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det moderne byliv
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byliv og aktivitet

Aktiviteter Brugere

Årstider

Byliv

Hillerød stationszone er en aktiv og levende bydel, hvor 

det intermodale netværk af forskellige transportformer er 

omdrejningspunktet. Her krydser lokale brugere tilfældige 

rejsende. Områdets helt særlige stemning består i mødet 

mellem mange forskellige mennesker, oplevelser og 

aktiviteter på samme sted. Et dynamisk og innovativt 

miljø som kan styrkes yderligere gennem en bylivsmæssig 

tæthed.  

Det fremtidige byliv skal udfordre udviklingen af både 

fysiske og sociale rammer for et fremtidigt aktivt byliv. De 

nye byrum bør derfor invitere til såvel daglige nødvendige 

gøremål som aktiv og passiv rekreation. 

En levende by afhænger af mange varierede aktivitetstilbud. 

Stationazonen skal i fremtiden invitere såvel beboere, 

besøgende og erhvervsliv til at gøre aktivt brug af området, 

og dermed sikre mødet mellem mennesker i de offentlige 

rum. Der ønskes en rumlig såvel som en social integration 

internt i området og med den omkringliggende by. 

Livet i og omkring Hillerød stationszone styrkes og aktiveres 

igennem et sæt af fortætningsstrategier.
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den fortættede by - husene

Gennem et varieret udbud af bolig- og erhvervsformer samt 

et aktivt campus miljø kan stationszonen blive en 24 timers 

bydel. Dette varierede udbud af erhvervslokaler, boliger, 

uddannelsesinstitutioner, butikker mm. kan bidrage til 

liv og aktiviteter i gadeplan. Byrumsplanen kan illustrere 

hvilke gader og pladser der særligt tilrettelægges for 

boligaktiviteter, erhverv, handel, rekreationsmuligheder, 

events etc. Nye kunst- og kulturfunktioner skal bidrage 

til at markere stationsområdet som et nyt og spændende 

byområde. 

For at skabe rammerne for et varieret byliv, lægges der op til 

en stor grad af variation og kompleksitet i såvel offentlige rum 

som i bebyggelsen. Områdets urbanitet vil komme til udtryk 

gennem oplevelsesmæssig, rumlig og bygningsmæssig 

tæthed. En samlet byrumsplan, der sikrer forbindelsesled, 

fokuspunkter, nærhed, tæthed og sammenhæng bør ligge 

til grund for områdets disponering.

Hver eneste byrum bliver en destination i sig selv. Igennem 

en varieret og tæt bebyggelse bygget op omkring et sæt af 

forskellige byrum skabes et levende og intenst byliv, hvor 

tætheden øger oplevelsen.
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workshop 1:
planlægningsprocessen
Som en introduktion til arbejdet med planlægningen 

af stationszonen afholdtes et visionsmøde i Hillerøds 

Byrådssal. Til mødet var inviteret interessenter som havde 

umiddelbare interesser inden for stationszonen og der var 

derfor deltagere fra en række uddannelsesinstitutioner, 

grundejere, trafikselskaber, udviklingsfirmaer, Plan 09 og 

Hillerød Kommune. 

Formålet med mødet var, at give de mange forskellige 

interessenter indblik  i  den kommende planlægningsproces 

og få deres input til en vision for områdets udvikling. Der blev 

på mødet givet en introduktion til planlægningsprocessen 

ved Hillerød Kommune. Herefter fik deltagerne et oplæg 

om ‘Det gode byliv’ ved Gehl Architects. Oplægget viste 

eksempler på ‘best practice’ fra hele verden og satte det i 

kontrast til problematikken ved Hillerød stationsområde. 

Formålet var at give inspiration og næring til udviklingen af 

en vision for stationszonen i det efterfølgende arbejde.

Byrådssalen, Hillerød Rådhus, 5.marts 2008



workshop 1:
visionernes collage

Opgave 1: Sæt billede på visionen 

Opgaven for gruppen er i fællesskab at vælge 1 ud af  10 for-

skellige stemningsbilleder, der hver især repræsenterede 

en mulig vision for stationszonen. Diskussionen om hvad 

der skal prioriteres, hjælper med at afdække deltagernes 

indbyrdes ønsker for områdets vision. I processen med at 

vælge kan flere billeder forekomme vigtige, men i første 

omgang handlede det om at finde det allervigtigste.

Opgave 2: Visionernes Collage 

Visionernes Collage er et visionsdialogspil udviklet til stati-

onszoneprojektet. Spillets formål er at give spildeltagerne 

mulighed for at finde frem til en fælles vision for stations-

zonens udvikling. 

Spillepladen er et kort over området og spilbrikkerne er 40 

udvalgte visionsbilleder, der hver især viser forskellige mo-

tiver som bygninger, pladser, broer, grønne rum osv. Del-

tagerne må gerne klippe eller rive i billederne og tegne og 

skrive på spillepladen. Gruppens opgave er at vælge bille-

der, der viser hvilke funktioner og muligheder man ønsker 

indenfor stationszonen. I fællesskab skal gruppen finde 

frem til hvilke billeder, der skal placeres hvor på spillepla-

den, så der til sidst dannes en visionsplan for området . Me-

toden med at udtrykke visionerne gennem billedvalg er be-

vidst valgt for at give deltagerne mulighed for at arbejde på 

en anderledes måde med områdets udvikling. Til visions-

formål er billeder et godt medie, som kan hjælpe med at 

komme med nye idéer uden at skulle holde for meget fast i 

meget specifikke problemstillinger. 
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de 4 visionscollager

1. 3. 4.2.

stationen

Af de fire collager kan aflæses fire  fortæl-

linger med overraskende mange fællestræk 

omkring visionen for stationszonen. På sel-

ve stationen peger samtlige visionscollager 

på en moderne trafikterminal enten under 

et stort samlende glastag eller som bygnin-

ger hen over baneterrænet. Alle visionscol-

lagerne indeholder én eller flere nye bro-

forbindelser, der knytter øst- og vestsiden 

sammen. 

vest

På den vestlige side mod Centrum bruger  

visionscollagerne billeder på liv udtrykt 

som butikker i stueplan, boder, byrum med 

siddemuligheder, ventefaciliteter, rekrea-

tive udfoldelsesmuligheder og belysning-

sudsmykning. Meget specifikt peger alle 

visionscollagerne på mulighederne for at ar-

bejde med belysningen på Vibekevejforbin-

delsen og flere funktioner på Ndr. Jernban-

evejforbindelsen. Flere indeholder også tæt 

byggeri på posthus/Marie Mørk Skole hjør-

net med eventuelt kollegie- uddannelses 

funktioner. 

øst 

På østsiden tæt på stationen har alle 

visionscollagerne foreslået tæt byggeri med 

blandede funktioner opført i tilknytning 

til pladser og andre byrum. Nogle foreslår 

egentlig højhuse i området. Gennemgående 

er også ønsket om at bevare en grøn kile i 

form af boldbanerne mellem Carlsbergvej 

og Præstevangskoven. Enkelte foreslår 

dog dele af boldbanerne bebyggede med 

kollegier, boliger og erhverv. 

syd

Ved og på Teglgårdssøen i stationszonens 

sydlige del peges på de rekreative mulig-

heder der kan udvikles her. Af nogle af 

collagerne kan der i den sydlige del også af-

læses visioner om parkeringshuse og anlæg 

til forsyning af den øvrige stationszone. 



opsummering
workshop 1

Campusområde med rekreative

rum der støder op til skoven

Tæt og blandet erhverv og bolig

Her skal være liv i stueetagen,

butikker og byrum

Campusområde med uddannnelse

og kollegieboliger

Her skal belysning og byrum prioriteres

Moderne trafikterminal, overdækket

broforbindelse, butikker, caféer, opholdsrum

Rekreation ved søen med strandkant,

kajaksejling og nye opholdsarealer

P-anlæg og multifunktionelle arealer









































Via en rumlig definering kan stationsområdet fortættes, så der skabes mere liv og aktivitet - og en bedre rumlig oplevelse.

rumlig definering




