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Den planlagte by
Da Avedøre Stationsby blev bygget, valgte man helt bevidst 
at kappe båndet til fortiden. Det var nemlig en del af den 
moderne ideologi, at indbyggerne i de nye og moderne 
byggerier ikke skulle tynges af traditioner og tidligere tiders 
socialle forskelle. Byen blev derfor bygget på næsten helt
jomfruelig jord, da man rev alle bygninger på stedet ned og 
samtidigt fjernede metertykke jordlag. 

Planen for området blev organiseret ned til mindste detalje. 
Bl.a. lavede man en omfattende regulering af trafikken, der 
bl.a. betød, at man adskilte blød og hård trafik. Sammen med 
de moderne lejligheder, lækre grønne områder og hyggelige 
legepladser var det tænkt som et godt sted for børn at vokse 
op, og byen blev da også i høj grad beboet af unge familier. 
Hertil kom også, at man havde valgt at anlægge et 
institutionsbånd tværs igennem byen. Her blev bl.a. opført 
børnehave, skole, svømmehal og kirke. 

Store Hus

Store Hus er Stationsbyens vartegn, og som den sidste del 
af bymuren mod øst tårner højhuset sig op som en markant 
udkigspost over hele byen.

Arkitekten bag Avedøre Stationsby, Ole Buhl, ønskede at 
eksperimentere med lejlighederne og gøre alle 12 etager  lige 
attraktive at bo i. På de øverste 10 etager er lejlighederne 
forskudte, så man fra entreen enten gik op eller ned til sin 
lejlighed. Beboerne fik samtidigt også en fantastisk udsigt til 
vandet mod sydvest og til København mod øst. Huset skulle 
samtidigt være multifunktionelt, og butikstorvet i den neder-
ste etage skulle være et samlingspunkt for alle 
Stationsbyens indbyggere.

Avedøre Stationsby
Avedøre Stationsby er et af de bedste eksempler på 
velfærdsstatens totalplanlagte byer. Byen blev planlagt i 
1968 som den inderste by i Køge Bugt planen fra 1961, og 
blev samtidigt et af Hvidovres nyskabende 
almenboligbyggerier.  

En stigende velstand og individualisme, der opstod i løbet af 
1950’erne, krævede, at der skulle bygges nye og varierede 
boliger. Avedøre Stationsby er derfor i dag en blanding af en 
lang række forskellige boligdrømme. Byen spænder fra 
toværelses lejligheder og penthouse i højhuset og 
femværelses i rækkehusene, så byen således har plads til 
både enlige, men også større familier.

Fingerplanen

Efterkrigstidens København var præget af massiv 
boligmangel og elendige boligforhold. Mørke og fugtige 
lejligheder i 2. og 3. baggård med lokum i gården var ikke 
ualmindeligt. Med ”Fingerplanen” fra 1947, kom der en plan 
for, hvordan hovedstadsmetropolen skulle vokse i tiden efter 
2. Verdenskrig. Idéen med planen var, at fremtidige 
bebyggelser skulle placeres langs S-banerne, der ville strække 
sig ud i omegnen fra København som fem fingre på en hånd. 
Boligbyggeriet skulle koncentreres omkring 
S-togsstationerne, og dermed kunne beboerne i forstæderne 
nemt transportere sig mellem bolig og arbejdsplads. De 
grønne områder mellem fingrene var et centralt element i 
fingerplanen. Folk skulle nu ud til lys, luft og grønne områder. 
Planen  for Køge Bugt, altså tommelfingeren, blev vedtaget i 
1961.

Tæt-lav bebyggelserne

Stationsbyen fortæller om 1960’ernes velfærdsstat og 
velfærdssamfundets historiske mission for at skabe et nyt 
sammenhold og fællesskab mellem danskerne, og 
rækkehusenes tætte bebyggelse udtrykker bl.a. denne 
fascination af det sociale. 

Tæt-lav byggeri var et opgør med tidligere dansk byggestil. 
Husene blev set som et alternativ til højhuse og parcelhuse, 
men hentede inspiration fra begge. Man kombinerede det 
nære naboskab fra lejlighederne med parcelhusets lave 
byggeri med mulighed for egen have, for beboernes vej til 
grønne områder skulle stadig være kort, og derfor har alle 
rækkehuse egen gårdhave.  

Avedøre Kirke
Ved den vestlige ende af institutionsbåndet ligger Avedøre 
Kirke. Kirken blev helt bevidst opført som en modsætning til 
det betonbyggeri, der ellers var udbredt i byen. Man valgte i 
stedet at bygge kirken i rød-brune teglsten og dansk 
kvalitetshåndværk, for hermed at vise kirkens helt særlige 
karakter.  Kirkekomplekset er samtidigt omhyggeligt 
gennemført med en hyggelig central gårdhave.
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