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Kære beboere i Værebro Park, 

Siden starten af 2018 har Byggeudvalget arbejdet 

sammen med DAB, GAB, Gladsaxe Kommune 

og rådgivere fra arkitektfirmaet EFFEKT om at 

udarbejde en ny infrastrukturplan til Værebro Park.

Infrastrukturplanen danner grundlag for en større 

udvikling af Værebro Park, der skal sikre:

- Større tryghed i Værebro Park

- Bedre stiforbindelser til, fra og igennem Værebro 

Park

- Flere forskellige boligtyper end i dag

- Nye attraktive byrum og fællesfaciliteter

- Fornyelse af centerområde 

- Nye muligheder for klub- og foreningsliv

- Forbedrede parkeringsforhold

Landsbyggefonden støtter med over 100 millioner 

til en ny infrastrukturplan i Værebro Park. Pengene 

gives som støtte og skal ikke betales tilbage. Støt-

ten gives under forudsætning af, at afdelingen Væ-

rebro Park på et senere tidspunkt vedtager en byg-

ningsfysisk helhedsplan, som hænger sammen med 

den nye infrastrukturplan.

Byggeudvalget har lyttet til beboernes ideer og 

ønsker på informationsmødet, to beboerworkshops 

og inspirationsturen. Vi har samlet jeres input og 

idéer i den nye infrastrukturplan. 

God læselyst!

Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park

Anbefalingen fra bestyrelsen 

Vores ønske er, at Værebro Park også de næste 

50 år kan være et attraktivt område og kan 

danne rammen for beboere, der har lyst til at 

bo i Værebro Park med gode faciliteter, gode 

forbindelser, og med mulighed for at leve et aktivt 

liv i nærmiljøet.

At sige ”Nej ” til infrastrukturplanen og over 100 

millioner i støtte er efter vores opfattelse ikke klogt, 

og vi opfordrer derfor alle beboere til at stemme 

”Ja” til infrastrukturplanen og de muligheder den 

giver.

Parkering ved blok 2 

Landsbyggefonden er en fond, som alle almene 

boliafdelinger betaler til. Landsbyggefonden 

fungerer som en slags bank for de almene 

boligafdelinger, hvor de enten kan få økonomisk 

støtte eller kan få lov til at låne penge til en billig 

rente.

INDLEDNING 



Infrastrukturplanen er en plan, der skal udvikle og 

ændre Værebro Park til et tryggere område, som er 

nemt at overskue og færdes i.

Hvorfor er en infrastrukturplan vigtig?

Infrastrukturplanens formål er at gøre området 

mere åbent og skabe bedre forbindelser til, fra og 

igennem Værebro Park. En infrastrukturplan er 

grundlaget og danner rammerne for en fremtidig 

udvikling af Værebro Park.

Hvis du stemmer ja til infrastrukturplanen:

Et ”ja” giver Landsbyggefonden muligheden for 

at reservere over 100 millioner kroner til Værebro 

Park, som vil blive aktiveret hvis vi senere siger 

” ja” til en bygningsfysisk helhedsplan. Med 

et ” ja ” bliver der afleveret en ansøgning til 

Landsbyggefonden i 2018.

Infrastrukturmidlerne til Værebro Park er reserevet 

med betingelse om modtagelse af en ansøgning i 

2018. En senere ansøgning vil ikke kunne opfylde 

nye betingelser forbundet med nye midler til 

Infrastrukturprojekter.

Hvis du stemmer nej til infrastrukturplanen

Et ” nej ” medfører, at støtten på over 100 

millioner kroner fra Landsbyggefonden mistes. 

Det betyder også, at en ansøgning om støtte til en 

bygningsfysisk helhedsplan ikke kan accepteres i 

Landsbyggefonden. Det betyder, at beboerne selv 

skal betale for alle udgifter til en renovering og 

modernisering af Værebro Park.

Infrastrukturplan Den bygningsfysiske helhedsplan
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HVAD ER EN INFRASTRUKTURPLAN? 

Parkering ved blok 2 

Den bygningsfysiske helhedsplan

En bygningsfysisk helhedsplan er en plan for fremtidssikring

af din afdeling. Her ses på afdelingen som helhed, både det 

bygningsfysiske, det tekniske, og på beboernes behov og 

ønsker. Kort sagt skal helhedsplanen sikre, at afdelingen er 

velfungerende og attraktiv i fremtiden.   højde for alle de 

Infrastrukturplanen står ikke alene, men er en del af en 

større kommunal plan, som hedder ”Den strategiske 

udviklingsplan”.



DEN NYE INFRASTRUKTURPLAN
Infrastrukturplanen indeholder:

STIER OG FORBINDELSER

• Opgradering af alle stisystemer i parken til og fra 

bygninger

• Nye forbindelser fra Værebro Park til Bagsværd,  

Hareskoven, og Smør- og Fedtmosen

PARKEN 

• En ny park med muligheder for sport, leg og 

fritidsaktiviteter 

• Nye kælkebakker

• Nyttehaver flyttes ud i parken

• Nye fodboldbaner og nye multibaner 

CENTEROMRÅDET

• Det nuværerende center rives ned

• Nyt centerområde med nye bygninger med 

dagligvarebutik, bibliotek, og meget mere

• Nye boliger

• Nye bygninger til f. eks. institutioner 

DE HØJE BLOKKE ( BYGNING 1-3)

• Gennembrydning og forkortelse i alle blokke for 

at skabe nye forbindelser

• Nye legepladser 

DE LAVE BLOKKE ( BYGNING 4-8) 

• Nye boliger ovenpå blok 4-6-8 

• Nye rækkehuse langs Værebrovej

• Nye gårdrum

BOLIGGADER & PARKERING

• Eksisterende veje og p-pladser optimeres så 

der bliver bedre muligheder for parkering, større 

tryghed og plads til det grønne

• 200 nye p-pladser til den eksisterende 

bebyggelse.

• 256 nye p-pladser til de nye boliger og funktioner

FÆLLESOMRÅDER

• Et ressourcenter, hvor både affald, storskrald og 

genbrug samles
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Nye nyttehaver

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Værebrovej

Ring 4

H
illerød

m
otorvejen

Ny park med sport, leg og 
fritidsaktiviteteter

Flyttet bakke
Ressourcecenter

Ny hovedsti

Ny park med sport, leg og 
fritidsaktiviteteter

Fodgænger- og 
cykelbroforbindelse over 

motorvejen

Planillustration

Nye institutioner
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NY HOVEDSTI

FØR Billede af pergola med bakken til venstre

I dag er pergoalen smal og et utrygt sted at færdes 

og opholde sig. Pergolaen erstattes med en ny 

gennemgående hovedsti, som vil medføre tryg 

færdsel for gående og cyklister inde i Værebro 

Park. 

Den nye hovedsti giver øget kontakt mellem 

alle beboere, og nye muligheder for ophold og 

aktiviteter. Hovedstien vil forbinde Værebro Park 

med Bagsværd by med en ny gang- og cykelbro 

over motorvejen.

FØR Snit igennem eksisterende sti og pergola

Pergolaen

Eksisterende skråning

EFTER Snit igennem den nye stiforbindelse  

Ny stiforbindelse

Hovedstien vil rumme en masser muligheder for 

aktiviteter og ophold. Langs stien vil der blive 

placeret forskellige sportsaktiviteter f.eks. street 

fodbold, multibaner m.m.

Med den nye park vil skråningen ikke være der 

mere som en fysisk og visuel barriere, og parken vil 

blive åbnet helt langs den nye hovedsti og vil være 

klar til brug for alle.

 

Ny park
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FØR Billede af pergola med bakken til venstre

Nye boliger ovenpå de lave 
blokke

Fodgænger- og 
cykelbroforbindelse over 

motorvejen

Den nye park

Pergolaen

EFTER Billede af den nye hovedsti



Kælkebakken flyttes tættere på Ring 4. Det åbner parken op mod boligerne og 

vil samtidig fungere som støjbarriere mod Ring 4. Parken får mere sol og vil være 

mere overskuelig. 

Det nye stisystem opgraderes, så det er nemt at bevæge sig omkring i Værebro 

Park, både for beboere og alle andre.

Det nye stisytem giver blandt andet bedre forbindelser til Smør- og Fedtmosen, 

samt Hareskoven mod nord.   

Eksempler på mulige materialer og udformninger 

PARKEN - NYT TERRÆN OG STIER

Kælkebakke Stier i beton Stier og konstruktioner til skate Træbroer Træbroer højt oppe i træerne

Sti mod Hareskoven

Sti mod Smør- og Fedtmosen
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Nyttehaverne som i dag ligger på den østlige side af blok 3 flyttes ud i parken.

Der bliver anlagt flere nyttehaver end i dag, som kan bruges af både beboere og 

børneinstitutioner.

Der vil være mulighed for forskellige former for sportsaktiviteter og bevægelse. 

Det kan for eksempel være fodboldbaner, cykelbane, skatepark, svævebane og 

meget andet.

  

HVAD ER DER I PARKEN?

Sti mod Smør- og Fedtmosen

Nye legepladser

Svævebane Skatepark Cykelbane Nyttehaver

Multibaner
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FØR Billede af pergolaen med Centeret i baggrunden

FØR Snit igennem pergoalen og parkeringspladsen i centerområdet

EFTER Snit igennem den nye stiforbindelse  

Pergolaen

Værebro Torv med plads til 
ophold

Centeret
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CENTEROMRÅDET 

Centeret er over 50 år gammelt, meget slidt og op-

leves som et utrygt sted.  En del butikker står tom-

me, og når de øvrige er lukket, så opleves området 

utrygt.

Det nuværende center nedrives for at kunne bygge 

nye bygninger og opgradere hele centerområdet.

I stueetagerne i de nye bygninger placeres daglig-

varebutik, fælleshus, fællesvaskeri, bibliotek og mu-

ligheder for nye butikker. På de øvrige etager byg-

ges nye forskellige typer af boliger, for eksempel 

seniorboliger, ungdomsboliger, bofællesskaber eller 

ejerboliger. Det vil medføre lys og liv om aftenen, 

så området er trygt at færdes i. 

De enkelte bygningers funktioner er ikke fastlagt 

endnu. De eksisterende klubber og foreninger vil 

stadig have lokaler i den nye plan. 

Mellem parken og centerområdet, kommer et nyt 

torv - Værebro Torv, som vist på billedet på næste 

side. Værebro Torv er hjertet og det naturlige sam-

lingssted i bydelen. Her kan man møde sine naboer 

i det daglige og samles til festlige lejligheder.  



FØR Billede af pergolaen med Centeret i baggrunden
det nye Værebro Torv

Blok 5

Blok 4

Basketbane 
på taget

Det nye bibliotek

Blok 1

Gennembrydning gennem 
blok 1 

Hovedsti

Ressource center

Snit

Snit



EFTER Nyt Værebro Torv med den nye hovedsti og den nye fodgænger- og cykelbroforbindelse over motorvejen  og cykelbroforbindelse over motorvejen

Fodgænger- og 
cykelbroforbindelse 

over motorvejen

Biblioteket

Basketbane på taget

Nye boliger 
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Eksempler på butikker, boliger på toppen og basketbane på toppen af fælleshuset, bibliotek

Det fremtidige centerområde med plads til mange blandede funktioner: 

Dagligvarebutik, bibliotek, butikker, daginstitutioner, klubber / foreninger og

 mange andre muligheder
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Her vises det eksisterende center og område med parkeringsplads



Ring 4

Hillerød motorvejen

Fodgænger- og 
cykelbroforbindelse over 

motorvejen

Forkortelse af blokke 1 og 2

Ny hovedsti

Centerområdet

Nye boliger 
ovenpå blok 4

Nye boliger 
ovenpå blok 6

Nye boliger 
ovenpå blok 8

Eksisterende sø

Nye bygninger

Nye rækkehuse

Nye rækkehuse

Værebrovej

Blok 2

Blok 1

Blok 5Blok 7

Blok 3

Gennembrydning

Gennembrydning

Gennembrydning

Legeplads

Legeplads

Legeplads

Legeplads

Legeplads

Fodboldbaner

Cykelbane

Institutioner

Ressource center

Forbindelse til Bagsværd

DE HØJE BLOKKE 



Forbindelse til Bagsværd

Gennembrydning af blok 1, 2 og 3 og forkortelse af blok 1 og blok 2 

GENNEMBRYDNING I DE HØJE BLOKKE

Det skal være nemmere at færdes i Værebro Park 

og på tværs af de høje blokke. Derfor bliver der 

anlagt en port i hver af de høje blokke med en sti 

igennem. 

Gennembruddene af blokkene gør det muligt at 

skabe gode stiforbindelser gennem området og 

mod den nye fodgænger- og cykelbroforbindelse 

over motorvejen.

Blok 1 og Blok 2 forkortes for at give plads til den 

nye hovedsti og gøre den nye fodgænger- og 

cykelbroforbindelse over motorvejen synlig.

   

Eksempel på gennembrydning (Farum Midtpunkt)      Gennembrydning i blok (Gellerup, Århus)

Gennembrydning i blok

Forkortelse af blok 1 og blok 2 ved enden
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Illustration af de lave blokke med tagboliger, legepladser, haver og parkeringspladser

FØR Billedet af gårdrum mellem blok 6 og 7

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8
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DE LAVE BLOKKE

I gårdene mellem blok 5 og 6 samt 7 og 8 kommer 

der større legepladser, fælleshaver og p-pladser. 

Beboerne får selvfølgelig indflydelse på, hvordan 

gårdene helt konkret skal indrettes. 

For at gøre området mere attraktivt i fremtiden, 

skal Værebro Park indeholde flere forskellige 

boligtyper end i dag. Derfor bygger vi tagboliger 

på en del af de eksisterende blokke, som for 

ekempel kan fungere som seniorboliger. 

Vi bygger også nogle rækkehuse langs Værebrovej 

og i gårdrum mellem blok 5 og 6, samt 7 og 8.

 



FØR Billedet af gårdrum mellem blok 6 og 7

Blok 4

Blok 5
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EFTER Illustration af gårdrum, fællesarealer, legeplads, og bakken i baggrunden
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BOLIGGADER 

En boliggade er en gågade tæt på boligerne, 

hvor det er tilladt at køre langsomt med  bil og 

under hensyntagen til cyklister og fodgængere.  

 

Værebrovej

Blok 4

Blok 4 med boliger ovenpå

Værebrovej

Nye rækkehuse  Nye rækkehuse

Eksisterende vej og parkeringsarealer

Smør- og FedtmosenBoliggade med parkering

Indikation af hvor er man 
henne i verden 

EFTER Snit igennem de nye rækkehuse og Værebrovej

FØR Snit igennem gårdrum og Værebrovej

Eksempel på en boliggade ( Islands Brygge ) 



Principtegning på hvordan parkeringspladserne 
ser ud i dag

Træerne plantes imellem parkeringsarealer og 
der bygges boliggader

Grønne arealer og legepladser integreres i den 
nye plan

Vi anlægger 200 ekstra parkeringspladser 

til de nuværende lejemål. I stedet for én stor 

parkeringsplads, kommer der flere mindre 

parkeringspladser flere steder i Værebro Park. 

Der bliver plantet træer og buske ved de nye p- 

pladser, sådan at udsyn fra de høje blokke oppefra 

bliver grønnere. 

I alt bliver der anlagt 256 nye parkeringspladser  

ved de lave blokke og langs Værebrovej. Til de 

nye rækkehuse og boliger på toppen anlægges 1 

p-plads pr. ny bolig. 
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i Værebro Park er der i dag 875 anlagte p-pladser 

til 1345 husstande, svarende til 0,65 plads pr. 

husstand.g 

Smør- og Fedtmosen

DE NYE PARKERINGSAREALER
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TRYGHED & BELYSNING

Stierne oplyses med master i siden, således 

at både sti og nære omgivelser lyses op. 

Der bruges parkarmaturer til at give en jævn 

rumbelysning, så man på god afstand kan se 

konturer og ansigtstræk på en person.

De stejle skråninger ændres til nogle 

bløde bakker

De lukkede kratområder og høje buske fjernes for at 

åbne op og skabe overskuelighed. Træerne stammes 

op, så der ikke opstår utrygge steder

Master på parkeringspladser

Master til alle sportsarealer

For at skabe tryghed om aftenen, etableres nye 

boliger på toppen af dagligvarebutikken og 

biblioteket



21Aftenillustration 

EFTER Aftenillustration af gang- og cykelforbindelse 
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ØKONOMI

Infrastrukturplanen som vist i dette hæfte 

finansieres af Landsbyggefonden. Der kan 

søges over 100 millioner til realiseringen af 

infrastrukturplanen.  Pengene skal ikke betales 

tilbage og der er ingen huslejestigninger forbundet 

med de penge som Landsbyggefonden giver til 

infrastrukturplanen.

 

Landsbyggefonden kan alene yde tilskud til 

arbejdet, der gennemføres på boligafdelingens 

ejendom. Det forventes, at Gladsaxe Kommune 

forpligter sig til at realisere de elementer som 

ligger uden for Værebro Park, men som er 

afgørende for planens succes og gennemførelse, 

f.eks. den nye cykel- og gangbroforbindelse over 

motorvejen ved Ringbo - som kan ses på billedet.
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TIDSPLAN 

Informationsmøde  

Der kan være enkeltstående arbejder i 
Infrastrukturplan som kan udføres i 
perioden medio 2019 før den 
bygningsfysiske helhedsplan går 
i gang i 2022

Der tages forbehold for 
tidsplan pga. 
godkendelser undervejs

Infrastrukturplan

Bygningsfysisk helhedsplan

Ansøgning til Landsbyggefonden 

Tilsagn fra Landsbyggefonden

Ekstraordinært afdelingsmøde  
(Afstemning om den nye infrastrukturplan) 
  

Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan

Gladsaxe Kommune godkendelse 

Tilstandsrapport og besigtigelse

Projektering og udbud

Udførelse (over 5 år)

Afstemning Værebro Park

2018

2018

2022

2022

2020

2020

2019

2019

2021

2021

01.10.2018

01.11.2018

21.11.2018

DEC 2018

2019

Efterår 2020






