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12 forskelligfarvede højhuse udgør, sammen med en omkringliggende 
tæt-lav-bebyggelse, Brøndby Strand Parkerne, der står som et vartegn 
på Vestegnen. I fem af de ikoniske højhuse har man dog fundet den 
sundhedsskadelige miljøgift PCB, og derfor skal de rives ned. 

Byens Netværk var taget til Brøndby Strand Parkerne for at opleve et af 
de (næsten) rømmede højhuse, før det forsvinder. Samtidig var vi rundt 
i området for at se og høre om Brøndby Strands historie som et af 
Danmarks største byudviklingsprojekter til dato.

Da Brøndby Strand blev bygget i årene fra 1950-1980, var det en 
mulighed for at afprøve de nyeste ideer inden for byudvikling. En af de 
ideer, der var oppe i tiden, var at adskille hårde og bløde trafikkanter 
ved at løfte bilerne over et grønt stisystem for cyklister og gående. De 
aflukkede stisystemer har dog senere vist sig at skabe utryghed og 
problemer med at finde rundt, hvorfor det også er noget man ser på i 
udviklingsplanerne for området. Planen skal blandt andet gøre 
vejsystemerne mere overskuelige og trygge samtidig med, at 
bebyggelserne skal energirenoveres.

Nedrivningen af de fem højhuse forventes at vare samlet set fem år og 
påbegyndes i 2020. 



Katja fra Byens Netværk bød velkommen, hvorefter museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmusset 
og Ditte Clement Kristensen fra HP4 Kommunikation tog os med på en tur rundt i Brøndby Strand Parkerne.   



Trafikseparationen skærmer cyklister og gående mod bilerne, men de 
lukkede stisystemer har samtidig været med til at skabe utryghed. 



Datidens moderne byggemateriale: beton.
Farverne på husene er kommet til senere.



Rundt om højhusene ligger der tæt-lav-bebyggelser. Bebyggelserne er 
meget aflukkede og det er svært for en udefrakommende at finde rundt. 





En af de tomme lejligheder var midlertidigt indrettet som en pop-up udstilling 
om højhusenes historie. På væggene stod citater fra beboere om deres 
forhold til Brøndby Strand.



Udsigten fra højhusets 15. sal fejler bestemt ikke noget.



Tak for i dag.


