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BEVARINGSPLANLÆGNING

Kommuneatlasset i planlægningen

Med kommuneatlasset har Hvidovre fået et solidt 

grundlag for at fastholde og udvikle de særlige 

kvaliteter og bevaringsværdier, der fi ndes i bymiljø-

er, bebyggelser og bygninger i kommunen. Det er 

herefter op til Kommunalbestyrelsen, forvaltninger, 

boligforeninger og boligselskaber samt den enkelte 

grundejer, at handle på en måde, der sikrer de arki-

tektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, også i 

fremtiden. Det er Kommunalbestyrelsen, der ved-

tager, hvorvidt et bymiljø, en bebyggelse eller en 

bygning er bevaringsværdig. 

Følgegruppen opfordrer til, at de registrerede beva-

ringsværdier i kommuneatlasset for såvel bymiljøer, 

bebyggelser som bygninger sikres både bevaring og 

fornyelse i den fremtidige kommune- og lokalplan-

lægning samt efterfølgende byggesagsbehandling. 

Der skal samtidig i planlægningen tages et særligt 

hensyn til de kulturhistoriske træk i kommunen.

Præmiering af bygninger og anlæg 

1958-2000

Hvidovre kommunes udvalg for præmiering af 

bygninger og anlæg har eksisteret siden 1958. Ud-

valget vurderer én gang om året det forudgående års 

ny- og ombyggeri med henblik på at præmiere gode 

og smukke eksempler af arkitektonisk høj værdi. 

Udvalget består af borgmesteren, to medlemmer af 

Kommunalbestyrelsen og tre arkitekter udpeget af 

Danske Arkitekters Landsforbund samt uden stem-

meret kommunaldirektøren, teknisk direktør og 

planchefen.

Formålet med udvalgets arbejde er at fremme god 

arkitektur ved at vise anerkendelse over for byg-

herrer og disses rådgivere, som sammen har gjort en 

indsats for at realisere byggeri af høj værdi, samt at 

skabe opmærksomhed om de gode eksempler. 

Udvalget vurderer alle slags bygninger, som bolig-

bebyggelser, kirker, erhvervsbygninger, institutioner, 

butiks- og idrætscentre m.m.

Nedenfor er vist 3 eksempler på bygninger, som er 

blevet præmieret med diplom og indmuringsplade. 

Følgegruppens anbefalinger 

Bygningsforbedringsudvalg

Følgegruppen gør særligt opmærksom på Kommu-

nalbestyrelsens muligheder for at nedsætte et byg-

ningsforbedringsudvalg, så der kan ydes økonomisk 

støtte til kvalitativ bygningsvedligeholdelse af de be-

varingsværdige bygninger.

Arkitekturpolitik

Følgegruppen anbefaler videre, at der tages initiativ 

til at udarbejde en arkitekturpolitik for at gøre Hvid-

ovre til en smukkere by. En bevidst arkitekturpolitik 

skal være med til at fremme indsatsen blandt bygge-

riets parter og styrke borgernes interesse for god 

arkitektur.

Følgegruppen anbefaler desuden, at der i de følgende 

emner bør tages et særligt hensyn til den fremtidige 

planlægning.

Gammel Køge Landevej

De bevaringsværdige bebyggelser og bygninger langs 

Gammel Køge Landevej bør sikres, bl.a. gennem ret-

ningslinier for facader og skiltning langs vejen. 

Beringparken er en meget homogen og iøjnefaldende 

bevaringsværdig etageboligbebyggelse langs Gam-

mel Køge Landevej. De enkelte blokke fremstår i 

dag i forskellige gullige farvenuancer. Af hensyn til 

det meget sammensatte udtryk, som hele Bering-

parken er karakteriseret af, bør også farveholdningen 

samstemmes, eventuelt ved at hele bebyggelsen 

antog den oprindelige gule farve.

Hvidovrevej

Hvidovevej, som er en af de ældste veje i kommu-

nen, bør styrkes som kommunens lokale bygade og 

gøres mere urban. I dag er vejen præget af forskelli-

ge boligtyper fra forskellige perioder, indkøbscentre 

og andre funktioner, som gør, at Hvidovrevej ikke 

opfattes som særlig sammenhængende. 

Ved opførelse af nyt byggeri langs Hvidovrevej er det 

vigtigt, at der skabes en byarkitektonisk helhed. Her-

ved bevares og styrkes gadestrækningens karakteri-

stiske facaderytmer og varierende bebyggelse. Lokal-

plan 001 for facader og skilte, er et godt skridt mod 

at skabe velfungerende byrum langs Hvidovrevej. 

Hvidovregade

Modsætningerne mellem Hvidovregades få gamle 

bygninger og det moderne etageboligbyggeri er 

tydelig. Det krumme forløb er karakteristisk for 

Hvidovregade og anbefales styrket i den fremtidige 

planlægning. Det anbefales også her, at afgrænsnin-

gerne mod gaden i den fremtidige planlægning ud-

gøres af hække og levende hegn i øvrigt, idet plan-

keværker, som ses på fl ere forløb, virker fremmede i 

sammenhængen.

Sct. Nikolai Kirke på 
Strøbyvej blev præmi-
eret i 1961. Arkitekt: 
J. O. von Spreckelsen.

Ældreboliger på Krogstens Allé blev præmieret i 1999. 
Arkitekt: Frederiksen & Knudsen

Enfamiliehus på Femagervej blev præmieret i 1992. 
Arkitekt: Chresten Christensen



Harrestrup Å

Harrestrup Å er stort set utilgængelig og usynlig fra 

boligblokkene, der ligger øst for Hvidovregade. Dog 

anes åen på grund af den høje træbevoksning langs 

denne. Området kunne udnyttes rekreativt ved at for-

midle adgangen til åen og de tilknyttede grønne om-

råder. Fra Hvidovregade kunne der etableres forløb 

af grønne kiler ned til åen.

De grønne områder

Inde i byområdet er der en række kommunale, min-

dre parkanlæg og grønne områder. De mange parcel-

husområder med deres haver er ligesom en del af 

række- og etagehusbebyggelserne, som er bygget op 

omkring smukke grønne strøg, medvirkende til at 

give kommunen et grønt præg. 

Vestvolden og de øvrige grønne områder, herunder 

“Hesteskoen” rundt om Hvidovre, er fredet. Den 

grønne kile strækker sig fra Vallensbæk, over Vest-

volden og Avedøresletten mod øst ind til grænsen 

mellem landzone og byzone øst for Byvej.

Det anbefales, at den nuværende grænse mellem 

landzone og byzone fastholdes. Desuden anbefales, 

at de nævnte grønne områder fastholdes som tilgæn-

gelige værdifulde rekreative åndehuller såvel i by-

området som i naturområderne.

Internettet

Følgegruppen anbefaler, at kommuneatlasset bliver til-

gængeligt på Internettet. Herved skabes mulighed for, 

at borgerne og andre, der er interesserede i kommunes 

bevaringsplanlægning, kan søge oplysninger om be-

varingsværdierne i kommunen. Det kan efterfølgende 

vurderes, om der skal være oplysninger om de enkelte 

bygninger, fotos af bygninger, fl ere historiske kort og 

senere i planlægningen information om kommune-

planen og lokalplaner samt byfornyelsen m.m.
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Parcelhuskvartererne

I parcelhuskvartererne fi ndes mange vidnesbyrd om 

god arkitekturforståelse i form af små enklaver af ens-

artede bebyggelser, men som helhed er kvarterernes 

bygninger meget forskelligartede med hensyn til arki-

tektur og placering på grunden. I takt med at den om-

givende beplantning er groet til, er der skabt en række 

mere helstøbte og homogene parcelhuskvarterer.

I dag har mange af de ældre parcelhuse fået påbyg-

get en udestue eller et vindfang, skiftet tegltaget ud 

med et nyt tag af fremmed materiale, eller skorste-

nen er fjernet. Derved har mange af de robuste byg-

ninger helt ændret deres oprindelige karakter.

En fastholdelse af parcelhuskvarterernes arkitektoni-

ske særpræg og bebyggelsesmæssige sammenhæng 

kan styrkes ved fastsættelse af retningslinier om 

materiale- og farveholdning ved om- og tilbygning.

Der er behov for en generel rådgivning og informati-

on i forbindelse med byggearbejderne. Denne ind-

sats bør ligeledes styrkes i forbindelse med opførelse 

af nye elementer som carporte, garager og andre 

bygninger på grunden. 

Rækkehus- og etageboligkvartererne

Efterkrigstidens etage- og tæt-lave boligbebyggelser 

i kommunen er generelt af høj arkitektonisk værdi. 

Der bør lægges vægt på at sikre en større opmærk-

somhed og omhu ved om- og tilbygninger, herunder 

valg af materialer og farver, således at de arkitekto-

niske kvaliteter og forskelligheder i de enkelte kvar-

terer bliver bevaret. 

Behandlingen af fri- og fællesarealerne bør inddra-

ges, som en væsentlig del af det samlede bebyggel-

sesmiljø. Fremtidige ændringer bør respektere det 

oprindelige arkitektoniske udtryk, hvilket ikke bør 

forhindre, at der eksperimenteres med både form og 

funktion.

Landsbyen Avedøre

Det tilbageværende landsbymiljø anbefales bevaret 

og understøttet. Desuden er det vigtigt, at landsbyen 

genvinder noget af sin oprindelige karakter. Den be-

varende lokalplan for landsbyen fra 1982 anbefales 

revideret ud fra de nævnte hensyn.

Phønixhusene

Det anbefales, at der udarbejdes en bevarende lokal-

plan for Phønixhusene langs Brostykkevej for at 

fastholde og sikre de bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bygningsdetaljer i 
Avedørelejren. Fra Designmanualen for 
Avedørelejren.




