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MØDESTEDER
Samme år igangsættes midlertidigt forsøg i forhold til at 

udpege potentielle mødesteder. Et eksempel kunne være 

at opstille en kaff evogn og nogle fl ytbare opholdsmøbler 

på udvalgte steder i en begrænset periode, hvorefter 

opstillingen fl yttes andet sted hen. Dette skal suppleres 

med byrumstællinger, således at forsøget kan bruges til at 

vurderer potentialer i forhold til mødesteder.

Begge dele vurderes at kunne gøres for de ca. 4 mio. kr. der er 

afsat i Vækstpuljen i 2018.

2019
MØDESTEDER
På baggrund af arbejdet med midlertidig mødesteder, 

udarbejdes der en plan der prioriterer det kommende 

arbejde med mødesteder. Planen skal svare på hvor der er 

potentialer for mødesteder og hvad de skal kunne. 

ÅBNE FACADER
Der indledes et samarbejde med Handelsforeningen i 

Bagsværd og en evt. citymanager. Formålet er at få åbnet 

facaderne op på centrale steder, som led i arbejdet med 

mødesteder og opholdsarealer, ud fra et fælles mål om 

at få mere byliv i bymidten. Et samarbejde vil være en 

forudsætning for, at en omlægning af Bagsværd Torv, År 

2000 pladsen og det hævede fortov på hovedstrøget vil få en 

mærkbar eff ekt, da en åbning af facaderne og en indtagelse af 

byrummet er væsentlig for at højne bylivet.

2020
BYRUM
Der indledes et samarbejde med den anden grundejer af 

Bagsværd Torv, i forhold til en evt. omlægning af Bagsværd 

Torv.

Projektering af Bagsværd Torv og År 2000 pladsen.

2021
BYRUM
Anlægsprojekt på Bagsværd Torv.

2022
BYRUM
Anlægsprojekt på År 2000 Pladsen

2023
GRØN VEJPROFIL
Træbeplatning på Vadstrupvej suppleres.  

2024
KLIMA
Der igangsættes et klimaprojekt for bymidten i samarbejde 

med Novafos. Klimaprojektet indarbejdes i den kommende 

projektering af hovedstrøget.

GRØNT HOVEDSTRØG
Der igangsættes en projektering af hovedstrøget (Bagsværd 

Hovedgade), inkl. udvidelse af fortov ved eks. butikscenter. 

Sidstnævnte vil kræve, at der forud er en dialog med 

detailhandlen i det eksisterende center i forhold til at en 

forudsætning for at Gladsaxe Kommune udvider fortovet er, 

at detailhandlen åbner op ud mod fortovet. 

2025
KLIMA OG GRØN BYDEL
Realisering af klimaprojekt for bymidten. Herunder 

supplering af træbeplantning på Bindeleddet.

GRØNT HOVEDSTRØG
Omlægning af vejprofi l på hovedstrøget, inkl. træbeplantning. 

Evt. suppleret med belysning der understøtter hovedstrøget. 

Dette bør ikke igangsættes før at arbejdet med letbanen er 

overstået, da det vil få betydning for fremkommeligheden i 

anlægsfasen. 

MØDESTEDER
Hovedstrøget suppleres med mødesteder, i form af mindre 

opholdsmuligheder hvor det er muligt.

2026
DIAGONALEN
Afhængig af takten i Bagsværd Bypark, laves der en plan for 

styrkelse af forbindelsen til diagonalen. 

grøn afgrænsning for bedre opholdskvaliteter

Bagsværd Hovedgade År 2000 pladsen

grøn midterhelle

begrønning 

begrønning 

grøn midterhelle

grøbe
Princip om grøn afgrænsning af År 2000 pladsen

Princip om begrønning af krydset

HANDLINGSPLAN 

Realisering af Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte, er en 

længerevarende proces der vil strække sig over fl ere år. Der 

er kun afsat midler i form af 4. mio. kr. til år 2018. Realisering af 

den resterende del vil kræve, at der afsætte midler i det 

kommunale budget. Derudover er der en del andre projekter 
der påvirker en realisering af Helhedsplanen, som fx det 

kommende klimaprojekt i Bymidten. 

Derudover vil en realisering af Helhedsplanen på visse steder 

kræve, at det sker i et samarbejde med grundejere og 

detailhandlen.  

Handlingsplanen skal derfor kun ses som en foreløbig 

handlingsplan med nogle vejledende årstal.  

2018
GRØNT KRYDS

Det foreslås, at første skridt er at begrønne omkring krydset 

Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej/Bindeleddet. 

Det kan gøres ved at man fj erner belægningen i midterhellen 

på Bindeleddet og Vadstrupvej og beplanter med græsser og 

stauder, samt træer i henhold til Helhedsplanen.  

Samtidig fj ernes en del af den hårde belægning i kanten af År 

2000 pladsen, og der plantes træer i samme bund af græs og 

stauder, således at der skabes en grøn skærm af træer ud 

mod Bindeleddet og Bagsværd Hovedgade. 

Det vil kunne give et hurtigt og synligt resultat i bymidten. 

Samtidig vil det kunne belyse hvad en grøn afgrænsning af År 

2000 pladsen kan betyde for opholdskvaliteterne i 

byrummet.  

Dato 13.11.2017

Skitse af ’det grønne kryds’




