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6 1. fO rO r D

På dommerkomiteens vegne er vi glade for at præ-
sentere det endelige resultatet af arkitektkonkur-
rence om en Udviklingsstrategi for Hersted Indu-
stripark, der er gennemført i  et samarbejde mellem 
Albertslund Kommune og Realdania under kampag-
nen ”Fremtidens Forstæder ”.

Konkurrencen er én ud af fem konkurrencer i kam-
pagnen Fremtidens Forstæder, som har til  formål at 
skabe visioner og debat om fremtidig bæredygtig 
udvikling i forstæderne i Danmark.

Det har været en meget spændende opgave  for 
både dommere og konkurrencens fem deltagende 
team. Vi er overbeviste om, at vi med valget af 
Team Kristine Jensens Tegnestue, Sleth og Norcon-
sults forslag ”ErhvervsLiv – Udviklingsstrategi for 
Albertslund Erhvervsbydel” har fået det bedste ud-
gangspunkt for den langsigtede udviklingsproces i 
Hersted Industripark, der nu kan sættes i gang.

Mange kvalificerede danske og internationale team 
var interesserede i at prøve kræfter med opgaven. 
Fem team kvalificerede sig til  at deltage i første 
fase, og to team præsenterede så overbevisende 
svar på opgaven, at de blev udvalgt til  at bearbejde 
deres forslag i en anden fase i dialog med opgave-
stil lerne. 

Vinderforslaget præsenterer en enkel og overbevi-
sende strategi i  respekt for områdets nuværende 
virksomheder og kvaliteter. Det lægges op til  en 

tålmodig omdannelse, som over en længere om-
dannelsesperiode genbruger såvel infrastruktur 
som eksisterende bygninger. Med enkle greb tilfø-
res området en struktur, der kan være styrende for 
omdannelsen og åbne Hersted Industripark mod re-
sten af byen og mod Vestskoven.

Albertslund Kommune  ser frem til  at folde vinder-
forslagets muligheder ud i et samarbejde med om-
rådets grundejere, virksomheder og naboer.

Vi vil  på dommerkomiteene vegne gerne benytte 
lejligheden til  at takke de fem deltagere i projekt-
konkurrencen og de to, der gik videre, for deres 
professionelle og dygtige indsats. Endvidere vil  vi 
gerne takke alle der har bidraget til  Udviklingsstra-
tegi for Hersted Industripark, herunder rådgivere-
ne der har været tilknyttet konkurrencen og ikke 
mindst de borgere i netværket, der har fulgt med 
undervejs i  processen. 

God læselyst.

steen christiansen, 
borgmester,
albertslund kommune   

astrid bruus thomsen
Projektleder, 
realdania
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+ Letbanestation

+ Glostrup Shoppingcenter

+ Fritidscenter og Svømmehal +Glostrup S-tog Station

+ Letbanestation

+ Letbanestation

+ Letbanestation

+ Glostrup Idrætspark

+ Herstedøster Villaby

+Albertslund

+ Hvissinge

+ Glostrup

+ Herstedøster Skole

+Omsorgscentret
Hvissinge

+SFO
+ Albertslund Rideskole

+ Stensø

+ Herstedhøje

+ Naturcenter
+Albertslund Lille Skole

+Stensletten

+Vestskoven

+Vestskoven

+Letbanestation

+Glostrup Hospital

+AMU center

+
Boliger
Småerhverv

+
Domiciler

+Forsinkelsesbassin

+Landskabsvold

+Forsinkelsesbassin

+Hakonsøen

+Finlandiastenen

+Pæreplantagen

+Energistation

+Vinhuset

+ Herstedøster

+ TECH Campus

HERSTED
Center

+ Glostrup Hallen

+ Vestervangskolen

+ Nyt Overløbsbassin

+ Nyt Overløbsbassin

+ Nyt Overløbsbassin
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8 2. OverbLIk Over kONkurreNceN

baggrund for konkurrencen
Da Hersted Industripark blev anlagt i  starten af 
1960’erne var det nyskabende, både i kraft af om-
rådets størrelse og byggeriets omfang. Industripar-
ken blev anlagt i  den nye forstad Albertslund i en 
tid med tryk på industriproduktion og økonomisk 
højkonjunktur. I  dag huser stedet en blanding af 
produktion samt kontor- og serviceerhverv, og nye 
behov for anvendelse melder sig. 

Hersted Industripark står over for en stadig tilpas-
ning og optimering, så den også fremover kan til-
trække nye erhverv og arbejdspladser. Området er 
planlagt med langtidsholdbar infrastruktur og Vest-
skoven er nærmeste nabo, kvaliteter der kan byg-
ges videre på.

Med den kommende letbane kobles erhvervsudvik-
lingen i Hersted Industripark på den regionale vi-
sion om en ny dynamisk Ringby – Loop City. En unik 
mulighed for at igangsætte en langsigtet udvikling 
af Hersted Industripark til  et bæredygtigt, klimatil-
passet og multifunktionelt erhvervsområde.

konkurrenceopgaven
Konkurrencen skal med en robust omdannelsesstra-
tegi give ambitiøse og nytænkende bud på, hvordan 
en langsigtet omdannelse kan iværksættes, der kan 
gentænke industriområdet og udvikle planer for et 
bæredygtigt erhvervskvarter.

I Hersted Industripark forventer vi, at der tilrette-
lægges fleksible rammer om fremtidens vækst og 
velfærd, og at den lokale tradition for fremsynet og 
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bæredygtig forstadsplanlægning fortsættes i trans-
formationen af Hersted Industripark.

Målet er at opnå en tæt og funktionsblandet by-
del med plads til  nye aktiviteter, hvor der samtidig 
tages hensyn til  eksisterende virksomheder, byg-
ges videre på industriområdets potentialer, og hvor 
man forholder sig eksperimenterende til  regnvands-
håndtering og til  energi- og miljøforbedringer.

Vi tror på, at bydelen kan blive et eksperimenta-
rium for klima-, energi- og miljørigtig byomdan-
nelse og afprøvning af fremtidens teknologier i  1:1,         
at regnvand og beplantning kan tilføre industri-
landskabet værdi, og at grænsen mellem byen og 
skoven kan udfordres. 

Vi har derfor efterspurgt åbningstræk, der kan 
igangsætte udviklingen og bidrage til  omgivelser-
nes positive opfattelse af Hersted Industripark, 

ti lføre området ny kvalitet, vække interesse og til-
trække investeringer.

forhandlingsfasen
Fase 1, den indbudte konkurrence med fem delta-
gere, blev skudt i gang i slutningen af marts 2012, og 
resultatet forelå i begyndelsen af oktober med ud-
pegningen af to ligestillede vindere. I perioden fra 
sidst i oktober til midt i januar 2013 forhandlede ud-
skriverne med de to hold på en række forhandlings-
møder, og umiddelbart efter det sidste forhandlings-
møde besluttede dommerkomiteen, hvilket projekt, 
der skulle udpeges som det endelige vinderforslag.

I forhandlingsfasen deltog en mindre gruppe af dom-
merkomiteens medlemmer i møderne med de to 
hold. Møderne havde til formål – med udgangspunkt 
i de anbefalinger dommerkomiteen afgav efter fase 
1 – at viderebearbejde begge forslag i en åben, indi-
viduel dialog med forslagsstillerne.

Åbningstrækket

f I rs kOv v e J

spillepladen
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DEN GRØNNE OG DEN BLÅ FORBINDELSE KVARTERERNE DE 2 CENTRE
ZOOM

fase 2
fOrsLaG 1/12101/ erhvervsLiv 
eNDeLIG vINDer

udarbejdet af: 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
SLETH
Norconsult

udviklingsstrategi 
Forslagets grundlæggende idé og vision er at skabe 
et nyt hierarki i Hersted Industriparks eksisterende 
bystruktur ud fra en tese om, at alle dele af det nu-
værende industrilandskab fungerer godt takket være 
den oprindelige ambitiøse plan, men at sammen-
hængen mangler.

Det er forslagets intention at forstærke, fortætte, 
forbinde, forny, så der opstår en synergi på tværs af 
området, også defineret som områdets fem kvarte-
rer. Ved at tage afsæt i de iboende identitetsskaben-
de elementer forbindes ikke kun områdets fysiske 
områder, men også historisk over tid, så der skabes 
en sameksistens og kontinuitet mellem fortid, nutid 
og fremtid.

Forslaget tager den præmis på sig, at der fra Kommu-
nes og grundejernes side ønskes, at Hersted Industri-
park forsat skal være et erhvervsområde, og at der 
fortsat skal være plads til de virksomheder, der er i 
området i dag – og på samme præmisser som hidtil. 
Forslaget holder således fast ved sin vision fra fase 1 
og den analyse af området, som visionen byggede på. 
Hvor visionen i fase 1 overvejende blev omsat i en 
strategi i tekst, og forslaget kun leverede et omrids 
af en egentlig strategi, er forslaget i fase 2 udfoldet i 
en grundigt gennemarbejdet og systematisk strategi, 
der samtænker en bystrukturel og erhvervsmæssig 
udviklingsstrategi.

Det er forslagets ambition at ”tegne sig” til en er-
hvervsstrategi ved at bruge fysikken som vitaliseren-
de greb og samarbejde en række programmer. Så at 
sige formulere en ny byplanvedtægt, der gentænker 

de formelle regulativer, der giver grundejerne nye 
muligheder for at skabe værdier gennem fysiske til-
tag.  

Rækken af programmer omhandler det grønne, det 
blå, trafikafvikling, parkering, omdannelse af den 
eksisterende bebyggelse, belysning, regnvandshånd-
tering og energirenovering. Programmerne konkreti-
seres, som i fase 1, i Krydsfeltet, Centrene og Kvarte-
rerne, med den enkelte ændring, at antallet af centre 
er reduceret fra tre til to, hvilket tydeliggør hierar-
kiet yderligere. Kvartererne blev i fase 1 skematisk 
beskrevet, men udfoldes nu i konkrete forslag, der 
meget overbevisende viser potentialerne i området.

Tilsammen udgør de skitserede programmer og geo-
grafier et katalog, hvorfra der kan hentes konkrete 
plan- og designforslag eller som kan fungere som 
inspiration for tilsvarende tiltag. Programmerne de-
monstreres mest udførligt i katalogerne over grønne 
og blå elementer samt bygninger.

Grønne og blå forbindelser
Forslaget udnytter de eksisterende grønne træk – 
levende hegn, der markerer matriklernes afgræns-
ninger, vejenes træbeplantninger, overgangen til 
Vestskoven, det grønne bælte omkring Letbanen og 
fælleden med sportsbaner i vest. De konkrete forslag 
til omdannelse viser, hvordan de eksisterende grøn-
ne strukturer kan indgå i nye mere frodige og afveks-
lende strukturer, som understøtter eksempelvis de 
to træk i Krydsfeltet. Forslagene viser, hvor fleksibelt 
omdannelser kan foregå og være mere eller mindre 
omfattende, ligesom de kan etapedeles. De grønne 
træk suppleres af blå elementer, som fremkommer 

10



Tech Center

Stations Center

Tech Center

Stations Center

Tech Center

Stations Center

# 1 # 2 # 3

STRATEGIENS 3 LAG

DEN GRØNNE OG DEN BLÅ FORBINDELSE KVARTERERNE DE 2 CENTRE
ZOOM

11

C

C

Eksisterende trær
Grøn lomme
Muliprogram

Eksisterende trær

Eksisterende trær

Ny grøn bygade

Nod

S
m

ed
el

an
d

AMU

KTS

KTS

SBI

Grønt
overløbsbassin

Facade
bebyggelse

Facade
bebyggelse

Facade
bebyggelse

Grønning
markeres i bebyggelse

Bolig og erhverv

Fremtidig
landsbybebyggelse

Medico
klynge

Kanaler i 
centerområde

Kreaklynge

Ringbanen Sydgående

Supercykelsti
til Indre By 

Cykelsupersti
til Albertslund Station

Forbindelse til 
Albertslund Stadion

Forbindelse til Vestskoven

Grøn korridor

G
røn korridor

G
røn korridor

Cykelsuperstien

Fa
rv

er
la

nd

Fo
rm

er
va

ng
en

P

P
P

P

P

P

P

HERSTEDS GRØNNE FORSIDER
ÅBNINGSTRÆKKET



ved at åbne rørføringer op på udvalgte stræk for at 
bidrage til den blå/grønne identitet i eksempelvis 
vandrender i vejforløb og regnbede ved p-pladser; se 
yderligere under Forslagets brug af vand.

bygningstypologier
Forslaget viser, hvor forskellige de eksisterende byg-
ninger er, og hvordan denne forskellighed kan bruges 
som et aktiv, og hvor mange variationer og hybri-
der, der kan indpasses i og understøtte den eksiste-
rende struktur. De eksisterende bygninger er typisk 
opført som fritstående, flade bygninger – mange af 
dem i enkle, regulære former, men mere sammen-
satte strukturer findes også, ligesom der er nogle 
få højere bygninger; arkitektonisk stramt styret af 
den gældende byplanvedtægt. Kataloget viser, hvor-
dan længer, tårne, punkthuse, karreer og atrier, der 
‘finder ’ forbilledet for de forskellige typologier, ad-
ditionsmåder og hybrider i den allerede eksisterende 
struktur, kan forstærke, forny og fortætte den sam-
lede bebyggelsesstruktur med klar reference til den 
hidtidige udbygning.

kvartererne
Ved eksemplificering af kvartererne viser forslaget, 
hvordan programmerne kan gøres stedsspecifikke og 
indpasses i de eksisterende strukturer – hvorledes 
områderne kan fortættes ved fordobling eller mere 
af byggeretten, hvorledes de kan fornys med begrøn-
ning, forstærkes med nye byrum og bygninger, og op-
dateres til en version 2013.

Åbningstrækket
Krydsfeltet udgør de fysiske rammebetingelser for 
åbningstrækket. Krydsfeltet udgør højeste niveau i 
det nye byrumshierarki. Det indeholder fuldt udfol-
det alle byudviklingsstrategiens elementer, og det 
er robust i forhold til etapedeling, rækkefølge og 

udbygningstakt. Sideløbende etableres en erhvervs-
strategi med konkrete forretningskoncepter, der kan 
danne grobund for samarbejde og vidensudveksling. 
Det foreslås, at der udvælges nogle eksakte fokus-
områder, herunder realisering af et lyslaboratorium 
i DOLL regi. Erhvervsstrategien tænkes som samspe-
cialiserede aktiviteter i en form for klyngedannelse 
for primært mindre virksomheder indenfor vidensba-
serede brancher. Brancher der forudsætter kvalifice-
ret arbejdskraft og adgang til specialiserede videns-
services.

forslagets brug af vand 
Teamet har fra starten haft en realistisk tilgang til 
graden af ændringer i den eksisterende vandhånd-
tering, både i forhold til det faktum at industripar-
kens vandsystemer i dag fungerer upåklageligt, og i 
forhold til det økonomiske råderum, der må forven-
tes for at være for evt. ændringer. Med få indgreb 
formår teamet således at indfri konkurrencens for-
håbning om dels at skabe større klimarobusthed i 
nedstrøms bydele, dels at bruge vand som positivt 
element i omdannelsen. Den grundlæggende gode 
forståelse for vilkårene i Hersted Industripark, og de 
enkle træk til synliggørelse af vand og øget klimaro-
busthed, der blev foreslået allerede i fase 1, er i fase 
2 viderebearbejdet og præciseret. De foreslåede æn-
dringer i selve industriparken er således gået fra at 
være mere blå til at være mere grønne. Specifikt er 
eksempelvis vandelementet i åbningstrækket langs 
Smedeland gået fra en permanent vandfyldt kanal i 
fase 1 til i fase 2 at være en beplantet rende med 
varierende vandstand; en forenkling der reducerer 
anlægs- og driftsomkostninger uden nødvendigvis at 
reducere attraktionsværdien.

Overordnet set går forslaget ud på at synliggøre vand 
på strategisk udvalgte steder, og at øge klimarobust-
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heden gennem øget forsinkelse og fordampning af 
regnafstrømningen fra betydelige arealer. Det sam-
lede forslag består af følgende enkelt-træk: 

I udvalgte veje, først og fremmest Smedeland, på 
sigt også Farverland, anlægges render til synlig 
regnvandshåndtering. Vandet skal komme dels fra 
vejen selv ved direkte afstrømning, dels fra de pri-
vate grunde langs vejen, hvor tag- og pladsvand 
tænkes løftet op i renden ved hjælp af stigbrønde 
monteret på stikledningen ved renden. Ejerne kan 
koble sig på renden løbende og individuelt.
Afværgepumpningen udnyttes til etablering af et 
ekstra, permanent vådt bassin i den grønne kile.
Der etableres tre tørre bassiner til aflastning af 
regnvandssystemet ved regn større end 5-års reg-
nen.
P-pladser afvandes til regnbede med overløb til 
regnvandssystemet.
Den nordlige grøft gives en landskabelig bearbejd-
ning.
Der lægges op til etablering af en række forsinkelse-
selementer på privat grund.

Disse forslag vurderes tilsammen at øge Albertslunds 
klimarobusthed markant og at revitalisere regnvan-
det som ressource i bybilledet, og forekommer sam-
tidig alle at være simple at realisere i kraft af deres 
beskedne omfang og mulige etapevise og individu-
elle etablering. Ideen med stigbrønde fremstår som 
ekstra innovativ bonus. 

Udover ovennævnte tiltag skitseres et nyt våd-/ sø-
område i skoven nord for området til håndtering af 
ekstremregn. Denne del af forslaget fremstår som en 
antydning af en mulighed for øget klimarobusthed, 
men bearbejdes ikke yderligere i forslaget. Overord-
net set vurderes det foreslåede våd-/søområde som 
værende af mindre interesse; - for det første fordi 

det naturligt tilhørende opland er beskedent, for det 
andet fordi forslagets øvrige tiltag i sig selv skaber 
den efterspurgte robusthed og merværdi.

sammenfatning
Albertslund Kommune har med konkurrencen ønsket 
at få en omdannelsesplan for Hersted Industripark 
og har påpeget en række elementer, som man øn-
sker skal indgå heri. Forslag nr. 1 svarer meget kon-
kret, dybdegående og sobert på den stillede opgave. 
Teamet bag forslaget har i fase 2 arbejdet videre med 
de fysiske anslag, som var angivet i teamets forslag i 
fase 1 og konkretiseret og tydeliggjort strategidelen 
med plads til mange og forskelligartede tiltag – om 
de så er lokalt funderede eller eksempelvis politisk 
drevne. 

Forslaget insisterer på fysikken som vitaliserende 
greb og kan allerede i den afleverede form anvendes 
som et muligheds- og inspirationskatalog for nuvæ-
rende og kommende virksomheder og kan af Kommu-
nen anvendes som et ”testbillede” og til at visuali-
sere den fremtidige ”byplanvedtægt”, det vil sige de 
formelle rammer for en omdannelse. Gennemgangen 
af de fem kvarterer viser således, hvordan kataloget 
kan bruges specifikt på konkrete lokaliteter.

Hvor forslaget i fase 1 var noget skematisk og kø-
ligt, er det aktuelle forslag formidlet med en poesi 
og omhu, der udviser udpræget sympati og empati 
for stedet og er behageligt fri for overdrevent ”forfø-
rende” stemningsbilleder. 

Dommerkomiteen finder alt i alt, at forslaget udgør 
et meget stærkt og overbevisende bud på, hvordan 
det kan lykkes Albertslund Kommune at omdanne 
Hersted Industrikvarter til et innovativt og fremtids-
sikret erhvervskvarter.
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kNOWLeDGe ceNter HeaLtH

Placering: Kvarteret er placeret mod områdets østlige kant og langs med O3. Smedeland danner en rygrad for området internt.

Kvaliteter: Kvartereret ligger i umiddelbar forbindelse med letbanens stop langs O3, og området ligger derfor indenfor den zone 
som defineres som stationsnær. Området indeholder en række markante landmærker i form af Karatkaffe-tårnet, Royal Copenhagen 
tårnet, og højhuset Naverland 2 ved det eksisterende centerområde. Det omdannede Smedeland forbinder i fremtiden området 
med vestskoven mod nord, samt med Glostrup hospital mod syd. Området gennemskæres af den nye øst/vest forbindelse, som også 
krydser Smedeland.

Karakter: Kvarteret udvikles i fremtiden som stationsnært og tæt erhvervsområde. Kvarteret bliver Hersted Industriparks tættest 
bebyggelse område, og drager nytte af den øgede attraktivitet som letbanen bringer med sig. Nybyggeri etableres således at det er 
muligt at defilere gennem bebyggelserne, fra letbanestoppet og ind til Smedeland / øst-vest forbindelsen og omvendt.

Program: Kontordomicil, kontorhotel, udvikling, hotel, konferencecenter. Kvarteret omdannes over tid - eksisterende bygninger 
tages i brug til nye formål. Nærheden til letbanen gør det attraktivt at etablere medarbejdertunge virksomheder, med behov for 
eksponering og nem adgang til offentlig transport.

Bebyggelsesprocent: Øget fra 50% til 200% (150%?)
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eDucatION & LOGIstIcs

Placering: Kvarteret ligger i midten af området, øst for Industrigrønningen, nord for Naverland og syd for Fabriksparken.

Kvaliteter: Nærhed til Industrigrønningen og rekreative tilbud. Store indendørsarealer. Gennemskæres af øst/vest forbindelsen.
Særligt program i form af undervisningsfaciliteter - KTS.

Karakter: Kvarteret udvikles som en campusstruktur, omkring øst/vest forbindelsen der skyder igennem området. Ud imod de om-
kringliggende veje bygges tæt, mens at strukturen holdes løs omkring øst/vest forbindelsen.

Program: Undervisning, udvikling, produktion, logistik. Kvarteret åbnes op indadtil og øst/vestforbindelsen giver mulighed for at 
de forskellige programmer i kvarteret får mulighed for at interagere. Kvarterets virksomheder kan samarbejde med undervisnin-
ginstitutionerne.

Bebyggelsesprocent: Øget fra 50% til 100%
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udviklingsstrategi
Forslaget anviser en gennemtænkt og forståelig ud-
viklingsstrategi for Hersted Industripark, der i  store 
træk bygger videre på de analyser og ideer, der blev 
foreslået i  fase 1. Strategien er beskrevet som en 
række delstrategier med hovedfokus på en visionær 
erhvervsstrategi og en strategi for den fysiske plan-
lægning, der samlet set benævnes ‘visionsplanlæg-
ning ’.

Erhvervsstrategiens primære fokus er at sikre sam-
spil mellem produktion, innovation og efterspørg-
sel fra både den offentlige og private sektor - som 
et tæt samarbejde mellem private virksomheder, 
forsknings- og grundforskningsmiljøer og offentlige 
institutioner (triple helix) - og herigennem omdan-
ne Hersted Industripark til  et moderne erhvervs-
område. 

Erhvervsstrategien er opdelt i  3 trin, som på en 
meget overbevisende måde griber de initiativer og 
potentialer kommunen allerede arbejder med. De 
3 dele er VtH, kvalificering af strategien og Plus-
puljen.

VtH tænkes som et aktørdrevet offentligt-privat-
partnerskab, der skal skabe forankring, inddragel-
se, fremdrift, finansiering, kommunikation og en 
fælles vision for Hersted Industripark blandt VtH’s 
aktører. Strategiudviklingen skal ‘stå’ på fire sats-
ningsområder indenfor temaerne lys, mobilitet, 
mad og sundhed/velfærd – og munde ud i en fælles 
dynamisk vision for området. 

Midlerne til  at køre VtH og realisere visionen skal 
findes via Pluspuljen. Pluspuljen sætter rammer for 
en værdiskabelse og dermed kapitaltilførsel gen-
nem øgede bebyggelsesprocenter, øget attraktivi-
tet og økonomisk/dynamiske kommunale rammevil-
kår, der ‘sikrer ’ og ‘arbejder ’ for den fælles vision. 
Erhvervsstrategien er samlet set meget veloverve-
jet, grundig og klart formidlet.

Visionsplanlægning beskrives som en fleksibel og 
robust strategi, der tager sit udgangspunkt i  at op-
timere stedets eksisterende kvaliteter i  en involve-
rende proces med stedets grundejere, interessen-
ter m.v. for at skabe optimale rammer for en – på 
mange parametre – ukendt fremtid. Redskaberne er 
fortætning med udgangspunkt i  den eksisterende 
bygningsstruktur og infrastruktur, vægtet hierar-
kisk omkring den nye Plusrute og stærkest intensi-
veret mod den nye letbanestation. 

Det er egentlig ikke beskrevet i  forslaget, hvilken 
fortætningsstrategi, der kunne ‘gælde’ for den sam-
lede bydel. Hvilke nye typologier kan tilføjes? Der 
er udarbejdet en række konceptuelle diagrammer 
vedr. transformation af den eksisterende bygnings-
masse, som dommerkomiteen finder interessante, 
men også meget overordnede ift. den formodentlig 
langsomme forandringsproces, man må forestil le 
sig bygningsmassen i Herstedvester skal igennem. 
Derfor vurderer dommerkomiteen ikke, at fortæt-
ningsstrategien er ‘følsom nok’ overfor stedets sig-
nifikante kulturarv – og dermed ikke optimerer ste-
dets potentiale og stedsspecifikke identitet.
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PLUSRUTEN & PARKEN

Eksisterende fodboldbane 
kobles på plusruten.

Parkrummet møder 
det urbane rum

Barrieren mod teknisk 
skole fj ernes, så skolens 
områder integreres med 
Industrigrønningen og 
ruten.

Parkrummet møder 
det urbane rum

PLUSRUTEN & FARVERLAND

Bordtennis på grænsen 
mellem plusruten og det 
grønne rum

Det grønne rum opgraderes

Lyslaboratorium

Vandrende krydser ruten og 
danner bassin

Indhegnede sportsbaner 
muliggør boldspil helt op 
til plusruten.

Ophold på udstillingsmøbler

PLUSRUTEN & SMEDELAND

PLUSRUTEN & FARVERLAND

Bordtennis på grænsen 
mellem plusruten og det 
grønne rum

Det grønne rum opgraderes

Lyslaboratorium

PLUSRUTEN & PARKEN

Eksisterende fodboldbane 
kobles på plusruten.

Parkrummet møder 
det urbane rum

Barrieren mod teknisk 
skole fj ernes, så skolens 
områder integreres med 
Industrigrønningen og 
ruten.

Parkrummet møder 
det urbane rum

Vandrende krydser ruten og 
danner bassin

Indhegnede sportsbaner 
muliggør boldspil helt op 
til plusruten.

Ophold på udstillingsmøbler

PLUSRUTEN & SMEDELAND
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Fortætningen mod letbanen synes logisk – hvori-
mod den generelle gennemgående fortætning langs 
Plusruten med 4+-antal etager ikke umiddelbart 
understøtter det rekreative ‘billede’ i  visualiserin-
gerne.

Relationen til  Vestskoven og ‘det grønne’ intensive-
res i  planen i et klart hovedgreb. Det grønne ‘træk-
kes’ ind fra nord og der skabes en række ‘grønne’ 
klynger i en campuslignende struktur, grænserne 
mod industrigrønningen blødes op og der etable-
res et parkbælte i arealet mod letbanen. Et klart 
hovedgreb, der dog ikke udfoldes med direkte ud-
gangspunkt i  en afdækning af den faktiske eksiste-
rende beplantning.

De sekundære ruter er nedtonet på aktivitetssiden, 
så de fremstår mere realistiske. Dog er der ikke ar-
bejdet videre med udfoldelsen af de konkrete be-
varingsværdige bygninger i ti lknytning til  de sekun-
dære ruter i  2. fase. 

Åbningstrækket 
Åbningstrækket fremstår overbevisende og forstå-
eligt – med to primære tiltag – et erhvervsstrategisk 
tiltag (triple helix) og et fysisk tiltag – Plusset i en 
slags simpel første udgave. 

I det viderebearbejdede forslag er der foretaget en 
prioritering af de aktiviteter, programmer og byrum, 
der blev foreslået i 1. fase – både i de sekundære 
ruter, på Plusruten og i selve åbningstrækket. Dette 
styrker realiserbarheden og udpeger mere præcist 
de væsentligste steder. 

I  åbningstrækket peges der således på krydspunk-
terne mellem tre allerede eksisterende offentlige 

arealer, nemlig Industrigrønningen/Smedeland/
Farverland og Plusruten, som nye rum til  uorga-
niseret idræt. Denne prioritering giver plusruten 
et potentiale fra dag ét og viser, hvordan det nye 
byrum ovenpå vandledningstraceet kan udvikles 
over tid, når bagsider hen ad vejen bliver vendt til 
forsider. Selve Plusrutetraceet foreslås i  en simpel 
belægning med en gennemgående synlig vandrende 
i et 10 m bredt rum, der fra dag 1 kan fungere som 
living lab for lys, belægning m.v. og på den måde 
understøtte processen i de erhvervsstrategiske til-
tag.

forslagets brug af vand 
Teamets forslag til  vandhåndtering har gennemgået 
en markant udvikling fra fase 1 til  fase 2, og frem-
står i  den endelige aflevering velbalanceret, og i 
fin synergi med åbningstrækket omkring Plusru-
ten. Forslaget til  vandhåndtering var i  fase 1 præ-
get af en bredspektret og massiv indgriben i det 
eksisterende regnvandssystem, ikke blot i  forhold 
til  omfanget af afkoblinger og rensning af regnaf-
strømningen, men også i forhold til  selve erhvervs-
strategien, hvor en forskningsbaseret vandklynge 
stod centralt. Såvel graden af omdannelse som den 
tætte kobling til  industriparkens erhvervsmæssige 
udvikling fik forslaget – al nytænkning til  trods – til 
at fremstå vanskeligt realiserbart. I  bearbejdningen 
frem mod fase 2 har vandhåndteringen fået en so-
lid bearbejdning, og fremstår i  det endelige forslag 
ganske præcist, med en overbevisende etapeindde-
ling og godt teknisk grundlag. 

I  forslaget udvælges tre deloplande, svarende til 
ca. 1/3 af det samlede areal, hvor inden for regn-
vandshåndteringen foreslås ændret i  retning af 
synliggørelse og forsinkelse. Med dette omfang 
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ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

CAFE ERHVERVEXISTERENDE BYGNINGER EXISTERENDE BYGNINGER

EKSEMPEL PÅ GRØN KLYNGE

vurderes forslaget at kunne udgøre et solidt bidrag 
til  Albertslunds klimarobusthed. De tre deloplande 
består af ét opland hørende til  Plusruten, ét opland 
hørende til  Naverland, samt ét opland hørende til 
den sydlige del af Smedeland. I åbningstrækket an-
lægges en vandrende i Plusruten. Selve renden ud-
gør et markant element i Plusruten, og skaber sam-
tidig mulighed for at tagvand fra omkringliggende 
virksomheder kan afkobles og ledes mod Plusruten, 
i  takt med at det måtte passe ind i de enkelte virk-
somheders fornyelsesplaner. De to øvrige delop-
lande foreslås aktiveret i  senere etaper, idet der 
anlægges grøfter langs Naverland og Smedeland 
til  modtagelse af regnafstrømning fra omkringlig-
gende virksomheder. Desuden foreslås en generel 
reduktion i befæstelsesgraden, ved i forbindelse 
med omlægninger af forpladser m.v. at erstatte im-
permeable belægninger med grønne områder og 
gennemsivelige belægninger.

sammenfatning 
Det er på en måde en styrke at forslag 5 er forenk-
let i  sin endelige besvarelse og beskriver en tydelig 
todelt strategi – en erhvervsstrategisk og en fysisk. 

Den samlede erhvervsstrategi står stærkt – og er 
formidlet på fornem vis med tydeligt afsæt i Al-
bertslund Kommunes nuværende strategi, position 
i Loop City og de allerede eksisterende samarbej-
der. 

Åbningstrækket er tydeligt, enkelt og forekommer 
realiserbart i  sin form i 2. fase.

På den anden side synes strategien for den fysiske 
omdannelse af hele industriparken generelt for 
overordnet og konceptuel. En af de store udfor-
dringer i  konkurrencen er at udvikle en robust og 
flexibel plan, der samtidig bruger og understøtter 
stedets kulturarv i bred forstand. Dommerkomite-
en finder ikke, at forslaget ser, aflæser og udnytter 
den eksisterende bygningsmasse, og til  dels heller 
ikke den eksisterende beplantnings fulde potentia-
le. I  en langsom og formodentlig økonomisk udfor-
drende udbygning, er det af stor betydning at kun-
ne ‘bruge alt ’ i  en strategi, der kan håndterer både 
små og store – bill ige og dyre tiltag i den lange og 
sikkert ‘ujævne’ omdannelsesproces. 

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

CAFE ERHVERVEXISTERENDE BYGNINGER EXISTERENDE BYGNINGER

EKSEMPEL PÅ GRØN KLYNGE
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ERHVERV
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URBANT RUM GRØN PARKERING OG SKOV AKTIVITETER  OG LEG BYØKOLOGI OG LÆRINGBIOTOPER lokalt PÅ RUTEN HERSTED PARK 
Fysisk kontakt til skov og beboelse

GRADER AF GRØNT I PLUSRUTEN

VINTERSTEMNINGWALK’N TALK
WALK’N TALK VINTERSTEMNING

URBANT RUM GRØN PARKERING OG SKOV AKTIVITETER  OG LEG BYØKOLOGI OG LÆRINGBIOTOPER lokalt PÅ RUTEN HERSTED PARK 
Fysisk kontakt til skov og beboelse

GRADER AF GRØNT I PLUSRUTEN
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TILFØJE ET VOLUMEN BYGGE OVENPÅ

EKSISTERENDE SITUATION OVERDÆKKET ENERGIRENOVERING EKSISTERENDE SITUATION RENOVERING

EKSISTERENDE SITUATION EKSISTERENDE SITUATION

FILL

ENVELOP

FILL WITH VOLUMES

ATTACH VOLUMES

ADD A VOLUME

LIFTED

CUT

BECOME A OPEN SPACE

OPEN

PUBLIC GROUND FLOOR

COVERED

CONVERT

BUILD ON TOP

PARASITE

RENOVATE

EXPOSE THE STRUCTURE

INDRAMMET HAVEEKSISTERENDE SITUATION

EKSISTERENDE SITUATION EFTERLADE ET HISTORISK SPOR EKSISTERENDE SITUATION BEHOLDE EKSISTERENDE STRUKTUR

FORTÆTNINGSSTRATEGI OG TRANSFORMATION AF BYGNINGER
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5 MÅLSÆTNINGER MED UDGANGSPUNKT I ÅBNINGSTRÆKKET 

SYNERGI

VANDETS
SYNLIGHED

NETVÆRK

RUMLIG VARIATION

AKTIVT UDERUM

Multifunktionalitet Bevægelsesfrihed Integreret ophold Uformelle møder Biotoper

spor i landskabet Vandleg Vand og lysVandspejll vandforløb

Grønne pauser Små pauser Opholdsrum Information Variation

Lys & bevægelse Grøn og gra mødes Gra k Midlertidig funktionSæsonvariation

SportAktiv topogra Grøn og blå læring Informativ  ade Midlertidige events

VANDETS SYNLIGHED – håndtering af regnvand skal an-

vendes rekreativt og blive en synlig del i Industriparkens 

hverdag. I åbningstrækket kan det gøres med få midler og 

med tiden udvikles mere. 

RUMLIG VARIATION – I åbningstrækket foreslås en simpel 

belægning i kombination med brug af gra k, lyssætning 

og varierende beplantning. Hersted Plus ruten etableres og 

udvikles igennem brug af så meget rumlig variation og så 

mange oplevelser som muligt, året rundt.

AKTIVT UDERUM – der skal skabes gode vilkår for de 

ansatte i Hersted Industripark og samtidigt skal folk i loka-

lområdet indbydes i højere grad end det ses idag. Der skal 

være attraktivt for aktive folk i alle aldre, fx i form af mu-

lighed for foreningsaktiviteter året rundt, nye rekreative 

steder langs ruten, nye steder at samles ved. 

NETVÆRK – Gennem variation, information og nye former 

for uderum skabes netværk og forbindelser inden- og uden-

for arbejdslivet. 

SYNERGI –  Der er mulighed for at tænke multifunktionalitet 

ind i Hersted Industripark. Ved at kombinere funktionalitet 

med rekreative formål, opnås det at uderummene benyttes 

meget mere og på  ere tidspunkter af døgnet. Det gener-

erer liv i området og medfører gevinst til alle.  
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vendes rekreativt og blive en synlig del i Industriparkens 

hverdag. I åbningstrækket kan det gøres med få midler og 

med tiden udvikles mere. 

RUMLIG VARIATION – I åbningstrækket foreslås en simpel 

belægning i kombination med brug af gra k, lyssætning 

og varierende beplantning. Hersted Plus ruten etableres og 

udvikles igennem brug af så meget rumlig variation og så 

mange oplevelser som muligt, året rundt.

AKTIVT UDERUM – der skal skabes gode vilkår for de 

ansatte i Hersted Industripark og samtidigt skal folk i loka-

lområdet indbydes i højere grad end det ses idag. Der skal 

være attraktivt for aktive folk i alle aldre, fx i form af mu-

lighed for foreningsaktiviteter året rundt, nye rekreative 

steder langs ruten, nye steder at samles ved. 

NETVÆRK – Gennem variation, information og nye former 

for uderum skabes netværk og forbindelser inden- og uden-

for arbejdslivet. 

SYNERGI –  Der er mulighed for at tænke multifunktionalitet 

ind i Hersted Industripark. Ved at kombinere funktionalitet 

med rekreative formål, opnås det at uderummene benyttes 

meget mere og på  ere tidspunkter af døgnet. Det gener-

erer liv i området og medfører gevinst til alle.  
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NETVÆRK – Gennem variation, information og nye former 
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meget mere og på  ere tidspunkter af døgnet. Det gener-

erer liv i området og medfører gevinst til alle.  
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4. fa s e 134

DOMMerkOMItÉeNs GeNereLLe 
beMÆrkNINGer tIL fOrsLaGeNe I fase 1

Hersted Industripark er beliggende i det nordøstli-
ge hjørne af Albertslund Kommune og er - måske på 
grund af sin lidt afsides beliggenhed - l idt overset 
som en væsentlig del af Albertslund by.

Ikke desto mindre er det et område med mange fy-
siske og funktionelle kvaliteter og med potentiale 
for endnu flere bymæssige kvaliteter.

Albertslund Kommune har et tydeligt blik for mulig-
hederne i området og ønsker mulighederne belyst, 
fysisk, funktionelt og organisatorisk – gennem den 
aktuelle konkurrence. 

Kommunen har opstil let et ambitiøst, visionært og 
komplekst program for konkurrencen, hvor man 
ønsker svar på et bredt spekter af problemstill in-
ger. Problemstill ingerne kan sammenfattes i  ønsket 
om et strategisk planlægningskoncept – et sce-
narie for udviklingen på den lange bane. I denne 
strategi ønsker Albertslund Kommune, at der især 
tages stil l ing til  udpegede potentialer som etab-
lering af letbanen, en forventet stigning på 2.000 
flere arbejdspladser, en meget potent og visionær 
politik omkring ”vandet”, Vestskoven, kulturarven, 
primært i form af en række ældre, karakteristiske 
bygninger, samt naboområdernes potentiale for en 
synergieffekt med Hersted Industripark.

Det er visionen
at Hersted Industripark skal udvikles til en bydel, der 
tiltrækker erhverv og arbejdspladser af regional og 
global betydning,
at det fortsat skal være muligt at aflæse stedets 
historie,
at regnvand og beplantning kan tilføre værdi,
at grænsen mellem by og skov udfordres,
at bydelen bliver et laboratorium for klima-, energi- 
og miljørigtig byomdannelse,
at udviklingen baseres på netværk og samarbejde, 
der fører til fælles visioner og forståelse for langsig-
tede mål.

Konkret ønskes der bud fra de fem teams på en om-
dannelsesplan, bestående af en analyse og tolkning 
af konkurrenceområdet, skitsering af en udviklings-
strategi samt forslag til  et åbningstræk.

De fem teams, der har deltaget i  første fase af kon-
kurrencen, har taget handsken op og giver tanke-
vækkende, nytænkende og overraskende svar på 
den stil lede opgave.

De fem teams har fokuseret deres indsats forskelligt 
ud fra hvilke af de nævnte elementer og temaer, de 
finder bedst imødekommer den ønskede fornyelse. 
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analyse og tolkning af området
Det er et gennemgående træk i de fem besvarelser, 
at der peges på, at der er megen plads i Hersted 
Industripark, også plads til  overs. Der peges især på 
overkapacitet på vejene samt at der på de enkelte 
ejendomme er megen plads, der ikke benyttes, og 
som er medvirkende til  at give området et affolket 
udtryk. 

Ved etableringen af Hersted Industripark var der i 
sin tid fokus på at give området et grønt præg. Alle 
veje blev tilplantet med træer i grønne rabatter, l i-
gesom der blev afsat plads til  Industrigrønningen 
og en li l le park omkring et regnvandsbassin med 
naturpræg. I dag fremtræder Hersted Industripark 
derfor med et markant grønt præg båret af snorlige 
rækker af fuldvoksne træer. Det er bemærkelses-
værdigt, så lidt der i  de fem besvarelser gøres ud af 
den eksisterende beplantning. Således har ingen af 
de fem teams forholdt sig konkret til  den eksiste-
rende beplantning.

Der er en stærk tradition for synlig håndtering af 
regnafstrømningen i Albertslund samt for at desig-
ne de tilhørende anlæg, så de bidrager til  at skabe 
smukke og rare byrum. Dette gælder også i Hersted 
Industripark. Argumenterne fra kommunens side 
for at foretage ændringer i  den aktuelle håndtering 
af regnafstrømning er for det første, at man ønsker 
at sikre nedstrøms-bydele mod fremtidige skybrud 
– og her vil  det hjælpe at lave afkoblinger i  Hersted 
Industripark. For det andet, at man har forventnin-
ger til,  at udnyttelsen af regnafstrømningen, som 
en ressource i bydelen, kan fremme en positiv ud-
vikling.

De fem teams ser alle vandet som et væsentligt 
potentiale, men foreslår vidt forskellige metoder 
til  potentialets udløsning, hvilket synes at afspejle 
markante forskelle i  forståelsen af udgangssituatio-
nen. Denne er, at området i dag har tre velfunge-
rende vandsystemer, nemlig:

ét rørsystem til håndtering af regnafstrømning, der 
er delt i et nordligt og sydligt efter det øst-vestgåen-
de vandskel, 
ét andet rørsystem til bortledning af spildevand fra 
bygningerne, samt 
ét tredje rørsystem til forsyning af bygningerne med 
rent vand fra vandværk,

Ændringsforslag bør derfor tage udgangspunkt i denne 
præmis, og eksempelvis arbejde mod at aflaste det ek-
sisterende regnvandssystem vha. forsinkelseselementer, 
frem for fulde afkoblinger. Derudover bør det bemærkes, 
at mængden af regnvand muligvis ikke er tilstrækkelig 
til at etablere anlæg, der er permanent våde, at det nye 
forsinkelsessystem skal kobles til det eksisterende regn-
vandssystem, hvorved det kan aflaste det eksisterende 
system til afledning af regnvand.

I konkurrenceprogrammet har kommunen endvi-
dere gjort opmærksom på muligheden for at ind-
drage vandet fra en eksisterende afværgepumpning 
i løsningsforslagene samt indskærpet, at der ikke 
må arbejdes med nedsivning af regnafstrømning på 
de ejendomme i området, der er registrerede som 
forurenede eller muligt forurenede.

Hersted Industripark er udbygget i  1960’erne med 
en bebyggelse, der fortæller historien om udviklin-
gen fra landbrugsland til  industrialiseret velfærds-
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samfund. 11 bygninger er i  registranten ”Industri-
landskabet i Hersted Industripark” udpeget som 
”væsentlige i bygnings- og kulturhistorisk sammen-
hæng ” og som anbefales underkastet en konkret 
vurdering af deres arkitektoniske, erhvervs- og kul-
turhistoriske værdi, før der eventuelt tages beslut-
ning om nedrivning.

Hersted Industripark er på to sider omgivet af Vest-
skoven og på de to øvrige primært af boligbebyg-
gelse. Der er to modsatrettede tendenser i  holde-
nes aflæsning af dette forhold: Tre hold vurderer, 
at omgivelserne kan give meget til  Hersted Indu-
stripark, og at det derfor er vigtigt at forbinde og 
åbne op, mens to hold, forslag 2 og 3, ikke inklude-
rer sådanne tiltag i deres forslag.

udviklingsstrategien og åbningstrækket
Tre teams, 2, 3 og 4, konkluderer, at der skal store 
forandringer til,  for at Hersted Industripark har en 
fremtid, og fokuserer på en slutsituation, hvor om-
rådet har gennemgået en gennemgribende trans-
formation. Grundlæggende forudsættes det, at 
industrivirksomheder i almindelighed ikke har en 
fremtid, og der peges i stedet på enten en større 
bymæssighed med boliger, uddannelsesfunktioner 
og andre offentlige institutioner samt flere liberale 
erhverv eller en meget målrettet indsats mod en 
bestemt slags industri. Store funktionelle indgreb 
medfører også større fysiske indgreb, og derfor er 
det også resonnabelt, at det er de samme tre be-
svarelser, der foreslår de mest omfattende orga-
nisatoriske tiltag til  at styre udviklingen igennem. 
Det samme gælder de pågældende forslags tilgang 
til  vandaspektet. Her lægges der i  alle tilfælde op 
til  massive ændringer i  den nuværende infrastruk-
tur med fuld afkobling af tag- og vejvand. I nogle 
tilfælde derudover hel eller delvis indførelse af nye 

forsyningssystemer, med tilsvarende forestil l inger 
om udnyttelse af regnafstrømningen til  sensitive 
formål, herunder rekreative badeanlæg med fuld 
kropskontakt og produktion af fødevarer, uden an-
visning af dokumenterede renseteknologier.

Det er dommerkomiteens vurdering, at de tre for-
slag – indbyrdes forskelle ufortalt – alle vil  så me-
get, at det strategiske element bliver l idet overbe-
visende, og at besvarelserne i høj grad mangler den 
robusthed og fleksibilitet, der efterspørges. Såle-
des står alle tre forslag også relativt svagt i  forhold 
til  at pege på det vigtige åbningstræk.

De to øvrige teams, 1 og 5, vurderer i  højere grad 
de eksisterende forhold som værdifulde, og ta-
ler begge primært om at tilføje, ikke erstatte. De 
ser åbningstrækket som det primære led i udvik-
lingstrategien og peger begge på et koncentreret 
og præcist afgrænset indgreb, der i  sig selv tilføjer 
nye kvaliteter til  området, men som også kan blive 
en ”driver ” for flere tiltag, der kan være af større 
eller mindre omfang. De forslag, som de to teams 
har til  udnyttelse af vandet som ressource, er alene 
baseret på afkobling og involverer ikke forsynings-
systemet. De vurderes derfor at afspejle den reelle 
kommunale og virksomhedsmæssige kontekst om-
kring anlæg og drift bedre.

Det er dommerkomiteens vurdering, at der i  de to 
forslag – indbyrdes forskelle ufortalt – l igger en 
stor styrke i, med et enkelt og koncentreret ind-
greb, at skabe et nyt hierarki i  det enormt store 
og hidtil  enormt konforme område. Med dette hie-
rarki anslås et startskud i en transformationspro-
ces, hvorfra tiltag kan brede sig som ringe i vandet, 
efterhånden som der måtte være grundlag for det.
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analyse og tolkning af området
Hovedtesen fra forslag 1 er, at alle dele i Hersted Indu-
stripark fungerer godt hver for sig, men at samspillet 
mangler. Industriparken er et typisk forstadsområde 
med en monofunktionalitet, der som sådan udgør den 
største barriere for en fortsat eksistens.

Landskabet – i og omkring Industriparken – er men-
neskeskabt og stærkt konstrueret men fungerer flot 
og vurderes som en af områdets store kvaliteter. For-
slagsstillerne læser de store regulære parceller, de 
udflydende byrum, som er en konsekvens af, at byg-
ningerne typisk er placeret midt på grundene samt 
overkapaciteten på vejene som svaghederne i områ-
det; men svagheder som kan vendes til styrker, fordi 
de giver mulighed for omdannelse. Der er tale om en 
præcis analyse, som bruges som afsæt for udviklings-
strategien. 

Forslagsstillerne peger på samarbejde og udveksling 
samt de succeshistorier, der findes i området, som det 
grundlag, en ny fremtid skal bygges på.

udviklingsstrategi
Forslaget sammenfatter udviklingsstrategien i senten-
sen ”Forstærk, fortæt, forbind, forny, fortæl”. Målet 
er at udvikle et erhvervsmiljø, som gør det muligt at 
benytte og nyde godt af fælles funktioner og et miljø, 
som understøtter vækst, synergi og investeringslyst.
Strategien tager udgangspunkt i, at en optimeret og 
specialiseret produktion stiller nye krav til produkti-
onsarealer og bygninger. 

Det foreslås at skabe tre centerpunkter, et krydsfelt, 
og et hierarki i området ved at etablere to rekreative 
byrum/byrumselementer – et vandrum i det nord-syd-
gående Smedeland samt et gangstrøg i det øst-vest-
gående vandforsyningstracé. Gangstrøget skaber nye 
”forsider” og giver rum for fremtidige mødesteder, 
mens vandrummet forstærker områdets identitet og 
gør det mere imødekommende og åbent.

Dommerkomiteen finder placeringen af krydsfeltet 
tæt på letbanestationen for velbegrundet. Med kryds-
feltet opstår der et hierarki, som hidtil har manglet. 

Krydsfeltet suppleres af tre særlige centerpunkter, 
hvor der kan skabes fællesfunktioner i en intensive-
ret bebyggelse, der bl.a. betyder, at der her kan byg-
ges højere end de generelle seks etager. De tre cen-
tre lokaliseres omkring letbanestationen som portal 
til området, som et TECH-campus i tilknytning til det 
eksterende AMU-center samt i forbindelse med det 
eksisterende højhus på Naverland.

Tredje lag i strukturen er inddeling af området i fem 
bykvarterer, som kan udvikle sig i forskellige retnin-
ger alt efter placering, nabofunktioner og kvaliteter 
– mod nord CleanTech/bioerhverv, mod sydøst Know-
ledge Center Health, mod vest et ”Live and work” med 
mindre virksomheder og boliger, mod syd mindre do-
miciler og centralt i området undervisning og logistik. 

”Krydsfeltet”, ”centerpunkterne” og ”kvartererne” un-
derstøttes af koncepter for fortætning af den åben-la-
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ve bygningsstruktur, skabelsen af nye forsider ud mod 
gangstrøget samt etablering af en række mødesteder, 
der understøttes af en grøn og blå struktur. 

På en enkel måde forbindes letbanestationen – som 
alt andet lige er den største nyskabelse og det største 
aktiv i området – til de rekreative områder, Vestsko-
ven og forbindelserne til Albertslund by sydvest for 
området.

En række ældre, karakteristiske bygninger udpeges 
som identitetsskabende elementer i den transforme-
rede by og sikrer, at historien fortsat kan aflæses i om-
rådet. Det beskrives i ord, at ny bebyggelse i udtryk 
skal adskille sig fra den eksisterende bebyggelse ved 
brug af nye materialer, og den skal med åbne, invi-
terende facader sætte den eksisterende bebyggelse i 
relief.

Der peges på, at der på sigt kan ske flere aktiverende 
og identitetsskabende nedslag, og der nævnes som 
eksempler udbygning af Grøften til et egentligt blå-
grønt træk, at støjvolden kan gennembrydes og gøres 
rekreativ samt at der kan etableres overløbsbassiner 
med en både rekreativ og aflastende funktion. 

Det påpeges, at der bør gennemføres en brandings- 
og kommunikationsstrategi, der kan skabe fokus på og 
forankring af forandringsprocessen og de nye tiltag, 
ligesom det pointeres, at en stor grad af dialog og ind-
dragelse af borgere og erhvervsliv er afgørende for at 
skabe en succes. 

Åbningstræk
Forslaget peger på etablering af de to nye bymæssige 
hovedforbindelser, gangstrøget og vandrummet, som 
åbningstræk, da de kan aktivere hele ”spillepladen”. 

Byomdannelsen sættes i gang, og visionen tydeliggø-
res. 

Det foreslås, at de to hovedforbindelser etableres af 
kommunen, som derved kan facilitetere processen, 
synliggøre kommunens ambitionsninveau samt kom-
munikere den nye version af Herstad Industripark til 
omverdenen. 

robusthed og realisme
Det er en af forslagets store styrker, at det forstår den 
virkelighed, der hersker i Hersted Industrikpark og 
Albertslund i dag. Forslaget tager det seriøst, at der 
er mange investeringer bundet op på området, inve-
steringer, som man ikke bare kan bagatellisere. Ud-
gangspunktet er således pragmatisk og fører også til 
en pragmatisk strategi.

Forslaget er ambitiøst på den lange bane og sætter et 
scenarie op, der angiver en vej, men som kan afslut-
tes, udsættes, forstærkes, ændre karakter næsten på 
et hvilket som helst sted i processen. På den måde 
besidder forslaget en stor robusthed og realisme.

Svagest i udviklingsstrategien står argumentationen 
omkring de fem bykvarterer. Dommerkomiteen læser 
forslaget til bykvarterer som en markering af, at der 
bør arbejdes fokuseret på en forskellighed i mindre 
enheder af området. 

vandelementet
Forslaget afspejler en grundlæggende god forståelse 
for områdets nuværende vandsystemer og ikke mindst 
de økonomiske og ejerskabsmæssige vilkår, som even-
tuelle ændringer vil skulle implementeres og driftes 
under. Udover åbningstrækket med vandkanalen i 
Smedeland og en senere landskabelig bearbejdning 
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af grøften i nord, beskrives en idé til etablering af et 
våd-/søområde mod nord i skoven. Der skitseres end-
videre en konkret teknisk løsning til, hvordan tagvand 
fra udvalgte bygninger langs Smedeland kan afkobles 
til vandkanalen ved påmontering af et stigrør på den 
eksisterende regnvandsledning, hvorved opgravning 
og nye belægninger vil kunne undgås. 

Om end de forskellige elementers forudsætninger kan 
diskusteres, f.eks. med hensyn til vandmængder, be-
grønningsgrad og teknik, er der overordnet set tale 
om nogle få og præcise ændringer, der kun kræver 
beskedne indgreb i de nuværende vandsystemer, og 
hvor hovedgevinsten indløses allerede med åbnings-
trækket. 

sammenfatning
Dommerkomiteen finder, at der er tale om en meget 
gennemarbejdet og reflektorisk analyse af området og 
ser analysen som forslagets grundlæggende fortrin, 
idet analysen sikrer sammenhæng og kontinuitet i en 
omdannelsesproces.

Det er dommerkomiteens vurdering, at udviklingsstra-
tegien nok er lidt skematisk og køligt formidlet, men 
at den foreslåede strategi er robust og fleksibel, og at 
forslagets anbefalinger om helt konkrete tiltag er en 
stærk strategi. 

Forslaget giver på mange måder forventninger om, at 
forslagsstillerne har ”meget mere i posen”, men har 
afholdt sig fra at blive for specifikke i første fase. 

Forslag 1 er af en enig dommerkomite udpeget til at 
gå videre i anden fase. 

Hvad skal der arbejdes videre med?
Nedenfor er angivet de punkter, som dommerkomiteen 
ønsker at holdet skal arbejde videre med i anden fase. 
Albertslund Kommune har desuden udarbejdet et notat 
af 3. oktober 2012 Perspektiver for erhvervsudvikling i 
Hersted Industripark, der ligeledes danner udgangspunkt 
for det videre arbejde.

Åbningstrækket og udviklingsstrategien
1. Dommerkomiteen vil gerne have uddybet:
• Hvordan det lykkes at skabe kvaliteter og værdi, så det 
bliver attraktivt at investere i åbningstrækket?
• Hvordan man bydes velkommen ved stationen? 
• Hvordan byens nye rum indbyder til gang og cykling? 
• Den erhvervsmæssige del af de foreslåede udviklings-
strategier. Både i åbningstrækket og i den langsigtede 
strategi.

2. På udvalgte steder for eksempel ved Teknisk Skole (ikke 
stationsnært) og Karatkaffeejendommen (stationsnært), 
vil dommerkomiteen gerne se en detaljering af:
• Forslagets byrum, krydsninger mellem vej og sti, op-
kobling til stationen (placering se bilag), åbning til parken 
og gerne videre helt ud til skoven.

3. Dommerkomiteen ønsker forslag med variation og by-
kvalitet uden for stram styring af forløbet, der kan mod-
tage udviklingen som nedslag på enkeltgrunde, der frigø-
res til omdannelse. Vi vil derfor gerne have belyst:
• På hvilken måde ændrer den nye forbindelse områdets 
identitet?
• Hvad er det attraktive ved forbindelsen, for kommune 
og virksomheder?
• Hvilke rekreative kvaliteter rummer det nye stiforløb?
• Hvad skal trække folk til og gøre det til et levende by-
rum? Hvad skal der til for at folk færdes her?
• Er der noget interessant for enden af forbindelsen eller 
undervejs, som man går efter?
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7. Endelig placering af letbanestation. Letbanestationens 
endelige placering ligger længere mod syd end forslaget 
angiver (jf. kortbilag), tæt på det sted, der er angivet i 
konkurrenceprogrammet:
• Hvordan kobles stationens placering med forslagets 
nye øst vestforbindelse? 
• Hvilken betydning får den ændrede placering af statio-
nen for forslaget?

8. Forslaget bevarer hele vejsystemet intakt og viser, at 
vandet forsvinder under vejen, hvor de to elementer 
krydser. Forslaget redegør også for, hvordan vand og tra-
fik kan sameksistere på Smedeland og på områdets andre 
nord-sydgående veje med vandrender. Forslaget placerer 
stiforbindelserne, bortset fra den nye forbindelse på 
vandtracéet, sammen med områdets eksisterende vej-
forløb på offentlige arealer eller arealer ejet af grund-
ejerforeningen. Alt i alt realistiske forslag til afvikling af 
forskellige trafikarter. Men vi vil gerne belyst:
• Hvordan løses det trafikale flow? Hvordan afvikles de 
forskellige trafikarter, for eksempel i krydset mellem 
Smedeland og Fabriksparken og mellem Smedeland og 
den nye øst-vestforbindelse over vandtracéet?
• Et eksempel på en krydsning mellem den nye stiforbin-
delse og én af vejene.

9. I omdannelsen af Smedeland lægges op til en perma-
nent vandfyldt kanal. Dette er i praksis en krævende løs-
ning, når den primære kilde er regnafstrømning (udtør-
ring, alger m.v.). Vi vil derfor gerne have belyst:
• Kan det foreslåede vandelement gives en mere grøn 
karakter med plads til et dynamisk vandspejl, dvs. fra tørt 
til vandfyldt, uden at elementets bidrag til Åbningstræk-
ket forringes?
• Hvilke muligheder er der for at supplere vandelemen-
tet med vand fra afværgepumpningen set i forhold til, 
at afværgepumpningen sandsynligvis ikke vil forsætte i 
al fremtid?

4. Forslaget definerer tre centre og fem kvarterer som en 
ny struktur ved nuværende eller kommende potentialer 
i området. Det beskrives, at stederne kan markeres med 
tårne og fortætning. Argumentationen for placeringen af 
de foreslåede nedslag og klynger ønskes uddybet:
• Hvilken særlig rolle spiller disse nedslagspunkter i ud-
viklingsstrategien? 
• Hvad er baggrunden for placeringen og karakteren af 
centrene og kvartererne?
• Hvad skal der til for at understøtte den foreslåede ud-
vikling?

5. Dommerkomiteen kan se, at omdannelse af Smedeland 
med vand og grønt kan tilføre området attraktionsværdi 
for virksomheder og investorer på arealer nær stationen. 
Det skal ifølge forslagsstillerne bæres af en stor kommu-
nal investering. Vi vil gerne have belyst:
• Hvilken form for offentlig-privat partnerskab kan under-
støtte etableringen af det nye grønne og blå Smedeland?
• Hvordan tiltrækker åbningstrækket virksomheder, byg-
herrer og investorer, som kan medvirke til finansieringen? 
• Hvilken interesse har de eksisterende virksomheder i at 
investere i omdannelsen af Smedeland?

Infrastruktur og adgang
6. Forslaget redegør ikke for, hvordan parkeringen arran-
geres, så den ikke vil skæmme kvaliteterne i den omdan-
nede by. Når bagsiden af ejendommene bliver til forside, 
hvor gemmer man så de parkerede biler af vejen?
• Det ønskes belyst, hvordan parkering på terræn kan 
indrettes og udformes, så det indpasses i/bidrager til den 
landskabelige bearbejdning af området. 
• Redegør for det forventede behov for antallet af par-
keringspladser og angiv et princip for løsning af parke-
ringsbehovet. 
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Vestskoven og det grønne
10. Forslaget arbejder for lidt med åbningen og koblingen 
til Vestskoven og de potentialer der findes der. Grænsen 
mellem skov og by og de rekreative muligheder kan med 
fordel i højere grad udfordres i næste fase. Det kan være 
attraktivt for både virksomheder og boliger at placere 
sig i tilknytning til grønne områder, som for eksempel på 
kanten af eller ved åbninger til Vestskoven. De steder for-
slaget ønsker at arbejde med boliger, skal det forholde 
sig til miljøgener fra eksisterende virksomheder. Det skal 
dog præciseres, at forslaget primært skal fokusere på 
den multifunktionelle by med en klar erhvervsvinkel.
Forslaget viser en ny port til Vestskoven i forlængelse af 
Smedeland. Efter vores vurdering en god placering ikke 
langt fra stationen for borgere fra andre kommuner, der 
vil bruge skovens rekreative tilbud. Dommerkomiteen vil 
gerne se en uddybning af:
• Den foreslåede ændring af profilet på kanalen og støj-
volden nord for konkurrenceområdet
• Beskrivelse af de muligheder der er knyttet til den re-
kreative kant.

Bæredygtighed
11. Albertslund Kommune har en indarbejdet tradition 
og rutine med at sikre krav til lavenergi, anvendelse af 
bæredygtige materialer, solceller, grønne tage i kommu-
nens lokalplaner. I Hersted Industripark er det især gen-
anvendelsen af eksisterende bygninger og strukturer, der 
har en bæredygtig vinkel. Dommerkomiteen vil derfor 
gerne have nogle fremsynede bud på:
• Hvordan vil det nye blande sig med det eksisterende? 
• Hvordan kan arkitekturen fornys? 
• Hvilke fremtidige anvendelsesmuligheder har de eksi-
sterende bygninger?
Dommerkomiteen vil gerne, at forslagsstillerne:
• Udvælger et relevant sted og beskriver, hvordan beva-
ring, genbrug og transformation af en bygning kan gen-

tænke og videreføre områdets historie.  
• Giver gode argumenter for at bygninger bevares/gen-
bruges. Herunder hvorfor det kan være attraktivt for virk-
somhedsejere og udlejere.
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analyse og tolkning af området
Forslaget har en pragmatisk og stedsspecifik tilgang til 
opgaven. I en række diagrammer analyseres stedets 
oplagte potentialer på en række forskellige områder: 
Det gælder vandhåndteringen, der ses i sammenhæng 
med hele Albertslund Kommunes strategi på området. 
Det ”frie” areal over vandforsyningsledningen, der pe-
ges på som fremtidigt sammenhængende byrum/forløb 
for gående og cykler. Den eksisterende grid-struktur, 
der ses som et karakteristisk historisk træk med en 
potentiel fleksibel struktur. De ældre, karakteristiske 
bygninger, der ses som et strukturerende lag for et se-
kundært bevægelsesforløb. De tilgrænsende attraktive 
områder som f.eks. Vestskoven, der har potentiale som 
målpunkt for bevægelse gennem og dermed en åbning 
af området mod omgivelserne. Den kommende letba-
nes indlysende potentiale. Og – sluttelig – den relativt 
tætte beliggenhed til København kombineret med de 
lave huslejer, der tilbydes i området. Analysen er præ-
cis og dækkende, og tolkningen er skarp og prioriteret. 

udviklingsstrategi
Det er forslagets væsentligste hovedintention at skabe 
en robust og fleksibel plan, der kan igangsættes i et 
tydeligt og enkelt åbningstræk, der er sammenfalden-
de med planens primære fysiske hovedgreb. Forslaget 
peger på en tredelt strategi for udviklingen af Hersted 
Industripark. Det fysiske træk, det kommunale træk og 
det kommunikative træk.

Den fysiske strategi tager udgangspunkt i eksisterende 
strukturer og udpeger et enkelt let forståeligt fysisk 
greb, der udgør et plus, som det også kan aflæses i 
forslagets navn Hersted Plus. Ved at tage fat i allerede 

eksisterende ”mellemrum”, respekterer strategien det 
eksisterende grid og den eksisterende infrastruktur. 

Den ene ”streg” i plusset er den eksisterende park, In-
dustrigrønningen, der opgraderes og åbnes mod Vest-
skoven i nord, og mod Herstedøster Villaby i syd og 
mod Teknisk Skole mod øst for derved at synliggøre og 
tilgængeliggøre stedets store landskabelige værdier og 
skabe forbindelse gennem området. 

Den anden streg – Plusruten – består af et øst-vestgå-
ende forløb af byrum, med blå og grønne elementer 
i det eksisterende vandledningstrace. Det er forsla-
gets intention, at det nye sammenhængende byrum 
vil skabe en ny bevægelse for gående og cyklende, der 
spænder ud mellem den kommende letbane og parken/
Vestskoven. 

Vandledningstraceet ligger i dag som et mellemrum 
kantet af den eksisterende industris bagsider. Plusru-
ten ses som et nyt offentligt forløb, der på sigt vil gøre 
det attraktivt for virksomhederne at åbne sig op og 
transformere de eksisterende bagsider til forsider. På 
den måde opstår en ny rumlig karakter som et rekrea-
tivt tilskud til området, der vil give Hersted Industri-
park en ny identitet.

Som et sekundært lag i strategien etableres en række 
”shortcuts”/stiforbindelser mellem Vestskoven og de 
eksisterende villakvarterer mod syd, som et finmasket 
netværk af forbindelser, der ”griber fat” i de eksiste-
rende ældre, karakteristiske bygninger. I relation til de 
udpegede bygninger kunne opstå mindre nye byrum, 
der via ’shortcuts’ene’ alle har forbindelse til Plusruten.

fOrsLaG 5/67031/ Hersted Plus 
uDPeGet tIL vIDere fOrHaNDLING 

udarbejdet af: 
firmaer med ophavsret til  forslaget (delt ophavsret):
SLA 
ADEPT
konsulenter/rådgivere uden andel i  ophavsretten:
Atkins 
Emcon 
Kollision

Jørgen Rosted Rådgivning
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For at skabe basis for en fremtidig fleksibilitet peger 
forslaget på en mulighed for opdeling af de eksisteren-
de matrikler i mindre enheder. Over tid ser forslagsstil-
leren en udvikling, hvor tætheden i området generelt 
vil øges, det grønne forstærkes, og hvor der med let-
banens etablering vil fortættes med serviceerhverv og 
andre funktioner i det østlige område. Det fysiske greb 
er overbevisende enkelt – samtidig med at det ”udnyt-
ter” områdets og omgivelsernes potentialer.

Det ”kommunale træk” peger på en strategi, hvor kom-
munen skal træde i karakter som en væsentlig aktør på 
flere niveauer. Dels som igangsætter og investor i for-
hold til åbningstrækket – men også som tovholder og 
egentlig katalysator for udviklingen. For at imødekom-
me Hersted Industriparks komplekse økonomiske struk-
tur med mange forskellige grundejere foreslås det, at 
kommunen initierer et offentligt-privat partnerskab om-
kring udviklingen af området, der også kan skabe ram-
merne for en økonomisk udbygningsstrategi,+puljen. 
+puljen beskrives som en fleksibel pulje, hvortil den 
enkelte grundejer kan indbetale en mindre andel af sin 
samlede investering samt lade dele af sin grund indgå 
i det offentlige areal – mod at kunne øge sin bebyg-
gelsesprocent. 

+puljen skal finansiere etablering og opkvalificering af 
de grønne og urbane rum – ”det grønne guld” – der 
med tiden vil opgradere området, få priserne til at stige 
– sætte en positiv udvikling i gang. 

Det kommunikative træk udmøntes i etableringen af 
”VtH” – Velkommen til Hersted – en gruppe der skal 
bestå af kommunen, grundejerne og evt. eksterne 
eksperter. VtH skal brande industriparken, initiere en 
iværksætterkuvøse og styrke teknisk skole. Det fore-
slås at skabe et ”lowtech” erhvervsbrand for Hersted 
Industripark med fokus på vand, mad og bevægelse i 

byen. Der peges på at inddrage en række allerede ek-
sisterende aktører som samarbejdspartnere indenfor 
de tre områder. På sigt tænkes strategien også at have 
internationalt sigte.

Åbningstræk
Åbningstrækket følger samme tredelte strategi som ud-
viklingsstrategien. Det fysiske åbningstræk er det grøn-
ne ”plus” – en opgradering af Industrigrønningen/Par-
ken, som kommunen ses som primær investor for og en 
”åbning”/igangsættelse af byrummet – Plusruten. Som 
det kommunale åbningstræk ses, ud over investeringen 
i selve Parken, en udflytning af kommunens udviklings-
afdeling med henblik på etablering af et videnscenter 
samt en udvidelse af teknisk skole med uddannelse in-
den for regnvandshåndtering. Det kommunikative træk 
åbner processen med VtH, der igangsætter en række 
initiativer, som beskrevet ovenfor. 

Åbningstrækket – Plusruten – vil betyde, at der opstår 
et nyt rumligt forløb af en helt anden karakter end de 
offentlige rum, man kan finde i Hersted Industripark 
i dag. Der skabes nye forbindelser mellem væsentlige 
målpunkter. Det virker derfor troværdigt, at folk vil be-
folke byrummet, og dermed bliver det interessant for 
de bygninger og virksomheder, der vender mod Her-
sted Plus at åbne sig op – og dermed er en ny udvikling 
sat i gang.

robusthed og realisme
Forslaget har et realistisk og pragmatisk udgangspunkt. 
Afdækningen og analysen af området er direkte aflæ-
seligt i den foreslåede strategi – og peger dermed på 
realiserbare og ”tilgængelige” rumlige og fysiske po-
tentialer. Det foreslåede ”plus” etableres ”fornuftigt” i 
overvejende ”frie” zoner – Industrigrønningen og vand-
ledningstraceet – uden i store træk at berøre den eksi-
sterende bygnings- og infrastruktur. 
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Øget Brandværdi
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Tiltrækker virksomheder og medarbejdere
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-Letbanen og forbedret infrastruktur
-Fokuseret erhversudvikling
-Understøttet iværksætteri

Nye muligheder for grundejere og investorer
Skubbes i gang ved:
-Attraktive rammebetingelser
-Fleksibilitet i plangrundlag
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Grundejere drømmer om udvikling, merværdi 

og trygge udviklingsrammer. 21 3De mange uudnyttede kvadratmeter og “tiloversblevne arealer” 

omdannes til rekreative arealer, der kan håndtere regnvand. Sammen 

med en fortætning og omdannelse af evt. utidssvarende bygninger 

fortættes området med ny energi.

Mellem 1-10 % af den samlede investering investeres i 

uderum. Afhængig af hvor meget man ønsker at udbygge 

og fortætte, jo større procentdel bidrager man med til 

udviklingen af byrummene og jo større råderum får man.

Når man fortætter på egen grund bidrager man til herlighedsværdistigningen på det 
samlede område

     !
• Kvaliteten og mængden af uderummene øges

• Kvadratmeterne  øges

• Det skaber en samlet værdistigning generelt og den økonomiske gevinst øges 
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Øget Brandværdi
Skubbes i gang ved:
-Aktiv kommunikation fra VtH-samarbejdet

Flere investeringer og synlig forandring
Skubbes i gang ved:
-Etablering af HerstedPlus-strøget
-Aktivt medspil fra kommunen

Tiltrækker virksomheder og medarbejdere
Skubbes i gang ved:
-Letbanen og forbedret infrastruktur
-Fokuseret erhversudvikling
-Understøttet iværksætteri

Nye muligheder for grundejere og investorer
Skubbes i gang ved:
-Attraktive rammebetingelser
-Fleksibilitet i plangrundlag

Grundejere drømmer om udvikling, merværdi 

og trygge udviklingsrammer. 21 3De mange uudnyttede kvadratmeter og “tiloversblevne arealer” 

omdannes til rekreative arealer, der kan håndtere regnvand. Sammen 

med en fortætning og omdannelse af evt. utidssvarende bygninger 

fortættes området med ny energi.

Mellem 1-10 % af den samlede investering investeres i 

uderum. Afhængig af hvor meget man ønsker at udbygge 

og fortætte, jo større procentdel bidrager man med til 

udviklingen af byrummene og jo større råderum får man.

Når man fortætter på egen grund bidrager man til herlighedsværdistigningen på det 
samlede område

     !
• Kvaliteten og mængden af uderummene øges

• Kvadratmeterne  øges

• Det skaber en samlet værdistigning generelt og den økonomiske gevinst øges 

GEVINST TIL ALLE

36 67031 HERSTED PLUS
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De ældre, karakteristiske bygninger sættes i spil på en 
måde, der fleksibelt kan udvikles over tid, samtidig 
med at deres potentiale udnyttes i sammenhæng med 
planens primære fysiske greb. Den overordnede stra-
tegi om fortætning synes ligeledes realistisk og robust, 
og +puljen ses som et pragmatisk og seriøst bud på et 
kompliceret problem.

Det er en styrke, at hovedgrebet Hersted Plus er tyde-
ligt og kommunikerbart, og at det kan sammenholde og 
understøtte flere strategier – f.eks. at åbningstrækket 
er det samme som det store fysiske greb, at ”plusset” i 
sig selv skaber åbningerne mod omgivelser og letbanen 
osv. Erhvervsstrategien med de tre ”lowtech” hovedte-
maer synes ikke at være i balance med projektets el-
lers pragmatiske tilgang. De tre temaer – ”vand, mad 
og bevægelse” – synes indholdsmæssigt lidt tynde ift. 
brandingværdi/strategi, kommunens eksisterende er-
hvervs- og udviklingsinitiativer (’green-labs/’gate21/
Glostrup Hospital) og i forhold til områdets størrelse 
og placering i relation til den kommende letbane og 
Loop City. 

vandelementet 
Forslagets vandstrategi er rimeligt klart formuleret. 
Hersted Industripark skal inddeles i flere mindre vand-
oplande, så vand kan synliggøres. I Parken i form af 
rensesøer med impermeabel bund, langs Plusruten i 
forsinkelsesbede, vegetationsbaserede rensebassiner, 
spejlbassiner og sammenbindende kanaler, og langs 
veje i øvrigt, bl.a. i en kanal i Naverland, der tilsyne-
ladende forsynes af vand fra afværgepumpningen. Al 
vand foreslås renset i ”bassiner og biotop”, før udled-
ning til eksisterende system. Der lægges desuden op til 
at skabe en vandklynge som led i områdets erhvervs-
strategi. DWF og Albertslund Kommune skal være de 
primære aktører og arbejde for at gøre ”Hersted Indu-

stripark til nationalt og kommunalt forsøgscenter for 
håndtering af regnvand.”

Forslaget lægger tilsyneladende op til en 100 % afkob-
ling af tag- og vejarealer, hvilket ikke synes realistisk. 
Imidlertid rummer forslaget nogle velplacerede og 
velargumenterede vandelementer, der med yderligere 
bearbejdning sandsynligvis vil kunne realiseres, også 
med en mere begrænset afkobling. Argumentationen 
for erhvervssatsningen på en vandklynge i Hersted In-
dustripark fremstår ikke overbevisende.

sammenfatning
På grundlag af en præcis analyse og tolkning af området 
og en engageret indlevelse i stedets ”gratis” potentia-
ler, etablerer forslagsstilleren et enkelt strategisk fysisk 
hovedgreb og åbningstræk: – Hersted Plus. Som nav-
net udtrykker, bevarer, styrker og adderer strategien til 
stedets eksisterende kvaliteter i en udviklingsplan, der 
på den måde kan leve op til kravet om robusthed og 
fleksibilitet, samtidig med at der skabes en ny dyna-
mik. Det er en styrke, at Hersted Plus iscenesættes i 
en tidlig udgave som åbningstræk og fra dag ét skaber 
nye forbindelser til omgivelserne og den landskabelige 
kapital i Vestskoven. De strategiske tiltag i forhold til 
at initiere proces, organisation og kommunens rolle 
synes velargumenteret og muligt i regi af VtH. Ideen 
med +puljen som økonomisk model er et fornuftigt bud 
på en kompliceret problemstilling. Erhvervsstrategien 
synes ikke helt overbevisende i sin analyse og tolkning 
af områdets fremtidige potentialer i forhold til Loop 
City og udfolder heller ikke fuldt ud de potentialer, 
som kommunes egne erhvervs- og udviklingsinitiativer 
kunne pege på. 

Forslag 5 er af en enig dommerkomite udpeget til at gå 
videre i anden fase. 



51



52

Hvad skal der arbejdes videre med?
Nedenfor er angivet de punkter, som dommerkomiteen 
ønsker at holdet skal arbejde videre med i anden fase. Al-
bertslund Kommune har desuden udarbejdet et notat af 3. 
oktober 2012 Perspektiver for erhvervsudvikling i Hersted 
Industripark, der ligeledes danner udgangspunkt for det 
videre arbejde.

Åbningstrækket og udviklingsstrategien
1. Dommerkomiteen vil gerne have uddybet:
• Hvordan det lykkes at skabe kvaliteter og værdi, så virk-
somhederne investerer i åbningstrækket?
• Hvordan man bydes velkommen ved stationen? 
• Hvordan byens nye rum indbyder til gang og cykling? 
• Den erhvervsmæssige del af de foreslåede udviklingsstra-
tegier. Både i åbningstrækket og i den langsigtede strategi.

2. På udvalgte steder for eksempel ved Teknisk Skole (ikke 
stationsnært) og Karatkaffeejendommen (stationsnært), 
vil dommerkomiteen gerne se en detaljering af:
• Forslagets byrum, krydsninger mellem vej og sti, opkob-
ling til stationen (placering se bilag), åbning til parken og 
gerne videre helt ud til skoven.

3. Dommerkomiteen ønsker forslag med variation og byk-
valitet uden for stram styring af forløbet, der kan modtage 
udviklingen som nedslag på enkeltgrunde, der frigøres til 
omdannelse. Vi vil derfor gerne have belyst:
• På hvilken måde ændrer den nye forbindelse områdets 
identitet?
• Hvad er det attraktive ved forbindelsen, for kommune og 
virksomheder?
• Hvad skal trække folk til og gøre det til et levende by-
rum? Hvad skal der til for at folk færdes her?
• Er der noget interessant for enden af forbindelsen eller 
undervejs, som man går efter?

4. Forslaget skaber et grønt plus, der skal forbinde Hersted 
Industripark med letbane, skov og by. Dommerkomiteen 

opfatter stiforløbet som et parkbånd baseret på vandele-
menter. Vi vil gerne have belyst:
• Valget af den erhvervsmæssige profil, herunder satsningen 
på en vandklynge, og dens betydning for åbningstrækket.
• Hvilken værdi har det grønne åbningstræk med for ek-
sempel ellesumpe, våde enge og vandhaver for virksom-
hederne, så de investerer i det? 
• Om det er teknisk realistisk at etablere våde anlæg med 
fast bund samt beplantning oven på vandledningstraceet.
• Kan pluspuljen alene bære åbningstrækket via øget be-
byggelsesprocent og værdiforøgelse, og hvilken betydning 
har det for udviklingsstrategien for resten af Hersted In-
dustripark? 

5. Den anden del af plusset er Parken, der indebærer en 
stor kommunal investering, som kan give fin mening for 
byen og dens borgere:
• For hvem er Parken attraktiv? Er den attraktiv for virk-
somhederne, så langt væk fra de attraktive grunde nær-
mere stationen?

Infrastruktur og adgang
6. Forslaget redegør ikke for, hvordan parkeringen arran-
geres, så den ikke vil skæmme kvaliteterne i den omdan-
nede by. Når bagsiden af ejendommene bliver til forside, 
hvor gemmer man så de parkerede biler af vejen.
• Det ønskes belyst, hvordan parkering på terræn kan 
indrettes og udformes, så det indpasses i/bidrager til den 
landskabelige bearbejdning af området. 
• Redegør for det forventede behov for antallet af parke-
ringspladser og angiv et princip for løsning af parkerings-
behovet. 

7. Endelig placering af letbanestation. Letbanestationens 
endelige placering ligger længere mod syd end forslaget 
angiver (jf. kortbilag), tæt på det sted, der er angivet i kon-
kurrenceprogrammet:
• Hvordan kobles stationens placering med forslagets nye 
øst-vestforbindelse? 
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• Hvilken betydning får den ændrede placering af statio-
nen for forslaget?

8. Dommerkomiteen er usikker på, hvordan man kan kom-
me rundt i bil og hvordan erhvervstrafikken afvikles. Flere 
steder er vejene blevet grønne og på Farverland er der vist 
et vandbassin:
• Redegør for trafikhierarkiet. Blokerer det for biler, og 
hvordan er tilkørselsforholdene?
• Hvordan kan sådan en grøn eller blå vej se ud? 
• Giv et eksempel på en krydsning mellem den nye stifor-
bindelse og én af vejene

9. Ud over den nye øst-vestforbindelse i form at et park- og 
sti-strøg på vandledningstracéet redegør Forslaget ikke for 
områdets stiforbindelser og hvordan de forbinder til park- 
og sti-strøget. Der vises nogle meget beskedne grønne 
”fodgængerpassager” til byområderne mod syd og der an-
tydes forbindelser over et stort antal private ejendomme:
• Hvordan tænker man det kommer i stand? Eventuelt il-
lustreret med et snit?

10. Der lægges op til en 100 % afkobling af området fra 
regnvandskloakken, og alternativ håndtering af regnen i 
Plusruten, Parken og stiforløbet. Dette vurderes at være 
en urealistisk investering. Vi ønsker derfor at få belyst: 
• I hvilken grad kan Plusruten, Parken og stiforløbet fun-
gere uden en 100 % afkobling?
• Hvordan fungerer det nye regnvandssystem med det ek-
sisterende system?
• Hvilke afkoblinger er det afgørende at gennemføre inden 
for de nye deloplande, og er det muligt at benytte et mere 
grønt design med mindre vand? Herunder bedes forslaget 
om at udnytte vand fra afværgepumpningen uddybet.

Vestskoven og det grønne
11. Forslaget arbejder for lidt med åbningen og koblingen 
til Vestskoven og de potentialer der findes der. Grænsen 

mellem skov og by og de rekreative muligheder kan med 
fordel i højere grad udfordres i næste fase. Det kan være 
attraktivt for både virksomheder og boliger at placere sig 
i tilknytning til grønne områder, som for eksempel på kan-
ten af eller ved åbninger til Vestskoven. Men de steder 
forslaget ønsker at arbejde med boliger, skal det forholde 
sig til eksisterende virksomheders miljøgener. Det skal 
dog præciseres, at forslaget primært skal fokusere på den 
multifunktionelle by med en klar erhvervsvinkel. Forslaget 
har en markant åbning til skoven ved Industrigrønningen 
og et parkstrøg sydover, som åbner industriområdet mod 
byen og forbedrer adgangen til konkurrenceområdet for 
byens borgere Forslaget viser, at skov og park vokser sam-
men hen over Fabriksparken, der er en stærkt trafikeret 
forbindelse mellem Ring 3 og Motorring 4, som er en vigtig 
færdselsåre for Hersted Industripark:
• Hvordan tænkes den nordsydgående grønne forbindelse 
mellem Vestskoven og Industrigrønningen?

Bæredygtighed
12. Albertslund Kommune har en indarbejdet tradition og 
rutine med at sikre krav til lavenergi, anvendelse af bæ-
redygtige materialer, solceller, grønne tage i kommunens 
lokalplaner. I Hersted Industripark er det især genanven-
delsen af eksisterende bygninger og strukturer, der har en 
bæredygtig vinkel. Dommerkomiteen vil derfor gerne have 
nogle fremsynede bud på:
• Hvordan vil det nye blande sig med det eksisterende? 
• Hvordan kan arkitekturen fornys? 
• Hvilke fremtidige anvendelsesmuligheder har de eksiste-
rende bygninger?
Dommerkomiteen vil gerne, at forslagsstillerne:
• Udvælger et relevant sted og beskriver, hvordan beva-
ring, genbrug og transformation af en bygning kan gen-
tænke og videreføre områdets historie.  
• Giver gode argumenter for at bygninger bevares/genbru-
ges. Herunder hvorfor det kan være attraktivt for virksom-
hedsejere og udlejere.



analyse og tolkning af området
Forslaget analyserer Hersted Industripark ud fra to 
overordnede parametre – en socioøkonomisk til-
gang og en økonomisk tilgang.

Forslaget konkluderer, at letbanen vil give let til-
gængelig transport til  og fra området, og at dette 
forhold vil  generere ønsker om indkøbsmuligheder, 
restauranter, arbejdspladser samt boliger og kultu-
relle funktioner. 

Forslaget peger på, at det eksisterende store grid 
ikke er velegnet til  en sådan udbygning, hvorfor der 
må ske en nedskalering i volumen og infrastruktur – 
til  økonomisk værdi for grundejere og øget velfærd 
for beboere og brugere af området. 

Det største potentiale vurderes at l igge omkring 
stationen, hvor boliger og urbane funktioner vur-
deres at kunne handles til  priser på 1370 kr./kvm 
for boliger og 1760 kr./kvm for urbane virksomhe-
der. Der peges på nye boligtypologier, oplevelses-
økonomier, teknologi, bæredygtighed og kultur.

I den resterende del af området tror man ikke på 
værdistigninger, hvorfor der foreslås at tilføje nye 
funktioner som parker og vandområder foruden ur-
bane funktioner. 

Forslaget udpeger i analyse- og tolkningskortet kul-
turarv i form af de ældre, karakteristiske bygninger. 

udviklingsstrategi
På baggrund af den økonomiske analyse foreslås en 
langsom, forsigtig og succesiv udbygning med en 
større boligmasse.

Forslaget oplister syv bykvaliteter, som man finder 
vil  påvirke betalingsviljen for boligerne:

Det er tæt på Københavns centrum.
Letbanestationen ligger inden for en afstand af 
maks. 500 m.
Der tilføjes et nyt net af gader og ganglinier centra-
liseret i en radius af 12 aksiale skridt.
Der vil være urbane funktioner.
Der vil være større parkrum i gåafstand. 
Der vil være gåafstand til større uderum med 
vandelementer.
Der er mulighed for lukkethed samt en andel af 
hovedindgang mod gaden.

Området skal blive forbillede for en ny livsstil.  Den 
attraktive boligby skal ti ltrække nye familier og 
moderne bymennesker. Boligsegmenterne placeres 
strategisk i  planen i relation til  afstande og mobili-
tet, indkøbsmuligheder og natur gennem grønne og 
blå korridorer. Korridorerne skal i  øvrigt signalere 
bioeffektivitet med intelligent anvendelse. Super-
cykelstier skal desuden fremme gang, løb og cykling. 

Forslaget foreskriver samtidig, at de eksisterende 
virksomheder vil  blive respekteret, uden at det dog 
underbygges. 

fOrsLaG 2/71177/ service naboskab 

udarbejdet af: 
team leader: White arkitekter ab
team med ophavsret:
White Arkitekter AB 
BSAA arkitekter
BSAA URBANlab
Ecosistema Urbano

Medarbetare/konsulenter uden
ophavsret: 
Evidens
John Manoochehri
Ninna Møller
Prof. Leif Edvinsson
Tyrens AB
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En række generatorer skal skabe rum og ramme for 
nye aktører i  den lange forandringsproces og skal 
skubbe udviklingen i gang på særligt udvalgte ste-
der.

Generatorerne knytter sig til  ”common space”-om-
råder med karakter af fælles tilhørsforhold, der i 
dag typisk indgår i  private ejendomme og ikke er 
aktiverede. 

Strategien bygger på en procesuel idé om at ”plan-
te frø” og se hvilke, der vokser sig store og stærke. 

Konkret foreslås at etablere to nye strategiske zo-
ner og ejerskabssituationer – en bymæssig i  ti lknyt-
ning til  letbanestationen og en mere naturpræget 
omkring Industrigrønningen. Efterhånden inddra-
ges flere dele af området til  nye udviklingsområder, 
der spænder ud mellem de to strategiske zoner og 
rummer en række urbane generatorer. 

Det beskrives, at bygninger, i  stedet for at frem-
stå som megablokke, skal udvikles som ”slotte”, der 
udvikles indefra. 

I  sidste ende vil  hele området være transformeret, 
og de sidste industrigrunde kan overgå til  grønne 
områder. 

Forslagets ideer til  initiativer, der skal understøtte 
den beskrevne udvikling, er vist i  et omfattende an-
tal visualiseringer, knyttet op på fire ”strategi-hjer-
ter ”, som er fire bykvarterer med hver sin karakter. 
Bykvartererne har navne som Sports-Lab, Services-
City Lab, Bygge-Lab og Waterlab/Farmlab.

I den forbindelse spiller aktiveringen af tomme, 
ældre, karakteristiske bygninger en central rolle. 

Forslaget fokuserer imidlertid udelukkende på nye 
aktiviteter og ikke på bevaring og udvikling af arki-
tektoniske kvaliteter.

Åbningstræk
Forslaget beskriver en ”Urban Service Group”. 
Gruppen skal udvikle samarbejdet i  området, ar-
bejde med planlægning og prototyping, stå for vi-
dendeling mellem virksomhederne, løfte områdets 
erhvervsværdi, forholde sig til  forandringer i  mar-
kedsforholdene – og starte processen.

Etablering af Urban Service Group er således for-
slagets åbningstræk. Gruppen skal fremlægge en 
handlingsplan for vigtige forandringsområder, og 
hvordan man samtidig beskytter de eksisterende 
virksomheder. 

Et af værktøjerne til  beslutning om hvilke tiltag, 
der skal effektueres er Urban Prototyping – fuld-
skalatests på de opgaver man har i  tankerne at gen-
nemføre. 

robusthed og realisme
Forslaget fremstår i  høj grad som et idékatalog over 
ideer til  ti ltag og uden at være udfoldet i  konkrete, 
underbyggede forslag.

Forslaget forudsætter en konstant transformation 
indtil  hele området har undergået gennemgribende 
forandringer, uden at der er angivet en linje i  trans-
formationen. Forslaget er på sin vis meget omfat-
tende og meget løst på én gang. Derved savner det 
generelt såvel robusthed som realisme.

vandelementet
Forslaget formidler ikke klart en samlet strategi for 
vandhåndteringen. Der tales om et blåt-grønt grid 
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på fem hektarer centralt i  området, hvor tag- og 
gadevand skal opsamles, renses og nedsives. Andre 
steder tales om genanvendelse, evt. ti l  vanding af 
afgrøder i væksthus. Forslaget lægger dermed op til 
gennemgribende ændringer i  afvandingssystemet 
og muligvis også i forsyningssystemet. Den megen 
tale om nedsivning afspejler endvidere, at teamet 
ikke har sat sig fuldt ind i konkurrenceoplægget. 
Ideen med at samle vandet centralt vil  nødvendig-
gøre pumpning af regnafstrømningen, eftersom 
dette område ligger højst i  terrænet. De foreslåede 
elementer til  synliggørelse af vandet, eksempelvis 
skøjtebaner og pjaskebassiner, står uargumenteret 
i  forhold til  Hersted Industriparks udfordringer.

sammenfatning
Der er tale om et meget energisk og idérigt forslag, 
som vil den gode by.

Forslaget fremstår dog som et noget luftigt og ske-
matisk procesoplæg, og de forslåede forandringer 
forekommer generelle og løsrevet fra den konkrete 
lokalitet. Forslagsstil lerne interesserer sig således 
ikke for områdets kontekst og dets kvaliteter og 
potentiale. Forslaget når ikke frem til  en argumen-
tation omkring, hvordan Urban Service Group skal 
lykkes med at få gennemført de mange intentioner, 
og forslaget fremstår derfor som ufærdigt og noget 
postulerende. 

Dommerkomiteen finder forslaget lidet overbevi-
sende på trods af de sympatiske intentioner. 
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analyse og tolkning af området
Forslagsstilleren ser Hersted Industripark som luk-
ket og ”skjult” og uden forbindelser til omgivelserne 
– uden rekreativ, rumlig eller funktionel værdi for 
Albertslund Kommune. På baggrund af en analyse af 
områdets gældende byplanvedtægt vurderes det, at 
de nuværende regler ”står i vejen” for den fremtidige 
udvikling. Det gælder regler om volumen, afstande, 
zoneinddelingen osv., som bl.a. betyder, at der op-
står mange bagsider, dårlige forbindelser, en ensartet 
karakter og en uhierarkisk og oplevelsesfattig infra-
struktur. Forslaget peger på de store ubenyttede tag-
flader og letbanen som potentialer. Forslaget har med 
stor indlevelse beskrevet en række af de tomme samt 
de ældre, karakteristiske bygninger og ser dem ”en-
keltvis” som et stort og værdifuldt potentiale for den 
fremtidige udvikling.

Analysen fokuserer i overvejende grad på ”reglerne” 
og enkelte bygninger, og har i mindre udstrækning 
foretaget en konkret analyse af det samlede områdes 
rumlige karakter, de omkringliggende potentialer og 
den samlede ”industrikarakteristiske” karakter f.eks. 
infrastrukturen. 

udviklingsstrategi
Forslaget tager afsæt i stedets oprindelige kvalitet 
som frugtbart landbrugsland og peger på Hersted In-
dustripark som et fremtidigt centrum for innovativ fø-
devareproduktion. – Ikke på landbrugsjorden – men i 
højteknologiske haller. Dommerkomiteen kan se ide-
en, men finder ikke, at fødevareproduktion som sam-

let brand for Hersted Industripark er overbevisende 
og realiserbar. Fokusset på fødevarer er for snævert 
og indskriver sig ikke i de allerede eksisterende er-
hvervspotentialer i kommunen.

Udviklingen skal initieres af fire strategier – en fysisk, 
en økonomisk, en organisatorisk og en bæredygtig. 
Den fysiske strategi skal forvandle Hersted Industri-
park til et nyt bæredygtigt parkområde. Derfor fore-
slås et 100 m bredt grønt parkloop med synlig regn-
vandsopsamling og mange vandtårne, der bevæger sig 
over Smedeland, Naverland, Industrigrønningen og 
Fabriksparken. Loopet er industriparkens nye ”ikon” 
og centrum. Loopet indgår som ”område” i en ny op-
deling af Hersted Industripark i syv områder, med 
hver deres fokus og identitet. Områderne defineres 
i projektet ud fra funktion, miljøklasse, bygningshøj-
de og et nyt ”regelsæt”, der definerer bl.a. adgang, 
nye offentlige grønne zoner f.eks. i Loopet. Området 
mod Vestskoven skal f.eks. rumme kontortårne med 
udsigtsmuligheder og skovplantninger; området mod 
letbanen fortættes mest og skal rumme blandede 
funktioner og boliger og et mere fintmasket bevæ-
gelsesnet; området i midten innovativ fødevarepro-
duktion omkring en optimeret infrastrukturel logistik. 
Målet er at skabe større diversitet og nye rammer, så 
Hersted Industripark i fremtiden kan leve op til frem-
tidige virksomheders behov og skabe grønne tiltag og 
offentlige rum, så området får ny værdi.

Ideen om det grønne loop forekommer at være et 
voldsomt indgreb, der vil ændre fundamentalt på om-
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rådets nuværende struktur uden at tilføre reel ny rum-
lig værdi. Dommerkomiteen er ikke overbevist om det 
meget brede grønne parkrums kvaliteter og finder, at 
det nye fødevareproduktionsområde på nogen måder 
gentager efterkrigstidens erhvervskvarterstruktur.

Det grønne loop, der også rummer biltrafik, suppleres 
med yderligere loops til trafik f.eks. et rundt til let-
banen og et rundt til skoven langs områdets nordlige 
grænse. De ekstra loops synes at svække det grønne 
loop – loop på loop? – og ideen med at etablere ekstra 
veje i stort omfang i den i forvejen veludbyggede in-
frastruktur virker ikke fornuftigt – hverken trafikalt el-
ler økonomisk. Den nye vej mod Vestskoven vil etable-
re en ekstra barriere mod de landskabelige kvaliteter.

Den økonomiske strategi tager afsæt i en forventning 
om at forskellige bæredygtige tiltag, f.eks. genbrug 
af vand til bl.a. fødevareproduktion og etablering af 
solcelleanlæg, kan generere en økonomi, der kan be-
tale for det grønne og blå parkloop. Kommunen skal 
foretage de første investeringer i f.eks. solcellean-
læg. Selvom det på mange måder er en fascinerende 
tanke, forekommer det ikke sandsynligt – i hvert fald 
ikke inden for en umiddelbar fremtid – at ”solener-
gien” og ”vandopsamlingen” kan generere økonomi til 
at finansiere de store investeringer, som det grønne 
loop kræver. 

Den organisatoriske strategi handler om at danne 
et lokalt netværk for både ejere og lejere, der, med 
et udvalgt ambassadørteam i spidsen, kan indgå i et 
samarbejde med kommunen. Det er tanken, at samar-
bejdet skal fungere som et erhvervsstrategisk forum 
for fødevareproduktion, hvor kommunen initierer og 
ambassadørteamet deltager, innoverer og integrerer.
Den bæredygtige strategi skal bl.a. fremme lokal fø-

devareproduktion i området gennem forskning, er-
hvervsinnovation og uddannelse. Derudover er der 
med grundig indlevelse beskrevet en del af de ældre, 
karakteristiske bygninger, som det foreslås at gen-
bruge og omdanne, f.eks. Højhuset, Karatkaffetårnet 
og Brødfabrikken. Gode ideer, der er overbevisende 
illustreret i en række rumlige diagrammer.

Åbningstrækket
Det primære åbningstræk er en lille version af loopet i 
de nuværende vejrums tracé. Børneinstitutionen flyt-
tes til Brødfabrikken for at opgradere Industrigrønnin-
gens kvalitet som grøn forbindelse, og der startes op 
på omdannelsen af Højhuset med torveplads med spi-
sesteder. Karatkaffetårnet indrettes med billige mid-
lertidige lejemål. Derudover iværksættes ”de første 
små skridt” – en mobil restaurant, arrangementer og 
aktiviteter f.eks. cykelevents.

Det er ikke præcist beskrevet hvordan den lille version 
af parkloopet vil fremtræde i sin første fase. Dommer-
komiteen mener, at loopet generelt i sin form og sit 
forløb er introvert i forhold til de omgivende områder, 
og at det ikke skaber tydelige forbindelser og kontakt 
til omverdenen – og at loopet bl.a. derfor står svagt 
som åbningstræk.

robusthed og realisme
Det grønne parkloop omkring den fremtidige højtek-
nologiske fødevareproduktion kræver et voldsomt 
stort indgreb i den eksisterende struktur og en mæng-
de nye vejanlæg, der vil ændre den eksisterende in-
frastruktur radikalt. I den forstand er ideen om loopet 
ikke særligt robust og fleksibelt. Og med de ret store 
investeringer i vejanlæg, park osv. er det heller ikke 
umiddelbart realiserbart. Den beskrevne økonomiske 
strategi – at det økonomiske overskud ved vandopsam-
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ling og solenergi skal betale for de offentlige grønne 
rum – synes ikke realistisk. Forslagene til omdannelse 
af de eksisterende bygninger virker gennemtænkte og 
realiserbare. Dog er enkelte af de ældre, karakteristi-
ske bygninger revet ned i den endelige udviklingsplan.

vandelementet
Det grønne loop er også det centrale element for 
håndtering af regnafstrømningen. Al afstrømning fra 
hele området skal således håndteres her. Afstrøm-
ning fra gader og pladser ledes til ny kanal, der ligger 
i loopet og opbevares efter en plantebaseret rensning 
i damme, hvorfra det udnyttes som forsyningsvand til 
bygningerne (toiletskyl m.v.). Afstrømning fra tagfla-
der opsamles i store tanke og benyttes efter rensning i 
et sandfilter til vandforsyning i bygningerne, herunder 
som del af den fremtidige fødevareproduktion med 
vanding af afgrøder og i fremstillingen af produkter, 
eksempelvis suppe og øl. 

Forslaget lægger op til en 100 % afkobling af alle befæ-
stede overflader fra det eksisterende separatsystem, 
samt introduktion af et eller to nye forsyningssyste-
mer og forekommer alene af den grund urealistisk. 
Det hviler desuden på en række fejlagtige grundanta-
gelser: en del af vandet skal løbe op ad bakke for at 
komme til loopet. Ingen sundhedsmyndighed vil god-
kende anvendelsen af sandfiltreret tagvand til fødeva-
reproduktion. Magasinering af tagvand som primært 
afvandingsprincip er dyrt, skæmmende i bybilledet 
(eksempelvis 700 tanke af 50 m3) og teknisk udfor-
drende pga. behovet for hurtig udtømning (1-3 døgn). 
Den indledende forudsætning om potentiel besparel-
se ved erstatning af grundvand med opsamlet tagvand 
er misvisende, dels fordi der ikke er tale om vand af 
samme kvalitet, dels fordi udgifter hørende til anlæg 
og drift af nyt system er udeladt. 

sammenfatning
Forslaget har en grundig analyse af den eksisterende 
byplanvedtægt og også interessante bud på en række 
nye ”vedtægter”. Der er en indlevet vurdering og be-
varingsstrategi for en del af de ældre, karakteristiske 
bygninger.

Dommerkomiteen er ikke overbevist om kvaliteten 
ved åbningstrækket/hovedgrebet – det grønne loop, 
der ”vender indad” og bl.a. ikke har tydeligt struktu-
relt fat i den fremtidige letbane. Den overordnede idé 
om Hersted Industripark som et nyt center for innova-
tiv fødevareproduktion vurderes at være for ensidigt. 
Det grønne loop kræver meget store og dyre ændrin-
ger i den eksisterende struktur og står derfor svagt 
som basis for udviklingsstrategien.
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Bevaring og transformation
Kaffefabrikken og kaffesiloen på Smedeland 32 er et væsentligt industrikulturmindesmærke i 
Albertslund og i Hersted Industripark. Det skal bevares!

Fabrikken fremstår i dag som en enorm arkitektonisk collage af forskellige sammensatte volumener, 
der hver især udtrykker en stærk, ligefrem karakter. Heri ligger en åbning ift. en fremtidig 
transformation af bygningerne. Anlægget er arkitektonisk overordentlig robust - også ift. tilføjelser, 
additioner, udbygninger osv. De store spring i de eksisterende bygningers højder åbner på samme 
måde op for at tænke området påny som en tæt og varieret bebyggelse eller bydel, der blander 
funktioner, skala og beboere til et mangfoldig hele.

Fase 1_ Mental stedsudvikling
Friheden Gruppen arbejder pt. på at udvikle erhverslejemål i den tidligere risteri-bygning. 
Projektet udnytter på fin måde bygningens enestående potentialer, men hvordan igangsættes en 
udvikling af området således, at ikke kun risteribygningens potentialer udløses? En værdiskabende 
udvikling hvor udlejningen af risteribygningen giver noget tilbage til byen og området?

Første step er en mental udvikling af området. Med inspiration fra andre udviklingsområder foreslår 
vi en strategisk beslutning som åbner kaffefabrikken op for nye midlertidige lejemål. Attraktionen er 
lave udlejningspriser, som f.eks. vil kunne tiltrække mindre lokale madproducenter.
Erfaringer viser, at det i det lange løb er værdiskabende at igangsætte en sådan udvikling.
Bygningens facader åbnes op og tilbageføres til det oprindelige udseende. 
Risteriet udlejes f.eks. til et kafferisteri eller et mikrobryggeri - og først derefter projektudvikles 
området i fase 2 med nye kontorejendomme - på baggrund af den identitet og værdiskabelse som 
er etableret i første step.

Fase 2_ Flytning af teknisk skole
Med etableringen af letbanen og udviklingen af industriparken foreslår vi en udflytning af Kts 
Glostrup til kaffefabrikken - i stationsnær kontakt til den kommende letbane og med nye muligheder 
for at udvikle et integreret og diffentieret område med uddannelsesinstitutionen som attraktor og 
igangsætter ift. nye boliger, kontor- og erhversbyggeri. En levende og innovativ ny bydel. 
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Transformation
Som en af de få bygninger i hersted Industripark omslutter  Brødfabrikken på Naverland 17 en 
indre gårdsplads - næsten som om bygningen er vendt på vrangen. Bygningstypologisk 
fremtræder fabrikken således som et helstøbt bygningsanlæg - med stærkere reference til et 
klassisk offentligt tilgængeligt anlæg som f.eks. en skole, et bibliotek eller tilsvarende - end en 
industribygning.

Heri ligger der et unikt transformationspotentiale ift. en mulig fremtidig funktionsændring af 
bygningerne.

Urbane forbindelser
I en kommende udvikling af Industriparken foreslås det i projektet, at gennemføre 
Industrigrønningen som en kontinuerlig rekreativ grøn kile, der forbinder Herstedøster mod 
nord med boligområderne i syd. Denne gennemførelse forudsætter bl.a. en flytning af 
daginstitutionen Rosenly, som i dag ligger som en prop i åbningen mod Industrigrønnigen. 

Vi foreslår simpelthen, at flytte børneinstitutionen til brødfabrikken. 
Herved opnås en række unikke kvaliteter: 
• Industrigrønningen forvandles til et fælles, sammenhængende rekreativt grønt rum
• Den nye daginstitution får en enestående placering ud mod grønningens åbne landskab og 

Loopparkens blå vandlandskab

Omfavnelse - trygt børnemiljø
Brødfabrikken besidder allerede en række væsentlige og afgørende kvaliteter ift. at skabe et 
trygt og oplevelsesrigt børnemiljø, herunder særligt et beskyttet og trygt indre 
[børne-]gårdrum. Næsten som en omfavnelse, der kan benyttes til legepladser for 
daginstitutionens forskellige børnegrupper og/eller til nyttehaver.

Fase 1 [åbningstræk]
Bygningsanlægget udpeges som fremtidig daginstitution i Albertslund Kommune. 
Daginstitutionen udvikles med særligt fokus på mad og måltidet som et samlende tema. 
Udearealer anlægges delvist som nyttehaver med drivhuse, der understøtter og inddrager 
læringsaspekter omkring madtemaet. Ude og inde, oppe og nede.

Fase 2
Bygningskomplekset tages i brug med yderligere programmer - det kunne f.eks. være et 
fælles kommunalt produktionskøkken der producerer mad til øvrige daginstitutioner i 
kommunen. Herved kunne opstå en stærk synergi mellem institution og produktion. Uderum 
og bygning. Øvrige mulige nye programmer kunne f.eks være ældrecenter el.lign.

VÆRKSTEDSHAL

DAGINSTITUTION
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analyse og tolkning af området
For at forstå forslagets analyse/tolkning af området, 
må man forstå forslagets udgangspunkt. Forslagsstil-
leren påpeger at 70 % af alle strategiske tiltag fejler. 
For at modgå dette foreslås en todelt strategi, - en 
processtrategi, der skal initiere et fællesskab, der kan 
skabe en fælles vision for de involverede aktører i 
Hersted Industripark – og en designstrategi, der kan 
fremkomme med et bud på en fysisk udviklingsplan. 
De to strategier beskrives som overvejende uafhæn-
gige af hinanden. 

Dette udgangspunkt synes at svække forslagets fokus 
på analysen og tolkningen af det konkrete sted som 
udgangspunkt for udviklingsplanen. Den konkrete 
analyse er meget overordnet og præsenteret i fire 
diagrammer med en kortfattet tekst. Forslaget lægger 
generelt meget lidt vægt på bevaring og udvikling af 
kulturarv i området. Der er til gengæld brugt mange 
kræfter i forslaget på procesbeskrivelsen og på analy-
ser af generelle problemfelter, der relaterer sig til op-
gaven – men på et meget overordnet niveau. Forslaget 
har punktvis aflæst fine kvaliteter og potentialer – 
men har ikke en sammenhængende og overbevisende 
stedsspecifik analyse og strategisk tolkning. 

udviklingsstrategi
Der peges som nævnt på en todelt strategi – en pro-
cesstrategi og en designstrategi. Processtrategien skal 
fremme et partnerskab – Hersted Industripark med 
alle involverede aktører og kommunen som en stærk 
dynamisk aktør. Hersted Industripark skal gennem en 

række tiltag sikre et bredt ejerskab og en fælles vi-
sion for den fremtidige udvikling. Projektet foreslår på 
baggrund af en overordnet velfærdsanalyse med ud-
gangspunkt i Albertslund Kommunes egne udfordrin-
ger, at Hersted Industripark skal være et udviklings-
center med erhvervsfokus på velfærdsteknologiske 
løsninger til plejesektoren.

Designstrategien introducerer en værktøjskasse, der 
rummer en række virkemidler, der kan bruges til at 
udvikle Hersted Industripark. Værktøjerne er grønne 
kiler, et aktivitetscenter/campus, landbytte, vand, 
pop-ups, midlertidige aktiviteter, en high-line, en 
boulevard, en ny letbanestation og Yellow Brick Road.

Udviklingsstrategiens overordnede greb er etablerin-
gen af et ”patchwork”, hvori værktøjskassens virke-
midler kan udfoldes. Patchworket opdeles af et grønt 
og blåt netværk. De væsentligste elementer i netvær-
ket, der også griber fat i omgivelserne, er Smedeland, 
der opgraderes til en boulevard med en kanal. 

Industrigrønningen, der opgraderes som park og Yel-
low Brick Road, der med henvisning til stedets hi-
storie, etablerer et nyt forløb over den eksisterende 
vandledning i form af en gang- og cykelbro (high-line) 
”over” en belægning i gule tegl. Smedeland Boulevard 
forbinder relevant til Vestskoven mod nord, men har 
en svag afslutning/forbindelse mod syd. Den hævede 
forbindelse – high-linen – forekommer at være et 
kostbart og ret uforståeligt tiltag, selvom det foreslås, 
at high-linen først etableres, når letbanen kommer. 

fOrsLaG 4/14248/ Hersted Industripark
– en udviklingsstrategi

udarbejdet af: 
totalrådgiverteam (med ophavsret):
WITRAZ arkitekter + landskab
Maxwan archietcts + urbanists
Brisac Gonzalez ltd
BOGL - Bang og Linnet Landskab
Algren & Bruun Landskabsarkitekter
Buro Happold ApS

konsulenter (u. ophavsret):
Davis Langdon LLP
Imitio
Space Syntax Limited
Future Navigator
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Det illustreres, at felterne i patchworket over tid kan 
komme til at rumme helt nye og anderledes bygnings-
typer og typologier, der over tid vil forandre den eksi-
sterende bygningsstruktur markant. Mange af de æl-
dre, karakteristiske bygninger nedrives. Som eksempel 
foreslås et helt nyt campusområde på Nordeas grund i 
krydset mellem Smedeland og Yellow Brick Road, som 
et nyt ”hjerte”/centrum i planen.

Campusområdet er grønt og indgår i landbytte-værk-
tøjet, der skal kunne sammenflette skoven og indu-
striområdet. Projektet foreslår at omdanne den ek-
sisterende nordlige jordvold til brede terrasser med 
attraktive boliger ud i Vestskoven – mod at ”trække” 
skoven ind som kiler og grønne områder, som ved 
campus. Det er en virkelig god idé at pege på at udnyt-
te og bruge Vestskovens attraktionsværdi og trække 
skoven ind i området – men det vil ikke være muligt at 
bygge ud i Vestskoven og lave landbytte med skovens 
arealer.

Forslaget bevarer i store træk den eksisterende infra-
struktur og foreslår, at letbanestationen skal udfor-
mes som en ”station i skoven”.

Forslaget peger på en lang række bæredygtige tiltag, 
der, udover tiltag på vanddelen, bl.a. omfatter en sol-
cellevæg som støjskærm mod Ring 3, vindmøller og 
en opkvalificering af affaldshåndteringen. Fine ideer – 
men de er ikke som sådan prioriteret eller brugt stra-
tegisk i udviklingsplanen.

Åbningstræk
Forslaget foreslår strategisk fornuftigt at placere de 
fysiske åbningstræk på kommunalt ejede arealer. Der 
peges på en opstart af Smedelands transformation til 
boulevard, grøn opgradering af Industrigrønningen, 

opførelse af studieboliger ved teknisk skole og en 
række pop-ups i eksisterende tomme bygninger langs 
Smedeland f.eks. til medborgerhus og multihal. Paral-
lelt med de fysiske tiltag foreslås det at etablere et 
partnerskab mellem kommunen og én grundejer med 
en centralt placeret grund – f.eks. Nordea.

Åbningstrækket optræder som ”spredte” og lidt spo-
radiske tiltag, som tilsammen ikke skaber et nyt tyde-
ligt og sammenhængende initiativ og har dermed ikke 
en særlig tydelig identitets- og attraktionsskabende 
værdi.

robusthed og realisme
Projektets sporadiske analyse og tolkning af det kon-
krete sted svækker forslagets strategiske tilgang og 
åbningstræk. Den svage forståelse og beskrivelse af 
stedets karakter og potentialer betyder, at projektets 
realiserbarhed svækkes, fordi det ikke baserer sig på 
en nødvendig præcis analyse. Selvom projektet med 
patchwork-grebet introducerer en grundlæggende ro-
busthed i planen, betyder den svage tolkning af ste-
det, at de foreslåede tiltag forekommer sporadiske, 
mange, usammenhængende og utydelige. Med andre 
ord synes projektets ”metode” temmelig løsrevet fra 
den fysiske virkelighed og tager ikke beslutsomt fat i 
stedets fysiske betingelser og erhvervsmæssige reali-
teter. Der er mange bolde i luften – men ikke et stærkt 
og enkelt strategisk hovedgreb. Det svækker realiser-
barheden. Det synes som om, at den beskrevne og ad-
skilte proces- og designmodel bliver en stopklods for 
at prioritere og træffe valg.

vandelementet
Forslaget er rimeligt klart formidlet, dog benyttes 
forskellige betegnelser for samme element (grøfter/
kanaler af høj arkitektonisk kvalitet), og en del af 
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ideerne svæver på et generelt plan uden anvisning i 
den fysiske plan. Hovedtrækkene er et lineært bassin 
i Smedeland og en lignende kanal i Farverland, samt 
grøfter eller kanaler af høj arkitektonisk kvalitet i ma-
trikelskel som del af et nyt stisystem. Ud fra beskri-
velserne forstås, at der skal være tale om permanent 
våde miljøer og kanaler/grøfter med impermeabel 
bund. Der arbejdes med det naturlige vandskel, idet 
afstrømning fra det nordlige opland ledes til Vestsko-
ven, mens det sydlige opland har overløb til det eksi-
sterende system nedstrøms. Bortset fra forventningen 
om permanent vandfyldte systemer er forslaget sim-
pelt at realisere rent teknisk, og ideen om at arbejde 
med LAR-elementer i matrikelskel og under samtidig 
etablering af et nyt stisystem er spændende. Forslaget 
lægger imidlertid op til en 100 % afkobling af tage og 
veje og indførelse af et nyt overfladisk afvandingssy-
stem, hvilket vurderes at være økonomisk urealistisk. 

sammenfatning
Forslaget har mange fine tiltag og ideer – og ”ser” 
også en række væsentlige kvaliteter i området – men 
formår ikke at prioritere og samle disse i en samlet 
analyse som grundlag for en tydelig strategi – hverken 
for åbningstrækket eller udviklingsplanen som sådan. 
Der er mange tiltag – mange steder. En del af tiltagene 
har isoleret set kvalitet – f.eks. ideen om boliger mod 
Vestskoven. En del af ideerne forekommer urealistiske 
og overgjorte – f.eks. high-linen.

Der er brugt mange kræfter på procesbeskrivelsen, 
generelle emner og den overordnede designtilgang, 
men tilsyneladende ikke kræfter nok på at forstå og 
aflæse stedet, hvilket svækker projektets strategiske 
tilgang og betyder, at projektet ikke peger på et stærkt 
og overbevisende første greb. 
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5. fa k ta

fakta OM fase 2, fOrHaNDLINGsfaseN

Deltagere, vinderne af fase 1
FORSLAG 1/12101 ErhvervsLiv
FORSLAG 5/67031/Hersted Plus

udskrivers forhandlingsgruppe
Direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen Niels Carsten 
Bluhme, forhandlingsleder, Albertslund Kommune. Pro-
jektleder Astrid Bruus Thomasen, Realdania. Formand 
for grundejerforeningen i Hersted Industripark Lars 
Gøtke og underdirektør i Nordea Ejendomme. Byplan-
lægger, arkitekt MAA Anne Dan, Albertslund Kommune. 
Arkitekt MAA Anne Marie Holt Christensen, Alberts-
lund Kommune. Landskabsarkitekt MDL Sigrid Glarbo, 
Albertslund Kommune. Arkitekt MAA Pernille Poulsen, 
udpeget af Arkitektforeningen. Arkitekt MAA Rita Juste-
sen, udpeget af Arkitektforeningen. Professor Marina 
Bergen Jensen, udpeget af Albertslund Kommune. Ar-
kitekt MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen (sekretær).

forhandlingsmøder
Første møde: 29. oktober 2012
Andet møde: 6. december 2012 
Tredje møde: 15. januar 2013

tildelingskriterier
Den endelige forslag blev valgt på baggrund af tilde-
lingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 
Der blev lagt vægt på fire delkriterier, der oplistet i prio-
riteret rækkefølge er: 

Forslagets evne til at imødekomme ønskerne om en 
realistisk, robust og bæredygtig udviklingsstrategi. Der 
vil blive lagt vægt på nytænkende løsninger i forhold 
til forstadens generelle udfordringer. Vægtning 40 %
Forslagets åbningstræk. Vægtning 30 %
Forslagets brug af vand i byudviklingen. Vægtning 20 %
Timesatser. Vægtning 10 %

Procentsatserne angiver de enkelte delkriteriers rela-
tive vægt i tilbudsevalueringen.

vederlag
DKK 300.000 ekskl. moms til hvert team.

Offentliggørelse
Fælles offentliggørelse, fase 1 og 2: 13. februar 2013.

fakta OM fase 1, PrOJektkONkurreNceN 

konkurrenceudskriver og -form 
Konkurrencen er udskrevet af Albertslund Kommune i 
samarbejde med Realdania som en indbudt projektkon-
kurrence om udarbejdelse af en helhedsplan efter EU’s 
udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF med efterfølgende for-
handling med op til to vindere.

konkurrenceopgave 
Fase 1 har især drejet sig om: 1. En analyse og tolkning 
af området, 2. Skitsering af en udviklingsstrategi og 3. 
Forslag til hvordan udviklingen igangsættes.

konkurrenceperiode
29. marts - 13. juni 2012
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Indbudte deltagere
team 1
WITRAZ arkitekter, Maxwan architects + urbanists, Brisac 
Gonzalez ltd, Algren & Bruun Landskabsarkitekter, BOGL, 
Buro Happold, Davis Langdon LLP, Imitio, Space Syntax, 
Future Navigator
team 2
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, SLETH, Norconsul-
ting Danmark, Kim Ruberg, Jesper Bo Jensen, Lars Øster-
gaard
team 3
Bureau B+B, grassat landskab og planlægning, MIST land-
skab, Leth & Gori, Midtsconsult, DHV, Go´ Proces, Workz
team 4
SLA, ADEPT, Atkins Danmark, Emcon, Kollision, Jørgen 
Rosted Rådgivning
team 5
White Arkitekter, BSAA arkitekter, ecosistema urbano, 
Tyréns, Evidens, John Manoochehri, Nina Møller, Profes-
sor Leif Edvinsson, Signe Dehn Sparrevohn

Dommerkomité 
Konkurrenceforslagene blev bedømt af en dommerko-
mité bestående af:
- Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune,    
  formand for dommerkomiteen
- Direktør for Teknik og Miljøforvaltningen 
  Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune
- Projektleder Astrid Bruus Thomsen, Realdania
- Formand for ejerlauget Hersted Industripark Lars Gøtke

fagdommere
- Arkitekt MAA Pernille Schyum Poulsen, udpeget af 
  Arkitektforeningen
- Arkitekt MAA Rita Justesen, udpeget af Arkitekt-
  foreningen
- Professor Marina Bergen Jensen, udpeget af Alberts-
  lund Kommune
 

rådgivere for dommerkomiteen 
- Projektchef Svend Erik Rolandsen
- Arkitekt MAA Anne Tietjen
- Skovridder Kim Søderlund
- Byplanlægger, arkitekt MAA Anne Dan, Albertslund 
  Kommune
- Arkitekt MAA Anne Marie Holt Christensen, Alberts-
  lund Kommune
- Landskabsarkitekt MDL Sigrid Glarbo, Albertslund 
  Kommune
- Byplanlæger, arkitekt MAA Rasmus Hansen, Glostrup 
  Kommune 

Dommerkomiteens sekretær 
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind, Arki-
tektforeningen

vurderingskriterier 
Konkurrenceforslagene blev vurderet på robustheden 
og graden af realisme i den byplanmæssige strategi, 
samt på deres evne til at illustrere, hvordan strategien 
sætter sig fysiske spor. Endelig blev forslagene vurde-
ret på kvaliteten og kreativiteten i forhold til brugen af 
vand i byudviklimgen, samt hvordan forslagene i øvrigt 
forholdt sig til konkurrenceprogrammets visioner, øn-
sker og krav.

bedømmelsesperiode 
20. august – 2. oktober 2012

vederlag, fase 1 
Kr. 150.000 ekskl. moms til hvert hold

konkurrenceresultatet 
Forslag 1/12101 og forslag 5/167031 udpeget som vin-
dere af 1. fase. Vinderne inviteres til at deltage i konkur-
rencen 2. fase.
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