønne sider - en 
privat have og et grønt fælles forareal med 
sti-forbindelse ind til boligerne. 

På Glerupvej ligger den anden rækkehus-
bebyggelse, der er opført i 1968. Denne 
bebyggelse er ejet af Rødovre Boligsel-
skab og er opført i to etager i gule teglsten. 
Bygningerne ligger langs vejene og har 
derfor to tydeligt forskellige sider - et åbent 
og offentligt vejareal og på den anden side 
en privat have.    
 

Bebyggelserne skriver sig ind i historien 
omkring den første opførelse af rækkehus-
bebyggelse i Rødovre Kommune, der star-
tede sin udvikling i 50’erne og 60’erne. 

Grænser og overgange 
Området ligger mellem Motorring 3 i øst 
og kommunens største erhvervsområde 
Islevdalvejkvarteret i vest. Islevdalvejkvar-
teret fortsætter syd for området, og den 
sydlige del af Glerupvej består således af 
erhvervsvirksomheder. Mod nord ligger 
Islevhuskvarteret med et boligområde 
samt et område udlagt til fritids- og insti-
tutionsformål.

Bærende kvaliteter
• Rækkehusenes to forskellige sider
• Stiforbindelser for bløde trafi kanter

1:10.000
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Islevdalvej

Islevdalvej er en lang lige streng med indu-
strigrunde på begge sider. Grundene har 
nogenlunde samme størrelser med samme 
bredde og dybde. Matrikelstrukturen 
minder meget om udskiftningen i slutnin-
gen af 1700-tallet, og ejendommene har 
tidligere været anvendt til gartnerier og 
husmandsbrug. Enkelte stuehuse og udhu-
se fra dengang fi ndes stadigvæk i området.

I 1948 kom de første erhvervsbyggerier 
i området, men først i 1956 blev områ-
det udlagt til erhvervsområde. I 1963 var 
området fuldt udbygget. Området frem-
stod dengang med en blanding af oplags-
virksomheder (træ, cement og jern m.fl .), 
engrosvirksomheder og industrivirksom-
heder. 
Virksomhederne i området var i de første 
år pålagt en relativ lav udnyttelse af grun-
dene. Disse bestemmelser blev dog hånd-
hævet meget liberalt og blev ændret i 1971 
til mindre restriktive rammer for området. 
Der var tidligere tilladelse til at opføre boli-
ger for virksomhedsejere eller andre med 
tilknytning til virksomhederne. Disse er 
næsten alle ophørt og nedrevet eller over-
gået til kontorformål i dag. Islevdalvej 
kvarteret er i dag Rødovres største indu-
striområde.

Inde i området mellem erhvervsgrundene 
ligger Haveforeningen 1. Maj, der er et 
ikke-varigt kolonihaveområde. Forenin-
gen er selvejende og har derfor ikke kunne 
tinddrages til byudviklingsformål, som de 
kommunalt ejede kolonihaveområder har 
kunnet.

Grænser og overgange 
Området grænser op til Glostrup Kommu-
ne mod vest, hvor der bl.a. ligger et 
erhvervsområde og et boligområde. Mod 
syd afgrænses området af Jyllingevej og 
mod nord af Slotsherrensvej, der er to 
kraftige barrierer mellem Islevdalvejkvar-
teret og de omkringliggende områder. 

Mod øst skaber Motorring 3 en grænse for 
den sydlige del af området, og den nord-
lige del ligger af området ligger op mod et 
boligområde.  

Bærende kvaliteter
• De ensartede matrikler
• Islevdalvejs lange ubrudte forløb 

Islevdalvejs ubrudte forløb.

Industrivirksomheder dominerer 
kvarteret.
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Brunevang ligger i Islev og er en af de 
første almennyttige etageboligbebyggelser 
i Rødovre. Bebyggelsen er i to etager og er 
opført i 1954. Bygningerne ligger som park-
bebyggelse og består af 16 boligblokke, der 
ligger med grønne områder mellem sig. 

Udformningen af området er bl.a. opstået 
på baggrund af marklodden fra  Islevhus, 
og det er siden blevet formet af Motor-
ring 3, der løber langs matriklen mod vest. 
Området ligger relativt lavt og omfatter 
også en del af Kagsmosen, der fortsætter 
nord for matriklen. 

Planen for Brunevang fremstår som en 
samlet bebyggelsesplan, hvor der er tænkt 
på beboernes muligheder for at få lys og 
luft og grønne områder tæt på boligerne. 

Et af de vigtige samlende elementer for 
området er de grønne elementer: træerne, 
beplantningen og de grønne områder 
mellem bygningerne. Mod nordøst og 
mod syd fi ndes beplantningsbælter, der 
afgrænser Brunevang mod de omkring-
liggende områder. 

Brunevang

Sti forbinder de grønne områder 
og husene i Brunevang. 

Vejen Brunevang deler området i 
to delområder mod øst og vest.

Beplantningsbælte langs bebyg-
gelsen mod syd. 

Grønt område mellem bygnin-
gerne.

1:10.000

Grænser og overgange
Kvarteret er mod nord afgrænset af Kags-
mosen, der er et rekreativt og naturskønt 
område. Mod syd er området afgrænset 
af Harrestrup Å, der har forbindelse til 
Vestvolden. Mod vest løber Motorring 3, 
afskærmet af en støjmur, og mod øst ligger 
et blandet parcelhuskvarter i Københavns 
Kommune. 

Bærende kvaliteter
• De grønne parkrum
• Beplantning som afgrænsning mod 

nord og syd
• Sti gennem området nord - syd
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Viemoseparken

Viemosehus.

Viemoseparken.

Vieholm Haveforening.

Området ligger som et af de nordligste 
boligområder i Islev og i kommunen som 
helhed. Her ligger fortrinsvis boliger, men 
området rummer også det grønne områ-
de Viemoseparken, et blandet bolig- og 
erhvervsområde samt Vieholm Havefor-
ening. 
Boligområdet består af både villaer og 
forskellige småhustyper, hvor nogle er 
udpeget som middel bevaringsværdige 
i Kommuneatlasset fra 1991. Flere veje 
ligger i de gamle skel fra husmandslodder-
ne udstykket i 1793 og har lukkede vejsy-
stemer på grund af de to østlige barrierer - 
Motorring 3 og Kagsmosen. Mange steder 
har boligerne grønne forhaver med store 
træer, hvilket sammen med Viemosepar-
ken, Vieholm Haveforening og det store 

grønne område omkring Viemosehus giver 
kvarteret et grønt præg. Området er en del 
af et større lavtliggende terræn med enge, 
moser og grøfter, hvilket man mærker og 
ser i Viemoseparken, der ligger op til det 
fredede naturområde Kagsmosen. Parken 
er et rekreativt område, som blev anlagt i 
1961 omkring et regnvandsbassin, der i dag 
er udpeget som beskyttet §3 sø.
Ved Viemosevej ligger et område, der i dag 
er udlagt til blandet bolig- og erhvervsom-
råde. Her ligger bl.a.  Viemosehus, der er 
en gammel villa med høj bevaringsværdi, 
opført i 1935 som bolig for handelsgartner 
Carl Danfeldt, der dengang ejede jorden 
omkring bygningen. Jorden blev frastyk-
ket op gennem 1940’erne og 1950’erne og 
Kommunen overtog ejendommen i 1970. 
Bygningen fungerede som forsamlingshus 
for diverse foreninger i Rødovre i årene 
1974-1983. I 1980’erne var ejendommen 
lejet ud til erhvervsformål. Ejendommen 
er i dag privatejet.

Grænser og overgange 
Som det nordligste område i kommunen 
grænser kvarteret op mod Herlev Kommu-
ne i nord, hvor et boligområde fortsætter. 
Mod øst ligger Motorring 3, der virker som 
en barriere mellem kvarteret bl.a. Kagsmo-
sen, der ligger på den anden side af motor-
vejen.   
I syd tager kvarteret form efter Harrestrup 
Å, der løber langs vejen ”Ved Harestrup Å”, 
og i øst følger kvarteret Viemosevej. 

Bærende kvaliteter
• Forskellighed i villaer og småhustyper
• Bevaringsværdige bygninger
• Grønne træk: Haverne - Viemosepar-

ken - Vieholm Haveforening

1:10.000
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Rævebakken m.fl .

Rævebakken.

Kvarteret omkring Rævebakken bærer 
præg af opdelingen af jorden fra 1793, og 
i matrikel- og vejstrukturen genkendes de 
tidligere lange smalle husmandslodder. 
Bebyggelsen er struktureret omkring de 
tidligere markveje Rævebakken og Viemo-
sevej, hvorudfra de tidligere husmandslod-
der også var struktureret. En enkelt matri-
kel fra et husmandslod eksisterer stadig i 
sin fulde form og anvendes i dag af Have-
kolonien Pilemosen. 

Boligerne i området repræsenterer både 
villaer og forskellige småhustyper, hvor 
fl ere er registrerede som selvbyggerhuse 
fra 1930’erne. Nogle villaer er udpeget 
som værende af middel bevaringsværdi i 
Kommuneatlasset fra 1991.
   

Grænser og overgange 
Området udgør et af de nordligste boligom-
råder i Islev og i kommunen som helhed. 
Mod nord afgrænses det af kommune-
grænsen til Herlev Kommune, mod øst 
af Motorring 3. Den sydlige afgrænsning 
udgøres af Harrestrup Å, mens det mod 
vest støder op til Haveforeningen ABC.

Bærende kvaliteter
• Forløbet på vejene Rævebakken og 

Viemosevej

1:10.000
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Islevgårdkvarteret

Statens Pædagogiske Forsøgs-
center.

Kirken i Ungdomsbyen.

Islevgård.

Gade i Ungdomsbyen.

Islevgårdkvarteret ligger inden for ejen-
domsskellet, der hørte under Islevgård i 
slutningen af 1700-tallet. I dag rummer 
området Ungdomsbyen, et boligområde 
samt et erhvervsområde. 

Islevgård var Rødovres største gård og 
blev drevet som landbrug indtil 1937, hvor 
den blev solgt til Statens Jordlovsudvalg. I 
1943 blev den overdraget til Kolonihave-
forbundet, der indrettede en kolonihave-
skole på gården. I 1962 blev gården solgt 
til Undervisningsministeriet og blev i 1966 
en del af Statens Pædagogiske Forsøgs-
center. Hovedbygningen til Islevgård er 
udpeget som bevaringsværdig. Siden slut-
ningen af 1950’erne har Islevgårdkvarte-
ret været præget af udviklingen og aktivi-
teterne omkring Ungdomsbyen, der blev 
etableret i 1959. Ungdomsbyen er en fysisk 
ramme for kurser og aktiviteter på kryds 
og tværs mellem folkeskolens ældste klas-
ser og erhvervslivet. De første bygninger 
i Ungdomsbyen blev opført som svende-
stykker af unge håndværkere, og i årene 
efter blev der opbygget fl ere værksteder, 
butikker, ”oliens hus”, en bank, posthus, 
rådhus, teater og en kirke. I 1961 overtog 

Undervisningsministeriet Ungdomsbyen, 
og i 1965 åbnede Statens Pædagogiske 
Forsøgscenter. Centeret blev dog nedlagt 
igen i 2007, hvorefter området forsatte 
med Ungdomsbyens aktiviteter alene. 

Boligområdet omkring Ungdomsbyen er 
et parcelhuskvarter udstykket af dele af 
jorden, der tilhørte Islevgård. Området 
består hovedsageligt af mange forskellige 
småhustyper, hvor de fl este er små selv-
byggerhuse fra 1930’erne. 

Grænser og overgange 
Islevgårdkvarterets boligområde græn-
ser op til Harrestrup Å i nord, der marke-
rer overgangen til kolonihaveområdet på 
den anden side af åen. Slotsherrensvej er 
områdets sydlige grænse og er samtidig en 
indgang til Glostrup Kommune i vest. I øst 
fortsætter et boligområde omkring Islev 
skole.  

Bærende kvaliteter
• Ungdomsbyens kreative arkitektur og 

kunstneriske projekter
• Vejenes grønne karakter
• Islevgård
• Kirken i Ungdomsbyen

1:10.000
Slotsherrensvej

Nørrevangen

Åmosevej
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Haveforeningen ABC

Indgangen til haveforeningen fra 
Nørrevangen.

De små private haver ligger gemt 
bag hække. 

Haveforeningen ABC er kommunens 
ældste og største kolonihaveområde. 

Kolonihavebevægelsen i Danmark blev 
grundlagt i slutningen af det 19. århund-
rede med det formål at give arbejderne 
bedre levevilkår og deres børn en sundere 
opvækst. I 1907-08 stiftedes Danmarks 
Kolonihaveforbund af landets forskellige 
haveforeninger for at få ensartede lejemål 
og rimelige opsigelsesforhold. I Rødovre 
blev Haveforeningen ABC etableret i 1937. 

Området ligger inden for matriklen, 
der tilhørte Islevgård i slutningen af 
1700-tallet. I 1937 overtog Statens Jord-
lovsudvalg Islevgård, og jorden nord for 
gården blev udlagt til Haveforeningen 
ABC. Kolonien består af tre foreninger – 
A – B – C – med ca. 550 haver, der ligger 
på statens jord. Grunden lejes 50 år ad 
gangen af kolonien – næste gang lejemålet 
skal fornyes er i 2037. 

Området har en grøn karakter, hvor husene 
ligger tilbagetrukket på grunden og haver-
ne vender ud mod vejene. Dette kombine-
ret med høje hække og træer giver meget 
private grunde til kolonihavehusene. 

Grænser og overgange 
Kolonihaveområdet grænser op til 
kommunegrænsen mod nord og vest og 
støder op til bl.a. et grønt område i Herlev 
Kommune. Mod syd er området afgrænset 
af Harrestrup Å, der skiller området fra 
boligområdet mod syd. Mod øst ligger et 
andet boligområde og en lille stribe kolo-
nihavehuse.

Bærende kvaliteter
• Den grønne karakter

1:10.000
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5. Arkitektonisk kvalitet
    - to eksempler

Islev Vænge

Prøven

DE TO UDVALGTE KVARTERER
I kapitel 4 blev der udpeget en række 
kulturarvskvarterer. 14 af kulturarvs-
kvarterene blev analyseret, og kvar-
terenes arkitektoniske og kulturhistoriske 
kvaliteter blev beskrevet på et overordnet 
plan.

I kapitel 5 er udpeget to bebyggelser, som 
hver på sin måde er repræsentative for Rø-
dovre Kommune.

Den ene bebyggelse er Islev Vænge, der 
er en rækkehusbebyggelse tegnet af Arne 
Jacobsen i 1949-52. Bebyggelsen er ud-
peget som bevaringsværdig i kommune-
planen og repræsenterer en lang række 
af rækkehusbebyggelser i Rødovre Kom-
mune med store arkitektoniske og kul-
turhistoriske kvaliteter. Bebyggelsen er 
en del af kulturarvskvarteret Tinderhøj. 
Bebyggelsen er udvalgt fordi den er typisk 
for Rødovre, er bevaringsværdig og kan 
være et eksempel på, hvordan man kan 
udforme relativt præcise anbefalinger, da 
det ikke er forventningen, at området skal 
ændres eller omdannes. 

Den anden bebyggelse Irmakvarteret, der 
er et ældre erhvervskvarter påbegyndt i 
slutningen af 1940´erne. Området rum-
mer både store og små erhvervsbyggerier 
og er stort set fuldt udbygget. Området 

udgør hele kulturarvskvarteret. 
Rødovre Kommune påtænker at igang-
sætte en omdannelse af området inden for 
få år.  Bebyggelsen er udvalgt fordi den er 
et typisk eksempel på et kvarter, som skal 
omdannes inden for en kort årrække. An-
befalingerne får en anden karakter end i 
Islev Vænge, da områdets arkitektoniske 
fremtid er mere usikker. Til gengæld er det 
et område, hvor der er store muligheder 
for at forbedre det arkitektoniske udtryk 
inden for få år, da området står over for en 
generel omdannelse.

Irmakvarteret 
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Anbefalinger for 
Islev Vænge
Del af Tinderhøjkvarteret

Bebyggelsen er placeret i en række bolig-
stokke i én etage omkring et fælles friareal 
og er organiseret så bebyggelsen under-
ordner sig de landskabelige rum. I den 
vestlige del er bebyggelsen gennemskåret 
af Tårnvej, som nedtoner sammenhængen 
mellem de to dele af bebyggelsen. I den 
vestlige del er bebyggelse endvidere sup-
pleret med et par boligstokke, der ligger 
langs Tårnvej og således ikke følger bebyg-
gelsesplanens hovedgreb.

Ankomsten til bebyggelsen sker fra to bo-
ligveje på hver side af bebyggelsen. Her-
fra kommer man til boligerne ad mindre 
stier der ligger parallelt med bebyggelsen. 
Stiernes betydning som adgangsvej un-
derstreger nødvendigheden af, at stierne 
fremstår homogene i sit fysiske udtryk og 
at man opfatter, at de enkelte boligstokke 
er placeret i landskabet.  

De enkelte boliger i stokkene er forskudt 
i et mønster, så bebyggelsen fremstår or-
ganisk og underordner sig landskabet. 
Forskydningen medfører bl.a., at gavle og 
skorstene bliver tydeligere markeret og på 
den måde er gjort til et af bebyggelsens 
hovedkendetegn. Enkelheden i bebyggel-
sen understreges af de valgte materialer, 
som er gule mursten og mørkt, bejdset 
træværk. 

For at sikre arkitektonisk helhed i bebyg-
gelsen bør der ikke etableres skure, plan-
keværker og andre ikke levende hegn, da 
de vil virke fremmede for bebyggelsen. 
For at understrege bebyggelsens place-
ring i landskabet bør man ligeledes undgå 
stensætninger eller faste belægninger 
over større dele af forarealet. Placeringen 
i landskabet understreges bedst ved, at 
arealet foran boligerne og omkring an-
komststien primært er græsbelagt med 
enkelte grønne træer eller buske og med et 
begrænset befæstet areal.

Havesiden af boligerne er væsentlig min-

Bebyggelsen ligger i en række 
parallelle stokke.

Adgangen til boligerne sker 
via en intern adgangssti.

Boligerne ligger forskudt fra 
hinanden.

Bebyggelsens facademateria-
ler består af gule mursten og 

mørkbejdset træ,
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dre følsom overfor tilbygninger og over-
dækninger, idet den ikke kan ses fra de 
fælles opholds- eller adgangsarealer. Det 
er væsentligst tagfl aden, der kan ses fra 
havesiden. Derfor bør der heller ikke pla-
ceres kviste eller ovenlysvinduer på have-
siden af taget.

Beplantningen på havesiden er i høj grad 
med til at defi nere bebyggelsen både mod 
ankomststierne og mod det fælles friareal.  
På havesiden bør der derfor kun hegnes 
med bøg, som vil understøtte sammen-
hængen mellem bebyggelsen og landska-
bet. Undtaget herfra er dog hegn mellem 
de enkelte haver, hvor der også kan heg-
nes med andre typer af levende hegn.

Bebyggelsens gavle fremstå meget homo-
gene mod både ankomstvejen og mod det 
fælles friareal. Gavlene er forsynet med 
hvide vindskeder, som bør bevares.

Det fælles friareal fremstår som en stor 
græsbelagt fl ade med en næsten parkagtig 
karakter. Langs friarealets sider står små 
grupper af træer. Placeringen af træerne 
er med til at sikre det lange kig øst-vest 
gennem det grønne område. Disse hoved-
træk - herunder det grønne områdes ud-
strækning bør fastholdes.

Skiltningen i området er tydeligvis ikke fra 
bebyggelsens opførelse. Skiltningen virker 
tilfældig og kan med fordel organiseres, 
så den underordner sig de landskabelige 
rum.

Havesiden på boligerne er 
mindre følsom overfor tilbyg-
ninger.

Bebyggelsens centrale friareal 
har en næsten parkagtig ka-
rakter.

Beplantningen består af 
grupper af træer i kanten af 
friarealet.

Skiltningen i bebyggelsen er 
præget af tilfældighed.
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Anbefalinger til bebyggelsen Islev 
Vænge

Bebyggelsen:

• Fremtidige tilbygninger bør  kun 
placeres på havesiden, dvs. modsat 
adgangssiden, da bebyggelsens 
arkitektoniske helhedspræg på 
adgangssiden er vigtigt at bevare.

• Der bør ikke etableres ovenlys eller 
kviste på bebyggelsens tag, da disse 
vil virke meget forstyrrende på det 
arkitektoniske helhedsindtryk.

•  Tagmaterialer, tagenes form og 
skorstenenes form og placering bør 
fastholdes, da de er karakteristiske 
for bebyggelsen.

• Bebyggelsens hvide vindskeder 
bør fastholdes, da de understreger 
helhedspræget fra både adgangs-
siden og fra friarealet.

• Facadematerialerne - mursten og 
træ - som er anvendt ved opfø-
relsen af husene, bør fastholdes i 
forbindelse med ombygninger. Der 
bør kun anvendes håndstrøgne 
mursten, som ikke bryder med 
murværkets karakter.
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Landskabet:

• Det fælles friareal mellem husene 
bør fastholdes og bør ikke anven-
des til f.eks. parkering. Beplantnin-
gen omkring friarealet bør bestå af 
bøg og bør ikke erstattes af f.eks. 
plankeværk eller anden ikke-leven-
de hegning.

• Hækkene omkring fællesarealet 
bør maksimalt have en højde på to 
m, således at husenes arkitektur 
fornemmes fra friarealet.

• Der bør kun plantes træer i grup-
per, og trægrupperne bør placeres 
i kanten af friarealet, således at 
kigget ned gennem friarealet og 
henover Tårnvej bevares.  

• Langs boligstierne bør kun hegnes 
med levende hegn, og der bør væl-
ges bøg, hvis der skal hegnes. Der 
bør ikke hegnes med plankeværk, 
og der bør heller ikke etableres 
stensætning.

• Skiltning bør underordne sig be-
plantningen og landskabet i øvrigt, 
så der opnås en harmonisk helhed. 

Beplantning og ad-
gangsveje 1:5.000

Bøgehæk
Adgangssti
Trægrupper
Friareal
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ninger var ofte opført i traditionelle byg-
geteknikker. I den østlige del op mod bo-
ligområdet blev der skabt mulighed for at 
etablere en bolig i tilknytning til virksom-
heden, hvilket var typisk for tiden.

Idealet for det enkelte område ændrede 
sig efter 1955 til en type, der matchede 
teknologien og de muligheder, der fulgte 
med produktion i ét plan. Den vestlige del 
af Irmakvarteret, der er opført på relativt 
store grunde, er et typisk udtryk for denne 
udvikling. Tilpasning til produktionen 
skabte multifunktionelle fl adebygninger 
med produktionslinjer i ét niveau, som 
relativt hurtigt kunne omorganiseres uden 
bygningsmæssige ændringer. Produkti-
onsbygningerne blev frigjort fra admini-
strationen i fl eksible etplansfabrikker. De 
nye industriområder blev planlagt ud fra 
hensynet til, at de trafi kalt kunne betjenes 
med lastbil. Nyanlægget var af en stør-
relse, som ikke lod sig indpasse i eksiste-
rende bymæssige bebyggelsesmønstre. 

Irmakvarteret er på mange måder ar-
bejdslivets modsvar på velfærdssamfun-
dets boligområder. Det fortæller historien 
om overgangen fra de håndværksprægede, 
mindre virksomheder opført af traditio-
nelle materialer til de eksporterende in-
dustrivirksomheder, der blev opført som 
montagebyggeri. 

Håndværksområdet
Området er præget af mindre virksom-
heder på lange og smalle grunde. Langt 
de fl este af bygningerne ligger med gav-
len i en fast bygelinje mod adgangsvejen. 
De smalle grunde og gavlenes markante 
placering mod vejen giver en klar og 
karakteristisk rytme for bebyggelsen. 

Bebyggelsen er opført i en til halvanden 
etage. På grund af den lave højde virker 
området tæt bebygget, selvom bebyggel-
sesprocenten er relativ beskeden. Bebyg-

Irmakvarteret indeholder to delområder 
med hver sin karakter. Det syd-østlige 
område består af håndværksvirksomhe-
der, mens det nordvestlige område består 
af større industrivirksomheder på større 
grunde.

Irmakvarteret er et fysisk udtryk for væk-
sten i industrien omkring og lige efter an-
den verdenskrig. 

Zoneinddelingen i byplanlægningen be-
tød at industri og håndværk blev samlet 
i mere og mere omhyggeligt planlagte 
industrikvarterer – klart adskilt fra bebo-
elsesområder og med rationelt tilrettelagt 
infrastruktur, rigelige parkeringsarealer 
samt mulighed for fremtidige udvidelser.

Håndværksområdet blev etableret først. 
Som i andre områder, der er anlagt før 
1955, er bygningerne ofte mindre og mere 
forskelligartede i størrelse og materialer. 
Virksomhederne kom fra Københavns 
indre by eller fra brokvartererne. De nye 
håndværksvirksomheder havde typisk 
et lokalt marked, og de relativt små byg-

Udenomsarealerne 
anvendes i vid ud-
strækning til oplag.

Bygningernes 
placering på smalle 
grunde med gavlen 
mod vejsiden giver 

området sit sær-
præg.

Anbefalinger for 
Irmakvarteret
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gelsesgraden - eller fodaftrykket af bebyg-
gelsen - er derfor væsentlig større end for 
industriområdet. 

Arealet mellem bebyggelsen og adgangs-
vejen anvendes i det meste af området til 
oplag af forskellig karakter, der efterlader 
et indtryk af et dynamisk erhvervsområde 
med en intensiv udnyttelse, hvor produk-
tionen både foregår ude og inde.

I det sydøstlige hjørne af området ligger 
et mindre grønt areal, der fungerer som et 
åndehul for de ansatte i erhvervsområdet.  

Beplantningen inden for området følger 
først og fremmest skellene mellem de 
enkelte virksomheder og har ellers kun 
få fællestræk. Undtaget herfra er beplant-
ningen langs H. J. Holstvej, der fremstår 
som en samlet trærække på grænsen til 
Brøndby Kommune. 

Industriområdet
Grundene i industriområdet er væsentligt 
større end i håndværksområdet og har en 
længere facadelængde.

Højden af bebyggelsen inden for området 
varierer fra byggeri i én etage til kafferiste-
riet, der er mere end 30 m højt. 

Samlet set fremstår bebyggelsen ikke li-
geså tæt som bebyggelsen i håndværks-
området. Det skyldes i særdeleshed at 
bebyggelsesgraden (fodaftrykket) er langt 
mindre end i håndværksområdet.

Områdets karakter får bebyggelsen til at 
fremstå som en stor-skala bebyggelse, 
hvor de enkelte bygninger næsten frem-
står som monumenter. Bebyggelsen opfat-
tes som  enkeltbygninger uden en samlet 
bebyggelsesplan. 

Den mest markante bygning i områ-

Bygningerne 
fremstår som et 
stor-skala byggeri

Irmas kafferisteri 
er udpeget som 
bevaringsværdigt. 

det er Irmas kafferisteri, der med sine 
mere end 30 m udgør et pejlemærke for 
hele erhvervsområdet og Roskildevej. 
Bygningens sydfacade har en markant 
glasbeklædning, der åbner for kig ind til 
procesanlæget bag facaden. Bygningen er 
udpeget som bevaringsværdig af Rødovre 
Kommune.

Den vestlige side af Korsdalsvej fremstår 
med en meget markant beplantning ind 
mod fritidsanlæggene vest for området.

Den nordøstlige side af Korsdalsvej frem-
står med grønne - eller ihvertfald ubebyg-
gede - forarealer. Det skal bl.a. ses pba. af 
byplanvedtægtens forbud mod oplag på 
dette sted. Forarealerne er med til at give 
dette stykke af Korsdalsvej et grønt præg.
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Anbefalinger: 
Vigtige karaktertræk for områdets 
identitet.

Den vestlige del af 
området, 1:5.000

Industriområdet

• Et vigtigt karaktertræk ved om-
rådets matrikulering er de store 
grunde, som bidrager til at fast-
holde områdets karakter. 

• Et vigtigt karaktertræk ved områ-
dets bebyggelsesstruktur er, at den 
enkelte bygning har et mindre fod-
aftryk og en større højde, end det 
er tilfældet i håndværksområdet. 
Bebyggelsen i området fremstår 
således som et storskala byggeri 
med enkeltstående bygninger, 
der primært er opført efter simple 
retningslinjer og ikke en samlet 
bebyggelsesplan.

• En byomdannelse af området bør 
respektere Irmas kafferisteri som 
en bevaringsværdig bygning, der 
ikke bør nedrives.

• Den grønne karakter, som den 
vestlige side af Korsdalsvej har, 
bør respekteres i den fremtidige 
planlægning.

Bevaringsværing bygning
Lav beplantning
Høj beplantning
Ubebygget areal
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Håndværksområdet

• Et vigtigt karaktertræk ved den 
matrikulære struktur er de meget 
smalle og dybe grunde. 

• Et vigtigt karaktertræk ved bebyg-
gelsesstrukturen er de mange 
bygninger, der pga. grundenes 
udformning ligger med gavlen mod 
adgangsvejen og dermed giver 
området et særligt præg.

• Et vigtigt træk ved bebyggelses-
strukturen er tætheden, som giver 
området en særlig karakter. 

 Den tætte struktur gør, at området 
fremstår i en meget mindre skala 
end industriområdet.

• Et vigtigt karaktertræk ved be-
plantningen inden for området 
er, at den overvejende følger de 
matrikulære skel.
 

• Et vigtigt karaktertræk ved områ-
dets grønne struktur, er området 
ved Prøvensvej, som udgør en 
central bydelspark i området.

Den østlige del af 
området, 1:5.000

Beplantning
Park
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