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Indledning 
Dette notat er en opsamling på konferencen ’En ny vision for Toftegårds Plads’ afholdt d. 14. 

januar 2017. Opsamlingen er et indspil i Valby Lokaludvalgs ønske om at retænke en vision for 

Toftegårds Plads og er struktureret efter følgende afsnit: 

• Pladsens rolle i Valby/København: beskriver de store linjer i en vision 

• Pladsens funktion: beskriver de mulige funktioner pladsen kan indeholde for at udfylde 

sin rolle 

• Pladsens karakter/stemning/rummet: går mere konkret ned i, hvordan pladsen kan tage 

sig ud i fremtiden 

• Særligt om pladsens opdeling i en nordlig og sydlig del: nogle betragtninger om de 

forskellige forudsætninger, der er til stede på pladsens to dele 

 

Disse første afsnit er en redigeret sammenfatning blandet med uddybende forklaringer og 

argumenter. 

 

Herefter følger et afsnit, der lister en række konkrete ideer, der kom frem under 

samtalebordene på konferencen. Disse ideer er kun i begrænset omfang redigeret. 

 

Notatet afsluttes med nogle faglige overvejelser ift. formulering af fremtidig vision og strategi for 

Toftegårds Plads.  
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Rolle i Valby/København: 

Toftegårds Plads kan i fremtiden blive et kulturelt knudepunkt – et mekka, der er med til 

retænke kultur ved at forene det finkulturelle med det folkelige, det skabende, kultur skabt af 

amatører. Retækning af kultur i forhold til både finkultur og kropskultur. Et mekka hvor byens 

og bydelens multikulturelle karakter kan komme til udtryk – udspille og udvikle sig.  

Ideen om et kulturelt mekka bygger på følgende: 

— At videreføre de potentialer der findes på pladsen/i bydelen i dag med kulturhus, 

ungdomshus, teater, bibliotek osv. 

— At konsolidere disse institutioner og opnå en højere grad af synergi ved at de tænkes 

sammen på samme sted og kan gøre brug af samme faciliteter og ikke mindst det 

samme byrum. 

— At samlokaliserigen og Toftegårds Plads som omdrejningspunkt kan være en anledning 

til at retænke og videreudvikle de institutioner, der vil have til huse her.  

— At et sådan kulturelt knudepunkt vil forankre Toftegårds Plads i dens lokale kontekst og 

tilføre den et særpræg. 

— At pladsen med årene kan udvikle sig til både at være et knudepunkt mellem forskellige 

dele af Valby men også på sigt kunne tilbyde noget særligt i forhold til København mere 

generelt. 

 

Pladsens funktion:  

— Toftegårds Plads skal fungere som en velkomst til det kulturelle knudepunkt. Det 

byder, at der skal være en klar sammenhæng mellem pladsen og de omkringliggende 

bygninger, hvor livet inden i bygningerne er med til at berige pladsen, samtidig med at 

pladsen naturligt kan bruges til nogle af de aktiviteter, der foregår i de omkringliggende 

institutioner. Ift. alle andre byrum i Valby har Toftegårds Plads en sådan størrelse, at den 

kan danne ramme om større events. Det er oplagt at bibeholde denne mulighed i 

fremtiden (se også under ’skalaforhold’ nedenfor).  

— Som knudepunkt skal Toftegårds Plads desuden fungere som et forbindelsesled 

mellem forskellige dele af Valby. Det betyder bl.a. at den indgår i et netværk af gang- 

og cykelforbindelser i bydelen. I dag foregår al trafik på kanten af pladsen, men pladsen 

kan med fordel tilbyde alternative forbindelser gennem byrummet, der vil bidrage til at 

gøre pladsen mere levende, når der ikke foregår planlagte aktiviteter, samt bringe folk 

tættere på og nysgerrige i de kulturelle tilbud, der findes i de omkringliggende 

bygninger. Helt konkret er det oplagt, at cykel/gangstien hægter sig op på Hønsebroen 

og forbinder syd på mod Ny Ellebjerg og vest mod Maskinfabrikken, Grønttorvet og 

Kulbanekvarteret.  

— En tredje vigtig funktion for Toftegårds Plads er at kunne tilbyde noget i sig selv. Dette 

kan ske ved at sætte fokus på kropskultur i form af at tilbyde forskellige 

bevægelsesmuligheder og sanseindtryk, der kan nydes af såvel brugere som 

forbipasserende. Bevægelsesmuligheder og sanseindtryk kan integreres som 

interessante byrumsinventar og -belægninger.  
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Særligt om Toftegårds Plads Nord og Syd: 

Toftegårds Plads består reelt af 2 adskilte pladser og bør i fremtiden også udvikles ud fra deres 

forskellige forudsætninger. Det synes oplagt at koncentrere de kulturelle aktiviteter på 

Toftegårds Plads Syd, hvor Toftegårds Plads Nord kan udvikles som supplement til den sydlige 

del med udgangspunkt i de kommercielle aktiviter, der findes i de bygninger, der omkranser 

pladsen mod nord og øst. Dernæst kan Toftegårds Plads Nord fungere som det rolige og grønne 

rum i modsætning til det potentielt mere pulserende og urbane rum på den sydlige del.  

 

Karakter/stemning/rummet: 

— Et afskærmet og veldefineret rum. Der var bred enighed om, at Toftegårds Plads i 

fremtiden skal have en eller anden form for afskærmning.  

I forhold til at give pladsen en anden karakter og stemning end i dag er det vigtigt, at der 

i fremtiden bliver skabt et mere veldefineret rum. Et rum, der ikke bare flyder ud i trafik, 

men et rum, hvor man afskærmes mod trafikken.  

— En plads med menneskelig skala. Mange udtrykte ønske om mindre rum på pladsen.  

Selv med afskærmning vil der stadig være tale om et meget stort rum, og pladsen kan 

med fordel brydes op i mindre rum, så der skabes reelle invitationer til ophold med læ 

og noget at kigge på.  

— En fleksibel plads. Flere grupper understregede vigtigheden af en plads, hvor der kan 

flyttes rundt på byrumsinventar for at give mulighed for forskellige typer aktiviteter.  

En fleksibel plads, hvor opdeling i mindre rum gør pladsen anvendelig til hverdag, men 

samtidig er indrettet på en måde, der giver plads til de større events. 

 

Konkrete ideer fra samtalebordene: 

Funktioner/faciliteter omkring/på pladsen: 

 Boder 

 Legeplads 

 Teater 

 Koncertsal 

 Bibliotek 

 Parkering under pladsen 

 Butikker/handelsliv 

 Dele/bytte økonomi 

 Kommercielle aktiviteter: måske specialforretninger i stueetagen 

 Caféer understøtte kulturelle aktiviteter 

 Boldbur 

 Klatreskov 

 Parkour 

 Skaterbane 

 Svømmehal og bibliotek sammen 

 Udendørs scene 

 Cykellegebane/trafiklegeplads 

 Yoga/tai chi på nordlige del 



Side | 4  
 

 Loppemarked på nordlige del 

 Cykel/gangsti gennem pladsen 

Sanseindtryk: 

 Soppebasin, leg med vand på nordlige del 

 Forskellige belægninger: grus, græs osv.  

 Planter på bygninger 

 Træer 

 Farver 

Rum, design, afgrænsning: 

 Mindre rum: kroge, hjørner 

 Labyrinter 

 Glasvæg 

 Fjern p-pladser fra nordpladsen 

 Plante- og trækasser på hjul (mulighed for at adoptere en kasse) 

 Udstilling og installationskunst på pladsen 

 Belysning, tryghed 

 Grave veje/kryds ned 

 Funklende bygning(er) 

 Bro mellem de to dele af pladsen 

 

Aspekter der bør overvejes: 

 

I forhold til randbebyggelse skal man overveje følgende: 

— Hvordan kan pladsen stadig være åben og inviterende? 

— Hvordan kan man sikre en forbindelse til boligområdet på Maskinfabrikken? 

— En evt. randbebyggelse skal bibeholde gode solforhold på pladsen 

— Hvordan åbne stueetager og adskillige indgange kan bidrage til livet på pladsen 

— Randbebyggelsens forsider – både ud mod pladsen og mod de omkringliggende gader. 

En ny randbebyggelse vil i høj grad være med til definere gaderummene omkring 

Toftegårds Plads – og deres udformning og karakter er vigtig for Toftegårds Plads’ 

attraktivitet. 

— I fremtiden kan man forestille sig, at Gl. Køgevej får en mere urban karakter og det bør 

en evt. randbebyggelse være med til at understøtte. 

 

Generel kobling mellem byrum og stueetager:  

— En fremtidig omdannelse af Toftegårds Plads bør arbejde med, hvordan stueetager kan 

gøres mere transparente og aktive. Samtidig bør der arbejdes med kantzonerne – sådan 

at kobling mellem bygning og plads styrkes. Det gælder både på den sydlige del, men 

også den nordlige del, hvor forretningerne rundt om pladsen kan gøres til et langt større 

aktiv, hvis de integreres i rummet, eksempelvis i form af en belægning i niveau med 

fortovet.  

 

 

Pladsens skalaforhold: 
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— Toftegårds Plads har en potentiel vigtig rolle som et større byrum, hvor det er muligt at 

afholde større events. Samtidig er det dog vigtigt at en omdannelse af pladsen arbejder 

bevidst med at skabe mindre rum, der inviterer til ophold – hvis man er alene eller få 

personer.  

 

Parkeringsforhold ved Toftegårds Plads: 

— Evt. behov for fremtidig parkering i forbindelse med Toftegårds Plads må løses på en 

måde, der ikke skaber barriereeffekter på eller omkring pladsen. Ligesom en evt. 

parkering må tilgodese behovet for trygge opholdsforhold for folk i alle aldre.  

Pladsens forandringspotentiale:  

— I forhold til at tilgodese og udvikle Toftegårds Plads’ rolle i fremtiden kan det give 

mening at udvikle pladsen i etaper, hvor man både prioriterer, hvad der er vigtigst først 

men også overvejer, hvordan første skridt kan skabe grobund for at realisere visionens 

forskellige elementer i et længere tidsperspektiv.  

 

 

   


	Indledning

