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Proces/
Faser i udarbejdelse af
Visionsplanen
Udarbejdelsen af Visionsplanen for Hedehusene Bymidte er
foregået i en faseopdelt proces som beskrevet på tidslinjen.
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Visionsplan - Præsentation Borgermøde 12.03.2020

Visionsplan - Præsentation Borgermøde 12.03.2020

Nulpunktsanalyse 2019
for perioden 2013 - 2018

Dækker områderne: Hedehusene, Høje-Taastrup, Taastrup og resten
af kommunen.
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Fase 1 > feb-marts 2020
analyse

Fase 2 > aug 2020
udarbejdelse af visionsplan

Maj 2021
udkast til visionsplan

Gennemgang af baggrundsmateriale og rapporter.

Udarbejdelse af visionsplan, med inddragelse af relevante
traﬁkanalyser, detailhandelsanalyse samt de lokale
developere.

Udkast til visionsplan der kan forelægges borgerne med
mulighed for input der kan indarbejdes til endelig visionsplan.

Indledende analyse af udfordringer og potentialer.
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> 2021
vedtagelse af endelig visionsplan
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Vision/
Fremtidens bymidte

Hedehusene bymidte skal udvikles til et unikt centerområde
der tænker sammenhæng mellem bosætning, detail og byliv.
Her kan man købe ind, gå på café, slappe af på små grønne
pladser eller bo i en moderne bolig der har bymidtens liv som
kvalitet.
I fremtiden er Nærheden fuldt udbygget, Charlottekvarteret
omdannet og mange nye tilﬂyttere er kommet til Hedehusene
for at bo i en moderne forstad med den historiske arv som
industriby den engang har været.

Bosætning

Hedehusene

Detail

Hedehusene
Bymidte

Dette materiale forsøger at udfolde denne vision i rumlige
visualiseringer, tegninger og tekst.
Hvordan bymidten konkret vil se ud i fremtiden skal ske i
samarbejde mellem kommunen og de lokale grundejere som
kan sætte byggeriet igang.

Byliv

Hedehusene centralt mellem
Roskilde og København
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Hedehusene bymidte - ny central visionsplan

En unik bymidte

Sammenhæng mellem bosætning, detail
og byliv
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Intro/

Bymidten er idag en lille by liggende mellem de større
byer Høje-Taastrup og Roskilde, der er med til at deﬁnere
Hedehusenes identitet.
Bymidten er vokset organisk over en lang årrække og
består strukturelt af Hovedgaden der skærer igennem
samt forholdsvist små enheder af bygninger og byggefelter.
Mellem byggefelterne går små stræder der alle forbinder til
Hovedgaden og skaber en klar rumlig identitet.

Hedehusene

Omkring Hedehusene er der store grønne landskaber der
næsten når helt ind til bymidten og har potentiale til at blive
forstærket og bygget videre på i fremtiden.
Industrikulturarven i Hedehusene er en stor del af identiteten
og kan videreføres igennem materialer og andre referencer.

<tog til Roskilde

Hedehusene
Bymidte

Projektområdet for Hedehusene Bymidte strækker sig fra
Kallerupvej i øst til togoverføringen i vest. i Nord fra Tværvej til
togbanen i Syd.

Charlottekvarteret
>

Der er store byudviklingsområder igang lige udenfor
bymidten. Nærheden syd for banen og Charlottekvarteret i
øst.
Byen vil således vokse sig markant større over en årrække.
Oplandet til bymidten vil vokse til næsten dobbelt størrelse
på den lange bane, og give mulighed for en udvikling også af
bymidten.

<Hedeland

Nærheden

tog til København>

Afgrænsning af visionsplan
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Analyse/
Udfordringer - Forbindelser

> Udfordringer
Store vejrum samt togforbindelsen er barrierer i
området. Forbindelserne til loopet gennem Bymidten
kan gøres mere funktionelle og attraktive.

Store vejrum som Hovedgaden samt togforbindelsen er
store barrierer i bymidten. Med den nye broforbindelse over
togbanen bliver koblingen til Nærheden forbedret.

Fløng
Eksisterende Veje

Der er en arealreservation til en eventuel fremtidig togperron
mellem den nye bro til Nærheden og de eksisterende
togperroner.

Togbane
Forbindelser
Bro

Hedehuset
idag er der ingen inviterende forbindelser
på tværs af broen, som kan forbinde Hedehuset
og Charlotteager med Bymidten
Busplads optager megen plads
og udgør ikke et hyggeligt byrum
ud til alle bagsiderne langs hovedgaden

Hedeland

Nærheden
Charlottekvarteret

Nærheden

Snit der viser Hovedgadens udformning idag
Foto/ Ulrik M. Eriksen

Togbanen
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Ny bro til Nærheden

Forbindelse til Hedehuset

Hovedgaden

Forbindelse til Hedehuset

Hovedgaden
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Analyse/
Udfordringer - Parkering

> Udfordringer
De store parkeringsarealer på ’bagsiden’ af hovedgaden
er rodet organiseret og er for mange ankomsten til
bymidten. De mange indkørsler kræver svingbaner på
hovedgaden der optager plads.

Bymidten har udpræget store ﬂader til parkeringsarealer der
optager meget plads og giver en rodet ankomst til bymidten.
Syd for Hovedgaden er der samlet 240 pp og tættest
på dagligvarebutikkerne er der lille restkapacitet i
spidsbelastning, mens de øvrige pladser kun er ca. halvt
belastet.

Vejside pp
Parkering

N3

Samlet 293 pp nord for hovedgaden
I

J

G2

K2

N2

K1

M

K4

K3

G1

Nord for Hovedgaden er der samlet 293 pp med meget
restkapacitet.

N4

N1

L

Langs Hovedgaden er der 46 pp med en spidsbelastning på
65-75%.

H

Jvf. Bilag parkeringsanalyse af Viatraﬁk.

G3
F

Dette betyder at nogle p-arealer kan inddrages til fremtidig
udvikling, samt en optimering af arealerne kan opfylde
parkeringsbehovet.

C1
Samlet 46 pp langs hovedgaden

A3

A5

A6

B1

B2

C2

B3

A4
A1

A2
D

Samlet 240 pp syd for hovedgaden

E

Bagved biblioteket
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Vesterkøb

Tværvej

Tværvej

Brøndvej
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Analyse/
Udfordringer - Stueetager

> Udfordringer
De lukkede stueetager skaber bagsider - særligt en
udfordring ved stationen, hvor man mødes af bagsider
ved ankomsten til byen.

Langs Hovedgaden er stueetagerne åbne og de ﬂeste
indgange til butikkerne ﬁndes der.
Ved ankomst til p-arealerne mødes man af lukkede bagsider
og skal op på hovedgaden af små passager for at komme ind i
butikkerne.

Åbne stueetager
Lukkede stueetager
Indgange

Brøndvej

Bagved Biblioteket
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Analyse/
Udfordringer - Funktioner

> Udfordringer
Der er dagligvarebutikker (Rema, Aldi, Netto) på den
sydlige del af Hovedgaden og resten er butikker,
Der er få boliger i Bymidten (eks. de villaer, der ligger bag
lægehuset - og langs Vesterkøb.

Anbefaling fra detailhandelsanalysen/
Afgrænsningen af bymidten bør administreres med en vis
ﬂeksibilitet eller kommunen kan engagere sig i udvikling
af større butiksarealer i bymidten ved f.eks. at etablere
kommunale institutioner i forbindelse med butiks- og
bylivsprojekter.

Bibliotek / kultur
Dagligvarer
Butik, Café etc.

Nuværende bruttoareal er på 5.000 m2 og i fremtiden kan
dette øges til 8.000 m2.

Fitness, læge etc.

Bymidten indeholder idag:

Spisesteder
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Enkelte tomme butikker

Spisesteder

Hovedgaden

•

Dagligvarer 9 stk

•

Udvalgsvarer 5 stk

•

Beklædning 3 stk

•

Boligudstyr 0

•

Øvrige udvalg 2 stk

•

Særlig pladskrævende 0

Det røde hus

Biblioteket
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Analyse/
Udfordringer - Mødesteder

> Udfordringer
Stationspladsen er bymidtens eneste byrum. Ved
udvalgte butikker er der udeservering ved hovedgaden.

Stationspladsen er bymidtens eneste reelle pladsrum idag.
Langs hovedgaden har ﬂere spisesteder små kantzoner med
udeservering, og Biblioteket samt den gamle stationsbygning
indeholder mulighed for indendørs mødesteder.

Byrum

Lige udenfor projektområdet ﬁndes i øst Kulturparken og
Hedehuset som mødesteder.

Serveringszone

Foto/ Ulrik M. Eriksen

Foto/ Ulrik M. Eriksen

Stationspladsen

Stationspladsen
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Stationspladsen

Udeservering

Udeservering

Hedegårdne
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Analyse/
Udfordringer - Landskab

> Udfordringer
Bymidten fremstår pletvist grønt og har ﬂest træer
langs hovedgaden.
Det grønne loop er ikke ført igennem Bymidten på en
synlig og inviterende måde.

Bymidten fremstår mange steder hårdt belagt med få grønne
ﬂader. Langs hovedgaden ﬁndes gadetræer i vejmidten og
ved de bagvedliggende parkeringsarealer ﬁndes pletvist
træer.
De store grønne områder ﬁndes i stor grad uden for
bymidten, bla. Kulturparken, Det grønne loop, Hedeland og
Fløng skov.

Grønne flader
Træer
Grønt loop
Gravhøj

Foto/ Ulrik M. Eriksen

Foto/ Ulrik M. Eriksen

Foto/ Ulrik M. Eriksen

Hovedgaden

Hovedgaden

Gamle træer på stationspladsen
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Allé til Hedehuset

Gravhøj

Hovedgaden med plads til mere grønt
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Analyse/
Udfordringer - Støj

> Udfordringer
Bymidten er idag påvirket af støj fra jernbanen og
hovedgaden.

Analysekortet angiver støjbelastningen fra togbanen, der
foreligger ikke støjoplysninger fra Hovedgaden men traﬁkken
fra Hovedgaden bidrager også til støjbelastning af bymidten.
over 75 dB

Ved ny bebyggelse skal indtænkes principper for
støjbeskyttelse.

70-75 dB
65-70 dB
60-65 dB
55-60 dB
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Udfordringer vendes til
Potentialer/

Udfordringer/

Potentialer/

• Fysiske og infrastrukturelle barrierer

• Attraktive forbindelser til omgivelser

• Store arealer til parkering

• Optimeret P-arealer giver muligheder

• Mange bagsider ved ankomst

>

• Vende bagsider til forsider

• Monofunktionel bymidte

• Fortætte med nye funktioner

• Mangel på mødesteder

• Variation i mødesteder

• En hårdt belagt bymidte

• Mere landskab ind i byen

• En støjplaget bymidte

• Skabe stille rum til ophold
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Hovedgreb/

Fremtidens bymidte forbindes til nye byudviklingsområder
og det omkringliggende landskab.
Det overordnede hovedgreb for bymidten består i at slutte
’Loop’ets’ ring igennem bymidten langs hovedgaden. Derved
kobles Hedehusenes forskellige kernefunktioner sammen
som Handel, station, uddannelse, sport og kultur.

Fløng Skov

Forbindelserne ud til Hedeland og Fløng skov synliggøres og
forbedres så man nemmere kan komme derud fra bymidten.

Bymidte / Handel

Kultur
Station

Charlottekvarteret

Sport / Idræt
Uddannelse / Læring

Nærheden
Hedeland

< Hovedgreb
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6 strategier til en samlet
bymidte/

Strategi 01 - Attraktive og synlige forbindelser

Strategi 02 - Landskabet ind i byen

Strategi 03 - Vend bagsider til forsider

Der skal skabes bedre og mere synlige forbindelser til det
omkringliggende landskab og byudviklingsområder.

Det grønne loop bliver forbundet igennem bymidten og
skaber sammenhæng mellem bymidten, Nærheden og
Charlottekvarteret.

De mange bagsider man møder ved ankomst får nye
funktioner og små lommepladser der leder op til
Hovedgaden. Derved trækkes hovedgaden om til bagsiderne
og skaber et nyt ansigt for byen.

Strategi 04 - Variation i mødesteder og rum til ophold

Strategi 05 - Fortæt med nye boliger, off. funktioner og detailfunktioner

Strategi 06 - Optimeret P-arealer og biladgang

Der skal skabes variation i mødesteder så mange forskellige
borgere kan mødes og ny rumligheder tilføres til bymidten.

Der fortættes med nye boliger, off. funktioner og
handelsfunktioner så bymidten kan have liv døgnet rundt.

Optimerede p-arealer skaber mulighed for fortætning i
bymidte og bedre parkering for handelsfunktionerne.
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boliger

boliger

lommeplads
boliger
boliger

lommeplads
lommeplads

BIBLIOTEKSPLADSEN

lommeplads
lommeplads

eks. træallé

café

erhverv

hedehuset

café
lommeplads
STATIONSPLADSEN
bydelsplads

detail +
boliger

detail

detail +
boliger

bolig

erhverv
gravhøj

bolig
bolig
erhverv

bolig
bolig
erhverv
erhverv

erhverv
potentiel fremtidig perron
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Volumen/

> Vision illustreret oppefra.
Ved at udnytte parkeringsarealerne mere effektvit kan
der skabes mulighed for nye boliger, offentlige funktioner
og detailbutikker i bymidten.

hedehuset
eks. træallé

lommeplads

lommeplads
detail +
boliger

café

lommeplads

boliger

detail +
boliger

lommeplads

boliger

bolig
bolig

bolig

boliger
boliger

bolig

lommeplads

lommeplads

bolig

erhverv

erhverv

gravhøj
café
lommeplads

erhverv

erhverv

BIBLIOTEKSPLADSEN

potentiel fremtidig perron
detail

erhverv
STATIONSPLADSEN
bydelsplads
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< området idag
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Delområde 01/
Området bagved Netto
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< området idag
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Delområde 02/
Området mellem Tværvej og
Brøndvej
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< området idag

Dato 17.05.2020 - Foreløbigt udkast

Delområde 03/
Hovedgaden
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boliger

boliger

lommeplads
boliger
boliger

lommeplads
lommeplads

BIBLIOTEKSPLADSEN

lommeplads
lommeplads

eks. træallé

café

erhverv

hedehuset

café
lommeplads
STATIONSPLADSEN
bydelsplads

detail +
boliger

detail

detail +
boliger

bolig

erhverv
gravhøj

bolig
bolig
erhverv

bolig
bolig
erhverv
erhverv

erhverv
potentiel fremtidig perron
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