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GADEHAVEKVARTERET
-PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE

UDSATTE BOLIGOMRÅDER I HTK
-VISIONER OG INDSATSOMRÅDER

IGANGVÆRENDE INDSATSER

December 2014
•
Udfordringer og potentialer
•
Målsætning
•
Områdefornyelsens indsatser
•
Proces og organisering
•
Økonomi og tidsplan
•
Investeringsredegørelse

Januar 2016
•
Byomdannelse
•
Kvartersvisioner (Vidensbyen)
•
En aktiv boligpolitik
•
Helhedsorienteret familieindsats
•
Prioriteret indsats i institutioner

•

•
•
•
•

•
•
•
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Den nye kunstgræsbane og aktivitetsareal i den
grønne kile, hvor områdefornyelsen har planer om
et nyt fælles aktivitetsområde
Tilskud til en cykellegebane i kvarteret
Udviklingen af et videnskvarter med et ungdomsog campusmiljø
Gadehavegård-ansøgning til Landsbyggefonden om
støtte til infrastrukturforandringer mv.
Udviklingen af Høje-Taastrup C, der bl.a. vil give
mulighed for gennemkørsel for biler over HøjeTaastrup Boulevard
Udviklingen af det regionale fritidsområde, som vil
få trafikale konsekvenser for området.
Behovet for at samle flere daginstitutioner i
området et sted
Planer om at flytte rådhuset og udvikle arealet til
fx boliger

VIDENSBYEN -ARBEJDET ER I GANG
Indledning

Går man en tur i Gadehavekvarteret, kan man se, at det
løbende bliver udvidet med nye, spændende faciliteter.
I september 2016 blev kvarterets nye skolegård indviet
– den understøtter skolens naturfaglige profil og giver
mulighed for forskellige typer af ophold og aktiviteter.
I december 2016 var kunstgræsbanen klar til sport
og bevægelse og i februar 2017 blev der opført et
klimatårn i skolegården, der kan understøtte den
naturfaglige læring hos børn og unge og samtidig være
det nye vartegn for hele området.
BOLIG

KVARTERSPARKEN

CAMPUS

BOLIG

Kvarteret, som ligger mellem Høje Taastrup C og
Teknologisk Institut, er på vej mod en styrket læringsog vidensprofil og kaldes i kommunens strategier
Gregersens Kvarter opkaldt efter Teknologisk Instituts
grundlægger Gunnar Gregersen. Området rummer
allerede Gadehaveskolen med den naturfaglige profil,
Høje-Taastrup Gymnasium og Teknologisk Institut, men
Høje-Taastrup Kommune vil gerne give plads til nye
uddannelsesinstitutioner, erhverv og ungdomsboliger
mv. i området, der kan skabe et campusmiljø.
Kvarteret rummer også en række store boligbebyggelser
fra 1970’erne. Den almene boligafdeling Gadehavegård,
ejerforeningen Gadevang og ejerforeningen Olufsborg
er etagebyggeri i stokke, mens ejerforeningen
Hallandsparken er rækkehuse. Kvarteret rummer
også dele af den gule erhvervsby ved Høje-Taastrup
Station, heriblandt boligområdet Margretheparken.
Repræsentanter fra boligafdelingerne og områdets
institutioner har i 2014 fået kommunale midler til at
gennemføre en områdefornyelse, der skal bearbejde de
fysiske og mentale barrierer mellem bebyggelserne og
skabe en mere helstøbt by.
Områdefornyelsen skal bl.a. udvikle den grønne

kile i kvarteret til et sammenbindende element
og en attraktiv kvarterpark for områdets beboere
og institutioner, skabe tryghed og sammenhæng i
området, forbinde stiforløb og skabe bedre forbindelser
på tværs af Gadehavegårdsvej. Områdefornyelsen har
endvidere fået støtte til at etablere en cykellegebane
som et element i kvarterparken og i fredeliggørelsen
af Gadehavegårdsvej. Herudover skal områdefornyelsen
sammentænkes
med
boligafdelingernes
egne
udviklingsplaner. Gadehavegaard står bl.a. overfor
en helhedsrenovering og har samtidig ønsker
om at gennemføre infrastrukturforbedringer og
gårdrumsforbedringer.
Endelig er der en række projekter i gang eller i
støbeskeen, som har stor betydning for kvarterets
udvikling. Som et led i udviklingen af Høje-Taastrup
C, skal der f.eks. åbnes for gennemkørsel for biler
på Høje-Taastrup Boulevard ud til Gadehavegårdsvej.
Rådhuset skal flyttes til en ny placering i Høje-Taastrup
C, hvilket giver mulighed for at udvikle Rådhusgrunden
som en del af Gadehavekvarteret og det overvejes at
samle områdets institutioner i større enheder. Nord for
kvarteret udvikles den regionale fritidsgrund til verdens
femtestørste vandland og ferieboliger, hvilket kan
påvirke trafikken i Gadehavekvarteret.
Visionsplanen for Vidensbyen skal sikre, at de mange
initiativer og planer i og omkring Gadehavekvarteret
indgår i en helhed. Visionsplanen præsenterer et
samlende greb om kvarteret og hvorledes sammenhænge
og koblinger, byrum, fortætningspotentialer, funktioner,
identitet, indgange/ankomst, mm. kan realisere
visionen om et campusområde og et boligkvarter, der
understøtter det gode hverdagsliv.
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Hakkemosen

Teknologisk
Institut

Gadehavegård

Rådhuset

Gadehaveskolen
Gadevang
NEXT

Gymnasium
Stationen

Den gule by

Høje Taastrup C
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City 2

Taastrupgaard

OMRÅDET
Analyse

Gregersens kvarter i Høje Taastrup er sammen med
sine omkringliggende nabokvarterer både nord og syd
for banen gennemgående præget af byplansidealer
fra forskellige tidsepoker. Planlagt efter de bedste
hensigter i 60’erne, 70’erne og 80’erne er områderne
udbygget i klynger rundt om et modernistisk skelet af
infrastruktur med plads til den moderne verden med en
enorm bilpark. Dette har resulteret i, at Høje Taastrup i
dag er så opdelt af brede boulevarder og grønne rabatter
at sammenhængen er totalt fraværende.
Sammenlignet med eksempelvis et populært klassisk
Københavnsk bykvarter som Østerbro eller moderne
bæredygtige bydele som Nordhavnen i København og
Vesterhamnen i Malmø er det tydeligt at se en række

Høje Taastrup, eksisterende forhold.

Malmø, Bo01, under udførsel.

markante forskelle, der gør et stort udslag på oplevelsen
af Høje Taastrup og Gregersens Kvarter:
-

Spredt kontra Tæt

-

Funktionsopdelt kontra Blandet

-

Åbne kontra Lukkede bebyggelser

-

Boulevarder kontra Gader

m.fl.
Det er netop disse udfordringer, der tages fat på med
den foreliggende visionsplan for ”Vidensbyen”, hvor
der generelt arbejdes med at fortætte og forbinde byen
rundt om knudepunktet Høje Taastrup Station og vende
de mange udfordringer til potentialer.

Indre Nordhavn, under udførsel.
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By
Urbanitet

Leve

Studere

Rum for muligheder

Undervise

Rum til samarbejde

Erhverv

Campus

Rum til læring

Arbejde
Et campus skal i dag både understøtte undervisning,

“Tripple Helix” Teori

forskning, studeren og byens liv.

Indkøb

Bolig

FRA UDFORDRINGER...

!

By

!

Skole
Urbanitet

Rum til samarbejde

Rum for muligheder

FUNKTIONSOPDELT BY

FYSISKE BARRIERER

FRAGMENTERET BY

>Separation af funktioner

>Adskildelse af trafikanter og fysiske barrierer

> Bydele uden sammenhænge
Erhverv

Rum til læring

Campus

Bolig
By

TIL POTENTIALER...

Urbanitet

Fritid
Rum for muligheder

Erhverv

Læring

INTEGRERET BY

>En bydel der skaber rammen om det gode
hverdagsliv

8

Erhverv

+

Rum til samarbejde

+

FORTÆTNING
Campus
Rum til læring
blandet og levende by
> En sammenhængende,

TRYGGE FORBINDELSER

>Samling af trafikanter og trygge forbindelser på
tværs

FRA UDFORDRINGER TIL POTENTIALER
Analyse

?
?

IDENTITETSLØST

>Ensformigt byggeri og mangel på ejerskab

STÆRK IDENTITET

>Visuelle markører, som fremhæver særlige
aktiviteter, giver hieraki i byrummet og
danner ramme om formelle og uformelle
møder

SOCIALE PROBLEMER OG UTRYGHED

> Udefinerede opholdszoner og mangel på
mødesteder

Udfordringer vendes til potentialer og åbner op for områdets
udviklingsmuligheder, der overordnet handler om at skabe et mere
integreret, trygt og identitetsrigt miljø omkring Gregersens kvarter ved
at fortætte med blandede funktioner indenfor og imellem de forskellige
bebyggelses klynger, samt ved at definere en række mødesteder for
områdets brugere og besøgende i forskellige skalaer.

Den samlede plan skal over tid forbindes i et klart hierarki af trygge
forbindelser, der skaber et robust byrums netværk mellem områdets
brugere, mødesteder og funktioner, som en del af bydelens overordnede
udvikling rundt om knudepunktet Høje Taastrup Station.

MØDESTEDER

> Aktiviteter og veldefinerede gård- og byrum
skaber tryghed og ejerskab
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VISION

VIDENSBYEN

HØJE TAASTRUP C

11

VIDENSBYEN
KVARTERSPARKEN

CAMPUS
PLADSEN

HØJE TAASTRUP
PLADSEN

HØJE TAASTRUP C
BYPARKEN
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VANDPARKEN

VISION
Høje Taastrup Ringen

Ejerboliger

Projektet for Gregersens Kvarter kan med fordel ses i sammenhæng med
udviklingsplanen for Høje Taastrup C. Hermed fremstår et klart potentiale
ift. at forbinde de grønne områder og primære byrumsforbindelser i
en sammenhængende ring rundt om Høje Taastrup Station. En ring
der samler sig som et nyt greb for en sammenhængende bæredygtig
knudepunktsudvikling.

Kvarterhus

Folkeskole

Almene boliger

Kontor
Indkøb
Next

VIDENSBYEN

Gymnasium

Ejerboliger

Ny grøn bro

HT Station

Kontor

Kontor

HØJE TAASTRUP C
Ejerboliger

banelegeme

En visionær byudvikling omkring et samlet ”Høje Taastrup
Stationsområde” med nye parker, byrum, boliger, arbejdspladser,
institutioner og indkøbsmuligheder, der forbindes i et grønt loop af
større og mindre parker og byrum. En ny rekreativ forbindelse rundt om
stationen, som områdets tyngdepunkt og centrum, med det regionale
knudepunkt kun 25 minutter væk fra Københavns Hovedbanegård.

Potentialet i at samle hele stationsområdet og alle dens brugere
under en samlet vision kunne være til stor gavn for arbejdet med at
revitalisere og finde ny identitet for bydelen som alle, både nuværende
men i høj grad også de kommende borgere, kunne finde spændende
og tage ejerskab i.

Ejerboliger

Byens Hus
Almene boliger

Kontor

City 2
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VISION - KVARTERSPARKEN

Fra udefinerede grønne flader til en identitetsrig kvarterspark
Parken er det bærende element for områdets udvikling og skal fremstå
som det grønne hjerte og mødested med plads til alle former for
aktivitet, ophold og bevægelse - igennem, på langs eller på tværs.
Et trygt, grønt møderum inddelt i en række af forskellige rum for børneog uddannelsesinstitutioner i løbet af dagen for dermed at skifte til
områdets fælles rum efter skole og arbejde samt i weekenden.
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VISION - PARK ALLÉ

Fra opdelende infrastruktur til samlende bygade
Som et af de tungeste og vigtigste greb omdannes den fire-sporede
boulevard til en to-sporet allé med træer på begge sider, der indsnævres
enkelte steder til at være kun et spor, så gående trygt kan færdes på
tværs mellem Parken, Stationen og Gadevangs bebyggelse.

Alléen skal være et aktivt og tryghedsskabende forløb med plads
til gående og cyklister på begge sider samt god belysning og
opholdsmuligheder langs hele forløbet.

Den nye bebyggelse langs Gadevang skaber mulighed for udadvendte
programmer som supermarkeder eller cafeer i stueetagen, hvilket kan
være med til at aktivere vejforløbet.
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VISION - AKTIVITETSBÅNDET

Fra utrygge stiforløb til en dynamisk parkkant
Gadehavestien skal være en tryg og oplyst overgang mellem parken
og boligområderne, som en sammenhængende række af legepladser
og mødesteder for alle. Børn og voksne, gamle og unge kan mødes
på tværs af boligområder og aldersgrupper om morgenen på vej til
skole eller arbejde, i frikvarteret, efter skoletid eller i weekenden hvor
aktivitetsbåndet inddrager områdets beboere på vej til og fra parken.

19
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VISION - ØTOFTEGAARD BOLIGER

Fra bagside til indbydende kvartersmiljø
En række nye ejerboliger kan etableres som et nyt boligmiljø i
sammenhæng med omlægningen af Øtoftegaardsvej. En eller flere
klynger af tæt-lav bebyggelser kan være med til at ændre på områdets
tunge, ensidige sammensætning af almene boliger og hermed bringe
nye brugere ind i beboersammensætningen.
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PLANSTRATEGI

23

1. Fortætning

24

2. Grønt hierarki

3. Trygge forbindelser

TRE PLANSTRATEGIER

Gregersens kvarter er i dag en bydel, der er præget af stor
åbenhed mellem bygningerne, større boligkvarterer med
ens bygningsstruktur og udefinerede grønne områder.
Det er svært og utrygt at bevæge sig på tværs af området
og her mangler identitet og pejlemærker til at aktivere
udearealerne.
Visionsplanen tager afsæt i tre planstrategier:
•

Fortætning

•

Grønt hierarki

•

Trygge forbindelser
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Ny fortætning langs parken

Gentænk og placer nye og eksisterende
attraktorer

Blandede boligtyper understøtter socalbærdygtighed

26

FORTÆT
Strategi

Ny fortætning langs parken: Parken omkranses i dag af
åbne gårdrum, gavle uden vinduer og bebyggelse, som
er trukket langt tilbage fra stierne. Man får følelse af at
være helt alene, selv om man bevæger sig gennem et
stort boligområdet. Ved at fortætte området ved hjælp
af boliger langs parken, skabes der liv i facaderne,
hvor folk mødes i forhaven eller nyder aftensolen på
terrassen. Enkelte butikker, små caféer eller klubber
kan placeres i stueetagen på udvalgte strækninger
og dermed danne ramme om en fælles destination.
Fortætning igennem bebyggelse langs parken definerer
også en ramme omkring parken, som samtidig danner
mindre private gårdrum, hvor du mødes med dine
nærmeste naboer. De steder, hvor der ikke bygges langs
parken, inviteres der i stedet ’indenfor’ i bebyggelsen
med grønne, velbelyste og aktive stiforløb, og på den
måde får man samlet bevægelsen gennem kvarteret og
tydeligt signaleret hvor de private og offentlige grænser
går.

Placering af attraktorer i vidensbyen: En attraktor kan
være et slags fyrtårn eller lanterne for bydelen, som
kan lyse op og danne et samlingspunkt for forskellige
grupper. En attraktor, som et nyt klimatårn, et nyt
klimahus, en åben og lysende sportshal eller et nyt og
indbydende fælleshus for Gadehavegaard, kan danne
rammen om formelle og uformelle møder på forskellige
tidspunkter af døgnet. De placeres primært i og langs
parken og bidrager til at skabe tryghed og synlighed i
kvarteret
Bland boligtyper: Social og funktionel mangfoldighed
er væsentlige nøgleord i udviklingen af et bæredygtigt
byområde. Ved at lave en bebyggelsesplan, der blander
boligsammensætningen, så der både kan udvikles
byhuse, rækkehuse samt små og store lejligheder,
kan man tiltrække en bred vifte af beboere og dermed
danne grobund for social bæredygtighed.
De helt nære kvaliteter i den enkelte boligklynge skal
indarbejdes i hvert enkelt delprojekt og lokalplan, i den
videre proces
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Et grønt hjerte

Aktiviteter og mødesteder

Kvalitet med øje for drift

28

GRØNT HIERARKI
Strategi

Et grønt hjerte: Kvartersparken bliver Vidensbyens
grønne hjerte, hvor boligliv, fritid og studier mødes. I
dag er parken præget af meget åbne arealer, der mødes
af andre åbne arealer, og det kan være svært at definere
hvor parken ender og de private gårdrum starter.
Andre steder er parken meget tæt bevokset og uden
tilstrækkelige tværgående stier, som gør det besværligt
og utrygt at færdes.
Vidensbyens grønne hjerte skal i fremtiden være
samlingspunkt for alle kvarterets beboere og et
attraktivt sted at besøge.

bænk med en god udsigt kan indgå i aktivitetsbåndet.
Samtidig med at aktiviteterne bindes sammen skabes
det også liv og tryghed langs stierne.
Kvalitet med øje for drift: Et af kvarterets kvaliteter i dag
er, at der er meget grønt. Men grønne områder kan være
dyre at drifte, så derfor ser man i dag flere områder, der
enten gror til eller kun fremstår som større græsflader.
I strategien for landskab og byrum beskrives tre
kategorier af grønne området, som hver kan have et
lavt eller højt drifsniveau og som peger på kvalitet frem
for kvantitet.

Aktiviteter og mødesteder: Klart definerede områder til
aktiviteter eller mødesteder kan være med til at skabe
tryghed og øge brugen af området, simpelthen fordi at
man ved, at man er velkommen. Som en elastik rundt
om parken etableres der et aktivitetsbånd, som kan
udvides til at rumme store og små aktiviteter. Alt lige
fra cykellegebaner, sansehaver, motionsbane eller en
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Samle trafikanter

Forbindelser på tværs

En aktiv kant

30

!

TRYGGE FORBINDELSER
Strategi

Samle trafikanter: Gadehavegaardsvej fremstår i dag
som en fysisk barriere for fodgængere og cyklister,
som er henvist til utrygge tunneler under vejen. Ved at
smalle det eksisterende 21 m brede vejprofil ind til to
kørespor frigives der plads til at samle alle trafikanter,
bløde og hårde, i ét vejprofil og dermed øge mobiliteten,
trygheden og færdslen i området.

En aktiv kant: rundt om hele parken etableres der
et aktivitetsbånd, som gennem aktiviteter, ophold
og belysning er med til at skabe tryghed på stierne.
Tryghed på stierne er et primært fokus og særligt ved
Høje Taastrupstien og skolevejen skal der sættes fokus
på tryghed gennem synlighed, belysning og aktiviteter.

Forbindelser på tværs: Kvarteret er i dag præget af
mange øst-vest gående forbindelser, men der mangler
mulighed for trygt og nemt at kunne bevæge sig på tværs
af området. Derfor skal der i Vidensbyen laves grønne
korridorer og stiforløb, som forbinder boligområderne
på tværs. Langs Gadehavegaardsvej skal der laves
´grønne krydsninger’, som kan trække parken helt
over til Gadevang og samtidig skabe trygge overgange
for fodgængere og og virke hastighedsdæmpende for
bilister og knallerter.
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HELHEDSPLAN

33

34

HELHEDSPLANEN
Skala 1:3500

Helhedsplanen er et resultat af ønsket om at skabe en
levende, tryg og sammenhængende bydel. Bebyggelses
fortætninger, landskabs bearbejdning og forbindelser
skaber tilsammen rygraden i en robust helhedsplan for
Vidensbyen.

Bebyggelsesstruktur med ny fortætning

35
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FUNKTIONSFORDELING
Skala 1:3500

Illustrationen af den nye funktionsfordeling i området
er vejledende og skal tilpasse ifm. den fremadrettede
proces, men ønsket er at tilføje området mere diversitet
gennem blandede funktioner, boligformer og ejerforhold.

Boliger:

- Ejerboliger - Ejerboliger
- Lejeboliger - Leje boliger

- Ungdomsboliger

- Ungdomsboliger

Campus institutioner:

- Erhversskole
- Erhversskole
- Gymnasium- Gymnasium
- Folkeskole

- Folkeskole
- Børneinstitutioner

- Børneinstitutioner
- Fælleshus

Andre:
- Fælleshus

- Industri og -logistik
Industri og logistik
-Detailhandel- Detailhandel
-Erhverv
- Øvrige

- Erhverv
-others
37

2. BYNATUREN

1. PARKEN

2
3
5
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1

PRINCIPPER FOR LANDSKAB OG BYRUM

3. GÅRDRUMMENE

Landskabsstrategien for Vidensbyen skal samle området
og give bydelen en stærk profil og identitet, som gør
området attraktivt for bydelens beboere og besøgende.
Områdets landskab og byrum er i dag præget af meget
grønt af lav kvalitet eller med højt plejeniveau. Samtidig
er der store udefinerede flader uden klart ejerskab
eller formål, hvilket ofte efterlader de store åbne rum
mellem husene ubrugte og tomme.
Principperne for landskab og byrum for Vidensbyen
tager afsæt i ønsket om at skabe et grønt hierarki i
området, der tydeligt kan definere private og offentlige
zoner, højt og lavt plejeniveau, formelle og uformelle
programmer.
Princip 1: Parken
Parken markeres af en tydelig trærække, som indrammer
og samler de forskellige zoner i parken.

Princip 2: Bynatur
I udkanten af området er der store udefinerede
områder, som uden den rette pleje fremstår slidt og
utryghedsskabende. Ved at planlægge mere vild og
selv-plejende natur i området giver man plads til højere
grad af landskabelig kvalitet samtidig med, at man kan
fokusere de økonomiske midler omkring en løberute,
skovlegeplads eller andet i området.
Princip 3: Gårdrummene
De enkelte boligforeningers gårdrum bliver ved hjælp
af fortætningerne mere definerede, så man kan skelne
mellem offentlige og private gårdrum. De enkelte
gårdrum udvikles med særlige landskabelige temaer,
som beboerne selv kan designe og komme med input
til.
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EKSEMPLER PÅ KVALITETER OG AKTIVITETER LANGS PARKEN:

EKSEMPLER PÅ KVALITETER OG AKTIVITETER I BYNATUREN:

EKSEMPLER PÅ KVALITETER OG AKTIVITETER I DE ÅBNE GÅRDRUM:

Urban sti for cyklister
og motionister

Grønne
vægge

Regnvandsopsamling

Gyngestativ
Legehus

Hundeluftning

klatretårn

Områder til
ophold

Små aktiviteter
langs vand

Sti for fodgængere
Sandkasser

Rutschebane

1. Blå og grønne mødesteder med regnvandsopsamling

1. Semi-offentlige legepladser

1. En grøn cykel- og gangforbindelse

Klatrebaner

Slackline
Offentlig stueetage
mod stien

Solrig kantzone

Fælles
grill

Bænke til ophold
Træstammer

Regnvandsopsamling

promenade

Bænke og borde
til ophold
Natur-gynger

Bålplads

2. Plads til ophold og grill i gårdrummene
2. Fritidsklubber, institutioner og små aktiviteter placeres i
stueetagen ud mod parken
Street basket

2. Naturlegepladser

Drivhuse
Bænke til
ophold

Lille æblelund

Udendørs
bordtennisborde

Højbede med
grøntsager og bær

Forskellige
træer

3. Grønne områder med plads til aktiviteter
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3. Boliger i det grønne

3. Fælles køkkenhaver / urbanfarming

PRINCIPPER FOR LANDSKAB OG BYRUM
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INFRASTRUKTUR

På sigt vil området trafikalt blive påvirket af de
aktiviteter, der forventes at komme i bl.a. Høje Tåstrup
C. Det medfører bl.a. at trafikken på det omkringliggende
vejnet kan forventes at stige, og at der i planerne for
udviklingen er foreslået en række tiltag, der skal sikre
et fortsat godt trafikmiljø i byområdet.
På illustrationen er vist en vision for det overordne vejog stinet. Hovedveje markerer strækninger med den
højeste belastning og gennemkørende trafik. Lokalveje
markerer veje som generelt ingen gennemkørende trafik
har og som hovedsageligt forsyner de omkringliggende
boliger og funktioner. Det primære stinet er vejledende
og viser vigtige forbindelses linjer gennem området.
Halland Boulevard: Som en følge af bl.a. udviklingen i
Høje Tåstrup C forventes Halland Boulevard udvidet til
fire kørespor ved etablering af stierne langs.
For at opnå en bedre trafikafvikling på Halland
Boulevard, med den øgede trafikbelastning, anbefales
det at krydset Hveen Boulevard – Øtoftegårdsvej flyttet
mod syd. Dette greb understøttes af et mere snoet
forløb på Øtoftegårdsvej.
Kryds på Roskildevej: Det anbefales, at der etableres
en ny adgang til Øtoftegårdsvej fra Roskildevej. Dette
ved at anlægge et signalanlæg umiddelbart syd for
PFAs parkeringsarealer. Denne adgang vil bidrage til
en forbedret tilgængelighed til Øtoftegårdsvej og PFA
samt en trafikal aflastning af Halland Boulevard.

Hovedveje

Lokaleveje

Primære stier

Høje Tåstrup Boulevard: I forbindelse med arbejdet
omkring Høje Tåstrup C er det blevet foreslået
at Høje Tåstrup Boulevard åbnes for biltrafik fra
Gadehavegårdsvej og videre helt frem til Skåne
Boulevard. En åbning af Høje Tåstrup Boulevard vil give
en betydelig øget tilgængelighed til bl.a. stationen og
detailhandlen og vil kunne aflaste Halland Boulevard for
en del biltrafik. En omprofilering af Gadehavegårdsvej
vil understøtte, at denne ikke på sigt bliver en smutvej
for trafikanter mod Høje Tåstrup Boulevard.

Opfyldning af tunneler: For at skabe et stinet i
området med høj tilgængelighed og tryghed foreslås
stitunnelerne under Gadehavegårdsvej opfyldt og
stierne flyttes til samme niveau som vejanlægget.
Forbindelse langs Hveen Blvd for forgængere og cyklister:
For at skabe et sammenhængende net for de lette
trafikanter i området omkring Gadehavegårdsvej og
Øtoftegårdsvej etableres fodgænger- og cykelsti på
den vestlige side af Hveen Boulevard. Stiforbindelsen
omkredser parken, giver forbindelse til de lokale
stiforbindelser mellem boligerne og danner en ring
omkring stationskvarteret.
Som en del af ringen
foreslås en forbedret cykel- og gangforbindelse knyttet
op på det øvrige stinet i Høje Tåstrup. Dette ved at
etablere cykel- og gangforbindelse langs vestsiden
af Hveen Boulevard mod syd. Denne forbindelse kan
forbindes til de eksisterende stiforbindelser i Høje
Tåstrup C. Forbindelsen kan etableres i det eksisterende
brofag og højresvingsbane mod Blekinge Boulevard.
Efter 6. klasse skal børn på Selsmoseskolen over på
Gadehaveskolen. og der skal sikres sikker skolevej
mellem Selsmoseskolen og Gadehaveskolen da disse
to skoledistrikter er blevet lagt sammen.
Nyt tracé og vejprofil på Øtoftegårdsvej: De trafikale
problemstillinger er stort set enslydende på
Øtoftegårdsvej som på Gadehavegårdsvej. Et
bredt vejprofil - med bl.a. høj hastighed og med
barrierer og utryghed for de lette trafikanter til følge.
Yderligere anvendes en del af strækningen til uskøn
langtidsparkering for lastbiler. I forlængelse af
fortætningen i området anbefales en omlægning af
strækningen, hvor det lange lige forløb afløses af en
”slangeforbindelse”, der snor sig gennem området med
adgang til de enkelte parkeringsarealer. Dette vil give
trafikanterne en oplevelse af at færdes på en lokalvej.
Den foreslåede adgang fra Roskildevej vil blive en
primær adgang til området.
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Snit gennem eksisterende vejprofil ved skolen.
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Snit gennem nyt vejprofil.
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Eksisterende vejprofil på Gadehavegaardsvej

INFRASTRUKTUR
Transformation af Gadehavegaardsvej

Gadevangs matrikel
3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Trafikbelastningen på Gadehavegårdsvej er ca. 3.100
biler i den østlige ende, mens trafikken i den vestlige
ende er omkring 2.300 biler. På baggrund af tidligere
analyser er den gennemkørende trafik estimeret til at
udgøre hvad der svarer til omkring 10 % af trafikken.

1.5

19.0

Nyt vejprofil på Gadehavegaardsvej

Den lange lige strækning med begrænset trafik indbyder
til høj fart. Dette medfører utryghed for lette trafikanter, der færdes langs og på tværs af strækningen.
Det bredde vejprofil for bilister udgør en væsentlig barriere for de lette trafikanter. Desuden medfører den
høje hastighed en øget miljøpåvirkning i nærområdet
– særligt i form af støjbelastning.
Gadevangs matrikel
3.0

2.0

1.0

3.5

3.5

1.0

2.0

3.0

19.0

For at sikre et godt og trygt trafikmiljø på og omkring
Gadehavegårdsvej anbefales en trafiksanering af
strækningen. Saneringen indeholder en omprofilering
af strækningen fra 4 vognbaner med midterrabat til 2
vognbaner med fortov og cykelsti i begge sider. Herved
kan opnås et væsentligt smallere vejprofil for biler samt
etablering af faciliteter for lette trafikanter indenfor det
samme vejudlæg som i dag. Det smallere vej-profil vil
automatisk reducere hastigheden.
For at understøtte og sikre en lavere hastighed på
strækningen foreslås at der i forbindelse med krydsningerne for lette trafikanter indsnævres til ét spor samt
anlægges en hævet flade.
Etablering af cykelsti og fortov langs hele strækningen
vil bidrage til at strækningen opleves mere urban og
indbyde til at den anvendes som forbindelse mellem de
forskellige aktiviteter langs strækningen.

3.00

7,75m
2.00

2.75

3,5m
3.50

2.75

7,75m
2.00

En strækning med meget lav hastighed virker som en
adfærdsmæssig barriere på bilister. Det betyder, at
antallet af gennemkørende biler reduceres, da ruten
ikke længere betragtes som en smutvej.
En anden positiv effekt er, at det bliver væsentlig rarere
at opholde sig på og ved vejen.
En lukning af Gadehavegårdsvej på midten – som
tiltag for at reducere den gennemkørende trafik er
absolut ikke anbefales værdigt. Som udgangspunkt
vil den gennemkørende trafik blot overflyttes andre
strækninger. En del vil overflyttes til Øtoftegårdsvej
og en del vil overflyttes til Roskildevej. I det den
gennemkørende trafik udgør en mindre del vurderes
dette ikke at medføre væsentlige forringelser på det
øvrige vejnet. Uafhængigt af hvor på strækningen
Gadehavegårdsvej spærres for gennemkørsel har det til
gengæld væsentlig betydning for tilgængeligheden til
området. På baggrund af tidligere registreringer krydser
ca. 50% af trafikanterne midten af Gadehavegårdsvej.
Således skal ca. 1.000 trafikanter fra vest og 1.400
trafikanter fra øst søge alternative ruter for at komme
frem til deres mål. Mest oplagt er at de vil anvende
Øtoftegårdsvej, hvor trafikken således kan vurderes at
stige med op til 2.400 biler, hvilket svarer til omkring
en fordobling af trafik-ken på strækningen. En spærring
af Gadehavegårdsvej for gennemkørende trafik vil
medføre en væsentlig forringelse af tilgængeligheden
i området og vil pålægge trafikanterne til området en
væsentlig omvejskørsel.

3.00

Snit gennem nyt vejprofil ved parkkrydsning
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PARKERING

Opdeling af store parkeringsflader

Det primære ønske for parkeringshåndteringen i
området er at gøre op med de kæmpe store belagte
parkeringsflader, der i dag præger området. Det
eksisterende parkeringsantal forbliver det samme, men
vil i fremtiden være fordelt ud på mange små, lokale
og optimerede parkeringsfalder. I fremtiden vil man
ankomme til Vidensbyen af en lokalvej til sin nærmeste
parkeringsplads.
En stor del af parkeringen er placeret i vejprofilet, hvilket
er med til at give liv langs vejene og sprede parkeringen
ud. Derudover kan der placeres parkeringslommer mod
nord omgivet af beplantning.
Parkering til den nye boligfortætning i Vidensbyen kan
tilføjes inden for udbygningsarealet og skal kvalificeres i
den videre proces.

Gadeparkering

Ny parkering ved skolen: I forlængelse af etablering af
parken foreslås parkeringen ved hallen nedlagt. Som
erstatning foreslås etableringen af et nyt parkeringsanlæg
for bilister til skolen, hallen og tandplejen. Anlægget
vil med korrekt indretning også kunne anvendes som
kør-kys afsætning for forældre, der kører deres børn i
skole. Herved undgås utilsigtet parkering/afsætning på
Gadehavegårdsvej ud for skolen.

Parkering i kanten
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DELPROJEKT 1
- KVARTERSPARK
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PARKEN

Parken bliver Vidensbyens grønne hjerte, der samler
hele kvarteret. Det er her du møder dine naboer, her
at de lokal foreninger kan dyrke sport og mødes i
fælleshuset og her kvarterets børn går på opdagelse i
det grønne og leger på én af de mange legepladser.
Parken spænder fra øst til vest og samler studie og
hverdagsliv. Parken indrammes af en smuk trærække,
som er med til at definere det det store parkrum. Langs
trærækken og parkens kant løber et aktivitetsbånd,
der som en elastik kan udvides og smalles ind, så det
kan rumme forskellige aktiviteter og ophold. Alt lige

Aktivitetksbåndet

Forbindelser

fra cykellegebaner, sansehaver, motionsbane eller en
bænk med en god udsigt kan indgå i aktivitets båndet.
Samtidig med at aktiviteterne bindes sammen, skaber
det også liv langs stierne. Parken mødes fra både syd
og nord af flere grønne forbindelser, som binder de
omkringliggende bolig og campusområder sammen
med parken. Den store kvarterspark er inddelt i
zoner med forskellige temaer og programmer, men
beplantningsstrukturen for parken skal sammen med
trærammen og aktivitetsbåndet give et helt og samlet
parkudtryk.

Zoner
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TRYGGE FORBINDELSER
Parken, Gadehavestien og Høje Taastrupstien

Tryghed er et af områdefornyelsens fokuspunkter. Der
skal bl.a. sikres tryghed i trafikken, mellem husene, på
stierne, ved ankomst situationer til boligen mm, så den
samlede plan understøtter et trygt og sikkert miljø.
ØJNE PÅ STIEN: Fortætning langs parken og stien via liv langs stierne og vinduer samt direkte
andgangsforhold ud mod stierne, som vil medvirke til at flere kan følge med i aktiviterterne på
stierne.

Tryghed langs parken og på stierne, herunder Høje
Tasstrupstien og Gadehavegaardsstien, har særligt
fokus og er et projekt, der kan sættets i gang i
forbindelse med områdefornyelsen. Derudover skal der
laves retningslinjer for det generelle stinet, som sætter
fokus på liv og øjne på stien, mindre tæt beplantning
samt belysning.

Belysningen i Vidensbyen skal dels sikre tryghed, god
orientering og fremkommelighed og dels sørge for at
området tilføres en identitet og et visuelt miljø, der
faciliterer social interaktion, ophold og leg. Det er
ønsket at uderum og stier skal opleves inviterende og
give dem der færdes i området mulighed for at udnytte
områdets faciliteter efter mørkets frembrud. Derudover
skal belysningen understøtte nærhed og dialog gennem
etableringen af intime rum i en menneskelig skala og
inspirere med visuelle oplevelser.

Belysning et vigtigt tryghedsskabende redskab, og
allerede gennemførte workshops har undersøgt de
mange muligheder for belysning.

SYNLIGHED: Tæt og lukket beplantning er utryghedsskabende, men ved at fjerne tæt og høj
bundbeplantning og dermed opstamme træerne skaber man overblik og tryghed.

BELYSNING: Stiernes belysning kan blive meget bedre. Belysning skal først og fremmest give
synlighed på stierne, men ved at belyse kroge og hjørner langs stierne samt opføre pladser med
effektbelysning, kan man øge trygheden.

BELYSNING: Seksempler på særlig belysning
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Opmaksinerning: Regnvandsopsamling i
nedlagte tunneler

Vandparken med mulighed for leg og lærling
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Tilbageholdelse af regnvand ved store regnskyld
integreres i legepladser mm.

Tilbageholdelse og evt. mulighed for lokal
rensning og nedsivning af vej- og parkerings vand

Lokal nedsivning af regnvand

Tilbageholdelse, fordampning og evt. mulighed for
genanvendelse af regnvand lokalt i den nye og renoverede
bebyggelse

REGNVANDSHÅNDTERING
Parken

Fremtidig håndtering af regnvand har høj prioritet i Høje
Taastrup Kommune, og for at skybrudsituationer kan
håndteres på bedst mulig måde, skal regnvandshåndtering
tænkes med i den videre planlægning.
Målet bør være at håndtere regn og skybrud sikkert, at
beskytte recipienterne og at sikre at regnvandshåndtering
bidrager til byrum og natur. Der skal i den videre
proces tages højde for de lokal jordbundsforhold,
nedsivningsmuligheder og recipient kapaciteter. På
den baggrund kan der laves en plan for håndtering af
regnvand i kvarteret. Her er forslået en række tiltag, som
kan indgå i det videre arbejde.

Forslag til placering af forskellige tiltag.

Vandpark med opsamling, nedsivning og leg

Vandplanter og fordybning langs
vejene

Lommer med leg og ophol kan bruges
til opmaksinering

Nedsænkede legeområder kan tilbageholde
regnvand ved skybrud

Vandleg i aktivitetsbåndet

Vådområder med biodiversitet
55

Gadehaveskolen

Ophold og undervisning i kanten
56

Workshops og undervisning rykker ud

Indre gårdrum

SKOLEPARKEN
Parken

Arbejde er allerede sat i gang og flere projekter er
færdiggjort, så skolens naturfaglige profil nu ses
tydeligt i skolegården. På nordsiden er der sat et
projekt i gang, som vender vrangen ud på skolen og
flytter værkstederne ud i skoleparken. Men der kan
gøres endnu mere! Skolen bruges udenfor den normale
åbningstid af mange forskellige foreninger, klubber
mm., men det er i dag uklart, hvor hovedindgangen er
og hvordan man kommer ind på skolen af den rigtige
indgang. Derfor foreslås en ny indgangsbygning, et
Klimahus, som i form af et nyt væksthus med planter

Et nyt Klimahus

Klimatårnet

og lærlings miljø kan byde velkommen til skolen og
samtidig give en tydelig ankomst. Derudover foreslås
en ny facade på sportshallen, som i transparente/
translucente materialer kan omdanne sportshallen til
en lysende lanterne, der udnytter forbindelsen mellem
sportshallen og de nye kunstgræsbaner.
Parkeringen og ankomsten i bil til skolen flyttes fra dets
eksisterende placering mellem skolen og banerne til at
ligge langs Gadehavegaardsvej med mulighed for ’kyskør’ areal.

Gadehavegaardsvej
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Nye boliger

Ophold og aktiviteter langs stien

AKTIVITETSPARKEN
Parken

Området omkring de nye kunstgræsbaner er præget
af aktivitet og bevægelse. Her kan man dyrke sport
og lege på den nye cykellegeplads som fordeles ud
langs parken i en perlerække af små parklommer. I
kanten kan opføres siddemøbler og mindre aktiviteter,
som indgår i aktivitetsbåndet, der løber langs
hele parkens kant. Aktivitetsparkens beplantning,

Kunstgræsbane

Cykellegebane

belysning, materialebrug mm. samt udformningen
af aktivitetsbåndet inden for området, skal designes
i den videre proces og danne standart for den øvrige
parkudvikling, så parken kommer til at fremstå med et
helt og samlende udtryk, selv hvis det udvikles i mindre
dele.

Gadehavegaardsvej
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Lommepark i Gadehavegaard
60

Gadehavegaards nye fælleshus

FÆLLESHUSET
Parken

Den centrale del af parken er ejet af Gadehavegaard
og vil blive et krydsningspunkt gennem parken og
derfor et oplagt samlingspunkt. Det er derfor forslået
at Gadehavegaard flytter deres fælleshus til denne
placering, og laver et nyt spændende hus, som kan
rumme de eksisterende aktiviteter, men også give plads
til nye tiltag.

Legeplads

Gadehavegaardsvej

Nye boliger

Et nyt fælleshus skal være en markør i parken og stå
som et stolt fyrtårn for hele kvarteret.
Som udgangspunkt er fælleshuset et initiativ, som ligger
på Gadehavegaards banehalvdel, men i et samarbejde
med enten kommunen eller naboforeninger kunne man
forstille sig at fælleshusets lokaler kunne bruges af
flere og have en mere offentlig karakter.

Gadevang
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Legeplads

Nye boliger
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Gadehavestien

Børneinstitutioner

BØRNEPARKEN
Parken

I den østligste del af parken samles områdets
børneinstitutioner i en eller to bygningsklynger, som en
lille børneby med varierede bygninger. Børneparken er
præget af leg og natur. Legepladserne fordeles med små
legepladser til de yngste på tagfladerne og til de lidt
stører børn på nord og syd siden omkring institutionerne.
Herfra kan udflugterne gå til den omkringliggende park,.
Som barn vil man hermed opleve at have hele parken
som sin legeplads.

Legeplads
Gadehavegaardsvej

Nye boliger

Gadevang
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DELPROJEKT 2
- OMSTRUKTURERING AF GADEHAVEGAARD
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GADEHAVEGAARD -EN NY RAMME OM DET
GODE BOLIGLIV

Gadehavegaard er et af Høje-Taastrup Kommunes tre
udsatte boligområder på statens ghettoliste. Behovet
for en omfattende fysisk helhedsplan skyldes i høj
grad, at bebyggelsens overordnede disponering har
flere grundlæggende og uhensigtsmæssige træk, som
er typiske for områder på ghettolisten.
Bebyggelsen blev opført i 1973-75 med 987 lejligheder
i fire etager med en stor andel 1-rums boliger (ca. 1/3).
Boligerne ligger i parallelle stokke, hvor fire stokke
ligger vinkelret på de andre. Derved skabes gårdrum
af forskellig størrelse. Bebyggelsen virker ensformig
og arkitekturen modvirker beboernes ejerskab og
ansvarsfølelses for bebyggelsen f.eks. gennem
uklare grænser mellem offentlige og private arealer.
Nordsiden af bebyggelsen er domineret af meget store
parkeringspladser og en firsporet vej, der ligger øde hen

og bidrager til utryghed i området. Bebyggelsen ligger
isoleret i forhold til resten af kvarteret, og beboerhusets
placering på bebyggelsens bagside bidrager ikke til at
skabe interaktion og naboskab med kvarteret.
Boligforeningen planlægger en helhedsrenovering
af bebyggelsen og har samtidig ønsker om at
gennemføre infrastrukturforbedringer, der skaber
større sammenhæng med resten af kvarteret og
gårdrumsforbedringer, der skaber større ejerskab til de
grønne områder og liv i bebyggelsen. I visionsplanen
er der taget fat på nogle grundlæggende principper for
fornyelsen og omstruktureringen af Gadehavegaard,
men der kunne med fordel arbejdes videre med
mere gennemgribende ændringer af de eksisterende
bebyggelsesstrukturer i forbindelse med den
forestående renovering.
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FORTÆTNING
Omstrukturering af gadehavegaard

Fortætning i Gadehavegaard skal bidrage med diversitet
og mangfoldighed både i arkitekturen, i uderummene
og i beboersammensætningen. Der må ikke tilføjes nye
almene boliger til området, men ved at slå eksisterende
lejligheder sammen og dermed tilbyde større forskellighed
i lejlighedsudbuddet, frigives der samtidig mulighed for
at opføre nye boliger. Blandingen af boligstørrelser sikrer
ligeledes omrokering inden for lokalområdet ved nye
livssituationer: alderdom, skilsmisse, familieforøgelse
osv. Hermed kan man blive i foreningen i mange år. Det
foreslås at der opføres en stribe 2-3 etagers rækkehuse
langs parken. Boligerne placeres så de ikke skygger for
de eksisterende boliger og tilføjer en helt ny boligtype til
foreningen.

Social bæredygtighed

Boligstørrelser

Derudover kan der udstykkes grunde til ny boligudvikling
på nordsiden af Gadehavegaard.

+

+

Forskellige boformer og boligtypologier giver en varieret og mangfoldig bydel
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FORTÆTNING
Omstrukturering af gadehavegaard

På nordsiden af Gadehavegaard, på de eksisterende
parkeringsarealer, kan man udstykke tre områder til
ny boligudvikling. Her kan der bygges små kvarterer
med nye boformer og boligtyper. Udstykningen langs
Øtoftegaarsdvej vil omdanne området fra at være en
bagside til en ny forside, hvor man møder et blandet
bolig miljø.
Ved at tilbyde boligsituationer til mange forskellige typer
af indbyggere, sikres det, at den nye bydel ikke bliver for
ensartet målrettet mod en enkelt beboergruppe.
Sammenhængskraften i et byområde øges ved, at
man i institutioner, skoler, foreninger og klubber har
mulighed for at møde mennesker fra andre samfundslag,
aldersgrupper og indkomstgrupper end sin egen
Små boligenheder henvender sig typisk til yngre og ældre
borgere, mens familier har brug for mere plads.
Boligstørrelser (minimum, maksimum og gennemsnit)
kan reguleres gennem lokalplanlægning.
.
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GÅRDSANERING
Omstrukturering af gadehavegaard

Gårdrummene er beboernes små grønne rekreative rum.
Den nye bebyggelsesstruktur skal hjælpe til med at
skabe stører hierarki mellem de gårdrum, som er helt
offentlige, og de som er mere private og kun for de
nærmeste beboere eller for foreningen. Opdelingen fra
private til offentlige zoner kan minde om en københavnsk
karréstruktur, hvor man i den private gårdhave mødes
med sine nærmeste naboer og frit lader børnene løbe og
lege, og hvor man i de offentlige gårdrum samles, laver
aktiviteter og bevæger sig gennem.
Haverne skal udvikles via workshops og åbne tegnestuer,
hvor beboeren sammen med rådgivere i fællesskab
udvikler de nye gårdrum. På den måde kan der skabes
en unik sammensætning af gårdrum, som kan variere i
beplantning, programmering og udtryk og herigennem
danne en varieret mosaik af oplevelser.

Beboerinddragelse er grundlæggende for at skabe ejerskab og liv i de nye grønne arealer.
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Snit AA

Snit BB

Primære veje
Primære stier
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INFRASTRUKTUR
Omstrukturering af gadehavegaard

Trygge forbindelser har været et af områdefornyelsens fokusområder. Der er et stort behov
for at skabe bedre forhold for cyklister og forgænger, skabe gode forbindelser for skolebørn
og gøre op med de store veje, som indbyder til ræs og skaber fysiske barriere i området.

Nye boliger

Det forslås at Øtoftegaardsvej omlægges, og forvandles fra en bred fire-sporet vej med lige
forløb, til en smal lokalvej, der løber gennem den nye bolig bebyggelse. På illustrationen er
angivet primære veje og primære stier.

Øtoftegaardsvej
0.50 2.00

2.50

3.50

3.50

5.00

Nye boliger

2.00 0.50

Omdannelsen af Øtofegaardsvej vil transformere Gadehavegaard markant, så man ikke
længere kører ad en utryg bagvej, hvor der køres ræs og hvor lastbilerne ankommer og holder
parkeret på den store åben parkeringsplads. Fremover vil man ankomme via en lokalvej med
boliger på begge sider. Fra bagside til forside!

Snit AA: Principsnit gennem det nye vejprofil på Øtoftegaardsvej.

En anden stor post for infrastrukturen er krydsningen mellem Gadehavegaardsvej og
Gadehavestien. Netto er et vigtigt ankerpunkt i området men det er idag meget utrygt
at færdes der, og der er behov for en markant ændring i terræn og forbindelser, så man i
fremtiden færdes trygt mellem Gadehavekvartert og Netto.

Gadehavegaard

Gadehavestien

Gadehavegaardsvej
3.00

2.00

2.75

3.50

2.75

2.00

3.00

Ny sti
Netto

Snit BB: Principsnit gennem den nye krydsning mellem Gadehavegårdsvej og Gadehavestien
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FACADERENOVERING
Omstrukturering af gadehavegaard

En ny og bæredygtig renovering af de eksisterende
boliger i Gadehavegaard kan give mulighed for
et markant skift i det arkitektoniske udtryk, i
lejligheds sammensætningen, i energiforbruget mm.
Facaderenoveringen kan omdanne bebyggelsens
monotone udtryk til en bebyggelse med langt større
variation. På illustrationen er forslået en gruppering
af bygninger i forskellige materialer, så materialet kan
knytte bygningerne sammen i flere små klynger i stedet
for én stor. I det senere arbejde skal der fastsættes
retningslinjer for facaderenoveringen, der understøtter
ønsket om en mangfoldig arkitektur med høj kvalitet og
bæredygtig energioptimering.

FRA ENSFORMIGT TIL VARIERET: Ved at slå eksisterende lejligheder sammen øges
diversiteten i lejlighedssammensætningen, hvilket kan komme til udtryk i facaden i form af
variation i vinduesåbninger, karnapper, altaner mm.

Eksempler på tre mulige materialer.
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FACADERENOVERING
Omstrukturering af gadehavegaard
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FÆLLESHUSET
Omstrukturering af gadehavegaard

Den centrale del af parken er ejet af Gadehavegaard
og vil blive et krydsningspunkt gennem parken og
derfor et oplagt samlingspunkt. Det er derfor forslået
at Gadehavegaard flytter deres fælleshus til denne
placering og lave et nyt spændende hus, som både kan
rumme de eksisterende aktiviteter samt give plads til
nye tiltag.

Et nyt fælleshus som kan blive en markør i
parken.

Et nyt fælleshus
aktiviteter

med

omkringliggende

Et nyt fælleshus skal være en markør i parken et stolt
fyrtårn for kvarteret.
Som udgangspunkt er fælleshuset et initiativ, som ligger
på Gadehavegaards banehalvdel, men i et samarbejde
med enten kommune eller naboforeninger kunne man
forstille sig at fælleshusets lokaler kunne bruges af
flere og have en mere offentlig karakter.

Et nyt fælleshus der danner rammen om
eksisterende og nye klubber i Gadehavegaard
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FÆLLESHUSET
Omstrukturering af gadehavegaard
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DELPROJEKT 3
- CAMPUS OMRÅDET
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Campusområdet
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VIDENSBYEN
Flet studie- og hverdagsliv

Høje-Taastrup Kommune har et stort fokus på uddannelse.
Kommunen er inde i en positiv udvikling, med en
fremgang i forhold til andelen af unge, der gennemfører
en ungdomsuddannelse. Men der er stadig for mange
unge, som aldrig færdiggør en uddannelse, og som dermed
er i risiko for at havne på langvarig offentlig forsørgelse,
ligesom mange unge påbegynder flere uddannelser, men
falder fra undervejs.
De unges viden om forskellige uddannelsesmuligheder
samt den fysiske nærhed til uddannelsesstederne har
stor betydning for, om de unge vælger den uddannelse,
som passer til deres evner og muligheder for et fremtidigt
job. Høje-Taastrup Kommune vil derfor i samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne skabe et attraktivt uddannelsesog ungemiljø i kommunen, og en naturlig sammenhæng for
de unge på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse,
der gør de unge bedre i stand til at blive afklaret i deres
uddannelsesvalg. Som et led heri er det ambitionen at
skabe et ungdomsmiljø, som understøtter de unges lyst
til uddannelse, og som kan være med til at give HøjeTaastrup Kommune en særlig ungeidentitet, man som ung
kan spejle sig i, og som samtidig kan bidrage til at løfte

Teknologisk Institut

Next

Gadehaveskolen

nogle af de udfordringer, der opleves i nogle af de udsatte
boligområder.
Gadehavekvarteret rummer allerede Gadehaveskolen
med den naturfaglige profil, Høje-Taastrup Gymnasium
og Teknologisk Institut, men Høje-Taastrup Kommune vil
gerne styrke områdets lærings- og vidensprofil endnu mere
og give plads til nye uddannelsesinstitutioner, erhverv og
ungdomsboliger mv. i området, der kan skabe et egentligt
campusmiljø, som inspirerer alle kommunens unge til at
uddanne sig, og som samtidig kan være med til at give
Høje-Taastrup et nyt image og brand.
En uddannelsescampus kan udgøre en ramme om et
aktivt, varieret og mangfoldigt ungdomsmiljø, som kan
blive et naturligt samlingssted for de unge. I et attraktivt
ungdomsmiljø kan der bl.a. være mulighed for at være
kreativ, dyrke idræt og andre fællesskaber, inspireres af
omverdenen, både i dagligdagen og ved særlige events. Et
ungemiljø, som vil inspirere og inddrage forskellige typer af
unge, både de fagligt og socialt stærke unge og de unge,
som har brug for at blive understøttet fagligt og socialt.
Samtidig kan et godt ungemiljø udgøre en ramme for at
blive motiveret for at dygtiggøre sig og suge viden til sig.

Høje Taastrup Gymnasie

Eksisterende uddannelsesinstitutioner i området
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30 år
Start-up og inkubator erhvervs miljø
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0 år
Gymnaisum og
erhversuddannelser

Folkeskole

Idræts og
foreningsliv

Kvartershuset

Børneuniversitetet

CAMPUS PARKEN
Vidensbyen

De nye tiltag for Campusområdet vil skabe værdi og
identitet for hele Vidensbyen. Særligt i parken vil man
kunne opleve uformelle og utraditionelle læringsrum.
Et snit gennem hele parkens fra øst til vest, spænder
lærlingskurven ud over en uddannelsesforløb, hvor man
stater ved 0. år og slutter ved 30. år med en fod inden
for start-up virksomheder og inkubator erhvervs miljøet.
På den sydlige side af parken langs Gadevang kan
der med fordel udvikles ungdoms- og studieboliger
med tilhørende klubber, værksteder, laboratorier mm.
Campuslivets aktiviteter spændes dermed ud over hele
døgnet, og studie- samt hverdagsliv kan mødes i parken.

Nyttehaven

Brolæggerstien
Væksthuset

Et bycampus med inspirerende læringslandskaber
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ÅBNE BYGNINGER
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FÆLLES SPISEFACILITETER

UDENDØRS LÆRINGSMILJØER

FÆLLESLOKALER

VÆRKSTEDSFACILITETER/’GARAGEN’

FAG OG INNOVATIONS MILJØER

CAMPUSFUNKTIONER
Forbindelser og fællesbrug

Fællesbrugen af de enkelte klyngers fællesfaciliteter vil
trække forbindelses tråde mellem de enkelte klynger,
så udvekslingen mellem institutionerne udnyttes til et
rigt og attraktivt campusmiljø som samtidig vil give en
naturlig overgang fra et uddannelsestrin til et andet.
Campus kan deles op i fire klynger:
1: Inkubator og erhvervsklynge
Fælles: Kantine, café, byrum

2: Folkeskole og sportsanlæg
Fælles: Sportsfaciliteter og park

3: Erhvervsuddannelser

Formel læring

Uformel læring

Uddannelsesinstitutionerne

Campus-netværket

-

Faglig viden
Specifik viden
Forskning
Undervisning/kurser
Struktur

-

Udendørs læringsmiljøer
Uformelle netværk
Værkstedsfaciliteter/’Garagen’
Inkubator og erhvervskontakt
Studenterhus

Fælles: værksteder, workshops, byrum

4: Gymnasiale uddannelser
Fælles: auditorier, sportsarealer, byrum
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PROJEKTOVERBLIK OG PROCES
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IDÉ- OG PROJEKTKATALOG

Områdefornyelsens projekter
1. Skolegården og klimatårnet.
2. Udvikling af parken: herunder beplantning,
LAR, stier og belysning, tryghed på
Gadehavestien, vejovergange samt
cykellegeplads.
3. Tryghed på Højetaastrupstien. Herunder
opsætning af tryghedsskabende.
HTK
4. Nye daginstitutioner med tilhørende
udearealer.
5. Omlægning af Gadehavegaardsvej.
6. Udvikling af boliger på den nordlige del af
den eksisterende rådhusgrund.
7. Park-ringen: Ny cykel- og gangsti langs
Hveen boulevard.
8. Regnvandshåndtering i Vidensbyen:
Herunder LAR, faskiner i de nedlagte
tunlerne, Vandlegeplads mm.
9. Mulighed for tilslutning til Roskildevej.
10. Hallands Boulevard: herunder lukning
af kryds ved Halland Boulevard/
Øtoftegårdsvej, nyt vejprofil med
øget bilkapacitet samt cykel- og
fordgængerstier.

Gadehavegaard
15. Omstrukturering af Gadehavegaard:
•
Eksisterende fælleshus flyttes til ny
placering centralt i parken
•
Fortætning med nye boligtyper
•
Renovering af eksisterende boliger
•
Gårdsanering
•
Omlægning af Øtoftegårdsvej
•
Gadehavestien og Gadehavegaardvej føres
i niveau, så der skabes niveaufri adgang til
Netto (fællesprojekt)
•
Bynatur: Optimering, aktivering og
udvikling af den nordlige kant langs
Rosklidevej (fællesprojekt)

Idé- og projektkataloget giver et overblik for alle de
på nuværende tidspunkt forslåede projekter inden
for området, og har til formål at give et overblik over
projekter inden for de forskellige ejeregrupper. Alle
projekter inden for Områdefornyelsens projekter (nr.
1-3) er allerede besluttet og kan udvikles indenfor en
kort tidshorisont. Øvrige projekter kræver beslutninger
et evt. lokalplansændring mm, ligesom at en stor del
at projekterne ligger inden for de enkelte boligområdes
matrikel. De enkelte boligområder opfordres derfor til at
tage disser idéer og udviklingspotentialer videre.

Gadevang
16. Mulighed for fortætning med nye
boligtyper
17. Nye forbindelser og stier gennem området
Olufsborg
18. Mulighed for fortætning med nye
boligtyper ved Olufsborg samt
vejomlægning
19. Nye forbindelser og stier gennem området

CAMPUS
11. Udvikling af Campus funktioner på
den sydlige del af den eksisterende
rådhusgrund
12. Forbindelser og stier på Campusområdet
13. Udvikling af pladser og landskab på
Campusområdet
14. Campus fortætning samt Inkubator og
opstartsvirksomhed ved NEXT

95

4

2
2

4

3
2

1

5

1

3

FASE A

FASE B

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
4.
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Skolegården og klimatårnet samt evt. nyt Klimahus
Udvikling af parken: Herunder beplantning, LAR, stier og belysning, tryghed på Gadehavestien, vejovergange
samt cykellegeplads
Tryghed på Højetaastrupstien. Herunder opsætning af tryghedsskabende elementer
Fredeliggørelse af Gadehavegaardsvej (midlertidig eller permanent)

Omlægning af gadehavegaardsvej
Fortætning langs parken
Nye institutioner
Øtoftegårdsvej som en lokal boligvej
Nyt Campus område
Fodgænger- og cykelforbindelse langs Hveen Boulevard (evt. mulighed for omlægning i forbindelse med
renovering af broen i 2017)

6

UDVIKLINGSFASER

3
1

Første udviklingsfase indeholde områdefornyelsensprojekter,
som alle er finansieret og man er klar til at skubbe projektet
i gang. Det giver en fantastisk start på udviklingen af
Visionsplanen for vidensbyen, og inden for de næste to år vil
man kunne se fysiske forandringer i Vidensbyen.
De øvrige fase ligger også indenfor en overskuelig årrække men
kræver initiativ fra såvel private som offentlige grundejere.

1

Faseplanen er vejledende og kan udvikles i en anden takt, hvis
der skulle blive mulighed for at starte et projekt op.

2
4

FASE C
1.
2.
3.
4.

Fortætning vha. boliger ved Gadehavgaard og Olufsborg
Uvikling på den nordligedel af rådhusgrunden
Mulighed for krydsning af Roskildevej
Fuldt udbygget plan
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