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Indhold
For knap fire år siden valgte vi i Kommu-
nalbestyrelsen at nedsætte et Bycenter-
udvalg. Et særligt udvalg med en særlig 
opgave – sammen med lokale kræfter 
at arbejde for en positiv udvikling i vores 
byer. Målsætningen er nu som dengang, 
at byerne skal være attraktive mødeste-
der med et velfungerende og mangfoldigt 
by- og handelsliv. 

De seneste år har vi oplevet, at detail-
handlen i byerne har været udfordret. 
Vores handelsmønstre ændrer sig og det 
har resulteret i tomme butikslokaler. 

Der er ikke nogen lette løsninger eller 
færdige opskrifter på hvordan vi imøde-
kommer bycentrenes udfordringer. Vi har 
derfor fra start valgt at gå til opgaven med 
et åbent sind. Intet forslag har været for 
stort, småt eller urealistisk til, at vi har 
lyttet og overvejet det. 

Det har været spændende at gå ind i op-
gaven og opleve det engagement, gåpå-
mod og kreativitet som vi er blevet mødt 
med. Undervejs har der været mange liv-
lige debatter, hvilket kun har bekræftet 
os i at det er vigtigt at arbejde for levende 
byer. 

På vegne af Bycenterudvalget vil jeg gerne 
takke alle de mange borgere, foreninger 
og øvrige interessenter, som tager aktiv 
del i samarbejdet om udviklingen af by-
centrene – vi håber at fortsætte og udvik-
le det gode samarbejde mange år endnu.

Erik Mollerup, formand for Bycenterud-
valget
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Bycenterudvalget
”Bycenterudvalget har været en 
spændende og lærerig opgave, 
der har kaldt på både hurtige ini-
tiativer og langsigtede perspekti-
ver. Borgerdrevet, tværpolitisk og 
tværfagligt arbejde - rigtig sjovt!”

”Vi har i udvalget arbejdet 
tæt på og sammen med 
borgerne. Det er den simp-
le forklaring på, at udval-
get rent faktisk har flyttet 
noget.”

”Vores bykerner har min højeste 
prioritet som naturlige samlings-
punkter, og skal derfor videreud-
vikles med fokus på tilgængelig-
hed, grønne områder, harmoniske 
facader og kulturaktiviteter.”

”I dialog med borgere, 
foreninger, ejendomsejere 
og butikker er skabt en lang 
række spændende udvik-
lingsprojekter, som har 
gjort vores bysamfund mere 
levende.” 

”Udvalget har gjort en væsentlig 
indsats for aktive bycentre i hele 
Rudersdal. Jeg vil særligt frem-
hæve det brede politiske samar-
bejde og den konstruktive dialog 
med erhvervsliv og borgere som 
særdeles positivt.”

”Vi skal udvikle for 
at kunne bevare 
kommunens smuk-
ke bycentre.”

Erik Mollerup

Kenneth Birkholm

Daniel E. Hansen

Axel Bredsdorff

Søren Hyldgaard

Court Møller

Jens Bruhn
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”Udvalget har arbejdet målrettet 
på at fremmen udviklingen i vore 
lokalcentre. Arbejdet  er sket i den 
mest konstruktiv samarbejdsånd 
og resultatet vil fremover kunne 
aflæses i den byudvikling Birkerøds 
og Nærums bymidter vil gennemgå i 
den kommende år.”



INDLEDNING
Denne opsamling og evaluering af 
Rudersdal Kommunes Bycenter-
udvalg er udarbejdet af Rudersdal 
Kommune på baggrund af pro-
jekter og sager Bycenterudvalget 
har beskæftiget sig med fra før-
ste udvalgsmøde den 5. februar 
2014 og frem til udvalgsmøde den 
7. juni 2017. Siden første møde er 
der afholdt 23 udvalgsmøder og 
igangsat eller færdiggjort over 10 
selvstændige projekter eller tiltag. 

I det følgende beskrives og evalue-
res først Bycenterudvalget og dets 
arbejdsform dernæst gennemgås 
og evalueres hvert enkelt projekt 
og tiltag. Det er ikke hensigten, at 
dette er en udtømmende gennem-
gang eller evaluering, men netop 
kommunens egen erfaringsop-
samling på tre et halvt års arbejde 
med udvikling af bycentrene gen-
nem et § 17 stk. 4 udvalg.   

BYCENTERUDVALGET
Kommunalbestyrelsen i Ruders-

HVAD ER ET § 17 STK. 4 UDVALG?
Efter Styrelseslovens § 17 stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen nedsætte særlige ud-
valg med bestemte forberedende eller rådgivende formål. Kommunalbestyrelsen 
fastlægger det særlige udvalgs sammensætning samt regler for udvalgets virke. 

BYCENTERUDVALGETS OPGAVE

”Udvalgets opgave er at understøtte udviklingen af kommunens by-
centre i tæt samspil med borgere og lokale aktører med henblik på at 
fremme et aktivt handels- og byliv i de enkelte byområder. Bycentre-
ne ønskes udviklet, så de både i forhold til butiks- og handelslivet er 
bæredygtige, og samtidig kan udgøre rammen for et styrket byliv og 
fællesskab for borgerne i de lokale by-/boligområder.” 

fra Kommissorium for 
Bycenterudvalget

dal Kommune besluttede som en 
del af konstitueringen efter kom-
munalvalget i 2013 at nedsætte et 
Bycenterudvalg. Udvalget er et så-
kaldt § 17 stk. 4 udvalg, hvilket kort 
fortalt er et særligt udvalg nedsat 
med en bestemt opgave i en tids-
begrænset periode. Formålet med 
Bycenterudvalget er at skabe en 
positiv udvikling af handels- og 
bylivet i byerne i Rudersdal. 

I en periode op mod valget i 2013 

havde flere byer oplevet tilbage-
gang for handelslivet, faldende 
aktivitet og flere tomme butikslo-
kaler. Størst fokus var der i Birke-
rød bymidte, den største by i Ru-
dersdal Kommune. 

I januar 2014 vedtog Kommunal-
bestyrelsen et kommissorium for 
Bycenterudvalget og bevilligede 
midler til en to-årig projektansæt-
telse, som også blev tilknyttet ud-
arbejdelse Planstrategi 2015.  
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SAMMENSÆTNING
Som en del af konstitueringen blev 
Erik Mollerup udpeget som for-
mand for Bycenterudvalget der-
udover blev udvalget sammensat 
af seks medlemmer, som alle er 
medlem af Kommunalbestyrel-
sen. 

Bycenterudvalget består udover 
udvalgets formand af formæn-
dene for Byplanudvalget, Mil-
jø- og Teknikudvalget, Kultur- og 
Fritidsudvalget samt Erhvervs-, 
Vækst- og Beskæftigelsesudval-
get og to medlemmer af Kommu-
nalbestyrelsen. Bycenterudvalget 
er desuden repræsenteret i samt-
lige fagudvalg og rummer fem af 
ni medlemmer i Økonomiudvalget. 
Det har sikret, at udvalget har et 
stærkt mandat og er velforankret 
i kommunens øvrige politiske ud-
valg.

Ved nedsættelse af § 17 stk. 4 
udvalg er det muligt at inklude-

re medlemmer som ikke er valgt 
til Kommunalbestyrelsen, f.eks. 
borgere, eksperter m.v. Ved ned-
sættelsen af Bycenterudvalget 
blev det vurderet, at udvalget ville 
kunne arbejde mest effektivt, hvis 
udvalgets medlemmer var folke-
valgte medlemmer af Kommu-
nalbestyrelsen. Udvalget skulle 
arbejde efter en åben og inklude-
rende arbejdsform, hvor borgere, 
eksperter og andre aktører løben-
de blev inddraget i arbejdet.

ARBEJDSFORM
I kommissoriet for Bycenterud-
valget lægges der vægt på, at 
udvalget skulle arbejde efter en 
inddragende og tværgående ar-
bejdsform. Det har været afgøren-
de for alle projekter udvalget har 
igangsat eller været involveret i, at 
de har været samarbejdsdrevet og 
ofte initieret af borgere. 

Bycenterudvalgets arbejdsmetode 
har grundlæggende været åben. 

Alle forslag og idéer til udvikling 
og forandring i kommunens by-
centrer er der blevet lyttet til, be-
handlet af udvalget. Borgere og 
andre aktører har gentagne gange 
deltaget på udvalgsmøderne med 
præsentation og drøftelse af tiltag 
og projekter i bycentrene. 

Udvalget har desuden deltaget i 
adskillige møder med interessen-
ter foruden de formelle udvalgs-
møder. Det har endvidere været 
ambitionen, at udvalget skulle 
være fleksibelt og hurtigt arbej-
dende, hvorfor udvalget har rådet 
over en mindre bevilling til igang-
sættelse pilotprojekter, udarbej-
delse af analyser m.v. Den åbne 
tilgang har derfor været akkom-
pagneret af en villighed til hurtig 
igangsætning af forskellige for-
slag og projekter på forsøgsbasis 
og med løbende evaluering. Nogle 
projekter er på denne baggrund 
blevet fornyet og udviklet år efter 
år, mens andre er blevet afsluttet, 
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Model for Bycenterudvalgets 
organisering

når det har vist sig, at de ikke kun-
ne gennemføres. 
Foruden de forslag og projekter 
som borgere og andre aktører har 
foreslået har Bycenterudvalget 
også fået udarbejdet undersøgel-
ser og igangsat projekter af egen 
drift. Med udgangspunkt i tidlige-
re udarbejdede planer og analy-
ser har udvalget haft fokus på at 
fremhæve de potentialer som by-
centrene indeholder. 

Det har været afgørende for gen-
nemførelsen af Bycenterudvalgets 
arbejdsform, at der været bevilli-
get midler til en projektansættel-
se og at udvalget har rådet over 
midler til realisering af mindre 
projekter og ekstern rådgivning. 
Projektansættelsen har varetaget 
udvalgsbetjeningen, sikret frem-
drift og koordinering mellem de 
forskelligartede projekter og på 
tværs af mange interne og ekster-
ne aktører. Midlerne til projekter 
og ekstern rådgivning har under-
støttet udvalgets evne til at arbej-
de fleksibelt og uden unødvendig 
forsinkelse. 

INDDRAGELSE AF LOKALE
Bycenterudvalget har haft som 
målsætning, at bycentrene skal 
være ramme om styrkede fælles-
skaber for alle borgere, og at bor-
gerne selv skal have mulighed for 
at bidrage til udviklingen af bycen-
trene. 
I Birkerød og Trørød har borger-
grupper selv taget initiativ til at 
sætte udviklingen i gang. Det har 
været en stor fordel, at det lokale 
engagement har været til stede, 
men det har samtidig været vigtigt 
for Bycenterudvalget, at udviklin-
gen af bycentrene er inkluderende 
og giver plads til et bredt udsnit af 
borgere. 

Bycenterudvalget har derfor flere 
gange afholdt offentlige dialog-
møder. På møderne har der været 
konstruktiv debat og møderne har 
fungeret godt til kvalificering af de 
forslag og projekter, der har været 
afholdt møder om. Møderne har 
generelt været velbesøgte med 

omkring 100 deltagere pr. møde, 
hvilket kan betragtes som et ud-
tryk for, at der er stor lokal inte-
resse for de projekter udvalget har 
beskæftiget sig med. 

I borgerinddragelsen har Bycen-
terudvalget haft et særligt fokus 
på inddragelsen af aldersgrupper 
som typisk er underrepræsen-
teret ved offentlige dialogmøder. 
Det har særligt været unge som 
udvalget har ønsket at inddrage. 
Det har resulteret i særskilte pro-
jekter for unge i både Birkerød og 
Nærum. Det vurderes desuden, at 
der fortsat er potentiale for bedre 
inddragelse af børnefamilier.

PERSPEKTIVERING OG VIDERE 
OPGAVER
Efter tre et halvt års arbejde med 
bycentrene i Rudersdal Kommune 
vil det være hensigtsmæssigt at 
forlænge fokusset på bycentrene, 
enten gennem et § 17 stk. 4 udvalg 
eller på anden vis. 

Som det vil fremgå af nedenståen-
de gennemgang af projekter har 
Bycenterudvalget især arbejdet 
med Birkerød bymidte. Birkerød 

er det største bycenter i Rudersdal 
og behovet for udvikling af by- og 
handelslivet har været mest på-
trængende her. 

Derudover har det lokale enga-
gement omkring Trørød torv og 
erhvervsudviklingspotentialet i 
Nærum gjort, at Bycenterudvalget 
også har haft disse byer på dags-
ordenen.

For så vidt angår Nærum giver vi-
sionsplanen anledning til en om-
dannelse af hele området som 
forventeligt vil medføre igangsæt-
telse af adskillige nye projekter i 
de kommende år.

Udover de tre ovennævnte bycen-
tre har Bycenterudvalget været i 
dialog med lokale aktører i de øv-
rige bycentre. Særligt i Holte har 
der været dialog med handelslivet. 
Denne dialog kan med fordel ud-
vides og især i Holte er det vurde-
ringen, at det kan være hensigts-
mæssigt at få igangsat arbejdet 
med en helhedsplan til udvikling 
af bymidten i dialog med borgere 
og handelsliv. 
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Projekter

5

Præstegårdshaven

Birkerød Torvedage

Birkerød bymidte 
- Tilgængelighed og synlighed

Udvikling af ’Pengetorvet’ 
i Birkerød bymidte

Unge i Birkerød bymidte

Nyt byrum ved Teglporten

Flere boliger i Birkerød bymidte

Trørød Torv

Nærum visionsplan

Nærum visionsplan 
- inddragelse af Nærum Gymnasium

Dialog med kommunens 
øvrige centerområder 
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(GEN-) aktIvErING af bymIDtEN

Ved at styrke Kultur Aksen, styrke byens bagsider samt skabe liv og cirkuleringsmuligheder i 
byen, aktiveres Hovedgaden som et atraktivt handelsstrøg.
Det kan bemærkes at byens udviklingsmuligheder og de kommunale ejendomme er 
sammenfaldende.
Der skabes krydsende akser, hvor byens tilbud koncentreres.

 
NÆRUMS NYE ERHVERVS- OG VIDENSBY  



Præstegårdshaven er en af to 
parker i Birkerød bymidte og fra 
Bycenterudvalgets begyndelse 
identificeret som en kvalitet og 
et potentiale for bymidten. Under 
overskriften ”byens park og binde-
led” blev der i 2014 igangsat forar-
bejder for, hvordan parken kunne 
fornyes. 

Borgergruppen blev tildelt rollen 
som tovholder for projektet og By-
centerudvalget bevilligede midler 
til udarbejdelse af en skitse til åb-
ning og fornyelse af parken hos en 
landskabsarkitekt. 

Samtidig formulerede forvaltnin-
gen i samarbejde med borger-
foreningen en fondsansøgning til 
Nordea-fonden, der i 2014 arbej-
dede med temaet ’Det gode liv i 
byen’. Ansøgningen blev afvist. 

I sommeren 2014 gennemgik Bor-
gergruppen projektet for Bycen-
terudvalget ved en parkvandring. 

Det blev besluttet at arbejde vi-
dere med projektet, men efter en 
etapeinddeling.

Borgerforeningen udarbejdede et 
dispositionsforslag bestående af 
tre faser til fornyelse af Præste-
gårdshaven. Første fase skulle 
indebære mindre tiltag, der umid-
delbart kunne igangsættes, heref-
ter skulle etableres en tværgåen-
de sti i anden fase og i tredje fase 
skulle muligheden for parkering 
i et hjørne af parken afprøves og 
en musiktribune ved Majpladsen 
etableres. 

Forslaget om parkering i parken 
var indarbejdet på baggrund af 
forslag fremsat af ejerne af Ho-
vedgaden 42-46. Det fremgik af 
borgerforeningens redegørelse, 
at der var dialog om forslaget med 
lokale aktører, herunder Præste-
gårdens Havekreds og Birkerød 
Kunstforening.

PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
– fornyelse og udvikling

AKTØRER

Borgergruppen - Vi elsker vo-
res by (senere Borgerforenin-
gen Birkerød) med konsulent 
bistand fra Charlotte Skibsted 
Landskabsarkitekter

Rudersdal Kommune

Birkerød Kunstforening

Præstegårdens Havekreds

Menighedsrådet for Birkerød 
Kirke

Ejerne af Hovedgaden 42-46/
Ejerforeningen Birkerød By-
midte

Danmarks Naturfredningsfor-
ening
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Bycenterudvalget besluttede i ef-
teråret 2014 at arbejde videre ef-
ter dispositionsforslaget, men det 
blev samtidig besluttet at etable-
ring af parkering i Præstegårds-



EFTERÅR 13
Borgergruppen 

formulerer projektet 
i dialog med forvalt-

ningen

FORÅR 14 
Der afholdes ind-
ledende møder og 
første skitse bliver 

udarbejdet

SOMMER 14 
Borgergruppen 

præsenterer skitser 
for Bycenterudvalget

EFTERÅR 14
Etapeplan for udvik-

ling af haven besluttes. 
Ejerforeningen fremsæt-
ter forslag om etablering 

af parkering i Præste-
gårdhaven

FORÅR 15 
Borgerforenin-
gen trækker sig 

som tovholder og 
der afholdes bor-

germøde

SOMMER 15 
Videre arbejde 

med fornyelse og 
udvikling af Præste-
gårdshaven sættes 

i bero

haven skulle vurderes nærmere. 
Ved efterfølgende udvalgsmøde 
blev det besluttet, at fredningen af 
Præstegårdshaven og parkerings-
behovet i bymidten ikke fordrede, 
at en del af haven inddrages til 
parkering. 

I slutningen af 2014 og starten af 
2015 viste det sig, at flere af par-
kens faste brugere, Danmarks 
Naturfredningsforening og menig-
hedsrådet for Birkerød Kirke var 
modstandere af en gennemgri-
bende fornyelse af Præstegårds-
haven. 

Planerne om fornyelse af parken 
blev debatteret i lokalpressen. I 
foråret 2015 trak Borgerforenin-
gen sig som tovholder for projek-
tet og Bycenterudvalget beslutte-
de derfor at indkalde til et åbent 
borgermøde om udviklingen af 
Birkerød Bymidte, herunder at 
give forskellige aktører mulighed 
for at debattere udviklingen af 
Præstegårdshaven.

Borgermødet viste, at der var stor 
uenighed blandt forskellige aktø-
rer om Præstegårdshavens udvik-
ling. Bycenterudvalget vurderede 
derfor, at det på daværende tids-
punkt ville være for vanskeligt at 
skabe et positivt projekt med bred 
opbakning. Fornyelsen af Præste-
gårdshaven blev derfor begrænset 
til plejetiltag, klipning af hække og 
opstamning af træer, der skab-
te en bedre visuel forbindelse på 
tværs af parken og øgede tryghe-
den. Derudover er der opstillet fle-
re bænke.

ERFARINGSOPSAMLING
Fornyelse og åbning af Præste-
gårdshaven blev sat i bero da det 
blev vurderet, at det på daværende 
tidspunkt ikke ville være muligt at 
opnå tilstrækkelig konsensus til at 
gennemføre et projekt.

Det er Rudersdal Kommunes 
vurdering, at processen fra Bor-
gerforeningen overtog projektle-
derskabet til afholdelse af bor-
germøde ca. et år efter var præget 

af manglende dialog og forvent-
ningsafstemning, hvorfor der op-
stod misforståelser mellem aktø-
rerne.

Kommunen var i denne periode 
ikke tilstrækkeligt involveret i pro-
jektet til at understøtte en bred 
involvering og dialog med et bredt 
udsnit af de relevante aktører. Det 
var medvirkende til, at projektet 
ikke kunne videreføres. 

VIDERE PROCES
Det er fortsat kommunens vurde-
ring, at Præstegårdshaven er et 
stort aktiv for Birkerød bymidte, 
og at der er potentiale for, at par-
ken kan tiltrække mere liv til by-
midten. Det kan fx ske ved at gøre 
haven mere tilgængelig og attrak-
tiv for flere borgere. 

Det vurderes derfor, at der i for-
bindelse med en eventuel frem-
tidig genoptagning af projektet er 
behov for bred og tidlig borgerind-
dragelse. 

Havens større visuelle åbenhed 
har medført, at lokale foreninger 
og borgere er i stigende grad be-
gyndt at bruge haven og nærlig-
gende arealer, fx til afholdelse af 
byens største picnic m.m.

Et fremtidigt projekt bør endvidere 
forankres hos Rudersdal Kommu-
ne og evt. som en del af udmønt-
ningen af kommunens parkstrate-
gi.

ØKONOMI

25.000 kr. Bevilling til udarbej-
delse af skitser fra Charlotte 
Skibsted Landskabsarkitekter 
(forår 2014)

15.000 kr. Tillægsbevilling til 
færdiggørelse af skitser fra 
Charlotte Skibsted Landskabs-
arkitekter (efterår 2014) 

40.000 kr. i alt
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BIRKERØD TORVEDAGE

Etableringen af en torveplads i 
Birkerød bymidte var et af fem 
projekter borgergruppen foreslog 
at påbegynde da Bycenterudval-
get blev nedsat. I dialog med Ru-
dersdal Kommune blev et grus-
belagt areal mellem Hovedgaden 
og Teglporten valgt til placering af 
Torvepladsen. 

Til at drive Torvepladsen blev for-
eningen Birkerød Torvedage dan-
net med udgangspunkt i de frivil-
lige borgere fra borgergruppen. 
Bycenterudvalget gav bevilling i 
foråret 2014 til etablering af Tor-
vepladsen. 

Siden 2014 har foreningen drevet 
torvedagene på lørdage i som-
merhalvåret. Birkerød Torvedage 
har primært fokus på at tiltrække 
lokale fødevareproducenter, og 
afholder også diverse temadage. 
Der er typisk ca. 20 stadeholdere 
til torvedage. 

I efteråret 2014 blev projektet ’Mu-
sik på torvet’ igangsat. Projektet 
har sikret at lokale musikere, dan-
sere m.v. optræder i forbindelse 
med afholdelsen af torvedagene. 
Projektet er et samarbejde mel-
lem Birkerød Torvedage og Kul-
turområdet i kommunen.

Inden sæsonopstart i 2015 bevil-
ligede Bycenterudvalget efter øn-
ske fra Birkerød Torvedage mid-
ler til forbedring af forholdene 
på Torvepladsen. I efteråret 2016 
fremsendte foreningen et for-
slag til etableringen af en såkaldt 
torvepavillon og flytning af mar-
kedsparasollerne, således at Tor-
vepladsen nu er rykket frem mod 
Hovedgaden. 

Bycenterudvalget bevilligede i for-
året 2017 midler til de ønskede 
forbedringer og indstillede overfor 
Miljø- og Teknikudvalget en ge-
nerel opgradering og etablering 
af p-pladser på det grusbelagte 

AKTØRER

Borgergruppen - Vi elsker vo-
res by (senere Borgerforenin-
gen Birkerød)

Birkerød Torvedage

Rudersdal Kommune

Birkerød Handelsstandsfor-
ening 

areal der tidligere blev benyttet til 
torveplads. 

ERFARINGSOPSAMLING
Torvepladsen i Birkerød bymid-
te blev etableret på forsøgsbasis, 
for at afprøve om det var muligt at 
skabe mere liv i bymidten gennem 
tilbagevendende torvedage. 
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ØKONOMI

94.000 kr. til indkøb af mar-
kedsparasoller og etablering af 
bøsninger (2014)

11.500 kr. til elkabel til strøm 
på Torvepladsen (2014)

50.000 kr. til flytning af para-
solbøsninger og etablering af 
’gøglerstik’ (2015)

20.500 kr. til overforbrug i for-
bindelse med flytning af para-
solbøsninger og etablering af 
’gøglerstik’ (2015)

200.000 kr. til flytning af para-
solbøsninger og etablering af 
torvepavillon (2017 ikke etable-
ret endnu)

376.000 kr. i alt

EFTERÅR 13
Borgergruppen 

formulerer projektet 
i dialog med forvalt-

ningen

FORÅR-
EFTERÅR 14 

Første sæson med 
torvedage afholdes 
og musik på torvet 

igangsættes

VINTER 
14/15 

Birkerød Torvedage 
fremsætter ønske 

om forbedringer på 
Torvepladsen

FORÅR 15 
Bycenterud-

valget bevilliger 
midler til forbed-

ringer

FORÅR-
EFTERÅR 15 
anden sæson 

med torvedage 
afholdes

FORÅR-
SOMMER 17

Fjerde sæson 
med torvedage 

afholdes

FORÅR-
EFTERÅR 16

tredje sæson med 
torvedage afholdes

FORÅR 17 
Bycenterudvalget 

bevilliger midler til 
forbedringer

VINTER 16 
Birkerød Torveda-
ge fremsætter øn-

ske om forbedringer 
på torvepladsen

besøge, når der er torvedage.

Det vurderes endvidere, at det er 
lykkedes, gennem løbende dialog, 
at opbygge et velfungerende sam-
arbejde mellem Birkerød Torveda-
ge og Rudersdal Kommune.

Projektets fremgangsmåde, hvor 
Torvepladsen er blevet forbedret 
i takt med torvedagenes udvikling 
og fremgang har været velegnet til 
denne type af projekt.

VIDERE PROCES
Det er kommunens forhåbning, at 
Birkerød Torvedage fremover vil 
drive velfungerende torvedage i 
bymidten. Med seneste flytning af 
parasollerne og fremtidig etable-
ring af en pavillon på pladsen for-
ventes de fysiske forudsætninger 
fremtidssikret for de kommende 
5-10 år. 

Kommunen har endvidere en am-
bition om, at faciliteterne på Tor-
vepladsen kan bruges af andre 
frivillige aktører i bymidten, f.eks. 
til afholdelse af loppemarked eller 
lignende. Dette vil dog bero på fri-
villigt initiativ.

Det er kommunens vurdering, at 
det er lykkedes for Birkerød Tor-
vedage at skabe et succesfuldt 
koncept som understøtter ambiti-
onen om et varieret byliv i Birke-
rød. Bymidten er mere attraktiv at 
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BIRKERØD BYMIDTE 
- Tilgængelighed og synlighed

Forbedring af bymidtens tilgæn-
gelighed og synlighed var et af de 
fem højest prioriterede projekter 
der dannede udgangspunkt for 
Bycenterudvalgets arbejde med 
Birkerød bymidte.

I foråret 2014 behandlede Bycen-
terudvalget en række forslag til 
forbedring af synligheden og til-
gængeligheden til bymidten. For-
slagene var udarbejdet på bag-
grund af et notat udarbejdet af Via 
Trafik. Notatet blev også forelagt 
Borgergruppen som støttede de 
anbefalede tiltag.

Samtidig blev der etableret nyt 
stoppested for bus 500S ved Ho-
vedgaden. I slutningen af 2015 blev 
det endvidere vedtaget at etablere 
nye busstoppesteder for bus 196 
ved ’Pengetorvet’ og  ved Teglpor-
ten. Den kollektive trafikbetjening 
af bymidten er således løbende 
blevet væsentligt forbedret.

Det blev besluttet at igangsætte 

etableringen af enslydende skil-
te med henvisning til ”bymidten” 
og af en ydre parkeringsring med 
placering af skilte med angivel-
se af parkeringspladser ved ind-
faldsveje til bymidten.

Dynamiske skilte med visning af 
antallet af ledige parkeringsplad-
ser blev fravalgt, mens udvalget 
anmodede om yderligere kvalifi-
cering af etableringen af en indre 
parkeringsring og åbning af ad-
gangsveje til bymidten. Følgende 
trafikale løsninger blev vurderet 
venstresving fra Birkerød Kon-
gevej til Søndervangen, åbning af 
Dambakken mod Birkerød Konge-
vej, adgang fra Bistrupvej til Tegl-
porten, p-lommer og indsnævring 
af Bistrupvej.

I efteråret 2014 blev sagen genop-
taget og Bycenterudvalget indstil-
lede overfor Miljø- og Teknikud-
valget, at den indre parkeringsring 
blev etableret som forsøg med ori-
entering af naboer og borgerfor-

ening og evaluering efter et halvt 
år. Åbning af p-areal mod Tofte-
vangskolen blev oversendt til Øko-
nomiudvalget, men fravalgt, bl.a. 
af hensyn til trafiksikkerheden for 
eleverne på Toftevangskolen. 

AKTØRER

Rudersdal Kommune med kon-
sulentbistand fra Via Trafik

Borgergruppen - Vi elsker 
vores by (senere Borgerforenin-
gen Birkerød)

Birkerød Menighedsråd

Birkerød Handelstandsforening

Ejerforeningen Birkerød By-
midte

Skolebestyrelsen Toftevangsko-
len

Rudersdal Handicapråd

Ejerforeningen matr.nr. 1z Bir-
kerød By, Birkerød
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Efter dialog med Borgerforenin-
gen, Birkerød Menighedsråd, han-
delsstandsforening m.fl. blev for-
løbet for den indre parkeringsring 
afgjort. Forløbet indebar åbning af 
”hængekøjen” og trafik henover 
Majpladsen. Den indre parke-
ringsring åbnede i december 2015.

Ejerforening og Handelsstands-
forening ønskede, at forløbet gik 
gennem en passage mellem Bir-
kerød Kro og Kirke, men passagen 
blev vurderet til at være for smal 
og med for dårlige oversigtsfor-
hold og derfor ikke en ønskelig 
løsning.      

I foråret 2017 blev den indre par-
keringsring evalueret af Ruders-
dal Kommune. På baggrund af 
evalueringen og indstilling fra 
Bycenterudvalget besluttede Mil-
jø- og Teknikudvalget, at gøre den 
indre parkeringsrings forløb med 
passage over Majpladsen perma-
nent samtidig med beslutning om 
en række tiltag med forbedring af 
skiltning m.v.

ERFARINGSOPSAMLING
Det er Rudersdal Kommunes vur-
dering, at etableringen af såvel 
den ydre som indre parkeringsring 
har gjort bymidten mere synlig og 
tilgængelig. 

Evalueringen af den indre parke-

ringsrings forløb over Majpladsen 
viste, at åbningen ikke har medført 
trafiksikkerhedsmæssige proble-
mer. Det skyldes bl.a. at de lette 
trafikanter er i overtal og biltrafik-
ken afvikles i lavt tempo. 

Det er endvidere Rudersdal Kom-
munes vurdering, at det var væ-
sentligt at afprøve mulighederne 
for at ændre til- og frakørsel til 
bymidten, som beskrevet i det op-
rindelige notat udarbejdet af Via 
Trafik, om end det ikke resultere-
de i ændringer.   

VIDERE PROCES
Rudersdal Kommune vil fortsat 
have fokus på trafikafviklingen i og 
omkring bymidten for at sikre god 
synlighed, tilgængelighed og tra-
fiksikkerhed.

ØKONOMI

30.000 kr. til konsulentbistand 
fra Via Trafik

300.000 kr. til etablering af 
bymidte skilte og skiltning af 
parkeringsring

60.000 kr. til forbedring af tra-
fiksikkerhed ved passage over 
Majpladsen

390.000 kr. i alt (ekskl. Vejs 
øvrige projekter under trafik-
planen) 

EFTERÅR 13
Borgergruppen 

formulerer projektet 
i dialog med forvalt-

ningen

FORÅR 14 
Via Trafik udarbejder 

notat om synlighed og 
tilgængelighed til Birkerød 
Bymidte. Bycenterudvalget 
og Miljø- og Teknikudvalget 
godkender enslydende by-

midte skiltning og ydre 
parkeringsring

EFTERÅR 14 
Bycenterudvalget 

og Miljø- og Teknik-
udvalget genbehandler 

forslag til forbedring 
og synlighed og 

tilgængelighed til 
bymidten

FORÅR 15 
Dialog med 

lokale aktører om 
etablering af indre 

parkeringsring

VINTER 15 
Indre parke-

ringsring etable-
res på forsøgs-

basis

FORÅR 17
Indre parkerings-

ring evalueres og Mil-
jø- og Teknikudvalget 
beslutter at perma-
nentgøre passage 
over Majpladsen
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UDVIKLING AF ’PENGETORVET’ 
I BIRKERØD BYMIDTE

Udvikling af bymidtens nordlige 
pladsdannelse i krydset mellem 
Hovedgaden, Søndervangen og 
Vilhelm La Cours Vej, også kendt 
som ’Pengetorvet’ var et af de op-
rindelige fem projekter som var 
udgangspunkt for Bycenterudval-
gets arbejde med bymidten.

Rudersdal Kommune var i 2014 i 
dialog med detailhandelsvirksom-
heden Coop og ejer af Hovedgaden 
21-23, Nordea Ejendomme med 
henblik på at afsøge muligheder-
ne for, at etablere dagligvarebutik 
ved ’Pengetorvet’. 

Dialogen viste dog, at der på da-
værende tidspunkt ikke var grund-
lag for at arbejde videre med pro-
jektet.

I 2015 blev der efter dialog med lo-
kale aktører etableret 5 midlertidi-

ge parkeringspladser ved ’Penge-
torvet’.

ERFARINGSOPSAMLING
Det var en forudsætning for et ud-
viklingsprojekt for ’Pengetorvet’, 
at ejerne af de omkringliggende 
ejendomme, herunder særligt 
Hovedgaden 21-23 havde et øn-
ske om at indgå i projektet. Da 
der ikke var ønske herom da Ru-
dersdal Kommune tog kontakt til 
ejerne, var det efter kommunens 
vurdering ikke hensigtsmæssigt 
at arbejde videre med projektet på 
daværende tidspunkt.

VIDERE PROCES
Såfremt ejerne af ejendommene 
omkring ’Pengetorvet’ ønsker at 
udvikle deres ejendomme er Ru-
dersdal Kommune indstillet på at 
indgå i en konstruktiv dialog her-
om.

AKTØRER

Rudersdal Kommune

Coop

Nordea ejendomme

Borgergruppen - Vi elsker vo-
res by (senere Borgerforenin-
gen Birkerød)

Birkerød Handelstandsforening

Ejerforeningen Birkerød By-
midte

ØKONOMI

Ca. 15.000 kr. (afholdt inden for 
driftsbudgettet)

EFTERÅR 13 
Borgergruppen 

skitserer projektet i 
dialog med forvalt-

ningen

EFTERÅR 14 
Rudersdal 

Kommune indleder 
dialog om udvik-

lingsmulighederne 
på ’Pengetor-

vet’

FORÅR 15
Der etableres 5 

midlertidige par-
keringspladser ved 

’Pengetorvet’
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UNGE I BIRKERØD BYMIDTE
 – Café Birken

I efteråret 2014 indledte Rudersdal 
Kommune et samarbejde med to 
specialestuderende fra RUC for at 
få undersøgt unges brug og tanker 
om Birkerød bymidte. Målsætning 
var at få indblik i en i byplanlæg-
ningen ofte underrepræsenteret 
borgergruppes adfærd, behov og 
ønsker i forhold til bymidten. 

I december samme år blev By-
centerudvalget præsenteret for 
de foreløbige resultater af under-
søgelsen. Det viste sig, at unge i 
Birkerød sjældent gjorde brug af 
bymidten, som mange oplevedes 
som et kedeligt sted uden tilbud 
for unge. 

Med udgangspunkt i undersøgel-
sen igangsatte Ung i Rudersdal i 
foråret 2015 som et pilotprojekt en 
ungedrevet café i bymidten, Café 
Birken. Café Birken blev etableret 
i et tomt butikslokale på Stiholms-
vej og var oprindeligt berammet til 

en måneds drift.
Pilotprojektet sikrede unge i Bir-
kerød et mødested i bymidten og 
blev i forsøgsperiode benyttet af et 
stort antal unge. I sommeren 2015 
blev det derfor vurderet, at der er 
grundlag for at viderefører pro-
jektet for en 2-årig periode i en ny 
ejendom på Hovedgaden. 

I de to år Café Birken har eksi-
steret har den været drevet af en 
skiftende gruppe af frivillige unge. 
Ung i Rudersdal har løbende væ-
ret tilknyttet projektet for at støtte 
gruppen af frivillige i arbejdet med 
projektet. 

I foråret 2017 udarbejdede Ung i 
Rudersdal en evalueringsrapport 
om projektet, hvorefter projektet 
forlænges med et år til sommeren 
2018.
  
ERFARINGSOPSAMLING
Café Birken er evalueret i en selv-

stændig evalueringsrapport udar-
bejdet af Rudersdal Kommune i 
foråret 2017. Det fremgår af rap-
porten, at det med Café Birken er 
lykkedes at skabe et ungestyret 
tilbud som adskiller sig fra Kom-
munens øvrige ungetilbud. 

Gennem Ungdomskulturforenin-
gen Birken organiserer unge selv 
arrangementer og sørger for at 
caféen er åben for hygge, lektie-
læsning m.v. 

Rapporten konkluderer endvide-
re, at placeringen af tilbuddet i en 
stueetage i Hovedgaden både har 
været medvirkende til at tiltrække 

AKTØRER

Frivillige unge

Rudersdal Kommune

Specialestuderende fra RUC
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målgruppen, skabe ejerskabsfø-
lelse og givet unge et centralt mø-
dested, hvorfor flere unge kom-
mer i bymidten. 
Det er dog også vurderingen, at 
tilbuddet bør videreudvikles for at 
være mere åben og give mere til 
bylivet.

VIDERE PROCES
Efter behandling i Bycenterudval-
get, Kultur- og Fritidsudvalget og 
Økonomiudvalget vedtog Kommu-
nalbestyrelsen i begyndelsen af 
maj 2017, at frigive en anlægsbe-
villing til forlængelse af projektet i 
yderligere et år. 

ØKONOMI

5.000 kr. til pilotprojektet 

360.000 kr. til toårig forlængel-
se af Café Birken (2015)

195.000 kr. til etårige forlæn-
gelse af Café Birken (2017)

560.000 kr. i alt

EFTERÅR 14 
Specialestuderen-

de fra RUC udarbejder 
undersøgelse af unges 
tilknytningsforhold til 

Birkerød Bymidte

FORÅR 15 
Café Birken 

etableres som 
pilotprojekt 

SOMMER 
2015 

-SOMMER 2017
Pilotprojektet forlæn-
ges som projekt med 

bevilling til 2-års 
drift

FORÅR 17
Café Birken eva-

lueres og projektet 
forlænges med et 

år yderligere

Det er en forudsætning for videre-
førelsen at Café Birken skal være 
et mere åbent tilbud for andre 
målgrupper, der kan anvende de 
samme lokaler og bidrage til at 
skabe aktivitet.
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NYT BYRUM VED TEGLPORTEN 
– forbindelse på tværs af Birkerød Bymidte

Den såkaldte ’kulturakse’, som 
strækker sig fra Birkerød Station 
til Birkerød Gymnasium, har i en 
årrække været et centralt begreb 
i udviklingen af Birkerød bymidte. 

En del af kulturaksen udgøres af 
et areal mellem Toftevangsko-
len, Aktivitetscenteret Teglporten, 
Hovedgaden og Birkerød Idræts-
center. Arealet udgør en direk-
te forbindelse mellem bymidten, 
idrætscenteret og større kom-
munale institutioner med et stort 
antal brugere. Arealet udgør som 
sådan et stort potentiale som bin-
deled mellem den centrale del af 
bymidten og en række væsentlige 
kommunale tilbud i bymidten. 

Midt i arealet ligger skellet mel-
lem Toftevangskolen og Aktivi-
tetscenteret Teglporten og det er 
derfor præget af hegning, tæt be-
plantning og usammenhængende 
belægning.

I efteråret 2014 besluttede Bycen-

terudvalget at igangsætte et pro-
jekt for at forny arealet og indfri 
det førnævnte potentiale ved at 
etablere et sammenhængende 
nyt byrum. Senere samme efterår 
blev projektidéen præsenteret for 
den samlede kommunalbestyrel-
se og fagudvalgene. 

Efter de indledende overvejelser 
om projektorganisering m.v. ind-
gik kommunen i sommeren 2015 
et samarbejde med Lokale- og An-
lægsfonden om at udvikle et pilot-
projekt på arealet med titlen ”Le-
geplads for alle aldre”, et byrum 
hvor forskellige aldersgrupper 
har mulighed for at lege sammen 
og hver for sig.

Samarbejdet indebar afholdelsen 
af en konkurrence, hvor tegnestu-
erne Møller og Grønborg, Spek-
trum og Arkitema deltog. Sidst-
nævnte vandt konkurrencen. 

Arkitema faciliterede efterfølgen-
de et workshopforløb, hvor lokale 

borgere, brugere og personale bi-
drog med viden og idéer til udvik-
ling af byrummet. 

På baggrund af den indsamlede 
viden og i samarbejde med lege-
pladsproducenten Elverdal præ-
senterede Arkitema i sommeren 
2016 et forslag til et forprojekt for 
Legeplads for alle aldre. 

Lokale- og Anlægsfonden beslut-
tede på baggrund af det fremlag-
te forprojekt, ikke at give støtte til 
realisering af ’Legeplads for alle 
aldre’. 

AKTØRER

Brugere/borgere 

Rudersdal Kommune 

Toftevangskolen

Aktivitetscenter Teglporten

Birkerød Idrætscenter
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Da kommunen vurderer, at arealet 
har potentiale til at være et attrak-
tivt byrum, der kan binde bymid-
ten i Birkerød bedre sammen fort-
sætter kommunen med projektet, 
men med Rambøll som ny råd-
giver til udarbejdelse af endeligt 
dispositionsforslag, projektering, 
udbud m.v. Det endelige dispositi-
onsforslag bygger videre på Arki-
temas forprojekt og den viden der 
er indsamlet blandt de lokale bor-
gere, brugere og personale.

Projektet blev sendt i udbud i be-
gyndelsen af sommeren 2017 og 
byrummet forventes realiseret ul-
timo 2017. 

Det er desuden blevet besluttet at 
etablere to kunstprojekter i forbin-
delse med etableringen af byrum-
met.

ERFARINGSOPSAMLING
Det nye byrums placering og am-
bitionen om at skabe et byrum af 
høj kvalitet har medført, at projek-
tet fra formulering af projektidéen 
til forventet realisering vil have 
forløbet henover lidt over tre år. 
Heraf er ca. halvandet år brugt på 
samarbejdet med Lokale- og An-
lægsfonden. 

Det er kommunens vurdering, at 
det foreløbige forløb har været 
givende og forbedret det endelig 
resultat. Særligt inddragelsen af 
de lokale brugere, borgere og per-
sonale har været væsentligt at af-
sætte tid til, men også samarbej-
det med Lokale- og Anlægsfonden 
har kvalificeret det endelige for-
slag omend fonden valgte ikke at 
yde støtte til projektet. 

Samtidig vurderes det, at stør-
re overensstemmelse mellem en 
potentiel ekstern bidragsyders og 
kommunens målsætning for pro-
jektet vil have været fordelagtigt 
og kunne have forkortet projektet 
tidsmæssigt.  

Der tages forbehold for, at pro-
jektet endnu ikke er afsluttet, da 
byrummet endnu ikke er etable-

ret, hvorfor projektet ikke 
kan evalueres som en 
fornyelse og bidrag til at 
skabe en mere aktiv by-
midte. 

ØKONOMI

150.000 kr. til forprojekt (Finan-
sieret med 50 pct. af Lokale- og 
Anlægsfonden og 50 pct. af 
Rudersdal Kommune)

Forventet udgifter til realise-
ring af byrummet

Ca. 7.010.000 kr. til anlæg, be-
plantning, belysning, legered-
skaber, rådgiverydelser m.v.

Ca. 7.160.000 kr. i alt 

EFTERÅR 14
Bycenterudvalget 

igangsætter projek-
tet og den samlede 

Kommunalbestyrelse 
præsenteres for 

projektet

SOMMER 15 
Der indgås sam-

arbejde med Lokale- 
og Anlægsfonden 

om et pilotprojektet 
Legeplads for 

alle aldre
EFTERÅR 15 

Tre tegnestuer 
inviteres til idékonkur-

rence om at udarbejde et 
forslag til Legeplads for 
alle aldre, Arkitema ud-

peges som vinder af 
konkurrencen EFTERÅR 15 

- FORÅR16 
Arkitema faciliterer 

en inddragelsesproces 
af brugere og borgere 

om udviklingen af 
Legeplads for alle 

aldre
SOMMER 16

Arkitemas forslag 
til forprojekt afleveres. 

Lokale- og Anlægsfonden 
meddeler, at fonden ikke 
ønsker at medfinansie-

re realiseringen af 
projektet   

EFTERÅR 16
Rudersdal 

Kommune beslut-
ter fortsat at arbejde 
for realisering af et 
byrum, men efter et 

revideret for-
slag

VINTER 17
Rambøll hyres 

som ny bygherre-
rådgiver for etable-
ring af byrummet

FORÅR 17
Rambøll udarbej-

der endeligt dispositi-
onsforslag og Kommu-
nalbestyrelsen frigiver 

bevilling til realise-
ring af projektet

SOMMER 17 
anlægsarbejderne 

er i gang med hoveden-
treprenør Skælskør An-
lægsgartnere, forventes 
færdigt november 2017

SOMMER 
17

Projektet sen-
des i udbud

16

VIDERE PROCES
På baggrund af det gennemførte 
udbud forventes byrummet reali-
seret i sidste halvår af 2017 med 
forventet indvielse ultimo 2017. 



FLERE BOLIGER I BIRKERØD BYMIDTE

Birkerød bymidte blev i Planstra-
tegi 2015 udpeget som et område 
med mulighed for omdannelse 
eller fortætning til nyt boligbyg-
geri. På denne baggrund valgte 
Bycenterudvalget i august 2015 at 
igangsætte udarbejdelsen af en 
analyse og volumenstudie for hvor 
og hvordan der kan etableres flere 
boliger i bymidten.

Det blev besluttet at afsætte mid-
ler til at få en ekstern rådgiver til 
at udarbejde en analyse og skitse-
materiale for potentielle fortæt-
ningsmuligheder i bymidten. 

Tegnestuen Hune og Elkjær blev 
valgt til at løse opgaven og udar-
bejdede efter dialog med kom-
munen en samlet analyse og for-
tætningsmulighederne på fire 
udvalgte placeringer i bymidten. 
De fire placeringer var ved hjørnet 
af Søndervangen og Teglporten, 
ved Teglporten og Stiholmsvej, ved 
parkeringspladserne vest for Ho-

vedgaden og hjørnet af Roligheds-
vej og Stationsvej.

Efter to udvalgsbehandlinger i 
Bycenterudvalget blev forslaget 
fremlagt og drøftet på to møder 
i sommeren og efteråret 2016. 
Først for Hovedgadens ejerkreds 
og medlemmer af Birkerød Han-
delstandsforening, dernæst på et 
åbent borgermøde.

Der deltog ca. 130 personer ved 
møderne og der var grundlæg-
gende positive tilbagemeldinger 
på forslaget om at etablere flere 
boliger i Birkerød bymidte. Der 
var generelt enighed om at flere 
boliger kan være medvirkende til 
at give bymidten et løft og imøde-
komme en stigende efterspørgsel 
på boliger.

Der var dog også deltagere på mø-
derne der påpegede, at flere boli-
ger kan have en negativ effekt på 
eksisterende kvaliteter i bymidten, 

AKTØRER

Rudersdal Kommune med kon-
sulentbistand fra tegnestuen 
Hune og Elkjær

Borgere

Birkerød Handelstandsforening

Ejerforeningen Birkerød bymid-
te

fx ved at begrænse adgangen til 
Hovedgaden og ved at skæmme 
det åbne og grønt bybillede i by-
midten.

Efter møderne besluttede Bycen-
terudvalget at anbefale ramme-
ændringer for placeringen ved 
hjørnet af Søndervangen og Tegl-
porten samt for placeringen ved 
hjørnet af Rolighedsvej og Stati-
onsvej i Kommuneplan 2017.

8

(GEN-) aktIvErING af bymIDtEN

Ved at styrke Kultur Aksen, styrke byens bagsider samt skabe liv og cirkuleringsmuligheder i 
byen, aktiveres Hovedgaden som et atraktivt handelsstrøg.
Det kan bemærkes at byens udviklingsmuligheder og de kommunale ejendomme er 
sammenfaldende.
Der skabes krydsende akser, hvor byens tilbud koncentreres.
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ERFARINGSOPSAMLING
Den udarbejdede analyse og vo-
lumenstudie blev bestilt som et 
oplæg til debat og til afklaring af 
hvordan der kan etableres flere 
boliger og dermed skabes mere 
aktivitet i Birkerød bymidte. 

Det er kommunens vurdering at 
dette formål blev indfriet bådet-
gennem den politiske behandling 
i Bycenterudvalget, de afholdte 
dialogmøder og gennem revisio-
nen af kommuneplanen. Projektet 
har fungeret som forarbejde for 
kommuneplanlægningen og for-
venteligt for lokalplanlægning på 
længere sigt. 

I et centerområde som Birkerød 
bymidte, hvor udvidelsen af byg-
ningsmassen kan afføde stor de-
bat er det hensigtsmæssigt at ind-
drage borgere, ejendomsejere og 
butiksdrivende allerede i forbin-
delse med de indledende overve-
jelser. Der er således et stærkere 

ØKONOMI

150.000 kr. til udarbejdelse af 
analyse og volumenstudie for 
placering af flere boliger i Bir-
kerød bymidte.

22.000 kr. til honorar for præ-
sentation af analyse og møde-
forplejning ved to dialogmøder

172.000 kr. i alt 

fundament for at udarbejde den 
følgende udarbejdelse af ny plan-
lægning. 

VIDERE PROCES
Rammeændringerne i Kommune-
plan 2017 vil forventeligt medføre 
udarbejdelsen af nye lokalplaner 
for de to pågældende områder.

SOMMER 15 
Bycenterudvalget 

igangsætter analyse 
af muligheden for 
at etablere flere 

boliger i Birkerød 
bymidte

FORÅR 16 
Udkast til 

volumenstudie 
forelægges for 
Bycenterudval-

get 

SOMMER 16
Revideret volu-

menstudie behand-
les af Bycenterud-

valget

EFTERÅR 16
Der afholdes 

to dialogmøder til 
præsentation og 
drøftelse af volu-

menstudie

FORÅR 17
Rammeændrin-
ger indarbejdes 
i Kommuneplan 

2017

VINTER 16
Bycenterudvalget 

oversender anbefaling 
om indarbejdelse af 

ramme ændringer for 
to af fire lokaliteter i 
Kommuneplan 2017

View set fra øst ved den eksisterende 
rækkehusbebyggelse, mod bymidten. I baggrunden 
ses Nordea bygningen og de nye bygninger ved 
Pengetorvet.
Karakteren af villavejen ved den eksisterende 
rækkehusbebyggelse indarbejdes i den nye 
bebyggelse.
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Trørød Grundejerforening frem-
sendte i 2013 et forslag til fornyel-
se og forskønnelse af Trørød Torv, 
et mindre lokalcenter i Trørød. 

Grundejerforeningen havde på 
eget initiativ fået udarbejdet et 
skitseforslag, der indebar etable-
ring af ny belægning, beplantning, 
klimatilpasning, ændring af trafi-
kale forhold m.v. Skitseforslaget 
foreslog ændringer på kommunalt 
og privatejet ejendomme og veja-
real.  

På baggrund af Grundejerforenin-
gens forslag blev der i løbet 2014 
afholdt en række møder mellem 
ejeren af Trørød Torv, Grundejer-
foreningen og kommunen for 
at afklare mulighederne og vel-
villigheden hos grundejerne til 
at igangsætte en fornyelse og 
forskønnelse af torvet. 

Møderækken viste, at der ikke 
umiddelbart kunne opnås enig-

hed om omfanget og finansiering 
af et samlet projekt på tværs af de 
kommunalt og privatejede matrik-
ler. 

For at fastholde fremdrift i projek-
tet besluttede Bycenterudvalget i 
2015 at bevillige et mindre beløb 
til en såkaldt etape 0 til afholdel-
se af en workshop. Workshoppen 
blev afholdt i forbindelse med en 
halloweenfest på torvet og indebar 
at lokale borgere kunne være med 
til at bygge midlertidigt byrums-
inventar og drøfter mulighederne 
for udvikling af torvet. Ca. 20 bor-
gere deltog i workshoppen.
Byrumsinventaret var placeret ved 
torvet i et halvt år efter workshop-
pen. 

I 2016 fortsættes møderne mel-
lem ejeren af Trørød Torv, Grund-
ejerforeningen og Kommunen. Det 
resulterer i enighed om et projekt 
til forskønnelse af de kommunalt 
ejede arealer og forslag til forbed-

ring af privatejede arealer. Projek-
tet indebærer bl.a. etablering af ny 
belysning, beplantning og asfalte-
ring af en kommunalt ejet parke-
ringsplads.

Bycenterudvalget og Miljø- og Tek-
nikudvalget godkender i efteråret 
2016 projektet og bevilliger midler 
til dets gennemførelse. Forskøn-
nelsen realiseres ultimo 2016.

ERFARINGSOPSAMLING
Det er positivt, at Trørød Grund-
ejerforening har vist engagement 
for at skabe en positiv udvikling 
for det lokale centerområde. Det 
viser, centerområderne er væ-
sentlige lokale mødesteder, og 
at det for borgerne er relevant at 
blive inddraget i udviklingen af de 
bycentre de bor ved og benytter 
sig af.

Rudersdal Kommune vurdere 
overordnet, at projektet har været 
medvirkende til at skabe et løft 

TRØRØD TORV 
– fornyelse og forskønnelse
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af Trørød Torv og at der igennem 
samarbejdet med ejeren af torvet 
og grundejerforeningen er skabt 
en forskønnelse som er forankret 
i et lokalt ønske herom.

Bygge- og inddragelsesworkshop 
penforløb godt, men antallet af 
borgere som det lykkedes at ind-
drage var begrænset ligesom, at 
det midlertidige byrumsinventar 
fandt begrænset anvendelse på 
placeringen ved den kommunalt 
ejede parkeringsplads. Det be-
mærkes dog, at byrumsinventaret 
siden er blevet benyttet i forbin-
delse med Ung i Rudersdals tilbud 
i Birkerød. 

Processen omkring Trørød Torv 
har også vist, at det i forbindelse 
med projekter, der indebærer fy-
siske forandringer er afgørende, 
at ejerne af de ejendomme som 
ønskes forandret er indstillet på at 
medvirke til udviklingen og villige 
til at bidrage til finansiering af for-
andringerne. 

I fremtidigt arbejde med skitse-
forslag udarbejdet af tredje part 
f.eks. en grundejerforeningen er 
det derfor væsentligt fra start af at 
have fokus på ejerforhold og enga-

gement samt den finansiering der 
skal til for at et projekt kan reali-
seres

VIDERE PROCES
Yderligere fornyelse og forskøn-
nelse af Trørød Torv beror pri-
mært på hvorvidt ejeren af torvet 
igangsætter og finansierer tiltag 
på dennes ejendom. 

AKTØRER

Trørød Grundejerforening

Ejeren af Trørød Torv

Rudersdal Kommune

ØKONOMI

Ca. 31.000 kr. til bygge- og ind-
dragelsesworkshop på Trørød 
Torv

900.000 kr. til forskønnelses-
tiltag, herunder etablering af 
ny belysning, beplantning og 
belægning

931.000 kr. i alt

EFTERÅR 13 
Trørød Grundejer-

forening retter hen-
vendelse til Rudersdal 
Kommune med forslag 

om fornyelse af 
Trørød Torv

FORÅR 14 
-FORÅR 15

Der afholdes en række 
møder mellem Trørød 

Grundejerforening, 
ejeren af Trørød Torv 

og Rudersdal 
Kommune

SOMMER 15
Bycenterudvalget 
bevilliger en ram-
me på 40.000 kr. til 

gennemførelse af en 
etape 0 for Trørød 

Torv

EFTERÅR 15
Rudersdal Kommu-

ne afvikler en bygge- og 
inddragelsesworkshop 

med etablering af midler-
tidig byrumsinventar på 

den kommunale par-
keringsplads ved 

Trørød Torv

EFTERÅR 16
 Bycenterudvalget 

og Miljø- og Teknikud-
valget bevilliger 900.000 
kr. til forskønnelsestiltag 
på de kommunalt ejede 

arealer ved Trørød 
Torv

EFTERÅR 
16

 Forskønnel-
sestiltagene 

etableres

FORÅR 16
Ejeren af Trørød 

Torv, Trørød Grundejer-
forening og Rudersdal 

Kommune opnår enighed 
om forskønnelse af 
arealer ved Trørød 

Torv
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NÆRUMS NYE ERHVERVS- OG VIDENSBY  

NÆRUM VISIONSPLAN

Rudersdal Kommune fik i 2014 ud-
arbejdet en analyse af erhvervs-
områderne i Rudersdal Kommu-
ne. Analysen viste bl.a. at der var 
et potentiale for udvikling af er-
hvervsområdet i Nærum.

Erhvervsområdet er centralt pla-
ceret i Nærum omgivet af bolig-
områder og med to centerområ-
der, Nærumvænge Torv og Nærum 
Hovedgade, henholdsvis syd og 
nordøst for området. I knapt 70 
år har Nærum været hjemsted for 
virksomheden Brüel og Kjær som 
udvikler og producerer udstyr til 
måling af lyd og vibrationer. 

I en årrække var produktionen lo-
kaliseret i Nærum og virksomhe-
den optog stort set hele erhvervs-
områdets areal. Siden hen er 
produktionen flyttet og i dag opta-
ger Brüel og Kjær et mindre are-
al, men virksomheden er stadig 
områdets største og en stor del af 
de tidligere produktionsbygninger 
består.

Kombinationen af at være tæt på 
København og DTU og Forskerpar-
ken Scion DTU, nærheden til vel-
fungerende byfunktioner fx han-
delsliv og fitnesscentre og byens 
gode infrastrukturelle placering 
gør Nærum til et attraktivt sted for 
erhvervsudvikling, særligt inden 
for videnstunge erhverv. 
  
Erhvervsområdet i Nærum frem-
står imidlertid usammenhængen-
de, utidssvarende og binder, til 
trods for sin centrale placering, 
ikke Nærum sammen. 

Bycenterudvalget besluttede der-
for i 2015 at rette fokus på, at få 
udarbejdet en visionsplan for er-
hvervsområdet, som både skul-
le fremme mulighederne for 
erhvervsudvikling, og sikre at om-
rådet smeltede bedre sammen 
med den omkringliggende by. 

På baggrund af to temadrøftelser 
om Nærum i Bycenterudvalget 
med oplæg fra eksterne speciali-
ster i by- og erhvervsudvikling og 

kommunens indledende dialog 
med de lokale ejendomsbesiddere 
bevilligede Kommunalbestyrelsen 
i sommeren 2016 midler til udar-
bejdelse af visionsplanen for Næ-
rum.  

Visionsplanen blev udarbejdet af et 
tværfagligt hold bestående af Pri-
mus arkitekter, Sted by og land-

AKTØRER

Virksomheder i erhvervsområ-
det i Nærum

Ejendomsejere i erhvervsområ-
det i Nærum

Borgere

Nærum Gymnasium

Rudersdal Kommune med 
rådgiver bistand fra et tværfag-
ligt hold bestående af Primus 
arkitekter, Sted by og landskab 
Niels Bjørn
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skab samt urbanist Niels Bjørn i 
samarbejde med kommunen.

Der lægges med planen op til at 
erhvervsområdet omdannes og 
fornyes ved at give nye anven-
delses- og fortætningsmulighe-
der inden for området. Samtidig 
foreslås seks greb som skal løfte 
erhvervsområdet som et samlet 
område.

ERFARINGSOPSAMLING
Processen omkring udarbejdel-
sen af visionsplanen er foregået i 
flere trin. Det vurderes, at det var 
hensigtsmæssigt, at udvalget ind-
ledningsvis havde mulighed for at 
drøfte omfanget og formålet med 
projektet, men også at der hurtigt 
blev etableret kontakt til de direk-
te involverede lokale aktører.

Rudersdal Kommune har fra pro-
jektets start haft en god dialog 
med de lokale ejendomsbesidde-
re. Det har været vigtigt at få af-
klaret det lokale behov og ønske 
om fornyelse. Dialogen vise, at der 
var et momentum for udvikling i 
området og den tidlige dialog har 
været med til at kvalificere det vi-
dere arbejde med visionsplanen.

På baggrund af den indledende 
dialog var det muligt at give de 
eksterne rådgivere, som udarbej-
dede visionsplanen, en god ind-
føring i området. Samtidig havde 
rådgiverne tid og lejlighed til selv 
at indsamle viden og analysere 
området – ikke mindst gennem 
samarbejdet med Nærum Gymna-
sium, der beskrives nedenfor.

Samlet set er det kommunens 
vurdering at udarbejdelsen af 
en visionsplan har været et godt 
værktøj til at igangsætte en dia-
log om hvordan erhvervsområdet 
skal udvikle sig. Derudover har 
det understøttet og muligvis væ-
ret katalysator for igangsættelse 
af konkrete udviklingsprojekter i 
området.

Det bemærkes at kommunens 
sideløbende med udarbejdelsen 

af visionsplanen har arbejdet for, 
gennem en ændring af Fingerpla-
nen, at få mulighed for at etablere 
nye erhvervsbyggerier over 1.500 
m2 i Nærum.

VIDERE PROCES
Rudersdal Kommune betragter 
udarbejdelsen af visionsplanen 
som et første skridt i en omdan-
nelsesproces der vil forløbe over 
de kommende 10-15 år. 

Visionsplanen er således en ram-
me for en udvikling der skal ud-
spille sig over en årrække gennem 
konkrete bygge- og anlægsprojek-
ter i området, hvor kommunen vil 
gå aktivt ind i facilitering og plan-
lægning af udviklingsmuligheder-
ne.  

ØKONOMI

300.000 kr. til udarbejdelse af 
Visionsplanen for Nærum

12.000 kr. til præsentation og 
afholdelse af møder for borge-
re, virksomheder og ejendoms-
besiddere

312.000 kr. i alt 

EFTERÅR 15
Bycenterudval-

get afholder første 
temadrøftelse om 

udvikling af er-
hvervsområdet i 

Nærum

FORÅR 16
Bycenterudvalget 

afholder temadrøf-
telse om udvikling 

af erhvervsom-
råde

SOMMER 
16

Udarbejdelse af 
Visionsplan for 
Nærum påbe-

gyndes

EFTERÅR 16
Elever fra Nærum 

Gymnasium inddra-
ges i udarbejdelsen 

af Visionsplanen

VINTER 17
Forslag til Visions-

planen præsenteres 
på to møder et for bor-
gere og et for virksom-

heder og ejendoms-
besiddere

SOMMER 17 
 Bycenterudvalget 
og Kommunalbe-

styrelsen godkender 
visionsplanen med 
enkelte bemærk-

ninger

VINTER16
Forslag til 

Visionsplanen 
behandles af 

Bycenterudval-
get

28

Startup-konference i mediateket

Rådgivning i erhvervsservice

Netværksarrangement 
i kantinen

Projektundervisning i 
videnspavillonerne

Udstilling  i 
skoletjenesten

Nærums nye erhvervs- og vidensby
Sådan realiseres Visionen

Synlighed og forbindelse Zoner Omdan grænser til forbindelser Bylivsrygrad P-logikErhvervsservice

3 - Facilitér netværksdannelse og 
udvikling af erhvervs- og vidensbyen

Nærums nye erhvervs- og vidensby
Sådan realiseres visionen
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NÆRUM
 VISIONSPLAN 

– Inddragelse af 
Nærum Gymnasium

I forbindelse med Bycenterudval-
gets temadrøftelser om visions-
planen for Nærum blev det beslut-
tet at afholde et workshopforløb 
om udviklingen af Nærum med en 
gruppe elever fra Nærum Gymna-
sium

Nærum Gymnasium er placeret 
umiddelbart nord for erhvervsom-
rådet og er med over 1.100 elever 
en central institution i byen. 

I samarbejde med lærer fra gym-
nasiet og rådgiverholdet blev der 
i efteråret 2016 afholdt to works-
hopforløb for billedkunstelever fra 
1. g og erhvervsøkonomielever fra 
3. g. Eleverne arbejdede i grup-
per med henholdsvis modeller for 
fysisk omdannelse af erhvervs-
området, og idéer til erhvervsud-
vikling i området. 125-150 elever 
deltog i inddragelsesforløbet.

Forløbene blev afsluttet med et 
samlet præsentationsarrange-
ment, hvor en jury bestående af 
medlemmer fra Bycenterudvalget, 

rådgiverholdet og repræsentan-
ter fra forvaltningen udvalgte en 
gruppe blandt 1. g og 3. g eleverne 
som de bedste.

Elevernes idéer og forslag er ef-
terfølgende blevet indarbejdet i 
visionsplanen. 

ERFARINGSOPSAMLING
Det vurderes, at inddragelsen af 
Nærum Gymnasium både var gi-
vende for de elever der deltog og 
for arbejdet med visionsplanen. 

Traditionelle inddragelsesformer 
som høringer og borgermøder 
tiltrækker typisk meget få unge. 
Placeringen af Nærum Gymnasi-
um medfører at en stor andel af de 
borgere, der til daglig opholder sig 
i Nærum er unge. Det har derfor 
været vigtigt også at gøre en eks-
tra indsats for at inddrage denne 
aldersgruppe i udarbejdelsen af 
en ny vision. 

Det relativt omfangsrige works-
hopforløb gav eleverne mulighed 

for både at få indsigt og forståelse 
for de konkrete forhold i Nærum 
og for hvad det vil sige at arbejde 
med byplanlægning og –udvikling.

Samtidig har elevernes inputs væ-
ret værdifuld viden der har kvalifi-
ceret analyser og skitser i visions-
planen.

VIDERE PROCES
Nærum Gymnasium kan med for-
del inddrages i et eller flere kon-
krete projekter til udvikling af er-
hvervsområdet, som iværksættes 
på baggrund af Nærum Visions-
plan.

AKTØRER

Nærum Gymnasium

Rudersdal Kommune

ØKONOMI

40.000 kr. til afholdelse af to 
workshopforløb og præsentati-
onsarrangement for gymnasie-
elever

FORÅR 16 
Indledende drøf-

telser med Nærum 
Gymnasium og 

samarbejde

SOMMER 16
 Igangsætning af 

workshopforløb for 
billedkunstelever og 

erhvervsøkono-
mielever

EFTERÅR 16 
Præsentation 

af resultaterne af 
workshopforløbene
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DIALOG MED KOMMUNENS 
ØVRIGE CENTEROMRÅDER 

Bycenterudvalget har løbende haft 
dialog og afholdt møder med ak-
tører i kommunens øvrige center-
områder, herunder særligt i Holte 
og Bistrup. Der er ikke igangsat 
konkrete projekter i regi af Bycen-
terudvalget i disse områder. 

I vinteren 2015 besluttede Bycen-
terudvalget at afholde et fælles 
”fyraftensmøde” for alle handels-
standsforeninger og ejere af ejen-
domme i bycentrerne i Rudersdal 
Kommune. Mødet blev afholdt 
som et inspirationsmøde med op-
læg fra en ekstern ekspert og de-
bat. 

ERFARINGSOPSAMLING
Det vurderes, at det i perioden 
2014-2017 har været hensigts-
mæssigt at fokusere på dialog i 
Birkerød, Trørød og Nærum, men 
at dialogen med kommunens øvri-
ge Bycentre med fordel kan inten-
siveres fremadrettet.

VIDERE PROCES
Der er potentiale for at iværksætte 
egentlige bycenterudviklingspro-
jekter i kommunens øvrige bycen-
tre.

Det vil således være oplagt videre 
frem, at Holte og fx Vedbæk kom-
mer mere i fokus.

AKTØRER

Handelsstandsforeninger i 
Rudersdal Kommune

Ejendomsejere i kommunens 
centerområder 

Rudersdal Kommune

ØKONOMI

15.000 kr. til afholdelse af fyraf-
tensmøde

FORÅR 14
-FORÅR 15

Dialog med lokale 
aktører

SOMMER 15
 Fælles fyraf-

tensmøde om mere 
by- og handelsliv i 

Rudersdal

EFTERÅR 15
- SOMMER 17 

Dialog med lokale 
aktører 
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I forbindelse med Bycenterudvalgets opgaver og projekter er der udarbejdet en række planer, skitser, 
analyser, evalueringer m.v. De væsentligste publikationer med tilknytning til Bycenterudvalget er samlet i 
listen nedenfor og er tilgængelig på nettet via tilhørende link.

Birkerød bymidteplan (udarbejdet før nedsættelsen af bycenterudvalget)
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/E1F25A6D6A3A41DAB093D0E1E63D96CD#page-
mode=thumbs&view=fitV 

Plan for Præstegårdshaven
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/E99A0ADBE4444C91A1F307C90FA77A90#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/7E1052B55F964D899670F1F1264359D5#pagemo-
de=thumbs&view=fitV  

Et unge-integrerende byliv
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/B9FCDA360FA94185A35E04BAB6731B9C#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Flere boliger i Birkerød Bymidte
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/79D1BEAF3E3044E58FA4961D7E694CA3#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Visionsplan for Nærum
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/804CF5D4174B41CCBE6A1E34F85999EB#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Byrum i Birkerød
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/49332E058DA74EF8A1B9D96ECD7D43A8#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Evaluering af Café Birken
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/FF58C732B9DF4339B2BBBE0577E9F431#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Birkerød Bymidte – Synlighed og tilgængelighed 
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/70AAF5212B1C4D6490F24495BC80106A#pagemo-
de=thumbs&view=fitV 

Birkerød Bymidte - Vurdering af ændringer på vejnettet
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/AF71763F3A21439BB64B4574E70CF428#pagemo-
de=thumbs&view=fitV  

DOKUMENTER 
-Udarbejdet i forbindelse med Bycenterudvalgets opgaver og projekter
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https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/E1F25A6D6A3A41DAB093D0E1E63D96CD#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/E1F25A6D6A3A41DAB093D0E1E63D96CD#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/E99A0ADBE4444C91A1F307C90FA77A90#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/E99A0ADBE4444C91A1F307C90FA77A90#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/7E1052B55F964D899670F1F1264359D5#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/7E1052B55F964D899670F1F1264359D5#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/B9FCDA360FA94185A35E04BAB6731B9C#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/B9FCDA360FA94185A35E04BAB6731B9C#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/79D1BEAF3E3044E58FA4961D7E694CA3#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/79D1BEAF3E3044E58FA4961D7E694CA3#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/804CF5D4174B41CCBE6A1E34F85999EB#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/804CF5D4174B41CCBE6A1E34F85999EB#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/49332E058DA74EF8A1B9D96ECD7D43A8#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/49332E058DA74EF8A1B9D96ECD7D43A8#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/FF58C732B9DF4339B2BBBE0577E9F431#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/FF58C732B9DF4339B2BBBE0577E9F431#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/70AAF5212B1C4D6490F24495BC80106A#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/70AAF5212B1C4D6490F24495BC80106A#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/AF71763F3A21439BB64B4574E70CF428#pagemode=thumb
https://rudersdal.filarkiv.dk/Document/Open/byggesag/AF71763F3A21439BB64B4574E70CF428#pagemode=thumb
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