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Fremtidens Nivå Bymidte



Bebyggelsesplan Etape 1.
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Centralt i etape 1, på KFI’s arealer, er de to nye dagligvarebutikker placeret, med indgange 

mod nord for optimal synlighed fra Nivåvej.

På dagligvarebutikkernes øvrige facader, orienteret mod bystrøget, placeres udvalgs-

varebutikker, fitnesscenter (eller anden udadvendt funktion) samt fællesfunktioner til 

boligerne.

Ovenpå dagligvarebutikkerne bygges boliger omkring et hævet, fælles gårdrum der ko-

bler sig på det nye bystrøg via en vestvendt siddetrappe.  

Stationen kobles til det eksisterende bibliotek, apotek, butikker mm. via et nyt bystrøg, 

der skal danne rygrad for den nye Nivå Bymidte. 

Bystrøget udlægges som et shared space primært for bløde trafikanter, men med 

mulighed for at bilister kan sive igennem.  

Boligbyggefelter udlægges omkring stationen for at gøre stationsområdet mere trygt og 

med udadvendte funktioner i stueetagen, herunder udvalgsvarebutikker og boligernes 

fællesfunktioner såsom festlokale, cykelværksted, vaskeri eller lignende.

Ligeledes udlægges boligbyggefelter i den nordlige del af planen ud mod den nye grønne 

bynatur og bygaden



Visualisering fra Nivåvej



Byggefelter Etape 1.
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Placering af funktioner i stueetagen

Boliger

Dagligvarebutikker

Varegård

Udvalgsvarebutikker og service

Erhverv, service eller udvalgsvarebutikker

Fælles, off entlig funktion eller udvalgsvarebutikker

(kan være midlertidige)



Trafik Etape 1.
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1:2000

Bygade

Bystrøg (shared space)



Parkering Etape 1.

byggefelt parkeringspladser:

1: 20 pladser

2: 20 pladser

3: 94 + 52 pladser*

4: 8 pladser

5: 25 pladser

6: 12 pladser

7: 8 pladser

Total: 239 pladser

*Boliger dobbeltudnytter med pendlerpladser

og dagligvarebutikspladser.
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Kantzone Bygade
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Kantzonen langs bygaden er den buff er der adskiller det 
off enlige rum med den private bolig. Kantzonen udlæg-
ges i 1,5-3 meters bredde. 
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Kantzone Bystrøg

1:2500

1:2000

Bygade

Kantzonen langs med bystrøget er en fleksibel zone som 
giver plads til udeservering, udvalgsvarer, udstilling og 
andre off entlige aktiviteter som knytter sig til stueeta-
gens funktioner. 
Overgangen fra shared space til kantzone markeres 
med bænke eller anden byrumsinventar og evt. skift i 
belægningsfarve eller type.

Kantzone Supermarkedvitetsplads Shared spaceaktivitetzone



Kantzone Bynatur
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Boligernes kantzone mod den grønne bynatur, består 
af det private uderum/terrasse og en zone på 1-2 me-
ter af lav beplantning, som markerer overgangen mel-
lem off entlig og privat, uden at skærme for den passive 
overvågning. 

Grøn sti Privat 
kantzone

Bolig



Kantzone “særlig”
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Denne særlige kantzone er vigtig i forhold til at afgrænse  
bynaturen fra parkeringsarealet for dagligvarebutik-
kerne. 
Her forstærkes kanten af et vertikalt element. Eksempel-
vis en lang bænk, en klatrevæg eller en væg hvor det er 
tilladt at lave streetart og grafitti. 
Elementet skærmer desuden for billygter fra parkering-
spladsen mod boligerne.

Grøn sti Særlig 
bearbejdning

af kant

P-areal



Etagemeter bolig Etape 1.

Etagemeter bolig:

1: 2550 m2

2: 2340 m2

3: 3750 m2

4: 1115 m2

5: 1390 m2

6: 825 m2

7: 940 m2

Total: 12910 m2

1:2000



Etagemeter øvrig Etape 1.

Etagemeter 

dagligvarebutikker:
3: 2950 m2

Fitness:
3: 930 m2

Udvalgsvarebutikker, off entlige funktioner,
 og fællesfunktioner.
(kan være midlertidige): 

2: 150 m2
3: 500 m2
4: 275 m2
5: 410 m2
6: 150 m2

Total: 5365 m2
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Afstand til varmecentral Etape 1.
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Referencer tegl

genbrugstegl

skærmtegl

røde mursten

brune mursten

gule mursten

relieftegl



Referencer boliger

rækkehuse

ejerboliger

andelsboliger

lejeboliger

Byhuse

lejligheder

ungdomsboliger

bofællesskaber

karréhuse

plejeboliger



Referencer bynatur

regnvandshåndtering

aktiviteter i det grønne

bynatur i gaden

rekreation



Referencer bystrøg

shared space

aktiviteter

udstilling

udeservering


