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Udarbejdet på initiativ af og for Solrød Strands Grund- 
ejerforening og Solrød Centerforening.

Oplægget er et kvalificeret forslag til en ny vej for Sol-
rød Center og et idekatalog til konkret implementering 
af denne nye vej. Oplægget udtrykker ikke nødven-
digvis i alle og enhver henseende foreningernes fælles 
og endelige stillingtagen til en ny vej for Solrød Center.

Solrød Strand, 19. november 2014.



Solrød Kommune arbejder målrettet på at gøre kom-
munen til et attraktivt sted at bo for egne borgere og 
nye tilflyttere. Kvaliteten af de offentlige arealer og 
lokalmiljøer, samt ikke mindste kulturliv og byliv vægtes 
i dag meget højt ved valg af bokommune.

Den oprindelige bevæggrund for at igangsætte arbejdet 
med dette oplæg, var kommunens beslutning om 
offentligt udbud vedrørende et meget centralt område i 
kommunen - nemlig Stationspladsen og den fore-
stående nedrivning af de tilhørende bygninger, som 
siden anlæggelse af Solrød Station har betjent DSB 
og HT. DSB og HT har ikke længere samme behov for 
bygninger og busholdepladser på grund af ændrede 
trafikale og billetteringsforhold. Bygningerne fremstår 
kedelige og dårligt vedligeholdte. Stationspladsen i sig 
selv er stor og kedelig. 

Det er for kommunen og dens borgere derfor en fantas-
tisk gave og mulighed at få frigjort et så centralt belig-
gende område med utallige potentialer. Men det er også 
et stort ansvar at forvalte. 

Området i og omkring Solrød Center er byens egentlige 
centrum og mødested. Det spontane byliv - eller man-
gel på samme vil nogen mene - som udleves i Solrød, 
udleves der! Dette oplæg består af flere delelementer, 
som alle forholder sig til området i og omkring Solrød 
Center. Alle elementer har det overordnede formål at 
præge og skabe rammerne for at gøre området til et 
bedre sted at opholde og aktivt udfolde sig for kom-
munens borgere. 

Arbejdet med oplægget, som tog afsæt i gode ideer til 
anvendelse af Stationspladsen og de frigjorte arealer, 
har i praksis udviklet sig til at udgøre et kvalificeret  

forsøg på at skabe en helhedsplan for Solrød Center - 
en helhedsplan, som en ny anvendelse af Stationsplad-
sen og de frigjorte arealer kan passer ind i. 

Solrød Kommune har på nuværende tidspunkt allerede 
to gange gennemført offentlige udbud med det formål 
at opnå forslag og konkrete byggeprojekter til opførelse 
på Stationspladsen. Udbudsmaterialet har begge gange 
peget i retning af en større bygning, som kunne huse 
markant flere kvardratmeter til detailhandel i byen, 
samt en række nærmere definerede formål. 

Der har følgeligt været vist interesse og så vidt vides 
fremkommet konkrete forslag fra traditinoelle aktører i 
dansk detailhandel om opførelse af en fleretagers byg-
ning indeholdede et egentligt varehus, som i størrelse 
betydeligt overgår nuværende supermarkeder m.m. Et 
sådant byggeri understøttes af konsulent- og råd-
givningsvirksomheder indenfor detailhandel, som en vej 
til at sikre Solrød Center fremgang. 

Netop dette er dog samtidig den egentlige grund til at 
initiativet til dette alternative oplæg blev taget tidlig-
ere i 2014. I dette oplæg er vi modige og trodser de 
private konsulentvirksomheder med et forslag om en 
udvikling af Solrød Center i en helt anden retning. En 
retning hvor der satses på grøn beplantning, aktivitet 
og kvalitet i byrummet, så det i videre udstrækning 
bliver attraktivt og et tilvalg for mennesker at opholde 
sig i Solrød Center. 

Det skal ikke udelukkende være af nød og praktisk 
behov for dagligvarer, at Solrøds borgere går i Solrød 
Center. Det skal være forbundet med lyst fremkaldt af 
et grønt og aktivt byrum, som opfordrer til rekreation, 
oplevelser, samvær og leg.  

INDLEDNING OG BAGGRUND

“I dette oplæg er vi modige og trodser de private konsulentvirksomheder med et forslag om 
en udvikling af Solrød Center i en helt anden retning”



En forudsætning for det gode byliv og længere byture 
er en god og gennemtænkt grundmøblering af byens 
opholdsrum. 

Fyldige beplantninger, kvalitetsbelægninger og fast ud-
styr som inviterer til samvær, leg, hvile eller stilfærdig 
betragtning af bylivet, er meget væsentlige elementer i 
et byrums evne til skabe et miljø med sjæl for menne-
sker. 

Solrød Center indeholder allerede nu nævneværdige 
kvaliteter. Det er grønnere end mange andre ind-
købsgader og -centre og derfor umiddelbart mere ap-
pellerende at opholde sig i for mennesker. 

Der er fra allerførst færd og meget konsekvent gennem-
ført en flot allé af træer i hele centeret længde og langs 
tværgående adgangsstier. Hovedgaden eller rettere 
Centerstien er fri for biler, hvilket giver et trygt, sikkert 
og fredfyldt miljø. Det giver også et støjniveau som er 
godt for muligheden for at tale og høre – at samtale 
som en del af bylivet. 

Bygningerne i Solrød Center er ikke arkitektonisk 
overvældende, men centeret er af flere omgange ud-
bygget med konsekvent anvendelse af samme bygge-
materialer og byggestil. Der kan fornemmes en linje og 
holdning. 

Solrød Center er ikke overdækket som mange andre 
indkøbscentre. Dette er et stort aktiv for Solrød Center, 
idet udendørs ophold og færden blandt butikker - trods 
regnvejr og sne - klart udskiller centeret fra andre og 
giver optimale muligheder for at udvikle rekreative op-
hold og aktiv motion og leg. 

KVALITETER OG POTENTIALER

“Solrød Center indeholder allerede nu nævneværdige kvaliteter. 
Det er grønnere end mange andre indkøbsgader og -centre og derfor umiddelbart mere 

appellerende at opholde sig i for mennesker”



I forbindelse med arbejdet med dette oplæg er der ind-
samlet spredt empiri, som entydigt peger på glæde og 
tilfredshed med, at Solrød Center ikke er overdækket – 
uanset ulemperne i regnvejr. 

Ligeledes bliver det fremhævet som attraktivt, at Solrød 
Center er grønt og træernes skiftende udtryk med års-
tidernes gang. Lyskæder i træerne langs Centerstien i 
julemåneden er helt sikkert en af de gode historier, som 
de adspurgte forbinder med Solrød Center. 

Ingen af de adspurgte har fremhævet behovet for 
større detailhandelsbutkker frem for ønsket om et “...
hyggeligere...” og mere “...lækkert...” center “...med en 
god café...”.  

Det bekræfter den overordnede trend i al byudvikling 
– nemlig at kravene til indkøbsgader og –centre er 
ændret fra ensidigt fokus på butikker og vareudvalg til 
attraktivt ophold og rekreation samt for en stadig vok-
sende gruppe aktiv udfoldelse i form af leg eller motion 
m.m. 

Dette oplæg er baseret på den grundlæggende erken-
delse indenfor forskning i byudvikling, at det afgørende 
for lysten til ophold i byrummet hænger direkte sam-
men med aktive beslutninger om kvalitet og udvikling 
af byrummet. Af den vej øges antal besøgende og der 
skabes mere byliv og aktivitet, hvilket er grundlaget for 
butikkernes overlevelse og udvikling. 

Selvom der er godt at sige om Solrød Center i dets 
nuværende udformning, er det vores opfattelse, at 
området savner meget mere beslutning og målrettet 
udvikling mod ovenstående kvaliteter og at såvel de 

pladser som er beliggende i centeret, som selve Center-
stien og de øvrige arealer savner karakter og retning. 

De enkelte pladsers formål og rolle er uklare og favner 
ubevidst lidt af alt – og dermed risikoen for intet. 

Centerstien og centerets øvrige arealer flyder sammen 
– herunder ikke mindst fordi én og kun én type belægn-
ing er benyttet på hele arealet. Flere borgere har der-
udover fremhævet at den manglede adskillelse mellem 
cykelsti og gangareal i centeret medfører mere eller 
mindre farlige situationer.

HOLDNINGER OG UDFORDRINGER

“Ingen af de adspurgte har fremhævet behovet for større detailhandelsbutkker frem for 
ønsket om et “...hyggeligere...” og mere “...lækkert...” center “...med en god café...”



Solrød Kommune er en godt stillet kommune med 
mange styrker og relativt set meget få udfordringer af 
social og økonomisk art. Solrød Kommune nyder godt 
af et indkomstniveau blandt borgerne, som ligger i den 
øverste fjerdedel i landet og i udpræget grad ordnede 
forhold. Kommunens tilbud til børn, unge og gamle 
indenfor de klassiske vefærdsydelser er af høj kvalitet 
og skolerne i kommunen ligger solidt i forhold til lands-
gennemsnit.  

Solrød Kommune er på mange måder en mønsterkom-
mune, men det kan samtidig konstateres, at Solrød 
som sted, by og kommune ikke udadtil har en klar 
profil og ikke formår at tiltrække tilflyttere i det omfang 
kommunne burde. En stærkere profilereing af Solrøds 
styrker vil helt naturligt inddrage ovenstående kvaliteter 
men også kommunes attraktive strand og naturarealer 
som Staunings Ø, Karlstrup Kalkgrav og Trylleskovsare-
alerne. 

Solrød Center vil desværre ikke naturligt hører til blandt 
styrkerne og det samme gælder Solrøds by-, restaura-
tions- og kulturliv. Dette er en klar mangel for en by, 
som ellers har alle forudsætninger for at tiltrække nye 
ressoouserstærke borgere. 

Dette oplæg til et forandet Solrød Center er derfor sam-
tidig en del af en vision for en styrket profil for Solrød 
som by. En del af en vision om Solrød som tør gå egne 
veje og definere byens styker krystalklart, så de skinner 
til omverdenen. I oplæggets visioner for Stationsplad-
sen foreslås en af styrkerne ligefrem manifesteret i en 
bygning, som centralt beliggende ved S-togslinje og i 
centeret videregiver budskabet - meget mere om dette 
nedenfor.

Tidligere var byrummets kvalitet ikke så afgørende, 
fordi borgerne var nødt til at benyttet gader og torve 
uanset kvalitet og indretning. Dette er fundamentalt 
ændret derhen, at byrummets kvalitet er afgørende for 
borgernes tilvalg og for udvikling af et byliv. 

Det er i dag muligt - også for Solrøds borgere - at 
indrette tilværelsen således, at alle indkøb foretages i 
selvcentrerede mega centre, hvor transport til og fra 
foregår (bekvemt) i bil. Der er derfor ikke længere et 
nødvendigt behov for at færdes i byens fællesrum og 
denne tendens, som har taget fart de senste tyve år, 
må forventes at fortsætte. 

Hertil kommer den spirende internethandel, som år for 
år øger sin andel af markedet indenfor alle typer varer 
og produkter. Internethandlen er en mega trend, som 
selv de allerstørste indkøbscentre ser nervøst i retning 
af. 

De traditionelle byrum har derfor ikke længere samme 
rolle at spille. 

Førende byrumsarkitekter udtrykker der således om 
de såkaldte forladte byer: “Disse byer har ikke i tide 
erkendt, at brugen af byens rum i dag er et tilvalg, der 
forudsætter at rummene har en god byrumskvalitet, 
d.v.s. at de er omhyggeligt udformede, så de inviter-
er byens borgere til at færdes komfortablet, tilbyder 
gode steder at opholde sig og giver plads til at deltage i 
byens fællesliv.” (Gehl m.fl., Det nye byliv, 2006).  

Alene i Solrød Centers levetid har bylivet grundlæg-
gende skiftet karakter. De valgfrie aktiviteter, herunder 
rekreativt ophold, aktiv motion eller leg, er en del af

FRA NØDVENDIGT TIL VALGFRIT BYLIV

“Der er derfor ikke længere et nødvendigt behov for at færdes i byens fællesrum og denne 
tendens, som har taget fart de senste tyve år, må forventes  at fortsætte”



den moderne borgers krav til et attraktivt byrum. Og 
et sådant byrum opstår ikke af sig selv eller vokser 
naturligt ud af det private initiativ. Det kræver politisk 
handling og mod - samt investeringer. 

Den markante transformation, som København som by 
har undergået særligt de seneste 20 år fra stenbro til 
familievenlig by, er et resultat af aktive beslutninger 
og målrettet indsats. Det er ikke tilfældigheder, der har 
bevirket, at byen i dag har voldsom netto tilvækst af 
børnefamilier, at byen på 20 år har tredobblet antallet 
af caféstole i det udendørs byliv, at kulturudbuddet og 
borgerengagement er historisk højt eller at havnen er 
indtaget som legeplads. Andre byer i ind- og udland 
med samme forudsætninger har i samme periode stået 
i stampe eller er henfaldet.

I en lille by som Solrød er armbevægelserne selvsagt 
mindre, men byen kan på samme måde aktivt beslutte 
at transformere bylivet og fremhæve de styrker, som 
allerede findes. 

Oplægget “Mod til egne veje” er skabt i dette lys og ud 
fra den fundamentale antagelse, at svaret for Solrød 
Center ikke er flere og større butikker, men derimod be-
dre og mere omhyggeligt indrettede byrum og mulighed  
for aktiv udfoldelse. 

Som eneste reele centrum for byen bør Solrød Center 
være et tilvalg og selvstændigt udflugtsmål for borgere 
i alle aldre. Det er Solrøds bykerne og mødested, men 
det inviterer på nuværende tidspunkt for lidt til ophold 
og samvær og leg. Ved at lægge kræfter i udvikling af 
bylivet skabes gundlaget for et stærkere og langtid-
sholdbart butiksliv.

AKTIV BESLUTNING OG MÅLRETTET INDSATS

“Svaret er ikke flere og større butikker, men derimod bedre og mere omhyggeligt indrettede 
byrum og mulighed for samvær og aktiv udfoldelse”



FORSKNING OG HISTORIE
Illustrationen nedenfor viser udviklingen fra overvægt af de nødvendige aktiviteter (indkøb m.m.) i bylivet til en eksplosion i betydningen af valgfrie ak-
tiviteter (rekreation, leg m.m.). Siden opførelse af Solrød Center i 1970’erne er den moderne borgers anvendelse af byrummet fundamentalt forandret 
og det stiller krav til ændret indretning af byrummet.
                   Kilde: Det nye byliv, Jan Gehl m.fl., 2006, Arkitektens Forlag.



HELHEDSPLAN OG NEDSLAGSPUNKTER
I det følgende redegøres for de ideer og oplæg til forandringer i området i og omkring Solrød Center, der som helhed og på udvalgte nedslagspunkter 
har til formål at skabe grundlag for en skarpere profil udadtil og et styrket rekreativt byliv som forudsætningerne for et langtidsholdbart butiksliv. 
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Beplantning er en vigtig forudsætning for et spændende 
byliv. Det er en kvalitet, at Solrød Center allerede nu 
har inddraget beplantning i byrummet. Flere steder gror 
klatreplanter på søjler og vægge og det giver et flot 
samspil med mursten og en pæn maskering af uheldig 
beton. 

I følge den gældende lokalplan skal alle søjler i cen- 
teret være beplantet, men det kan ved en gennemgang 
af konstaterers, at denne forpligtelse langt fra er 
opretholdt i byrummet. Det bør etableres, idet den 
æstetiske virkning er ganske stor og anlægsomkostnin-
gerne endog meget små. 

Arealerne i Solrød Center er ensidigt belagt med 
den samme betonsten. Stenen i sig selv indeholder 
kvaliteter, men den massive anvendelse bevirker, at 
byrummet flyder sammen. Belægning og beplantning er 
afgørende for at der opleves forløb, linjer og retning i 
byrummet og at der dannes nogle klare og veldefinere-
de rum til cykel, forgønger og ophold.

Adgangsveje fra parkeringsplads forslås markeret med 
en belægning ført henover cykelsti, således at det bliver 
tydeligt for henholdsvis cyklende og gående, hvor der 
er overgang fra det ene type rum til det andet. Det 
foreslås, at der plantes egehæk eller lign. langs store 
dele af Centerstien. Disse kan udgøre nicher og refer-
encepunkter. Al erfaring viser at en forudsætning for at 
få mennesker til at tage ophold byrum er, at der eta-
bleres nicher, beplantning eller anden form for refer-
ence, som vi som mennesker skal forholde os fysisk til. 
Dette mangler i høj grad i Solrød Center i dag. De store 
ubrudte flader af ensartet belægning giver ingen hold-
punkter eller reference for naturligt byliv.      

INDRETNING AF BYRUMMET

“De store ubrudte flader af ensartet belægning giver ingen holdpunkter eller reference for 
naturligt byliv.”
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“Belægning og beplantning er afgørende for at der opleves forløb, linjer og retning i byrum-
met og at der dannes nogle klare og veldefinerede rum til cykel, fodgænger og  ophold.”



VÆG-TIL-VÆG BELÆGNING UDEN RETNING 
Belægningen i Solrød Center fremstår alt for ensidig og massiv. Arealerne flyder sammen og byrummene eksisterer ikke. Særligt kan det konsta-
teres, at Centerstien ikke har retning og adskillelse fra det øvrige rum. Den valgte udformning inviterer ganske enkelt ikke til ophold eller samvær. Den 
opleves endvidere af mange borgere som mere eller mindre faglig fordi arealer for cykler og gående flyder sammen.



VEKSLENDE BELÆGNING OG RUMOPDELING
Med relativt enkle midler kan byrummet opdeles. Når den eksisterende belægning blandes med en klassisk chausse-sten løftes kvaliteterne i begge 
sten. Båndet af brostensbelægning foreslås ført langs hele centerstien og i båndet placeres overgange, partier af bøgehæk, bænke, skraldespande og 
skilte. Løsningen bevirker med få midler et markant æstetisk løft og adskiller byrummet således som erfaringen tilsiger. 



VAND INVITERER TIL LEG 
Solrød Center har plads til udfoldelse af mange flere ak-
tiviteter på de arealer, som selve centeret allerede rum-
mer. Rekreation, aktiviteter og leg skal øge mængden af 
byliv - give anledning til at stoppe op og deltage! 

Det foreslås, at etablere en vandrende, som slanger sig 
gennem de nyskabte opholdsrum og muligvis gennem 
hele centerets udstrækning. På udvalgte steder bred-
er renden sig ud i små bassiner eller flader som vandet 
risler over.  

Vand opfordrer til leg og køler på varm sommerdag. End-
nu en grund til at gøre ophold og udleve bylivet.

En rende gennem centeret vil bidrage æstetisk og binder 
det langstrakte areal sammen. Vandrenden vil dog langt 
de fleste steder være overdækket af hensyn til færdsel, 
men ved overdækning anvendes en alternativ sten eller 
rist, som vidner om at renden løber nedeunder. 

Der er righoldige og gode erfaringer fra ind- og udland.



VAND KØLER PÅ EN SOMMERDAG
Det



EN KILDE TIL GLÆDE
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I Solrød Center findes allerede i dag en velfungerende 
scene, som - trods en indeklemt placering - kan rumme 
mange tilskuere og skaber miljø og atmosfære omkring 
arrangementerne. På dage hvor musik eller underhold-
ning afvikles fra scenen kan tilskuere under tiden indtage 
opholdsrummet i hele centerets bredde på det pågæl-
dende sted - inklusive cykelstien. Det er og sætter en tyk 
streg under at ”her sker noget”.  

At aktiviteterne fra scene kan indtage hele rummet er 
tillige udtrykt i den nuværende belægning, som i en stor 
cirkelform foran scenen overskrider alle i øvrige linjer og 
inddelinger af centeret rum. Det fungerer faktisk rigtig 
godt og viser allerede med belægningen de besøgende 
og selv uden en igangværende aktivitet, at ”her sker der 
noget”. 
 
Det er vores opfattelse af selve scenen, som er udført 
som en cirkelformet platform i samme sten som resten af 
belægningen i centeret, bør forskønnes og på alle flader 
beklædes med en granitsten som tydeligere markerer 
scenen i forhold til den underliggende belægning og sam-
tidig giver konstruktionen et flottere udtryk.

Ligeledes er det vores opfattelse, at den cirkelformede 
belægning foran scenen skal udføres i en belægning som 
tydeligere adskiller cirklen fra den øvrige belægning i 
centeret. Ved at vælge et andet materiale eksempelvis 
chaussesten vil samspillet med den øvrige belægning 
fremhæve begge materialers kvaliteter. 

For så vidt cykelstien, som løber direkte gennem cirklen, 
bør belægningen af chaussesten blot glatslibes for at 
sikre komfort, men samtidig fungere som markering af 
overgang fra gå arealer til cykelareal. Allerede i dag er 
der nedlagt lys i jorden, som markerer denne overgang, 
hvilket foreslås videreført.
 
I forbindelse med en forskønnelse af scenen og omkring-
liggende belægning anbefales det, at scenen og

LILLE SCENE MELLEM STATION OG RÅDHUS

og arealet få sit eget nye navn. 

Et navn – gerne efter en Solrød-borger der har udmærket sig – som med tiden vil blive 
fast indarbejdet i folkemunde og klar identificere dette sted frem for andre steder i Solrød 
Center, hvor der også afvikles arrangementer. I forbindelse med udarbejdelsen af dette 
oplæg er der fremkommet en række kvalificerede forslag til navne.

Større arrangementer foreslås afholdt på en nyanlagt scene i Solrød Center således som 
beskrevet nedenfor i dette oplæg.  



STOR SCENE I RÅDHUSETS SPRINGVAND 
Solrød Center har et par gange i løbet af de sidste år 
gennemført flotte koncertarrangementer med meget 
aktuelle kunstnere. Det har heldigvis trukket pæne antal 
tilskuere. 

Til disse arrangementer er der opbygget en scene 
forskellige steder i centeret - blandt andet klods op af 
springvandsbassinet med cykkelstien som tilskuerareal. 
Dette har fostret ideen om at benytte en platform i selve

springvandsbassinet som scene. En cirkelformet og vand-
ret platform i springvandets bassin, som kan opfylde to 
formål - nemlig et meget simpelt spingvand i dagligdagen 
og unik scene ved særlige lejligheder. 

Rådhusscenen foreslås anlagt i direkte forlængelse af 
cykkelstien for at sikre optimale tilskuerforhold. Samtidig 
er der kig mod scenen fra de eksisterende restauranter/
caféer nærmest bassinet. 



MUSIKKEN INDTAGER BYRUMMET
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FIRE FORSKELLIGE HAVER OMKRING SPRINGVANDET
Omkring springvandet er der potentiale for at skabe 
fire forskellige haver knyttet til biblioteket, rådhu-
set, genoptræningscenteret og restauranterne. 

Ved rådhuset forelås anlagt en rådhushave, der 
bidrager til et nært og imødekommende miljø om-
kring rådhusets indgangsparti. 

Ved biblioteket og gymnasiet vil en bibliotekshave 
sætte fokus på viden og læring ved at skabe hyg-
gelige rammer for læselystne børn, unge og voksne 
både om dagen og om aftenen. 

Nord for springvandet foreslås anlagt en genoptræ-
ningshave som rummer træningselementer rettet 
mod fysikken og intelligensen, og som appellerer 
både til patienter og byens øvrige borgere.

Sydøst for springvandet mod centeret, restauranter 
og udskænkningsområderne skabes optimale ram-
mer for udeservering og ophold. 

Haverne skaber tilsammen veldefinerede rum og 
tilbyder forskellige funktioner til en bred vifte af 
brugere. Samtidig danner de en grøn ramme om-
kring springvandet vis oplevelsesmæssige kvaltet 
iscenesættes og udnyttes i haverne. 



SKÅRET OVER I TO DELE 
Passagen under S-togslinjen er ikke optimal i dens nuværende udforming. Passagen er mørk og grå og langt fra imødekommende at færdes i. Det er 
beklageligt, idet passagens tilstand er medvirkende til at skære centeret over i to dele. 

Som et led i udvikling af Stationspladsen og de øvrige frigjorte arealer bør passagen renoveres og nytænkes, således at den i videst muligt omfang 
falder naturligt ind i centerets forløb og miljø. En afgørende faktor er lys - særligt naturligt lys - og visuel forbindelse gennem passagen.  



VISUEL FORBINDELSE
Det foreslås, at bortfjerne de røde afskærmninger i byrummet, idet de skærmer for en visuel forbindelse mellem de to dele af Solrød Center. Arealerne 
inden for de røde afskærmninger rummer ikke nævneværdigt mange flere cykler end parkering vinkelret på den bibeholdte afskærmning mod den 
sænkede centersti. Den bibeholdte afskærmning foreslås udført i træmateriale. Alternativt kan den udføres i glas svarende til gelændre på trappen til 
stationen. Passagens areal spredes ud og der tilflyder mere naturligt lys. De fire markante betonsøjler foreslås beklædt med trælameller og/eller tilplan-
tet med klatreplanter. Der føres et bånd i belægningen gennem passagen. Der bør endvidere tilføres nytænkte lysklider i passagen.
 



Der er behov for renover-
ing eller opfriskning af mil-
jøet omkring passagen. 

Med forbillede i et anprist 
projekt i Måløv er det 
illustreret, hvorledes en 
svag lyssætning i væggene 
kunne løfte miljø og stemn-
ing. 

Et andet forslag kunne 
være beklædning af vægge 
med trælameller - even-
tuelt tillige med en svag 
lyssætning og/eller beplat-
ning. 

Det er opfattelsen, at alene 
det forhold, at passagen 
saneres og gøres bredere 
vil sikre et bedre naturligt 
lysindfald og højne stemn-
ing og miljø på arealet.

Det foreslåes som alterntiv  
eller som supplement at 
det opsættes infoskærme, 
som informerer om aktivi-
teter i Solrød Center. 

Passagen er trafikalt 
knudepunkt og en oplagt 
muligt for at henlede pas-
sagerernes opmærksom-
hed på aktiviteter i Solrød 
Center.  



ZONE-DIAGRAM
Punkter for potentiel samling

Adgang til og fra Solrødcenter

Område til centerudvilking

Cykelsti

STATIONSPLADSEN - AREAL FRIGJORT TIL UDVIKLING
Den frigjorte Stationsplads er en unik mulighed for at tænke stort og skabe et fyrtårn for byen og et udflugtsmål for hele familien - et varetegn for byen 
og eksponent for kommunens DNA, samt et mål for en tur i centeret, som ikke til en start har sin årsag i indkøb eller praktiske gøremål. De frigjorte 
arealer markeret med blåt kan - rigtigt anvendt - bliver starten til et ægte rekreativt område med kæmpe legeplads mod Mosevej. Mod Solrød Byvej er 
mulighederne mange måske bygning af høj kvalitet som kan huse et innovationshus eller andre videnserhverv. Alternativt kunne en biograf eller café/ 
restaurant kombineret med boliger bidrage til byliv i centeret udenfor almindelig åbningstid. Bustrafik m.m. skal stadig afvikles fra arealet, som derfor 
fortsat vil være et knudepunkt.



EN NY STOR AKTIVITETS- OG LEGEPLADS
Arealet mod syd og overfor Stationspladsen er i dag 
meget ekstensivt udlagt. Der er placeret fire cykelpark-
erings bure, mens resten af arealet i praksis ikke er i 
anvendelse. 

Det foreslås i stedet at anlægge en storslået legeplads! 
En legeplads helt centralt i centeret, som med garanti vil 
skabe liv og leg. Ambitionen er at pladsen skal være et 
udflugtsmål for familien. Solrød Kommune har allerede 
erfaringer fra projektet En voldsom omvej. 

En klar invitation til leg og motion i byrummet.

Cykelparkering er tænkt ind i pladsen, idet det foreslås 
mod Mosevej flere steder at etablere nye cykelparke-
ringspladser og samtidig etablere adgang til perron 
med en trappe mellem sporene direkte fra Mosevej. Når 
bortses fra de cykler, som holder i selve cykelburene, så 
holder der i praksis meget få cykler på hele det areal, 
som foreslås udlagt til legeplads. Omlægning af arealet 
vil derfor medføre bedre forhold for cykelparkering. 
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“En legeplads helt centralt i centeret, som med garanti vil skabe liv og leg. Ambitionen er at 
pladsen skal være et udflugtsmål for familien.”







Udvikling af stationspladsen er en unik mulighed for 
Solrød som by. Pladsen ligger absolut centralt for by-
livet, hvilket gør den nærværende og relevant for alle 
kommunens borgere. Pladsen ligger derudover lige for 
øjnene af de tusindevis af togpassagerer, som dagligt 
passerer gennem byen i S-tog. Rigtigt anvendt giver 
udviklingen af stationspladsen således mulighed for et 
gevaldigt løft til bylivet og erhvervslivet men samtidig 
et meget pænere ansigt udadtil. Solrød har som by 
brug for en stærkere profil udadtil og også dér vil plad-
sen kunne spille en central rolle. 
 
I dette oplæg anses opførelse af et stort varehus ikke 
for at være den bedste udnyttelse af de muligheder 
kommunen står med. Et stort varehus vil ikke bidrage 
til noget af ovenstående og det vil med stor sandsyn-
lighed heller ikke tage sig godt ud fra togvinduet. Det 
er muligt at et stort varehus på den ene eller anden 
måde vil påvirke detailhandlen i byen – måske endda 
positivt. Spørgsmålet er dog hvor længe det vil have en 
effekt i forhold til overordnede bevægelser der sker på 
detailhandelsmarkedet. Solrød Center vil aldrig kunne 
konkurrere på størrelse. 

Af en opgørelse foretaget af Børsen i december 2013 
fremgår det, at der er planlagt udvidelser af eksister-
ende indkøbscentre i Danmark med mere end 500.000 
m2. En stor del af disse udvidelser vil ske indenfor 35 
km fra Solrød. Andre opgørelser bekræfter den altover-
skyggende tendens om at internethandlen vokser år for 
år. Spørgsmålet er derfor om kommunen vil risikere at 
stå med en stor bygning, som om ti år reelt har udtjent 
sin funktion. 

Uanset om det vil gå eller ej, så er det dette oplægs 
udgangspunkt, at det ikke er flere og billigere varer og

varehuse, som vil fremtidssikre de eksisterende butik-
ker. Det er derimod et godt byliv, som fremtidssikrer de 
eksisterende butikker. Og et godt og bedre byliv opnår 
vi blandt andet ved at have mod til at gå egne veje og 
udvikle stationspladsen, herunder at tilfører Solrød Cen-
ter aktiviteter udenfor de almindelige åbningstider.
 
Udnyttelse af pladsen bør besluttes efter grundige 
overvejelser og oplægget indeholder ingen endelige 
forslag. Blandet mange ideer er kulturhus eller biograf 
eventuelt kombineret med boliger eller videnserhverv. 

En anden ide kunne være at udvikle en eller flere byg-
ninger omkring stationspladsen med udgangspunkt i 
iværksættere og entreprenørskab. Selvstændige erh-
vervsdrivende – store som små – er faktisk en del af 
Solrød Kommunes identitet – eller DNA. Andelen af 
borgere som er selvstændige på den eller anden måde 
er meget høj.
 
En rapport fra 2013 fra Erhvervsstyrelsen viser, at 
hele tre skoler i Solrød Kommune er i top ti blandt alle 
landets skolers andel af selvstændige udklækket de 
seneste 30 år. Listen toppes af en skole beliggende i 
Solrød Kommune. Det er et overordentligt stærkt træk 
i kommunen og en styrke. Solrød kunne i høj grad nyde 
godt af at profilere sig som en udpræget iværksætter-
kommune. I disse tider søger og definerer næsten alle 
egne og kommuner i Danmark sig som unikke. Nogle 
kommuner kan prale af at have spillet afgørende roller 
i Danmarkshistorien, af UNESCO beskyttede bygninger 
eller af topmoderne og hippe kunstmuseer. 

I Solrød kan borgerne med rejst pande sige, at Solrød 
har en udpræget innovations- og iværksætterkultur og 
at byens skoler understøtter kulturen. 

STATIONSPLADSEN - SOLRØD PÅ LANDKORTET

“En rapport fra 2013 fra Erhvervsstyrelsen viser, at hele tre skoler i Solrød Kommune er i top ti 
blandt alle landets skoler over største andel af selvstændige udklækket de seneste 30 år.”



INNOVATIONSHUS OG MEGET ANDET 
Innovation og virksomhedsetablering bør være centrale 
piller i kommunens selvforståelse – en del af kommun-
ens DNA og ikke mindst en stærkt fremhævet del af 
kommunens brand udadtil. De fremtidige krav til arbe-
jdskraftens uddannelse og kreativitet er stigende i en 
globaliseret verden og et innovationshus vil underbygge 
såvel interessen for ”fod under eget bord” som Solrød 
som attraktiv tilflytterkommune. Udvikling af byliv gå 
håndi hånd med vækst og attraktive arbejdspladser 
hovedsagligt indenfor de liberale erhverv.

Oplæggets grundide med at anlægge opføre en eller 
flere bygninger, som har innovation som tema er grun-
dlæggende at give denne væsentlige del af kommunens 
DNA en fysisk placering og en bygning som bærer af 
brandet. En bygning på et meget centralt placeret sted 
som til omverdenen signalerer og inviterer til etablering 
af egen virksomhed. 

Det er ambitionen at arealet skal emme af aktivitet og 
at bebyggelsen derfor skal anvendes på mange andre 
forskellige måder og af mange forskellige grupper.
 
Bebyggelsen skal fungere som virksomheds-/kontorho-
tel og dermed mod betaling stille faciliteter til rådighed 
for små og mindre virksomheder/iværksættere. De typ-
iske faciliteter indbefatter kontorinventar, mødelokaler, 
print/kopi, internet og forplejning i en nærmere aftalt 
udstrækning. En afgørende egenskab ved bebyggelsen 
vil naturligvis også være evnen til at skabe et inspire-
rende miljø blandt de virksomheder som bebor huset. 
Det skal derfor etableres fælles områder for netværks-
aktiviteter og socialisering.  

“Innovation og virksomhedsetablering bør være centrale piller i kommunens selvforståelse 
– en del af kommunens DNA og ikke mindst en stærkt fremhævet del af kommunens brand 

udadtil.”



Fra en del bebyggelsens stueetage foreslås det, at der 
skal drives en offentlig tilgængelig café med almindeligt 
madudbud. 

Caféen skal kunne tilgås såvel inde fra bygningen som 
udefra og i forhold til bebyggelsens brugere fungere 
som fast frokostleverandør. Caféen skal i øvrigt have til 
opgave at forestå servicering af mødelokaler og ar-
rangementer/selskaber i lokalerne. Modellen er allerede 
kendt fra mange andre steder i landet - blandt fra kom-
munalt drevne Væksthuse.

I forbindelse med udarbejdelse af dette oplæg er det 
kommet for en dag, at der i kommunne er flere mindre 
iværksættere, som mod deres vilje har lejet sig ind i 
lokaler i Greve eller Køge, men klart ville foretrække et 
sted med de samme faciliteter i Solrød.

Derudover skal bebyggelsen huse og opfylde nogle af 
de funktioner, som Solrød Kommune har defineret i de 
tidligere udbudsmateriale, herunder skal der indgå en 
kiosk eller lign. til billetsalg og der skal være faciliteter 
til buschauffører m.m. 

FUNKTIONER OG IDEER DER RÆKKER VIDERE
For at sikre en bred folkelig forandring af temaet i byg-
ningen og for at give et brand om iværksætteri endnu 
mere tyngde foreslås det til inspiration at alle skolebørn 
i Solrød Kommune i løbet af skoletiden fra 1. til 9. 
klasse har i alt fire gange temauger om iværksætteri.

Et innovationshus skal selsvagt spille en rolle i denne 
sammenhæng. Innovation og iværksætteri i folkeskolen 
har stærkt politisk fokus og der er betydelige økono-
miske midler at søge til at udvikle rammer og under-
visningsformer.

Bygningen og mødelokaler kan endvidere tænkes at 
kunne udgør velegnede selskabslokaler, medborgerhus 
eller sågar byrådssal. 

Beliggende i grønne omgivelser vil bygningen - ikke 
mindst hvis der sikres et gennemarbejdet og visionært 
arkitektonisk afsæt - kunne bibringe betydelige her-
lighedsværdi til området og til brugerne. 



DIVERSE SKITSEFORSLAG OG PLANTEGNINGER
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PLADS TIL EFTERTANKE 
Den eksisterende plads mellem stationen og Solrød 
Strandvej har ikke et klart defineret formål og den frem-
står uklar og livløs. Dertil kommer, at pladsen er skåret 
over af Centerstien. Selve stiens føring er kantet og 
uheldig for såvel cyklister som for pladsen. 

Det foreslås, at den eksisterende belægningen tages op 
og at der etableres en grusbelægning som dels giver 
pladsens udtryk ro og dels giver mulighed for at spille 

petanque - en sport som har stor tilslutning i kommunen. 
Det foreslås derudover, at Centerstien føres gennem plad-
sen i bløde buer.

Pladsen skal fremkalde ro og eftertænksomhed.

Pladsen ligger i tilknytning til kommunens ældrecenter og 
ambitionen er, at pladsen herefter skal benyttes flittigt af 
ældrecentrets brugere - navnligt i sommerhalvåret.



“Den eksisterende plads mellem stationen og Solrød Strandvej har ikke et klart defineret 
formål og den fremstår uklar og livløs.”
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“Det foreslås, at den eksisterende belægningen tages op og at der etableres en 
grusbelægning som dels giver pladsens udtryk ro og dels giver mulighed for at spille “



KIRKETORVET OG BIRKE ALLÉ
Området omkring og overfor Solrød Strandkirke er i ringe forfatning. Kirken er af høj arkitektonisk værdi og det er ærgeligt at denne værdi ikke kom-
mer til sin ret. De nyanlagte arealer til kundeparkering, vareindlevering og pap/skrald opbevaring mangler tydeligvis færdiggørelse, men denne færdig-
gørelse kræver særlig omhu for at tilføre stedet alvorligt tiltrængt æstetik. 

Det foreslås, at der foran kirken og ud på vejbanen anlægges en belægning, som tydeligt markerer, at kirken passeres og giver kirkebygningen mere 
plads. Det foreslås endvidere, at området på modsatte side af kirken kraftigt tilplantes, herunder med samme bøgehæk som i øvrigt omgiver kirken. 
Endelig foreslås det, at etablere en allé af birketræer langs hele Mosevej fra Solrød Strandvej og indtil S-togslinjen. Alle forslag har til formål at tilføre 
Solrød Strandkirke en tiltrængt indramning og skabe et rum af højtidelighed og værdighed, som bør kendetegne kirkens omgivelser. 





Solrød Strands Grundejerforening
Engvangen 14
2680 Solrød Strand
Kontaktperson: Jens Bang Liebst
Telefon: 29 40 50 00 
E-mail: jens@liebst.dk

Solrød Centerforening 
Solrød Center 70, 1 sal Område Q
2680 Solrød Strand
Kontaktperson: Nicoline Nybom
Telefon: 56 14 77 26 
E-mail: info@solrodcenter.dk

Denkbar Arkitektur
www.denkbar.dk


