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INSPIRATIONSKATALOGET
Inspirationskataloget beskriver fem stoppesteder – små som store – 
hvordan de ser ud i dag, og bud på hvordan stoppesteder med 
udgangspunkt i vurderingshjulet, og processen beskrevet i Multiskift – 
guide til stoppestedsudvikling kan være med til at udvikle et område, så 
det på en gang bliver et bedre skiftested, og tiltrækker lokale beboere 
med andre formål – fordi stedet også bliver et mødested.

Formålet med multiskiftet er, at vise en ny vej hvor flere behov sam-
tænkes, så skiftet også bliver det naturlige sted at ordne sine ærinder 
på vejen – fordi de ligger praktisk i forhold til hinanden. Eller gennem en 
udformning, som opfordrer til ophold eller leg, der er med til at skabe 
mere liv omkring stoppestedet.

Mulighederne er mangeartede, og der er ikke ét rigtigt svar på hvad den 
rigtige retning er for udviklingen af et stoppested og området omkring. 
Inspirationskataloget skal derfor ses som netop det, en fortælling om 
hvordan et sted kan løftes ved at bibringe det nogle flere muligheder. 
Eksemplerne viser hvordan nogle få enkelte tiltag i kombination kan 
bibringe stoppestedet en hel ny værdi.

Kataloget skal inspirerer til at skabe bedre skifteforhold til glæde for alle 
– både på landet og i byerne.
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1. Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby kommune

2. Egebjerg, Skovvej/Egebjergvej, Ballerup kommune

3. Grevinge hovedgade, Odsherred kommune

4. Slangerup Rutebilstation, Frederikssund kommune

5. Hans Knudsens Plads, Københavns kommune

UDVALGTE STEDER
Inspirationskataloget beskriver udviklingsmuligheder og potentialer i 
forhold til 5 busstoppesteder. Stoppestederne er dækkende for en 
række forskellige geografier, og har meget forskellige passager-
grundlag, men ens for dem alle er, at de besidder et stort 
udviklingspotentiale.

Følgende steder er udvalgt:

1. Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby kommune
2. Egebjerg, Skovvej/Egebjergvej, Ballerup kommune
3. Grevinge hovedgade, Odsherred kommune
4. Slangerup Rutebilstation, Frederikssund kommune
5. Hans Knudsens Plads, Københavns kommune
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PARK ALLÉ – BRØNDBY
Stoppestedet ligger på Park Allé. I nærområdet er adskillige dagligvare-
butikker, virksomheder og bilforhandlere. Stoppestedet bliver sjældent 
brugt, selv med den nærliggende Privatskole.

FUNKTIONER I NÆROMRÅDET
• Bydelscenter med flere butikker
• Spisesteder
• Byggemarkeder m.v.
• Træningscenter
• Skoler (Park Allé Privatskole og DEKRA)
• Flere virksomheder, herunder automobilforhandlere, lagerhotel og 

kontor.

ØVRIGE FUNKTIONER I OMRÅDET
• Brøndby Rådhus
• Glostrup Station
• Idrætsefterskole
• Brøndby stadion
• Gymnasium

TRAFIK
a) Buslinjer: 300S og 22.
b) Daglige påstigere: 72.
c) Passagerudveksling: Gl. Holte, Ishøj St., Husum Torv, 

Brøndbyøster St., Glostrup St.
d) Adgangsforhold: Gode forhold for gående og cyklister i form af 

cykelstier og fortov.
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PARK ALLÉ – situationen i dag
Park Allé busstoppet bliver beskrevet som trygt, idet der er god 
belysning, og at der altid er trafik på Søndre Ringvej og Park Allé. 
Beliggenheden er nær flere indkøbsmuligheder, men da der kun er stop 
i den ene retning, kan det være svært at benytte til og fra indkøb. 
Udstyrsmæssigt er busstoppestedet meget basalt indrettet der er en 
læskærm og skraldespand, udstyret er ældre men i generelt god stand. 
Området omkring stoppestedet giver næsten ingen anledning til 
aktivitet.

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens Antal påstigere
Bus 22, 300S - 72
Lokaltog - - -
Tog - - -
Metro - - -
Letbane - - -

PARKERINGSPLADSER Antal overdækkede Antal uoverdækkede Mulighed for opladning
Cykel 0 0 Nej
Bil Inden for 100m 0 Nej

DELETRANSPORTMIDLER Antal pladser
Delebilspladser -
Samkørsels-/blafferstop -
Bybiler -
By-/lånecykler -
Taxaplads -

Er der allerede
Udviklingspotentiale
Nej (findes ikke/er ikke en mulighed)
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Læskærmen ved Park Allé stoppestedet Omkring stoppestedet – butikker og parkeringspladser
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PARK ALLÉ – udviklingspotentialer
Stoppestedet ved Park Allé er et forholdsvist lille busstoppested, og der 
er ikke meget plads til etablering af nye funktioner. Stoppestedet er lidt 
specielt idet det ikke er et traditionelt stoppestedspar, men blot betjener 
i den ene retning (300S mod Gammel Holte, og 22 mod Glostrup 
Station).

Der arbejdes derfor i størrelsesordenen “small”. Der er udvalgt 3 
funktioner der har en positiv effekt på den del af vurderingshjulet som er 
underrepræsenteret og dermed har den størst mulige effekt på stedet 
som helhed

Funktionerne er udvalgt med sigte på tiltag, som giver oplevelser, og 
afskærmer lidt for støjen fra den relativt trafikerede Park Allé. Nedenfor 
ses henholdsvis de eksisterende funktioner på stedet, samt et forslag til 
hvilke funktioner der kan tilføjes. De 3 udvalgte funktioner er 
sanseoplevelser, nyheder fra kommunen og støjafskærmning.

Funktioner i dag

Nye funktioner

Støjafskærmning Nyhedsvæg Sanseoplevelse

Funktioner efter opgraderingen
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PARK ALLÉ – fremtidens situation
Grundet busstoppets beliggenhed ved en større trafikeret vej, opleves 
meget larm på stedet, og det vil derfor være oplagt at arbejde med at 
skærme af for støj. Dette vil have en generel positiv effekt på 
kategorien trygge rammer.

I kategorien servicefaciliteter vil øget fokus på kommunikation 
eksempelvis i form af en via nyheder fra kommunen. Rådhuset ligger 
ikke lagt fra busstoppet, så der er en oplagt mulighed for at oplyse om 
begivenheder på rådhuset. Yderligere kan for eksempel 
fodboldresultater og nyheder fra det lokale fodboldhold fremvises.

Stoppestedets beliggenhed og det begrænsede areal der er til rådighed 
bevirker, at ikke alle aktiviteter er praktisk mulige her, men for at gøre 
det mere attraktivt foreslås at lave en grøn sanseinstallation, med for 
eksempel krydderurter som besøgende har mulighed for at plukke på 
vej hjem fra supermarkedet.

Til sammen skaber de tre tiltag et mere helstøbt sted, som flere 
rejsende derfor vil benytte i fremtiden.
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EGEBJERGHUSE – BALLERUP
Egebjerghuse busstoppet er placeret i krydset Egebjergvej og Skovvej. 
Krydset er adgangen til boligområdet Egebjerg. Der er supercykelsti på 
Skovvej. Beskrivelsen her handler om stoppestedet Egebjerghuse, men 
der er potentiale i at tænke i et samspil med stoppestedet ved Egebjerg 
Bygade ved bydelscenteret.

FUNKTIONER I NÆROMRÅDET
• Tæt-lav bebyggelse
• Større parcelhusområder
• Bydelscenter
• Skole
• Daginstitutioner
• 2 centrale stoppesteder (Egebjerghuse på Skovvej & Egebjerg 

Bygade)
• Supercykelsti mellem Værløse og Albertslund langs Skovvej
• Veludbygget stisystem i bydelen

ØVRIGE FUNKTIONER I OMRÅDET
• Skovområde med mountainbike rute
• Sø
• Plejehjem

TRAFIK
a) Passagerer: 171 ved Egebjerg Huse, 202 ved Egebjerg Bygade.
b) Buslinjer: 42, 55E og 500S.
c) Passagerudveksling: Ballerup, Værløse, Lautrupgård erhverv, 

Malmparken st.
d) Gode adgangsforhold for gående og cyklister fra det interne 

stisystem, samt cykelstier langs Skovvej og Egebjergvej.
e) Opland: Der bor ca. 4.350 i bydelen.
f) Byudvikling: Området er stort set fuldt udbygget. KAB er i gang med 

at opføre 34 familieboliger som tæt-lavbebyggelse tæt ved 
stoppestedet Egebjerg Bygade.
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EGEBJERGHUSE – situationen i dag
Stoppestedet ved Egebjerghuse har et stort udviklingspotentiale og kan 
udvikles til at blive et aktiv for hele byområdet i Egebjerg.

Stoppestedet ved Egebjerghuse fremstår i aftentimerne mørkt og bliver 
da også af og til udsat for hærværk, men er generelt i god stand.

Omvendt bliver stoppestedet på Egebjerg Bygade beskrevet som trygt, 
især i butikkernes åbningstider, hvor der færdes mange mennesker. 
Men med blot 300 meter mellem de to er der et oplagt potentiale for at 
styrke sammenhængen mellem de to og bydelscenteret.

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens Antal påstigere
Bus 42, 55E, 500S - 171
Lokaltog - - -
Tog - - -
Metro - - -
Letbane - - -

PARKERINGSPLADSER Antal overdækkede Antal uoverdækkede Mulighed for opladning
Cykel 14-20 - Nej
Bil - - Nej

DELETRANSPORTMIDLER Antal pladser
Delebilspladser -
Samkørsels-/blafferstop -
Bybiler -
By-/lånecykler -
Taxaplads -

Er der allerede
Udviklingspotentiale
Nej (findes ikke/er ikke en mulighed)
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Stoppestedet ved Egebjerghuse ligger lidt glemt hen

Stoppestedet har god overdækket cykelparkering Cyklerne kan låses fast
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EGEBJERGHUSE – udviklingspotentialer
Der er gode cykelparkeringsforhold ved stoppestedet. Der er læskærm 
og realtidsinformation. Beliggenheden er direkte ved hoved-
adgangsvejen til Egebjerg by og ligger ved Farumruten (supercykelsti).

Det foreslås at styrke stedets identitet ved at tilføje et landmark, 
aktiviteter og lokale nyheder. Et gør-det-selv cykelværksted eller 
alternativt styrke det lokale erhvervsliv ved at en lokal cykelhandler (i 
Egebjerg lokalcenter for eksempel), kunne tilbyde reparation og service 
i forbindelse med stoppestedet.

Funktionerne er udvalgt med sigte på tiltag, som styrker stedets 
identitet, giver cyklister på supercykelstien, og på mountainbike ruten 
mulighed for at småreparationer på cyklen. Resten af cykelholdet kan i 
ventetiden gå på opdagelse i de muligheder for at læse nyheder og 
divertere sig med lærende underholdningselementer.

Funktioner i dag

Nye funktioner

Landmark Aktivitet

Cykelværksted Nyheder/eventkalender

Funktioner efter opgraderingen



17

EGEBJERGHUSE – fremtidens situation
Et vartegn for området vil markere vejen ind til Egebjerg. Et vartegn, 
som lægger op til at udforske, og interagere med stedet vil samtidig 
kunne bruges til at fortælle om attraktioner i Egebjerg.

Stedet er i dag ikke oplyst i aften- og nattetimerne og belysning vil være 
med til at skabe tryggere rammer i de mørke timer. Belysning skal 
indarbejdes diskret med respekt for de landlige omgivelser – eventuelt 
ved at det kun tænder når der er aktivitet på stedet.

Derfor vil det være naturligt at læring om byen, nyheder og opslag om 
events i området indarbejdes i planen. Informationen kan eksempelvis 
fortælle om muligheder og begivenheder på Egebjerg Bygade og 
derved åbne byen op ude fra Skovvej.

Den nærliggende supercykelsti gør det oplagt at etablere et gør-det-
selv cykelværksted. Nærheden til Egebjerg lokalcenter gør det naturligt 
at styrke sammenhængen i området både ved at det nye multiskift er 
med til at åbne op ved fortælle om de muligheder der ligger blot et par 
skridt væk, men også ved et styrket samarbejde med erhvervslivet om 
at tilbyde services ved stoppestedet.
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GREVINGE, GARTNERVÆNGET – 
ODSHERRED
Stoppestedet ligger PÅ Grevinge Hovedgade centralt i Grevinge ca. 10 
min gang fra Grevinge Station. Stoppet serviceres af både en rutebus 
og en åben skolebus rute.

FUNKTIONER I NÆROMRÅDET
• Kirke
• Frisør
• Mejeri (kommende fælleshus)
• Bager

ØVRIGE FUNKTIONER I OMRÅDET
• Lokaltogsstation
• Loppemarked
• Tankstation
• Dagligbrugs
• Lokale håndværkere og serviceerhverv

TRAFIK
a) Buslinjer: 566, 573 (skolebus).
b) Ca. 10 min gang fra Grevinge Station, og tog mod Nykøbing

Sjælland (24 min) og Holbæk (31 min).
c) Gode adgangsforhold for gående, bilister og cyklister.
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GREVINGE, GARTNERVÆNGET – situationen i dag
På nuværende tidspunkt, er de to stoppesteder alene markeret med en 
gammel stander. Den ene stander er placeret ved en parkeringsplads. 
Den anden stander er placeret ud for frisøren. Der er bredt fortov på 
begge sider af vejen.

Potentialer:

• Cykelparkering på en del af parkeringspladsen
• Etablering af blafferstop, og forbinde det med stoppestedet med en 

lang bænk
• Benytte informationstavlen på parkeringspladsen, som pt. står tomt
• Skabe en reference til telefonboksen, som var placeret her 

(samlingspunkt og infopunkt)
• Inddrage byens historie – for eksempel fortællingen om mejeriet og 

byens planer med stedet
• Legeplads for byens børn på dele af parkeringsarealet
• Læskur for de ventende passagerer
• Der opsættes en bænk foran frisøren

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens Antal påstigere
Bus 566, 573 (skolebus) - ca. 4 + skolebussen
Lokaltog 500m til Grevings St. - -
Tog - - -
Metro - - -
Letbane - - -

PARKERINGSPLADSER Antal overdækkede Antal uoverdækkede Mulighed for opladning
Cykel - - Nej
Bil - - Nej

DELETRANSPORTMIDLER Antal pladser
Delebilspladser -
Samkørsels-/blafferstop -
Bybiler -
By-/lånecykler -
Taxaplads -

Er der allerede
Udviklingspotentiale
Nej (findes ikke/er ikke en mulighed)
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Stoppestedet, med det gamle mejeri i baggrunden

Frisøren på hovedgaden Kik ned af hovedgaden

God plads omkring stoppestedet
Kik ned af hovedgaden 

Stop for linje 566 og skolebussen
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GREVINGE, GARTNERVÆNGET – 
udviklingspotentialer
Stopstedsparret er karakteriseret af hovedgaden og parkeringspladsen, 
som er omkranset af træer og buske. Stedet kan eventuelt fungere som 
et blafferstop. Hovedgaden er flittigt benyttet og relativt trafikeret. De 
omkringliggende huse og beboere skaber qua deres tilstedeværelse 
tryghed ved busstoppestedet. Grundet skolebusordningen foreslås en 
legeplads integreret på stedet. Derudover er siddepladser, ly og læ og 
cykelparkering oplagte tilføjelser.

Funktioner i dag

Nye funktioner

Ophold Ly og læ

Legeplads Cykelparkering

Funktioner efter opgraderingen
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GREVINGE, GARTNERVÆNGET – fremtidens 
situation
Grundet den forholdsvis store parkeringsplads er der rig mulighed for at 
integrere flere funktioner på stedet. Den centrale beliggenhed og 
nærheden til Grevinge station og det gamle mejeri (kommende 
fælleshus) gør stedet til et vigtigt infrastrukturelt knudepunkt i byen. 
Stedet er velbesøgt af en stor del af byens borgere, heriblandt 
skoleelever der skal til og fra skole.

Ved at tilføje en mindre legeplads vil der skabes aktivitet og liv på 
stedet som både kan benyttes i hverdagen, men også af brugerne af 
det kommende fælleshus. For at udvikle stedet til et velfungerende 
multiskift, foreslås det at tilføje bænke, skabe ly og læ, og integrere 
cykelparkering.

Tiltagen vil have en positiv indvirkning ikke kun for brugerne, men også 
skabe sammenhæng i byen som helhed.
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SLANGERUP RUTEBILSTATION - 
FREDERIKSSUND
Slangerup Rutebilstation ligger i midten af Slangerup og er omgivet af 
dagligvarebutikker, tankstation, cykelhandler/mekaniker og snart også 
en nærgenbrugsstation.

FUNKTIONER I NÆROMRÅDET
• Tankstationer
• Supermarkeder
• Cykelhandler/mekaniker
• Andre butikker
• Restaurant

ØVRIGE FUNKTIONER I OMRÅDET
• Slangerup Kirke
• Biograf
• Legeland
• Butikker
• Fastfood
• Tandlæge

TRAFIK
a) Passagerer: 860 passagerer.
b) Buslinjer: 600S, 310R, 337, 158 og 393, 65E.
c) Passagerudveksling: Frederikssund, H-toget i Ølstykke, Roskilde, 

Hillerød, Farum, Måløv m.v.
d) Gode adgangsforhold for gående, bilister og cyklister.
e) Opland: Jørlunde, Nordlige del af Slangerup, Lystrup og til dels 

Uvelse.
f) Byudvikling: Kun i den nordlige bydel.
g) Planer om at forbedre/forskønne byrummet omkring centrum.
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SLANGERUP RUTEBILSTATION – situationen i dag
Rutebilstationen bliver beskrevet som tryg, men mest i butikkernes 
åbningstider, hvor der færdes mange folk. Området pænt vedligeholdt, 
men skæmmes indimellem af hærværk.

Der er afsat ressourcer til forskønnelse og der er også blevet plante 
flere træer.

Rutebilstationen er godt beliggende i forhold til indkøbsmuligheder og 
en lang række services som for eksempel et lægehus.

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens Antal påstigere
Bus 600S, 310R, 337, 158, 393, 65E - 860
Lokaltog - -
Tog - - -
Metro - - -
Letbane - - -

PARKERINGSPLADSER Antal overdækkede Antal uoverdækkede Mulighed for opladning
Cykel 56 44 Nej
Bil ca. 200 - Nej

DELETRANSPORTMIDLER Antal pladser
Delebilspladser -
Samkørsels-/blafferstop -
Bybiler -
By-/lånecykler -
Taxaplads -

Er der allerede
Udviklingspotentiale
Nej (findes ikke/er ikke en mulighed)
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Læskærm på rutebilstationen Overdækket cykelparkering Cykelparkering

Cykelparkeringen ligger med god adgang direkte til busholdepladsen
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SLANGERUP RUTEBILSTATION – 
udviklingspotentialer
Slangerup rutebilsstation er et velbesøgt sted i Slangerup og der findes 
allerede en række af tilbud til de besøgende. Heriblandt kan nævnes 
cykelhandler, mulighed for ophold, masser af parkeringspladser til biler 
og cykler. Der er et højt aktivitetsniveau og god belysning.

Der arbejdes med en grøn tilgang til Slangerup rutebilsstation. 
Udviklingen af området med den kommende nærgenbrugsstation 
understøttes og knyttes til rutebilstationen gennem en bæredygtig 
tilgang til pladsudviklingen. Det sker i form af grønne sanseoplevelser, 
miljøvenlig opladestation, urbane haver og information om bære-
dygtighed.

Der er allerede afsat midler til at plante flere træer, som går godt i 
spænd med det grønne tema.

Funktioner i dag

Funktioner i dag

Grøn energi Læring Sanseoplevelse

Grønne omgivelser Bæredygtighed

Funktioner efter opgraderingen
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SLANGERUP RUTEBILSTATION – fremtidens 
situation
Der er allerede god adgang til detailhandel og servicefaciliteter omkring 
Slangerup rutebilsstation.

Den naturlige udvikling af stedet har derfor fokus på at skabe en bedre 
oplevelse af stedet. Med bæredygtighed som hovedtema er naturligt at 
indarbejde urbane haver i det nye multiskift. Derved kan besøgende 
plukke lidt ekstra krydderurter eller lignede på vej hjem. Hermed skabes 
også en sanselig oplevelse, både hvad angår smagsoplevelser såvel 
som kontakt til naturen. De nye grønne elementer vil også medvirke til 
at forskønne området.

En opladningsstation drevet af enten solenergi eller kinetisk energi vil 
være en sjov og aktiverende funktion, hvor besøgende eksempelvis kan 
oplade deres telefon gennem fysisk udfoldelse. Herudover informeres 
og oplyses de mange besøgende om bæredygtighed.

De mange nye tiltag vil skabe et mere homogent, spændende og 
forskønnet byrum, men også skabe mere liv og aktivitet i området.
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HANS KNUDSENS PLADS – KØBENHAVN
Hans Knudsens Plads på Ydre Østerbro ligger hvor 
Helsingørmotorvejen møder København, og dermed ved en af de mest 
trafikerede indfaldsveje. Ryparken Station ligger blot 300 meter nord for 
pladsen.

FUNKTIONER I NÆROMRÅDET
• Supercykelsti (Allerød ruten)
• Supermarked
• Tandlæge
• Kiosk
• Fitness center
• Hullet skatepark

ØVRIGE FUNKTIONER I OMRÅDET
• Ryparken station
• Daginstitutioner
• Cafeer
• Hjælpemiddelcentret

TRAFIK
a) Passagerer: 1.000 daglige påstigere.
b) Buslinjer: Pladsen betjenes af linjerne 14, 15E, 150S, 184 og 185 

samt en natbus (94N),
c) Adgangsforhold: Ryparken Station ligger blot 300 meter væk.
d) Supercykelsti (Allerød ruten), forbindelse til Fasanvejsruten ved 

Ryparken Station.
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HANS KNUDSENS PLADS – situationen i dag
Pladsen er allerede i dag et centralt knudepunkt. Pladsen betjenes af 
fem buslinjer (14, 15E, 150S, 184 og 185) samt en natbus (94N), med 
tilsammen godt 1.000 daglige påstigere. Buslinjerne har tilsammen 
mere end 580 daglige afgange. Ryparken Station ligger mindre end 300 
meter væk.

Pladsen krydses af omkring 63.300 biler og 5.500 cykler i døgnet. 
Hvilket gør det til den næststørste indfaldsvej for biler og den fjerde 
største for cyklister, der er altså tale om en stærkt trafikeret plads. 
Supercykelstien Allerødruten krydser pladsen, Og har ellers forbindelse 
til Fasanvejsruten ved Ryparken Station.

Stoppestederne er opgraderet i forbindelse med anlæggelse af 
busbanen på Nørre Allé. På pladsen er der toilet og en noget nedslidt 
overdækket cykelparkering (udskiftes ultimo 2017), der er adskillige 
butikker omkring pladsen herunder et supermarked.

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens Antal påstigere
Bus 14, 15E, 150S, 184, 185, 94N - 1000
Lokaltog - -
Tog 300m til Ryparken St. - -
Metro - - -
Letbane - - -

PARKERINGSPLADSER Antal overdækkede Antal uoverdækkede Mulighed for opladning
Cykel 12 50 Nej
Bil 14 - Nej

DELETRANSPORTMIDLER Antal pladser
Delebilspladser -
Samkørsels-/blafferstop -
Bybiler -
By-/lånecykler -
Taxaplads -

Er der allerede
Udviklingspotentiale
Nej (findes ikke/er ikke en mulighed)
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Hans Knudsens Plads er et centralt knudepunkt

Pladsen har mange muligheder

Gode opholdsrum…

… og lidt glemt cykelparkering
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HANS KNUDSENS PLADS – udviklingspotentialer
Der er flere forskellige indkøbsmuligheder på og omkring pladsen, der 
er mange opholdssteder i grønne omgivelser, men den store mængde 
trafik gør at pladsen alligevel ikke føles som et attraktivt sted at opholde 
sig

Med det høje aktivitetsniveau i området i form af flere fitness centre, 
skatepark og supercykelstien, giver det anledning til at fortsætte denne 
udvikling. Et tiltag kunne derfor være at tilføje udendørs trænings 
faciliteter, dette i en kombination med en potentiel opladningsstation, 
hvor man via fysisk aktivitet kan oplade eksempelvis sin mobil. Tiltaget 
kan udvides med gør-det-selv cykelværksted og pakkebokse. Integreret 
belysning vil øge trygheden til glæde for brugerne af det nye multiskift.

Funktioner i dag

Nye funktioner

Gør-det-selv cykelservice Wifi og ladestationer Sanseoplevelse

Boldbane Belysning

Funktioner efter opgraderingen
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HANS KNUDSENS PLADS – fremtidens situation
Med det store trafikvolumen og deraf følgende støj, er det ikke en plads 
som inviterer til ro og fordybelse. Ved at tilføre aktiviteter, som inviterer 
til fysisk udfoldelse og fællesskab aktiveres byrummet, og skaber liv på 
pladsen.

Aktiviteterne opfordrer til længerevarende ophold, og den øgede brug af 
pladsen vil have en positivt afsmittende effekt på tryghedsfølelsen.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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