
Hvidovre C - Ungdomsboliger

HVIDOVRE C - UNGDOMSBOLIGER
- 80 nye ungdomsboliger placeret på eksisterende parkeringshus

Nye ungdomsboliger i Hvidovre C
Hvidovre Stationscenter er beliggende ved Hvidovre station og Viger-
slevparken. I forlængelse af stationscenteret står et ældre parkeringshus 
opført som et stort hvidmalet betonskelet i to etager. Hvidovre Stations-
center har tilknyttet store parkeringsarealer, samt parkeringshus der står 
delvist ubenyttet i løbet af dagen. Om aftenen fremtstår hele området 
tomt og ubenyttet. 
Ved at bygge nye boliger ovenpå p-huset bibeholdes de nedre parkerings-
pladser samtidig med at centeret får tilført nye attraktive ungdomsboliger 
tæt på Station og indkøbsmuligheder. Derudover skaber boligerne en 
direkte forbindelse fra Vigerslevparken og  tilføjer liv til området selv når 
centeret er lukket.

• Boliger med 75 m til indkøbsmuligheder

• Boliger med 100 m til S-tog (12 min. til Kbh H)

• Boliger med 75 m til Vigerslevparken

• Boligerne skaber flere kunder til Centerets butikker

• Boligerne skaber liv og tryghed i et tomt og lukket område

• Billige at opføre, da der ikke skal støbes fundament og lign.

• CO2-forbruget minimeres når der bevares frem for at nedrives

Visualisering af de nye boliger med gangbroen til Vigerslevparken

Tværsnit gennem Hvidovre Stationscenter, parkeringshuset og Vigerslevparken 
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Eksisterende forhold - Set fra centerets parkeringsplads

Fremtidige forhold - Set fra centerets parkeringsplads

Antallet af personbiler vil i fremti-
den blive reduceret væsentligt.

Dette vil medføre halvtomme 
parkeringshuse, som typisk er 
opført i store svært nedbrydelige 
betonstrukturer.

Ved at bygge lette træbygninger 
på eksisterende betonstruktur 
kan der tilføjes nye billige og 
bæredygtige boliger.

Bygninger i 2 etager mod vest
indeholdende 30 boliger

Eksisterende gangbro til Hvidovre C med 
dagligvarebutikker, restauranter og træningscenter 

Fælles gård og haverum med fælles 
terrasser og ankomst for alle boligerne

Bygninger i 3 etager mod øst
indeholdende 50 boliger

Opgang til Hvidovre Station 
med 10 min til Kbh H.

Vigerslevparken

Gangbro til Vigerslevparken der forbinder 
parken og Hvidovre C


