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Rødovre Kommune ønsker med denne arkitekturpolitik at sætte fokus på, hvordan vi kan bruge arkitekturen til 
at skabe et endnu rigere hverdagsliv i byens rum. 

Livet i Rødovre har i mange år været kendetegnet af et rigt og mangfoldigt hverdagsliv med plads til alle og et 
stort socialt engagement. Dette har været en central ledetråd for Rødovres udvikling, siden bysamfundet blev 
grundlagt i midten af det 20. århundrede, og det skal fortsat være en af ledetrådene for fremtidens udvikling. 

Vores arkitekturpolitik bygger på en grundlæggende forståelse af, at hvis vi styrker byens fysiske rammer, så 
styrker vi samtidig betingelserne for at skabe et byliv af endnu højere kvalitet end dét, vi oplever i dag. Derfor 
har vi valgt at kalde vores arkitekturpolitik for Rammer om livet. Jo stærkere og smukkere rammer – jo bedre 
betingelser skaber vi for livet i byen. Med rammerne om livet mener vi hele livet, og arkitekturpolitikkens 
vision er at bidrage til at gøre livet i Rødovre endnu rigere, endnu mere mangfoldigt og endnu mere tilgængeligt 
for alle – uanset alder, køn, etnisk, faglig og økonomisk baggrund. 

Vores ambition for byens arkitektur kan deles i to. For det første skal vi se fremad og skabe rammerne for det 
rige sociale hverdagsliv for de kommende generationer. For det andet skal vi bevare og styrke de arkitektoniske 
og kulturhistoriske kvaliteter, som Rødovre i dag rummer.

I samarbejde med Dansk Bygningsarv og med støtte fra Realdania – har vi udarbejdet rapporten Arkitektoniske 
og kulturhistoriske kvaliteter i Rødovre, der har til formål at skabe et solidt grundlag for den fortsatte styrkelse af 
byens arkitektoniske kulturarv. Rapporten blev taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 29. november 
2011, og den vil være et vigtigt værktøj i den fremtidige styrkelse af byens kvaliteter.

Arne Jacobsen, der var en af det 20. århundredes største danske arkitekter, og om nogen har været med til at 
berige Rødovre rent arkitektonisk, sagde om måden hvorpå vi formgiver vores bygninger: ”Hvis byggeri bli´r 
til arkitektur, så er det en kunstart. Det er givet, at hvis et bygværk ikke er både funktionelt og teknisk i orden, 
så bliver det heller ikke til arkitektur, så bliver det kun til byggeri. I mange år har man sagt, at når en ting er 
praktisk og funktionel, så er den smuk. Det tror jeg ikke på, fordi der er forskellige måder, man kan løse en 
opgave funktionelt – men smuk, det nåede den ikke at blive!” 

Det samme kan man sige om livet. Livet i Rødovre skal være smukt og levende. Ikke blot funktionelt eller 
teknisk. Med værktøjerne fra arkitekturpolitikken skal vi alle være med til, at skabe rammerne om en endnu 
bedre by.

Med venlig hilsen 

Erik Nielsen
Borgmester

FORORD
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Formålet med vores arkitekturpolitik 
er at udpege de værktøjer der skal 
være styrende for, hvordan vi skaber 
de bedste forhold for livets udfoldelse 
i vores udviklingsområder.

Grønt byrum i Milestedet

LÆSEVEJLEDNING
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Kvalitetsparametre Byens liv
Vision

Byens rammer

Skabelsen af arkitektur af høj kvalitet

Skabelsen af et bæredygtigt samfund

Det grønne overskud og hovedstadens byliv

Det rige og mangfoldige hverdagsliv

FREMTIDENS 
VÆRKTØJER

Fremtidens værktøjer
Diagrammet på modstående side viser, hvordan 
rammerne om byens liv skabes i kraft af en 
sammenstilling imellem tre parametre: Byens 
rammer, kvalitetsparametre og visionen. Sagt på en 
enkel måde: Med byens rammer kan vi skabe de syv 
kvalitetsparametre, og ved hjælp af kvalitetsparametrene 
kan vi skabe vores vision, som så kan opleves i byens 
rum, og dermed opstår sammenhængen.

Selvom vores primære målsætning er at skabe de 
bedste betingelser for byens liv, så er den fremtidige 
udvikling af vores by også forbundet med en række 
udfordringer, som arkitekturpolitikken også svarer på. 

Hvordan kan vi i den fremtidige udvikling af byen 
bruge arkitekturen til: 

• at fastholde oplevelsen af en grøn by, når vi ser en 
stigende tendens til, at verdens befolkning søger mod 
byerne?

• at skabe byudvikling til trods for, at der ikke er flere 
ledige og ubebyggede arealer?

• at løse klimaforandringerne og knapheden med 
klodens ressourcer, der er et uomgængeligt parameter 
for samfundets fortsatte udvikling?

Selvom vi ofte har et billede af, at tiderne var bedre 
engang, så er vores eneste mulighed for at få en bedre 
by, end den vi kender at se fremad og skabe den.

Livets udfoldelse hænger nøje sammen med, 
hvordan vi indretter byens rum. Derfor er 
arkitekturpolitikkens vigtigste målsætning, at 
vores værktøjer til den fremtidige udvikling  
af byen hænger sammen fra visionsniveau til 
den konkrete udformning af byens rum. 

Læsevejledning
I de følgende kapitler kan du læse, hvordan vores 
strategi om at skabe stærke rammer om byens liv 
hænger sammen fra visionen til det fysiske rum.

I første kapitel beskrives vores overordnede vision 
for byens liv sammenfattet til fire bærende temaer. 
I næste kapitel beskrives, hvordan vi kan  realisere vores 
vision i omdannelsen af byens udviklingsområder. Det 
kan vi blandt andet ved at sætte fokus på fortætning 
og funktionsblanding, områdernes særegne liv og 
en styrkelse af sammenhængen. I politikkens tredje 
kapitel beskrives vores nye kompas for den fremtidige 
udvikling af byen. Med kompasset kan vi måle, om 
nye projekter vil styrke byens liv på tilstrækkeligt 
højt niveau ud fra syv fysiske kvalitetsparametre. 
I fjerde kapitel beskrives, hvordan vi kan bruge 
arkitekturens tre primære virkemidler til at formgive 
byens rum og dermed skabe de syv kvalitetsparametre, 
der styrker bylivets udfoldelse. Byens bygninger 
er i den sammenhæng et selvstændigt parameter, 
som beskrives i et afsnit for sig. Som afslutning på 
politikken beskrives i kortfattet form, hvad der er 
særligt kendetegnende for byens arkitektoniske arv, 
der er vores fysiske og værdimæssige fundament.
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Vi forstår arkitektur som et begreb 
for formgivningen af vores fysiske 
rammer, med en klar holdning om, 
at  jo mere kvalificeret en arkitektur 
vi skaber, jo bedre betingelser skaber 
vi for livets udfoldelse i byens rum. 
I kraft af byens fysiske rammer ønsker 
vi at styrke:

• Byens rige og mangfoldige hverdagsliv.

• Det grønne overskud og hovedstadens byliv.

• Skabelsen af et bæredygtigt samfund.

• Skabelsen af arkitektur af høj kvalitet.

Damhusengen set mod Rødovre

VISION
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Skulpturen “Drengs Drøm, Mands Dåd.” på Rødovre Skole

AT OPLEVE 
ARKITEKTUR 

En smal og brostensbelagt gade, med skæve små 
byhuse i varierende farver, fører dig frem til en af 
byens små pladser. Pladsen er ikke større end, at 
solens stråler lige netop kan trænge ned og oplyse 
pladsens modsatte hjørne, hvor du står. Uden at 
tænke over det, bevæger du dig tværs over pladsen, 
hvor andre mennesker allerede har fundet sig til rette. 
Det er som om, at byens liv holder pause her, selvom 
en livlig snak fylder rummet. Temperaturen nærmer 
sig 20 grader, og netop som du ankommer til hjørnet 
og tager bestik af situationen, er der et par, der rejser 
sig fra bordet tættest ved facaden. Et skilt over døren 
har allerede fortalt dig, at her ligger en restaurant, der 
har eksisteret på stedet gennem mange årtier, men 
du er nu kommet så tæt på, at duften fra køkkenet 
pirrer din nysgerrighed og gør dig opmærksom på, 

at du er sulten. Du sætter dig til rette ved det ledige 
bord nærmest på facaden og åbner jakken, mens du 
mærker, hvordan solens stråler gennem de sidste 
mange timer har opvarmet stedet. Her er ingen vind, 
og varmen forplanter sig i din krop, mens du spiser 
et udsøgt måltid, der får dine tanker til at strømme 
frit. Du tænker over dagens oplevelser og filosoferer 
over, hvad der førte dig her til, og hvad det er der gør, 
at stedet fungerer så godt? Er stedet opstået tilfældigt, 
eller er det nøje planlagt? Var livet her først, og så 
kom pladsen, eller var det omvendt? Da regningen 
et par timer senere er betalt, har du endnu ikke 
fundet svaret. I den næste gade, der fører dig væk 
fra pladsen, lader du dig igen forføre af oplevelsen af 
frihed og byens mange muligheder, mens du falder 
ind i strømmene af byens pulserende liv og tænker – 
hvad betyder det, om rammen eller bylivet kom først, 
når bare det virker!

Ovenstående historie nævner bevidst ikke noget 
bestemt land, by eller årstal. Det er overladt til 
læseren at danne sine egne billeder. Pointen er, at 
byens arkitektur spiller en central rolle for, hvordan 
vi oplever og bruger byen. 

Vi forstår arkitekturen som et begreb for 
formgivningen af vores fysiske rammer med en klar 
holdning om, at jo mere kvalificeret en arkitektur 
vi skaber, jo bedre bliver betingelserne for livets 
udfoldelse i byens rum.

Byens fysiske rammer kan antage forskellige 
former. Ved hjælp af rammernes udformning kan 
vi både skabe de basale fysiske betingelser såsom 
læ, varme og tryghed, samtidig med at vi kan skabe 
oplevelsesrige rum, der bringer os tættere sammen 
og giver os en stærk oplevelse af at høre til. 

Voldgaden langs Vestvolden
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BYENS LIV

At skabe de bedste betingelser for byens rige 
hverdagsliv er den bærende grundsten i vores 
vision for den fremtidige udvikling af byen. 

I Rødovre har vi en stærk vision for byens liv, der 
har rod i vores historiske arv som en velfærdsforstad, 
hvor der er plads til alle uanset alder, køn, etniske, 
faglige og økonomiske forudsætninger. 
I Rødovre vokser livsglæden ud fra en demokratisk 
tankegang om, at byen er for alle, og jo mere vi 
inkluderer hinanden i fællesskaber, jo mere får vi 
tilbage. 
I dag kan livet i Rødovre kendes på solidariteten og 
sammenhængskraften, der bl.a. kommer til udtryk 
i lokalsamfundets mange foreninger og frivillige 
netværk i lokalområderne. De mange foreninger er 
med til at fremme, at mennesker mødes omkring 
aktiviteter og fællesskaber, og mulighederne for 
aktiviteter er mange. Lige fra de kulturelle og 
bymæssige til de rekreative og landskabelige. I 
Rødovre står idrætslivet stærkt og rummer både 
professionelle og fritidsudøvere. 

Livet omkring byens skoler og daginstitutioner 
skaber en særlig identitet og sammenhæng, og byen 
er desuden kendetegnet ved sine kulturinstitutioner, 
samt et højt socialt serviceniveau og tryghed for alle. 
Her styrkes livskvaliteten i hverdagslivet, og her er 
velfærd for alle. 

Det gode liv i Rødovre udspringer desuden af en 
stærk historie, der blev rejst på idealerne om et godt 
sted at bo i sunde omgivelser.

Byens grønne karakter spiller en vigtig rolle i forhold 
til fritidslivets muligheder for sunde aktiviteter og 
rekreation. På den ene side kan man opleve byen 
som et stærkt lokalsamfund, hvor de grønne parker 
og landskabsrum giver mulighed for at træde ind i 
naturens grønne rammer og koble af.  På den anden 
side grænser Rødovre op til hovedstaden og er 
Danmarks tredjetættest befolkede kommune, hvilket 
medvirker til at skabe et dynamisk liv i byens mest 
befærdede rum. 

Rødovre er en levende by med livlig trafik på de 
store veje, der blandt andet spiller en stor rolle for 
byens dynamiske handelsliv og erhvervsområder. 

I byens centrale rum afholdes der flere store 
begivenheder, som er unikke og kendetegnende for 
Rødovre. Livet er kendetegnet ved et stort nærvær 
og engagement, hvor borgerne kender hinanden og 
kommer hinanden ved. 

Befæstningsdag på VestvoldenØverst: Legeplads i Milestedet
Nederst: Koncert på Rådhusplænen
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Koncert på Rådhuspladsen

RAMMER OM LIVET

Arkitekturpolitikkens formål er at sætte 
fokus på den fremtidige skabelse af byrum og 
bygninger med fire klare visioner for øje:

• At den fremtidige arkitektur skaber rammerne for 
udfoldelsen af det rige og mangfoldige hverdagsliv, 
der er særligt kendetegnende for Rødovre.

• At den fremtidige arkitektur styrker det, der er 
særegent for forstaden: Oplevelsen af et grønt 
landskabeligt overskud samtidig med, at man har 
adgang til hovedstadens metropole byliv.

• At den fremtidige arkitektur bidrager til udviklingen 
af et bæredygtigt og helhedsorienteret samfund.

• At den fremtidige arkitektur viderefører den stærke 
tradition for arkitektur af høj kvalitet, der blev 
kendetegnende for Rødovre i 1950’erne og 1960’erne. 

Vores samfund er hele tiden under forandring, og vi 
står i dag med nogle andre udfordringer, end dem der 
lå til grund for byudviklingen, da Rødovre blev skabt i 
1950’erne og 1960’erne. Det gør sig særligt gældende 
for udviklingsområderne, der er udpeget i vores 
Kommuneplanstrategi, hvor vi ser et stort potentiale 
for omdannelser.

Rødovre består i dag af forskellige bykvarterer 
med hver deres identiteter og funktioner. I vores 
rapport Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i 
Rødovre, er byen inddelt i 41 kvarterer, og her er hvert 
kvarter kortlagt og beskrevet ud fra dets bærende 
arkitektoniske kvaliteter. En stor del af disse kvarterer 

er både velfungerende og rummer arkitektoniske 
kvaliteter og kalder derfor ikke på omdannelse i 
den nærmeste fremtid.  Her er vores politik først og 
fremmest at bevare og forstærke områdernes allerede 
eksisterende kvaliteter, og vores primære værktøj til 
dette er beskrevet i Arkitektoniske og kulturhistoriske 
kvaliteter i Rødovre. 

Det har taget flere generationer at opbygge rammerne 
om det liv, der kendetegner byen i dag. Nedenfor ses 
et billede, der viser Rådhusets fundament, da det blev 
støbt i 1954 og et billede, rådhuset danner ramme om 
en koncert i 2008. Derfor skal de rammer vi skaber i 
dag også være smukke om halvtreds og hundrede år.  

Øverst: Fundamentet til Rødovre Rådhus støbes i 1954 
Nederst: Rådhuset danner ramme om en koncert i 2008
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Til at løse udfordringerne med at 
omdanne vores byudviklingsområder 
har vi udpeget to strategier, der 
skal være med til at realisere vores 
visioner. Nøgleordene er fortætning 
og funktionsblanding. 

En vigtig forudsætning for 
den fremtidige udvikling er, at 
omdannelserne tager udgangspunkt 
i byudviklingsområdernes lokale 
kvaliteter samtidig med, at der arbejdes 
på en stærkere sammenbinding på 
tværs af byen. 

Grønne arealer mellem Tinderhøjparken og Vestvolden

FREMTIDENS UDVIKLING
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for forretningslivet og gøre bylivet på torvet mere 
nærværende og levende.

Jo større tætheden af mennesker bliver, jo større 
bliver muligheden for etableringen af funktioner. 
I takt med at byens funktioner fortættes, opstår 
muligheden for at blande byens funktioner i de mest 
centrale byområder. 

Funktionsblanding rummer tre vigtige aspekter, 
hvormed vi kan styrke byens liv: Ét – at skabe liv 
hele døgnet. To – at skabe et mangfoldigt udbud og 
tre – at styrke attraktiviteten og tiltrækningskraften. 
Ved at blande byens funktioner kan vi skabe et byliv, 
der er levende hele døgnet – både morgen, middag, 
aften og nat.  Vi kan skabe flere varierede oplevelser 
og dermed skabe en større frihed for borgeren til at 
vælge sin aktivitet, sin oplevelse, sit møde – uanset 
hvem man er og hvornår.  
Et rigere tilbud af aktiviteter vil samlet set styrke 
byens attraktivitet og dermed være med til at 
forstærke tiltrækningen af borgere og erhvervsliv. 
Som mennesker er vi forskellige og har forskellige 
præferencer og behov. I kraft af funktionsblanding 
kan vi sikre, at der er et mangfoldigt udbud i byens 
centrale rum og dermed noget at komme efter for os 
alle.  

Ved at inkludere flere funktioner i vores centrale 
byområder, skaber vi flere aspekter af livet, og på 
den måde styrkes den sociale udveksling og det 
fælles ansvar.

Det grønne overskud og hovedstadens byliv
En af de store kvaliteter ved vores by er, at vi 
både rummer landskabets grønne overskud og 
muligheden for at opleve mange af hovedstadens 

bykvaliteter tæt på. En vigtig pointe ved fortætning 
og funktionsblanding er, at det giver os mulighed for 
at forstærke begge dele på samme tid. 

Muligheden for at forstærke det store landskabelige 
overskud er en af vores store prioriteter. Jo mere vi 
fortætter byen, jo mere plads bliver der til landskabet 
og omvendt. 

Vi er i dag Danmarks tredjetættest befolkede 
kommune og fuldt udbygget. Derfor skal vi være 
meget omhyggelige med, hvordan vi planlægger 
den fremtidige brug af vores arealer. I omdannelsen 
af vores byområder vil vi eksempelvis arbejde for 
en større integration af parkeringspladser i kældre 
og parkeringshuse, så byens parkeringspladser 
ikke optager plads fra bylivets eller landskabets 
udfoldelser. 

Skabelsen af en grøn fortætning er desuden et vigtigt 
elementer i realiseringen af vores klimapolitik og 
skabelsen af et bæredygtigt samfund. 

Skabelsen af et bæredygtigt samfund
I dag er det en uomgængelig præmis, at vi skal udvikle 
vores samfund ud fra en bæredygtig tankegang. Det 
skal vi også i Rødovre – både socialt, miljømæssigt 
og økonomisk. 

Set i forhold til den sociale bæredygtighed har vi 
allerede en stærk tradition for et rigt hverdagsliv, der 
er kendetegnet ved et højt socialt serviceniveau og 
et stærkt lokalt engagement. Fremtidens udfordring 
bliver at kæde dette sammen med udviklingen af den 
miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. 

Udfordringerne i vores byudviklingsområder 
er allerede begyndt at melde sig, alene af den 
grund, at vi i dag stiller nogle andre krav til 
bolig-, erhvervs- og bylivsformer, end man 
gjorde i midten af det tyvende århundrede, 
da byen blev skabt. 

I det følgende kapitel beskriver vi vores 
overordnede tilgang til den fremtidige omdannelse 
af vores byudviklingsområder i tre afsnit. I det 
første afsnit beskriver vi, hvordan fortætning og 
funktionsblanding kan være med til at realisere 
vores overordnede visioner for byen. I andet afsnit 
beskrives vigtigheden af, at den fremtidige udvikling 
tager udgangspunkt i områdernes særegne liv og 
identitet. Kapitlet rundes af med en beskrivelse af 
vigtigheden af at forstærke oplevelsen af byens 
fysiske sammenhænge  og dermed styrke borgernes 
tilhørsforhold til byen. 

Med fokus på fortætning og funktionsblanding 
i den fremtidige omdannelse af byens 
udviklingsområder, kan vi realisere vores fire 
visioner.

I de følgende fire afsnit gives der eksempler på, 
hvordan fortætning og funktionsblanding kan bidrage 
til realiseringen af de fire visioner, der handler om at 
styrke: 

Det rige og mangfoldige hverdagsliv
Ved at øge tætheden af  mennesker ønsker vi at styrke 
byens rige hverdagsliv på to centrale områder: For 
det første ønsker vi at styrke byens sociale nærvær 
og mødet imellem mennesker. For det andet ønsker 
vi at styrke det fremtidige eksistensgrundlag for 
byens mange funktioner såsom butikker, foreninger, 
kulturlivet, erhvervslivet m.m.

Langs Brunevang i Islev fortættes der i disse år 
med ca. 200 nye boliger. Dette er blot et lille skridt 
i retning af at styrke livet på Islev Torv ud fra de to 
ovenstående betragtninger – at styrke betingelserne 

4 - Skabelsen af arkitektur af høj kvalitet

3 - Skabelsen af et bæredygtigt samfund

2 - Det grønne overskud og hovedstadens byliv

1 - Det rige og mangfoldige hverdagsliv

V
ISIO

N
:

Akutelle udviklingsområder:
Islev Nord -  a

Islevdal Erhvervskvarter - b
Bykernen - c 

Korsdalskvarteret - d
Rødovre Syd - e

FORTÆTNING OG 
FUNKTIONSBLANDING
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I forhold til den miljømæssige bæredygtighed er en 
af de store udfordringer at reducere udledningen af 
CO². Derfor er et af vores mål at skabe fremtidige 
bymiljøer, der gør det endnu mere attraktivt for 
borgerne at gå eller cykle. Ved at blande byens 
funktioner og gøre den tættere, kan vi mindske  de 
afstande, som borgerne skal bevæge sig for at komme 
fra A til B. Der er både tid, penge og CO² at spare, 
hvis man har alt inden for gang- eller cykelafstand. 
Jo flere mennesker der går og cykler, jo mere 
menneskelig, sund og oplevelsesrig bliver byen at 
bevæge sig rundt i. 

Gennem fortætning af byen kan vi desuden skabe et 
styrket grundlag for etableringen af kollektiv trafik, 
og dermed kan vi øge tilgængeligheden til byens 
centrale rum. Jo flere mennesker der er samlet ét sted, 
jo større er behovet og argumentet for at etablere den 
kollektive trafik. En fortætning af bykernen vil f.eks. 
skabe et udvidet passagergrundlag og dermed styrke 
argumentet for etableringen af en metrostation. 

Økonomisk bæredygtighed handler i høj grad om, 
at alle skal tage et medansvar for byens udvikling. 
Udviklingen af et bæredygtigt samfund kræver en 
række økonomiske investeringer, som kan være 
svære at løfte for det offentlige, der i disse år har 
trange budgetter. Desuden kan det være svært 
at argumentere for, at det offentlige skal lave de 
nødvendige investeringer, der i sidste ende vil komme 
de private grundejere til gavn. Vi ved, at fortætning 
og funktionsblanding kan være med til at skabe 
værditilvækst for de enkelte grundejere, eksempelvis 
når anvendelsen ændres fra erhverv til blandede 
funktioner. Denne værditilvækst kan i fremtiden være 
med til at kick-starte udviklingen, hvis vi fremover 

arbejder med udbygningsaftaler, udviklingsselskaber 
eller indgår frivillige aftaler. 

Når der i kraft af fortætning og funktionsblanding 
skabes en stigning i befolkningstallet øges 
skattegrundlaget og på sigt serviceniveauet. 

Et godt eksempel på et allerede realiseret projekt med 
et bæredygtigt tilsnit er vores kombinerede tennis- og 
skøjtehal. Ved at slå de to funktioner sammen i én 
bygning, har vi både sparet på anlægsomkostninger og 
driften og udnyttelsen af de knappe arealer i området 
på en mere bæredygtig måde.

Skabelsen af arkitektur af høj 
arkitektonisk kvalitet
Skabelse af arkitektur af høj kvalitet sikres 
ikke nødvendigvis gennem fortætning og 
funktionsblanding, ligesom funktionsadskillelse 
og bymæssig spredning heller ikke gjorde det i 
1950’erne og 60’erne. Men med fortætning og 
funktionsblanding åbnes muligheden for, at der kan 
skabes nye former og sammensætninger, der i sig 
selv vil udfordre arkitekturen.  

Med fortætning og funktionsblanding kan vi også 
skabe nye rammer om fremtidens byliv og dermed 
videreføre den stærke tradition for byrum af høj 
arkitektonisk kvalitet.  Heri spiller det grønne element 
også en vigtig rolle. Et kendetegnende element for 
arkitekturen i Rødovre er sammenhængene mellem  
bygningerne og deres omgivelser, der tilsammen 
udgør helheden. Denne smukke tradition skal vi blive 
ved med at holde fast i.

Legeplads i Milestedet
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En væsentlig forudsætning for livet i Rødovre 
er oplevelsen af at være en del af byens 
samlede fællesskab. Derfor vil vi styrke 
oplevelsen af sammenhæng på tværs af byens 
forskellige barrierer.

Hvis man først har cyklet en tur langs Vestvolden, 
er man ikke i tvivl om, at det grønne bælte udgør 
et sammenhængende rum, der strækker sig fra 
Roskildevej i syd til Islevbrovej i nord. Oplevelse af 
sammenhæng er altså tilstede til trods for at afstanden 
mellem de to punkter nærmer sig fem kilometer. 

I den fremtidige udvikling af byen vil vi styrke 
borgernes tilhørsforhold til byen ved at forstærke  
oplevelsen af byens fysiske sammenhænge. 

Rødovre skæres i dag igennem af store trafikale 
veje, der har en tendens til at adskille livet i byens 
forskellige kvarterer, men de rummer også et stort 
potentiale  for at skabe sammenhæng fra syd til nord 
og fra øst til vest.

En stærk by består af byområder, med hver deres 
særlige og unikke liv, bundet fysisk sammen til en 
helhed, der styrker fællesskabet og tilknytningen.

SAMMENHÆNG
I BYEN

Vestvoldens forløb set mod nord

Vores byudviklingsområder har hver deres 
liv og identitet, der er særligt kendetegnende 
for dem. Dette er en vigtig kvalitet at tage 
udgangspunkt i, når byens udviklingsområder 
skal omdannes og fornyes.  

Det særlige liv
Dét der gør, at vi tiltrækkes af nogle bymiljøer frem 
for andre, kan være svært at beskrive. Men ofte 
har det at gøre med, hvordan vi oplever et kvarters 
identitet og liv. Oplevelsen har typisk rod i en særlig 
stedslig stemning, der opstår i et samspil mellem 
livet, funktionerne og karakteren af byens rum. 

Det særlige liv i byens udviklingsområder er et 
centralt aspekt i forhold til, hvordan vi ønsker at 
udvikle kvaliteten af vores byområder. 
Vores vision er at skabe et byliv for byens borgere, 
der er endnu rigere end det vi oplever i dag, samtidig 
med at vi gør byen mere attraktiv. En af fremtidens 
store udfordringer er tiltrækningen af borgere, så vi 
kan skabe en balanceret  befolkningssammensætning 
og dermed løse byens demografiske udfordringer.

Områdernes eksisterende potentialer
Hvert byområde rummer forskellige potentialer, der 
kan være vigtige afsæt i den fremtidige udvikling af 
et område. Potentialerne i de forskellige byområder 
har forskellig karakter. Det kan være adgangen til 
grønne rekreative arealer, nærheden til en skole, 
adgangen til kulturlivet, muligheden for at handle og 
meget andet. Men fælles for dem gælder, at hvis de 

LOKALE 
FORSKELLIGHEDER

udnyttes, styrker de attraktiviteten og understreger et 
områdes særlige karakter og liv. 

Et oplagt ekesmpel kunne være Rødovre Station, 
hvis potentiale kan give et særligt afsæt i forhold til 
udviklingen af livet i Rødovre Syd.  

Skabelse af forskellighed
Ved at dyrke områdernes lokale forskelligheder kan vi 
skabe forskellige bymiljøer og boligtyper, og dermed 
skabe et mere varieret udbud i forhold til borgerenes 
ønsker og behov. Ved at drage maksimal fordel af 
de forskellige udviklingsområders potentialer kan 
der skabes en stærk bolig- og erhvervsprofil, der kan 
gøre Rødovre endnu mere attraktiv at bosætte sig i, 
hvad enten man er borger eller erhvervsdrivende.

Skolelivet ved Rødovre Skole
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Bylivet præges i høj grad af syv 
kvalitetsparametre, der har stor 
betydning for, hvordan vi oplever 
byens rum. De syv parametre er: 
sanser, funktioner, menneskelighed, 
oplevelser, teknik, sundhed og kultur. 
Vores vision er, at byens fremtidige 
udvikling skal understøtte bylivet 
ud fra en bevidst tilgang til de syv 
kvalitetsparametre. 

KVALITETSPARAMETRE

Byrummet der forbinder Rådhuspladsen med Rødovre Centrum
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En af de grundlæggende præmisser for, om 
et byrum er velfungerende, er hvordan vi 
oplever det på vores krop. Jo mere behagelige 
byrummene er, jo mere komfortable er vi, og 
jo mere overskud giver byen os.

Læ, sol og regn
Kroppen har et enormt fint sanseapperat, der kræver 
ret præcise klimatiske betingelser for at føle sig vel 
tilpas. Derfor er det vigtigt, at byens rum indrettes, 
så de giver den rette mængde læ og sol i forhold til 
den aktivitet, byrummet er indrettet til. Dette gælder 
særligt i byrum med passive aktiviteter. I byrum, hvor 
den fysiske udfoldelse er aktiv, producerer kroppen 
selv ekstra varme. Regn er en anden vigtig faktor, 
vi skal indrette vores byrum efter. Regn opleves ofte 
som en gene, men kan også være med til at gøre 
vores byrum smukke på de tidspunkter af året, hvor 
solen ikke skinner fra en skyfri himmel. 

Lydbillede
Den afgørende faktor er at skabe byrum, hvor 
lydbilledet hænger sammen med og understøtter 
den oplevelse, som byrummet skal forbindes med. 
Lydbilledet i vores byrum spiller – uden at vi ofte 
lægger mærke til det – en væsentlig faktor for, om vi 
får en god eller dårlig oplevelse af byens liv. Opleves 
lydniveauet som støj, opholder vi os typisk kun ganske 

kort tid i byrummet, mens det rigtige lydbillede kan 
bringe os i særlige stemninger og endda være med til 
at fastholde oplevelsen i erindringen i lang tid. Lyd er 
en relativ størrelse og i nogle af byens rum skal lyden 
være lav og meditativ – i andre byrum skal den være 
høj og dynamisk.

Duft
Byens dufte er med til at skabe stemninger og 
giver særlige oplevelser. Ofte kan vi huske et sted 
alene på dets karakteristiske duft. Oplever vi dufte 
som generende, som eksempelvis luftforurening eller 
manglende affaldshåndtering, vil vi automatisk bevæge 
os et andet sted hen. Vores lugtesans stiller krav til 
renligheden i byen, men vil også gerne stimuleres. 

Syn
Vores synssans er vores følesans’ forlængede arm, 
der registrerer lys og farver, som byens udtryk kan 
stimulere og udfordre. Men synet påvirkes også af 
bybilledets linjer og helhedsindtryk. Synet virker 
både tæt på og på lang afstand og stiller dermed krav 
til, at byen er velindrettet og godt proportioneret i 
alle skalaer.  

Smag
At smage på byen kan lyde lidt underligt. Men det 
hænger måske sammen med, at det er et uudforsket 
emne. Smagen kan, ligesom vores øvrige sanser, sætte 
følelserne i gang og skabe oplevelser. Røde æbler i en 
grøn by. Blommer, brombær, pærer – der smager. 

SANSERByens liv og udfoldelse præges i høj grad af 
syv forskellige parametre. Det er vores sanser, 
byens funktioner, graden af menneskelighed, 
oplevelser, teknik, sundhed og kultur. 

Diagrammet til højre viser de syv kvalitetsparametre, 
der tilsammen danner vores kompas for den 
fremtidige udvikling af hele byen. I diagrammet 
er byens liv kernen, og jo flere kvalitetsparametre 
vi formår at integrere i vores byrum, jo bedre 
betingelser skaber vi for byens liv. Med kompasset 
kan vi måle, om nye projekter vil styrke byens liv 
på tilstrækkeligt højt niveau. 

I de følgende syv afsnit gives der uddybende 
eksempler på, hvordan de enkelte parametre 
kan styrke byens liv. Dette gælder ikke bare i 
udviklingsområderne men i byen som helhed.

Mange af Rødovre Kommunes politikker har 
berøringsflader med de syv kvalitetsparametre i 
ovenstående diagram. Arkitekturpolitikkens mål er 
at bidrage til at skabe sammenhæng og give byen og 
livet en smuk form.

De syv parametre handler, helt bevidst, ikke om, i 
hvilken stilart eller stemningsmæssig indretning 
byrummene skal indrettes. De syv parametre 
beskriver, hvilke almene faktorer der sikrer bylivets 
betingelser – uanset stilmæssige præferencer. 

Øverst: Kompas med de syv kvalitetsparametre 
Nedetst:  Vores fysiske omgivelser påvirker sanserne
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Øverst: Midlertidig aktivitet i byens rum - Referencebillede
Nederst: Aktiviteter til alle aldersgrupper - Referencebillede

Med funktioner kan vi skabe et rigere udbud 
af aktiviteter, der er nemt tilgængelige for 
alle og understøtter byens liv i forhold til 
døgnets, ugens og årets rytmer. 

Døgnet, ugen og året
Vores aktiviteter om morgenen er forskellige fra 
vores aktiviteter om aftenen og natten, og hverdagens 
er forskellige fra weekendens. Dette gælder også i 
forhold til årstidernes skiftende klimaer, der iklæder 
byen forskellige farver og ændrer vores måde at 
bruge den på. I kraft af funktionsblanding kan vi 
sikre, at aktiviteterne i byudviklingsområderne  
understøtter vores aktiviteter i forhold til døgnets, 
ugens og årets rytme. 

Et koordineret samspil mellem byens forskellige 
funktioner skal samtidig sikre, at de styrker hinanden 
og skaber synergi.

Ro og aktivitet
Det er vigtigt, at vi skaber et konstruktivt samspil 
mellem de enkelte funktioner, så vores byrum 
kommer alle til gavn, både når vi bruger byen på en 
rolig og på en aktiv måde. Vores behov for ro eller 
aktivitet er forskellig fra person til person. Derfor 
skal byens funktioner understøtte begge muligheder. 

Midlertidige og permanente
Sammensætningen af midlertidige og permanente 
aktiviteter er med til at skabe et bybillede, der 
både rummer det foranderlige og det genkendelige. 
Midlertidige aktiviteter kan skabe overraskelser nu 
og her, mens de permanente giver mulighed for at 
komme igen hele livet. Midlertidige aktiviteter gør 
byen levende og er en god mulighed for at prøve 
initiativer af uden de store omkostninger. 

Alle aldre
Nogle byrum kan være planlagte med hovedvægt på at 
skabe særlige betingelser for bestemte aldersgrupper, 
men sammensætningen af byens aktiviteter skal 
være med til at skabe positive blandinger i byens liv i 
forhold til alle aldersgrupper. Vi skal have aktiviteter 
for alle, men byrum skal ikke være ens. 

FUNKTIONER

Skøjteløb - Referencebillede 
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Øverst: Møde i trygge rammer - Referencebillede
Nederst: Aktiviteter i byens rum - Referencebillede

Byens menneskelighed styrkes, når den 
sociale udveksling og tryghed er høj. 

Social udveksling
Jo mere fodgænger- og cykelvenligt vi indretter 
byen, jo flere mennesker vil vi møde i byens rum, 
og dermed stiger byens sociale udveksling. En af de 
vigtigste målsætninger er at etablere stærke rammer 
om byens mange steder, hvor folk mødes. 
Stærke sociale mødesteder relaterer sig ofte 
til arealerne omkring foreninger, skoler, 
daginstitutioner m.m. og jo større interaktionen er 
imellem funktionerne og de offentlige rum, jo større 
er muligheden, for at mødestederne kan fungere som 
katalysator for byens liv. 

Tryghed
Hverdagslivet og foreningerne skal være mere 
synlige – de skaber sammenhold og tryghed. For 
at byens rum skal opleves trygge, er det vigtigt, at 
der hele tiden er mennesker, der holder øje med 
hinanden. 
Ved at blande byens funktioner – både inde og ude 
– kan vi sikre, at der hele tiden er liv og aktivitet 
i byens centrale rum, hvilket styrker det sociale 
nærvær og nærheden. Ved at blande funktioner kan 
vi sikre, at vores byudviklingsområder virker trygge 
og aktive på alle tidspunkter. 

Byliv og social mangfoldighed
En vigtig forudsætning for at skabe sociale og 
mangfoldige byrum er, at vi giver plads til hinanden 
og tillader, at vidt forskellige aktiviteter kan ske side 
om side. Social mangfoldighed relaterer sig ofte 
til blandingen af segmenter i forhold til alder, køn, 
etnisk, faglig og økonomisk baggrund. 
En stærkere sammenbinding af byen vil være med 
til at styrke sammenhængskraften på tværs af byens 
store veje, og dermed vil borgernes tilhørsforhold til 
byen som helhed styrkes.

Inddragelse
Borgernes inddragelse i byens udformning og 
muligheden for at være initiativtagere til nye 
aktiviteter vil styrke de lokale initiativer og 
frivilligheden.

MENNESKELIGHED

’Motion for alle løbet’ i Rødovre
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Vand skaber oplevelser i byens rum - Referencebillede

Oplevelser er med til at gøre byen levende og 
spændende at bevæge sig rundt i. Høj tæthed  
mellem byens oplevelser gør os i højere grad 
tilbøjelige til at gå, hvilket igen er en vigtig 
forudsætning for at styrke oplevelsen af et 
rigt og attraktivt hverdagsliv i byens rum. 

Erfaringerne viser, at de fleste mennesker er villige 
til at gå omkring én kilometer uden hvil eller ophold. 
Dette forudsætter dog, at turen indeholder oplevelser 
undervejs. Fortætning og funktionsblanding handler 
om at skabe et tæt og varieret udbud af oplevelser, 
der kan danne netværk og binde byen sammen.

Naturen
Byens grønne overskud er en af vores vigtigste 
attraktioner, der skaber rige oplevelser. Alene i kraft 
af naturens skiftende karakter skabes der oplevelser 
og foranderlighed i bybilledet året rundt. Naturen, 
som ressource, kan skabe mangfoldige oplevelser, 
hvad enten man er aktiv eller passiv. 

Noget at kigge på
Når vi bevæger os imellem byens bygninger, er det 
vigtigt, at der er noget at kigge på i bygningernes 
stueetager. Oplevelser genereres, når der er åbenhed 
og synlige aktiviteter fra gaden.

Sanseindtryk
Oplevelser kan også genereres gennem alle vores 
sanser. De kan være synlige eller usynlige. De kan 
lede os og samle os. De kan være med til at give 
et byrum et dynamisk eller et roligt præg. Det kan 
være vand, lys, farver, belægninger – der er næsten 
ingen grænser. 

Kunst, installationer m.m.
Kunst og installationer taler til os på en anden måde 
end sanseindtrykkene. Kunsten har en afsender og 
en modtager, og den kræver, at man interagerer og 
tager en form for stilling. Kunst i byens rum, som 
på forskellige måder inddrager byens liv, er en stærk 
tendens, der har vundet frem i de seneste år. 

OPLEVELSER

Kanalen langs Vestvolden
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Øverst: Tilgængelighed og tryghed ved Rødovre Stationscenter
Nederst: Lokal afledning af regnvand - Referencebillede 

Renholdelse af byens rum - Referencebillede

Et højt teknisk niveau gør byen velfungerende 
og sikrer,  at vi kan bruge vores opmærksomhed 
på at nyde bylivets kvaliteter.

Tilgængelighed
Tilgængelighed handler om, at alle skal kunne 
komme ubesværet frem, uanset hvem man er, og 
hvordan man færdes. Jo mere tilgængelig byen er, 
jo mere tilgængelig vil den opleves, og jo mere 
mangfoldig og rigt et byliv vil vi få. Når der laves 
tiltag, der kan påvirke byens liv, er det vigtigt at 
arbejde indgående med trafikanalyser og flowruter, 
der kan lede strømmen af byens trafik uforstyrret 
gennem byen. Byens liv vælger den korteste vej 
med mindst modstand og opholder sig der, hvor der 
skabes de bedste rammer.
Tilgængelighed gælder for alle transportmidler, 
både for bilerne og for den kollektive, for cykler, 
knallerter, motorcykler og andet. Og i sidste ende er 
vi alle sammen fodgængere.

Hastighed
Indretningen af byens rum skal sikre den rette 
hastighed mellem byens trafikanter, så man kan 
færdes med stor tryghed. I byens mest centrale 
rum vil vi arbejde for, at trafikken indrettes på den 
gåendes præmisser og dermed giver plads til byens 
liv i gaderne og på pladserne. 

Inventar
Vi tager ofte byens inventar for givet i det daglige, 
men byens inventar er et vigtigt element i forhold til 
at skabe et velfungerende byliv af høj kvalitet. 

Byens inventar tjener to funktioner.  Den ene funktion 
er at gøre livet mere funktionelt og velfungerende. 
Den anden er, at byens inventar, med den rette 
strategi, kan være med til at gøre byen smukkere og 
derved bidrage til at styrke byens samlede identitet. 
Ligesom alt andet vi placerer i byens rum, er byens 
inventar i høj grad med til at påvirke byens billede. 

I kraft af byens inventar kan vi derfor skabe en både 
smuk og velfungerende by, når vi løser alt fra den 
daglige affaldshåndtering til byens udsmykning 
med blomster. 

Opmærksomheden på velfungerende byinventar, 
der beriger bybilledet, gælder over alt. Både i vores 
grønne og urbane byrum. 

Regnvandshåndtering
En af fremtidens store udfordringer i forhold til at 
skabe en velfungerende by er, hvordan vi håndterer 
de klimatiske forandringer, der gør vores vejr mere 
ekstremt. Først og fremmest gælder det de stigende 
nedbørsmængder, som vi allerede har oplevet 
konsekvensen af i de seneste år. Men vi skal også 
indrette byen i forhold til, at vi fremover vil opleve flere 
hedebølger og vindforhold, der bliver mere ekstreme.

TEKNIK
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Øverst: Gåture i smukke rammer - Referencebillede
Nederst: Motion i grønne rum - Referencebillede 

Ved at skabe en grønnere by med forbedrede 
forhold for gående og cyklende, og hvor der 
samtidig tilføres nye sunde funktioner, kan vi 
styrke borgernes sundhed og byens karakter. 

Den grønne by
Byens grønne elementer er smukke at se på samtidig 
med, at de gør luften renere. Forskninge viser, at 
grønne byrum har en sundhedsfremmende effekt 
på byens liv. I takt med at afstanden mellem vores 
bolig, arbejds- eller opholdssteder og byens grønne 
elementer gøres kortere reduceres antallet af 
stresstilfælde. 
Er vores afstand til byens grønne rum kortere end 
300 meter, vil det virke som et integreret element i 
vores hverdagsliv, hvor imod en afstand på over en 
kilometer i mange tilfælde bevirker at vores brug af 
de grønne rum udskydes til weekenden.
Et andet vigtigt aspekt ved byens grønne beplantning 
er, at specielt træerne binder partikler til løvet og 
giver en renere og sundere luft. 

God gå-kvalitet
Ved at styrke byens grønne karakter, kan vi gøre det 
endnu mere oplagt for borgerne at vælge at gå, løbe 
og cykle. Jo flere der går, løber og cykler, jo bedre 
bliver folkesundheden, og jo mere gavner det vores 
omgivende miljø. 

Sunde funktioner
Sundhed og bevægelse går hånd i hånd. Derfor skal 
der være flere muligheder for bevægelse i byens 
rum. Spændende og veltilrettelagte funktioner 
øger incitamentet og lysten til bevægelse og skaber 
samtidig et levende byliv. 

SUNDHED

Øverst: Sportsaktiviteter i byens rum - Referencebillede
Nederst: Rekreative oplevelser på Vestvolden
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Øverst: Kulturbegivenhed i byens rum - Referencebillede
Nederst: Vestvolden

Når vi udvikler byen og skaber rammerne om 
det rige hverdagsliv, er der to aspekter ved 
kulturen, der er vigtige at have med. Det ene 
er vores forhistoriske kulturarv. Det andet er 
den kultur, der definerer os i dag og i morgen.

Bygningskultur
Byens kulturarv hænger nøje sammen med byens liv 
og identitet. Ved at tydeliggøre byens kulturarv som 
en del af vores fysiske rammer gør vi fortællingen 
om vores identitet nærværende. Vores rapport 
Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i 
Rødovre er dels udarbejdet for at kortlægge vores 
fysiske kulturarv, og dels beskriver den, hvordan vi i 
fremtiden kan styrke kvaliteten af vores fysiske arv i 
kraft af vores plandokumenter. 
Kulturarven behøver på ingen måde at være en 
klods om benet. Spor af kulturens arv kan ofte være 
med til at give et særligt afsæt i byplanen og bryde 
ensrettede stereotype tendenser og skabe noget 
unikt. Vi har en stærk tradition, som vi vil bære med 
ind i fremtiden.

Bylivets kultur
Et vigtigt element i forhold til at skabe et levende 
byliv er at stimulere byens kulturliv. Kultur handler 
om adfærd, og jo bedre byens rammer stimulerer 
vores adfærd, jo bedre bliver kulturen. Det handler 

både om at skabe formidling i den måde, vi indretter 
byens rum på, samt at skabe plads til at den nye 
kultur vokser frem. 

Naturens kultur
Store gamle træer skaber identitet og giver karakter. 
Deres størrelse og alder er dragende. De skifter 
karakter i takt med årstiderne og vokser år for år 
og er med til at forandre byen i takt med, at vi selv 
bliver ældre. Nogle træer i byen er ældre end de 
omkringliggende bebyggelser og fortæller på den 
måde om landskabets karakter, inden byen kom til. 
Så når vi værner om og bevarer naturens kultur, er 
det både for at skabe karakter, men samtidig for at 
holde fast i stedets ånd og historie. Både inden for 
dyreriget og plantelivet rummer byen unikke arter, 
der enten er truede, eller der kun findes i Rødovre.

Vestvolden som eksempel
Vestvolden har i mange år virket som en barriere i 
byen. Men i disse år bliver der gjort en stor indsats 
for at formidle stedets bygningskulturhistoriske 
kvaliteter og gøre stedet til et attraktivt område for 
byens udfoldelse i naturkulturens rammer. Langsomt 
er Vestvolden ved at blive omdannet til et samlende 
rum for byens udfoldelse.

KULTUR
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Byens rum formes primært i kraft af 
tre fysiske elementer: byens flader, 
byens indramning og byens inventar. 
Med disse tre elementer kan vi forme 
byens rammer og realisere vores 
vision for livet i byen.

Espevang

BYENS RUM
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og variere i et væld af farver og materialiteter. Fladen 
kan have en glat eller stoflig karakter: Grus, asfalt, 
chaussesten, et vandspejl, græs m.m. Belægninger 
kan virke varme eller kolde og fordre aktive eller 
passive aktiviteter. Med byens flader kan vi styrke 
byens tilgængelighed og gøre den mere tryg og 
sikker at færdes i. 

Aktiviteter
I kraft af fladernes design kan vi gøre det endnu 
mere oplevelsesrigt at færdes i byens rum til fods 
eller på cykel, og derved styrker vi samfundets 
bæredygtighed og gør byen mere menneskelig. 
Udformningen af byens flader kan invitere til 
aktiviteter, der fremmer byens sundhed og kulturliv. 
Det kan gøres simpelt eller avanceret. Med hvide 
streger kan man hurtigt kridte banen op til et 
sæbekasseløb, eller man kan male et bånd igennem 
byen, der forbinder og formidler kulturen. 

Byens gulv
Legen, kunsten og livet udfoldes på og i kraft af 
fladen. Byens flade er indbegrebet af forstaden. 
Det vandrette plan, der repræsenterer landskabets 
udstrækning og det åbne rum. Vores vision om at 
skabe arkitektur af høj kvalitet gælder i særdeleshed 
fladen, der ofte går under betegnelsen ”byens gulv”.

Fremtidens udfordring
En stor udfordring for fremtidens bæredygtige 
samfund er vores håndtering af regnvandet. En af 
årsagerne til, at vi i fremtiden vil opleve voldsommere 
regnskyl er, at byens hårde uigennemtrængelige 
belægninger leder vandet for hurtigt igennem 
kloarksystemet. Lokal afledning af regnvand (LAR) 
er derfor en vigtig præmis for fremtidens udformning 
af byens flader. Det kan f.eks. ske ved at etablere 
flere grønne flader, hvor regnvandet kan trænge 
igennem og sive langsomt ned til grundvandet. 

Lokal afledning af regnvand - BroparkenAktiviteter på fladen - Referencebillede

Byens rammer dannes primært i kraft af 
tre fysiske elementer: byens flader, byens 
indramning og byens inventar. Med de tre 
elementer kan vi skabe byens rammer og 
realisere vores vision for fremtidens rige 
hverdagsliv.

I de følgende tre afsnit beskrives, hvordan 
formgivningen af byens rammer påvirker vores 
adfærd, og der gives eksempler på, hvordan vi 
med formgivningen kan realisere vores vision. I 
virkelighedens verden er rammens tre elementer 
ikke altid adskilte, men for enkelthedens skyld har 
vi valgt at beskrive dem hver for sig.

Byens bygninger er i høj grad med til at skabe 
indramningen om byens rum. Men da vi stiller en 
række udvidede krav til dem, har vi valgt at beskrive 
dem for sig i næste kapitel. 

BYENS FLADER

Fladens form og materialer påvirker vores adfærd 
overalt, hvor vi færdes. Går man eksempelvis en tur 
rundt om Damhussøen, kan man opleve, hvordan et 
simpelt skifte i stibelægningens farver og materialitet 
bevirker, at gående og cyklende holder sig i hver 
sin side af stien. De gående og løbende færdes på 
den lyse belægning, mens de cyklende kører på den 
mørke belægning. 

Fladen rulles ud
Når vi formgiver byens flader, er vi i høj grad med 
til at skabe de oplevelses- og adfærdsmæssige 
kvaliteter for byens liv. Effekten af fladens 
udformning kan sammenlignes med, når den røde 
løber rulles ud. Fladen skaber en visuel forbindelse 
fra ét sted til et andet og fortæller, at en funktion 
virker herfra og dertil. Den fortæller, hvem den er 
tiltænkt og tydeliggør, at der er tale om en særlig 
funktion. Materialet kan være landskabelige eller 
menneskeskabte elementer.

Oplevelser
Med byens flader kan vi styrke oplevelserne ved at 
færdes i byen. Fladen kan variere i former, fra det 
lige til det snoede, fra det formelle til det uformelle 

Oplevelsessti på Grøndalslund Kirkegård
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afskærmning i forhold til vind. Vi går typisk der, 
hvor solen er og sidder gerne op ad en mur, det 
beskytter vores ryg og skaber læ. Det kan også være 
en overdækning, der skaber ly for regnen. Solen og 
vinden er to væsentlige parametre for, hvordan vi 
indretter og bruger byens rum. Særligt i de byrum 
hvor vi mødes og tager ophold, gælder det om altid 
at have de bedste betingelser – når solen skinner, og 
der er læ, så føles byen rar. 

Byens skala - det intime og det storslåede
Byrummets tæthed og skala er en vigtig faktor for, 
om vi oplever et byrum som værende komfortabelt. 
Når plænen foran Rådhuset er fyldt – eksempelvis 
til koncerter eller til byfester – oplever vi det som 
inviterende, hyggeligt og festligt. Men i det daglige, 
når plænen er tom, virker rummet stort i forhold til, 
hvis man skulle indtage rummet alene. Vi reagerer 
instinktivt på byrummets skala i forhold til, om 
det passer til dets funktion. Vi søger de steder, hvor 
det føles mest hyggeligt og behageligt. Med byens 
indramning kan vi sørge for at have et veltilpasset 

hierarki af pladser i forskellige størrelser, der passer til 
dets funktioner - både de små og intime og de storslåede. 

Fortætning skaber karakter
Med en fortætning af byens indramning kan vi gøre 
byen grønnere eller tættere bebygget, eller vi kan 
gøre begge dele. En fortætning af byens bygninger og 
funktioner betyder, at vi kan samle flere funktioner 
på ét sted og derved skabe mere plads til byens 
grønne overskud. Ved eksempelvis, i fremtiden, at 
integrere nogle af byens store parkeringspladser i 
bygningerne kan vi enten skabe plads til nye grønne 
byrum eller skabe en tættere bebyggelsesstruktur. 

Indramningen vil stå i mange år
Byens rammer tager tid at etablere, og hvad enten 
det er en bygning eller beplantning, kommer de ofte 
til at præge bybilledet i mange år. Derfor kræver det 
nøje overvejelser og analyser af fremtidens behov. 
Den umage vi gør os i starten, kommer mange gange 
tilbage. 

Den lodrette flader i forskellige højder - Carlsro

BYENS INDRAMNING

Rammen skaber rum
Byens indramning dannes i kraft af byens lodrette 
facader. Det kan enten være landskabelige eller 
menneskeskabte elementer, der danner den rumlige 
afgrænsning. Det kan være en hæk, et hegn, en væg 
der giver læ eller en bygningsfacade i flere etager. 
To parallelle flader kan tilsammen danne et sti- 
eller gaderumsforløb, som man kan opleve det på 
Grøndalslund Kirkegård. Byens indramning kan 
både lede os igennem byen, eller danne rammen om 
en plads og et mødested, som eksempelvis Islev Torv. 
Karakteristisk for Rødovre som helhed er, at byens 
indramning dannes i varierende sammensætning 
mellem det grønne og det byggede, og at indramning 
oftest danner åbne uafsluttede rumforløb. 

Hvordan vi bruge byens rum
Byens indramning har stor betydning for, hvor vi 
opholder os, og hvordan vi bruger byen. En vigtig 
præmis for byens indramning er, at den kaster 
skygger i løbet af dagen, og at de skaber god 

Beplantningen skaber et grønt rumforløb - Grøndalslund Kirkegård
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kategorier: funktion, menneskelighed og teknik. 

Oplevelser og aktiviteter
Byens inventar skaber ekstraordinære oplevelser 
og aktiviteter i byen. Både for den enkelte og for 
forskellige grupper. Byens inventar kan skabe 
oplevelser, formidle kulturen og understøtte 
sundheden i form af bevægelsesaktiviteter. Det kan 
være informationstavler ved indgangen til byens 
parker, der fortæller om stedets kulturarv og naturens 
seværdigheder. Det kan være små vanddysser, der 
fylder et byrum med tåge, som fanger solens farver. 
Det kan være en legeplads fyldt med blomster til 
fælles glæde og gavn for små børn og deres forældre. 

Alle inkluderes
Ved at sætte forskellige typer af funktioner sammen 
kan vi gøre vores byrum tilgængelige for flere 
målgrupper på én gang. Er man eksempelvis en 

familie på fire i hver sin aldersgruppe og med hver 
sine interesser, så vil det være fantastisk, hvis man 
kan udfolde sine aktiviteter samme sted. Med byens 
inventar kan vi i langt højere grad fortætte vore 
aktiviteter og derved komme hinanden mere ved. 
Det er byens grundlæggende præmis.

Smukke byrum
Byens inventar kan med den rette strategi være 
med til at gøre byen endnu smukkere og bidrage 
til at styrke byens samlede identitet. Med en 
målsætning om at skabe en by af høj funktionel og 
arkitektonisk kvalitet vedtog Rødovre Kommune 
i 2005 en designmanual for byens rum. Manualen 
skaber sammenhæng og identitet i udvælgelsen 
af produkter, hvor der lægges vægt på tidløshed, 
funktionalitet og det, at Rødovre er en relativ ung 
kommune. Manualen revideres løbende i takt med, 
at Kommunalbestyrelsen finder behov for det.

Rødovremasten - Rødovrevej

BYENS INVENTAR

Byens inventar spiller tre væsentlige roller i 
forhold til, hvordan vi oplever byen. For det 
første kan byens inventar opfylde en række 
basisbehov, der gør byen funktionel i det 
daglige liv. For det andet kan vi med byens 
inventar skabe ekstraordinære aktiviteter og 
oplevelser. For det tredje er byens inventar 
med til at skabe byens identitet.

Basisbehov
Opfyldelsen af byens basisbehov sker eksempelvis 
i kraft af gadernes belysning, der gør, at vi kan 
færdes trygt og bruge byen, når mørket falder på. 
Byens skilte  med gadenavne viser os vej, byens 
overdækkede busstoppesteder giver os ly for 
regnen, og affaldsspandene samler vores affald. 
Byens inventar er også med til at styrke byens 
tilgængelighed. For eksempel i form af ledelinjer, 
cykelstativer, håndliste eller bænke, hvor man 
kan tage en kort pause. Set i forhold til vores syv 
kvalitetsparametre, kan byens inventar være med 
til at løse en række basisbehov inden for de tre 

Øverst: Inventaret bruges som ledende elementer - Broparken
Nederst: Buslæskærm og informationstavle - Rødovre Parkvej
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Bygningernes arkitektur har en 
direkte indvirkning på byens ramme 
og dermed hvilke betingelser, vi 
skaber for byens liv. Ved at sætte 
fokus på fem arkitektoniske faktorer 
kan vi bruge fremtidens bygninger 
til at styrke rammerne og livet i byen.

Daginstitutionen Græshoppen

BYENS BYGNINGER
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Daginstitutionen Græshoppen

Nordic Built Charter
Rødovre Kommune har den 1. oktober 2012 tiltrådt 
Nordic Built Charter, der er et initiativ under 
Nordisk Ministerråd med det dobbelte formål at 
understøtte innovation og udvikling i den nordiske 
byggebranche og styrke branchens eksportpotentiale 
med udgangspunkt i de særlige kvaliteter, der 
kendetegner den nordiske byggetradition. Nordic 
Built Charter formulerer ti principper for de 
bebyggede omgivelser: 
• De skal være skabt for mennesker, og de skal 
   fremme livskvalitet.
• De skal flytte grænserne for bæredygtighed. 
• De skal forene bylivet med naturens kvaliteter. 
• De skal tilstræbes CO2-neutrale set over 
  hele deres livscyklus. 
• De skal bygge på det bedste fra den nordiske  
  designtradition (funktionelt, gennemtænkt, æstetisk). 
• De skal være robuste, holdbare, fleksible og tidløse. 
• De skal være tilpasset lokale forhold og udnytte 
   lokale ressourcer.
• De skal etableres og vedligeholdes med vægt på 
   åbenhed, samarbejde og videndeling på tværs af grænser, 
  fagområder og organisationer gennem transparente 
  beslutningsprocesser. 
• Der skal anvendes løsninger og koncepter, der er 
  skalerbare, og som kan bruges globalt. 
• De skal have nytteværdi for mennesker, for erhvervslivet 
  og for miljøet.

Ved at sætte fokus på fem arkitektoniske 
faktorer kan vi bruge fremtidens bygninger 
til at styrke rammerne og livet i byen.

Byens bygninger beskrives i et selvstændigt 
afsnit, fordi bygningernes arkitektur har en direkte 
indvirkning på byens ramme og dermed hvilke 
betingelser, vi skaber for byens liv. 

I det første afsnit beskrives, hvordan vores 
arkitekturpolitik varierer i udviklingsområderne 
i forhold til resten af byen. Dernæst beskrives de 
fem arkitektoniske faktorer, der er ledetrådene for 
arkitektur i udviklingsområderne.
De fem ledetråde er:
Funktionsblanding
Bæredygtighed
Indramning af byens rum
Bygningen som orienteringspunkt
Facader

Kombineret skøjte- og tennishal



54 55

Byens bygningerRammer om livet  

Når vi i fremtiden sætter fokus på en stigende 
grad af funktionsblanding, hænger det sammen 
med vores vision om at skabe et fortættet byliv, 
der er mere attraktivt, levende og bæredygtigt. 

Udbuddet og oplevelsen af nærhed stiger
Når byens funktioner blandes og fortættes, samles 
flere aktiviteter på et sted. Den afledte effekt er et 
større udvalg af tilbud, og at det vil tiltrække flere 
mennesker. Resultatet er, at byens liv bliver mere 
attraktivt. Dels fordi udbuddet og oplevelsen af 
nærhed stiger, og dels fordi det sociale nærvær 
styrkes. I Rødovre er målsætningen, at man både 
skal opleve nærheden til lokalsamfundet samtidig 
med, at vi har storbyens muligheder. 

Tryghed og aktivitet
Forskellige funktioner virker på forskellige 
tidspunkter af døgnet. Butikkerne og erhvervslivet 
er aktivt om dagen, kultur- og fritidslivet er aktivt 
om eftermiddagen, om aftenen og i weekenden, 
og mange er hjemme i deres boliger om aftenen. 
Ved at blande funktionerne i byens bygninger kan vi 
skabe oplevelsen af, at byen er levende hele døgnet 
og dermed mere tryg at færdes i. Særligt er det 
vigtigt, hvilke funktioner vi placerer i bygningernes 
stueetager, da oplevelsen mellem ude og inde 
her er stærkt forbundet. Hvis der er tydeligt liv i 
stueetagerne, opleves byen også mere tryg. Hvis 
livet er aktivt, opleves byrummet levende.

Synergier
Når byens funktioner blandes, kan der i højere grad 
skabes et netværk af funktioner, der understøtter 

FUNKTIONSBLANDING

hinanden og skaber synergi. Funktionsblanding 
handler om at skabe strategiske sammensætninger, 
der  understøtter byens liv.

Tilgængelighed styrkes 
Med en blanding og fortætning af byens funktioner 
reduceres behovet for transport, gå- og 
cykelafstanden bliver mindre, tilgængelighed styrkes og 
bæredygtigheden øges. 

Nye sammensætninger
De nye muligheder for sammensætninger af 
funktioner stiller krav til bygningernes arkitektur, 
men åbner også mulighed for nye bygningsformer 
og udtryk. 

Fortvejs butikstorv

UDVIKLINGS-
OMRÅDERNE OG 
RESTEN AF BYEN

De fem udviklingsområder kalder på hver deres måde 
på byudvikling. En væsentlig årsag til, at vi ønsker 
at være på forkant og stille krav til arkitekturen 
og indramningen af byen i disse områder, er, at de 
alle er omdrejningspunkter og centrale mødesteder 
for livet i byen. I og med at det er her, at byens liv 
samles, har det også stor betydning for livets kvalitet 
og byens identitet, at vi skaber stærke rammer for 
livet i disse områder. 

Livet i byens øvrige kvarterer, der primært består 
af boligområder, hvor der leves et lokalt liv, og det 
primært er beboerne der færdes. Rammerne i disse 
områder rummer allerede mange kvaliteter, der ikke 
kræver store forandringer, men snarere, at vi styrker 
kvaliteten af det, der er, det vi kender og det vi godt 
kan lide.

Aktuelle udviklingsområder:
Islev Nord -  a

Islevdal Erhvervskvarter - b
Bykernen - c 

Korsdalskvarteret - d
Rødovre Syd - e

Rødovre set fra syd
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BYGNINGEN SOM 
ORIENTERINGSPUNKT

Et vigtigt element i byens struktur er, at der 
skabes et naturligt hierarki mellem byens 
bygninger, der gør det nemt at orientere sig. 

Pejlemærker
Stærke orienteringspunkter leder os nemt gennem 
byen og har tiltrækningskraft til at skabe liv omkring 
sig. Derfor er det vigtigt at bruge bygningernes 
arkitektur og funktioner til at skabe fysiske 
pejlemærker og orienteringspunkter. 

Bygningernes hierarki
Ved at udpege centralt placerede bygninger 
som orienteringspunkter skabes der et naturligt 
hierarki og en differentiering i forhold til, hvordan 
bygningernes arkitektur kan fremtræde udadtil. 
Alle bygninger behøver ikke at være arkitektoniske 
perler på højeste niveau, men byens fysiske 
omdrejningspunkter stiller vi særlige krav til. De 
er både identitetsskabende og kan være vigtige 
samlingssteder for byens liv. 

Øverst: Irmas gamle kafferisteri  
Nederst: Vandtårnet på Tårnvej

INDRAMNINGEN 
AF BYENS RUM

Relationen mellem byens bygninger er med 
til at styre balancen for, hvordan vi opfatter 
et byrum. Populært sagt, så er byens 
bygninger med til at definere livet imellem 
husene. 

En vigtig præmis for at skabe succesrige byrum 
af høj kvalitet er, at byrummet er indrettet og 
dimensioneret i forhold til, hvordan det skal 
opleves, og hvor mange mennesker der færdes i 
byrummet. En række forudsætninger gør sig i den 
sammenhæng gældende.

Byrummets skala
Afstanden imellem byens bygninger og deres 
højde er med til at definere byrummets skala og er 
afgørende for, om et byrum virker stort eller lille, 
om det er storslået eller intimt. Et godt byrum er 
tilpasset til den ønskede stemning, brug og hvor 
mange mennesker, der vil færdes i rummet.

Grøn og bymæssig samtidig
Kombinationen mellem at skabe en by, der både 
er tæt og samtidig grøn og åben, er en særlig 
udfordring. Hvordan kan man både blæse og 
have mel i munden? Vi kan drage en parallel 
til musikken. Her er det betragteligt sværere 
at spille med to hænder end én på et klaver – 
men resultatet bliver meget mere levende og 
svingende. Kombinationen mellem at skabe en 
tæt og levende by, der samtidig er frodig og grøn, 
rummer mange stærke muligheder. Det er et felt, 

hvor der stadigvæk er meget at udvikle.

Orientering efter solen
God orientering i forhold til solens bevægelse er en 
vigtig faktor, når bygninger indrammer byens rum. 
Bygningernes placering bidrager til kvaliteten af 
byens liv ved at skabe rare temperaturforhold, hvad 
enten man har behov for skygge eller lys og varme. 
Bygningernes indramning af byens rum påvirker i 
høj grad, hvor vi sidder, hvor vi går osv.

Forside/bagside
En bygnings facader er sjældent ligeværdige. Ofte 
skaber de en forside og en bagside og dette er et 
vigtigt element i forhold til bygningens indramning 
af byens rum. Forside/bagside-relationen skal 
passe nøje sammen med livets naturlige udfoldelse 
i byens rum. 

Islev Torv
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Øverst: Islev Vænge
Nederst: Islev Kirke

FACADER

Arne Jacobsen sagde: ”Hvad enten man kigger på 
en bygning fra barokken, fra renæssancen eller fra 
nutiden – dem, man har mest lyst til at se på, dem, 
man beundrer, de er alle sammen velproportionerede, 
det er helt afgørende. Og dernæst kommer stoffet – 
at man ikke blander forkerte materialer sammen. 
Og ud af dette kommer selvfølgelig farven – og 
tilsammen helhedsindtrykket.” 

Fremtidens materialer og byggeteknik
At arkitekturen tager form og udtryk efter troen på 
nutiden og fremtiden er et centralt aspekt, både for 
den arkitektur, der blev kendetegnende for Rødovre 
og dén, som gjorde sig gældende for Arne Jacobsen. 
Vi skal bekende os til fortidens lærdom, men bruge 
fremtidens materialer og byggeteknik og give vores 
bygninger en form, der på kunstnerisk vis danner 
helhedsindtrykket. 

Et levende samspil
Helhedsindtrykket gælder både en enkelt bygnings 
brug af moderne og nutidige materialer, men også 
helhedsindtrykket i forhold til de omkringliggende 
bygninger. Et levende samspil imellem to bygninger 
skabes ved, at forskellighed og ensartethed sættes 
sammen på den rigtige måde. Her kan der igen 
drages en parallel til Arne Jacobsens førnævnte citat. 
Et levende samspil kan også opstå i spændende 
relationer mellem nyt og gammelt. En gammel 
bygning kan, selvom den ikke nødvendigvis er 
bevaringsværdig i sig selv, være med til at sætte den 
nye arkitektur i perspektiv. På den måde kan vi sætte 
livets og byens udvikling i scene på nye måder og 
skabe identiet.

Grønne facader
En spændende udfordring for den fremtidige 
arkitektur bliver at skabe bæredygtige byggerier, 
der er bygningskunst af højeste kvalitet. At det skal 
være med til at styrke byens grønne profil er oplagt. 
Det kan være på byens facader og tage, hvor der i 
fremtiden er behov for at forsinke regnvandet og 
isolere på alternative måder. 

Den femte facade
Man taler ofte om taget som den femte facade. Dette 
gør sig også gældende i Rødovre, hvor det i mange 
villaområder og rækkehusbebyggelser er taget, der 
er det mest synlige element. Af samme grund stiller 
vi de samme krav til byens tage som byens facader.

Åbenhed skaber tryghed
En vigtig præmis for byens facader er, at der etableres 
den rette åbenhed imellem inde og ude. Det gælder 
både offentligt tilgængelige bygninger og private 
boliger. Åbne facader er med til at skabe tryghed, 
når man færdes i byen om aftenen. Dels fordi det 
giver lys, og dels fordi vi bedre kan holde øje med 
hinanden. Åbenheden i mellem vores byrum og 
byens offentlige bygninger, hvor der er aktiviteter 
for borgerne, vil være med til at forbinde livet inde 
og ude. Når vi kan se, hvad der foregår, bliver byen 
automatisk mere levende, og vi drages på den måde 
mere til at deltage.  

Håndværkets kvalitet
Til trods for de fordele som digitaliseringen og 
industrialiseringen af byggeriet giver, skal vi ikke 
miste erkendelsen af håndværkets kvaliteter, og at 
byggeriet skal relatere sig til kroppens skala, som er 
den afgørende faktor for, at vi føler os tilpas.
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Grønne tage - Referencebillede

BÆREDYGTIGHED

I de kommende år vil vi sætte fokus på at 
skabe bygninger, der belaster vores miljø 
mindst muligt. 

Tre udfordringer
En af de store udfordringer bliver at skabe bygninger, 
der er så bæredygtige som muligt i forhold til 
udledningen af CO2, afledningen af regnvand og 
knapheden med klodens ressourcer.

Fem fokuspunkter
Vores primære fokusområder på bygningsområdet 
er at se på bygningernes samlede levealder, 
etableringen af grønne tage og facader, bedre 
isolering og en mere effektiv energiforsyning. 

Ved at se på bygningernes samlede levealder kan 
vi bidrage til at reducere ressourceforbruget i 
byggeriets samlede levetid.

Grønne tage og facader har to positive effekter i 
forhold til bæredygtigheden. For det første er det 
isolerende (både sommer og vinter) og for det andet 
skaber det lokal afledning af regnvandet (LAR). 

Bedre isolering og energiforsyning stiller nye 
tekniske krav til vores bygninger. Dem skal vi 
have til at gå op i en højere enhed, så vi kan skabe 
fysiske rammer af høj kvalitet. Vores mål i forhold 
til energiforbruget er at forbruge mindre og udnytte 
bedre. 

Solceller - Referencebillede
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Byens arkitektoniske arv er i høj 
grad vores fundament og en vigtig 
forudsætning at bygge videre på. 

Valhøj Skole

DEN ARKITEKTONISKE ARV
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side om side, og fordi Rødovre i dag er Danmarks 
tredje tættest befolkede kommune og nært forbundet 
med resten af Hovedstadsregionen. 

Den nye by
Rødovre er, set i forhold til landets historiske 
købstæder, en ganske ung by. Men sammenlignet 
med landets øvrige forstadsbyer, hvor hovedparten 
af Danmarks befolkning bor, er Rødovre et eksempel 
på en af de første forstæder i Danmark, hvor 
modernismen i arkitekturen for alvor tog fart, og 

hvor velfærdssamfundet blev grundlagt. Åbenheden 
over for det nye, og troen på at man kunne skabe en 
endnu bedre by, end den man kendte, var en stærk 
drivkraft i byens udvikling. 

Spredning og funktionsadskillelse
I slutningen af 1800-tallet havde industrialiseringen 
skabt en befolkningsmæssig fortætning af 
storbyerne, der, kombineret med dårlige sanitære 
forhold, gjorde dem sundhedsfarlige at bo i. 
Udviklingen af den nye bys struktur blev derfor i 

2011 - Rødovre er fuldt udbygget1945 - Store dele af Rødovre består af landbrugsarealer

BYEN BLEV TIL

Udviklingen af byen, som vi kender den 
i dag, tog for alvor fart i starten af det 
20. århundrede og kulminerede med 
velfærdssamfundets fremvækst i 1950’erne 
og 1960’erne. I en periode fra 1930’erne til 
1970’erne (Rødovre var i 1954 Danmarks 
største byggeplads) udviklede Rødovre sig 
fra primært at være landbrugslandskab til at 
være en fuldt udbygget forstadskommune. 

Byens DNA
I rådhusets arkitektur iscenesættes historien om 
forstadens identitet på en klar måde. På bygningens 
østlige side danner bygningen rammen om bylivet, 
mens byrådssalen på bygningens vestlige side 
fremhæver stedets landskabelige kvaliteter og det 
grønne overskud. Dette er byens DNA i en meget 
forenklet form – at byen rummer begge kvaliteter 
side om side. 

Betegnelsen byens rum
Når vi bruger betegnelsen byens rum er det med 
ovenstående arv i bevidstheden – byen og landskabet 

Rødovre Rådhus
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Øverst:  Valhøj Skole
Nederst: Rødovre Centrum

Islev Vænge

høj grad præget af datidens mantraer om bymæssig 
spredning og funktionsadskillelse, der var tidens 
dominerende idealer. 

Den sunde by
Nu skulle byen først og fremmest være sund at 
bo i, og midlet var masser af luft i mellem byens 
bygninger, hvor en stor del af de omkringliggende 
arealer skulle opleves som grønne og rekreative rum. 
De grønne og rekreative rum blev desuden brugt som 
adskillelse imellem byens forskellige funktioner og 
skulle bl.a. sikre, at den voksende industri (med sit 
behov for store arealer til en voksende produktion) 
ikke ødelagde livet i boligområderne. 

Vejene
Den bymæssige spredning skabte, sammen med 
den stigende vækst i samfundet og bilernes indtog 
som det fremherskende transportmiddel, en helt ny 

infrastruktur i bybilledet. Infrastrukturen skabte et 
netværk af veje, der bandt byen sammen med nær 
og fjern, men som også havde en størrelse, der i flere 
tilfælde adskilte byområder fra hinanden. 

Byens servicefunktioner
Med centrale placeringer blev velfærdssamfundets 
servicefunktioner integreret i de nye boligkvarterers 
vej- og stisystem og ofte etableret med grønne 
friarealer som sammenbindende element. Idéen var, 
at velfærdssamfundets servicefunktioner og særligt 
skolerne skulle fungere som centre for lokale og 
sociale aktiviteter. 

Velfærdssamfundets grundlæggelse, og det der er 
særligt kendetegnende for Rødovre, er et vigtigt 
fundament at bygge videre på, når byen i fremtiden 
skal udvikles.

Sti til  VestvoldenMotorring 3
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Rødovre Rådhus

BYENS BYGNINGSARV

Størstedelen af Rødovres bygningsmasse er 
bygget i en periode fra slutningen af 1940’erne 
til starten af 1970’erne og er kendetegnet 
ved velfærdssamfundets fremvækst og den 
modernistiske arkitektur, der for alvor satte sit 
præg på tidens arkitektur. Nedenstående graf 
viser tilvæksten i bebyggelsesmassen per årti i 
Rødovre. 

Foregangseksempler
Byens arkitektur fra denne periode er både repræsenteret 
af mesterværker på højt internationalt niveau såvel som 
almene bebyggelser af høj standard. Desuden rummer 

perioden både en række bygningsværker med en 
eksperimenterende tilgang samt foregangseksempler 
for senere byggeri i resten af landet.

Industrialiseringen og det funktionelle udtryk
Et kendetegnende paradigme for den modernistiske 
arkitektur er industrialiseringen af byggeriet, 
dens rationelle udtryk og formens afspejling af 
funktionen. I bybilledet blev bygningernes afspejling 
af funktionen yderligere forstærket af mantraet om 
at adskille byens funktioner i separate områder.

Vandret og tilbagetrukket
Et andet gennemgående kendetegn ved byens 
arkitektur er dens vandrette udstrækning - typisk 
med rod i den arketypiske længe, der varierer fra 

Opført bebyggelsesmasse pr. årti for bolig og erhverv:

Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk - BYGB33
Bolig: Parcelhuse. Række-,kæde- og dobbelthuse. Etageboligbebyggelse.
Erhverv: Fabrikker, værksteder o.l. Anden bygning til produktion. Transport- eller garageanlæg. Bygninger til 
kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør o.l.

Bolig Erhverv
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Øverst:  Industribygning med shedtag - Gunnekær
Nederst: Slotsherrens Have

Etageboliger ved Mariehøj
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rækkehusenes ene etage til Milestedet i 10 til 15 
etager. Bygningernes tilbagetrækning fra vejen og 
respekten for, at der skulle være friareal imellem 
bygningskroppen og vejrummet giver byen sin 
grønne og åbne karakter. 

Kroppens skala og håndværkets kvalitet
Til trods for industrialiseringen af byggeriet blev der –
særligt i boligbebyggelserne – holdt fast i, at byggeriet 
skulle afspejle håndværkets kvaliteter og kroppens skala.  

Nye boligtyper
I kraft af samfundets økonomiske opsving og 
industrialiseringen af byggeprocessen blev det muligt 

at bygge boliger, der var økonomisk tilgængelige for 
mange mennesker, og byen blev derfor for alle. Det, at 
skabe gode boliger, blev formuleret og iværksat som en 
central samfundsmæssig opgave, og byens arkitektur 
er rigt repræsenteret på dette område. 
I takt med at befolkningstallet voksede, blev grundlaget 
for byens mange servicefunktioner skabt. De  kan i dag 
ses som centralt placerede bygninger i byens kvarterer. 

I rapporten Arkitektoniske og kulturhistoriske 
kvaliteter i Rødovre kan man læse mere detaljerede 
beskrivelser af byens bygninger og kvarterer.

Nyager SkoleTinderhøjparken
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