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VA L B Y ’ S  S H O P P I N G C E N T E RINTRO TIL - VALBY’S SHOPPINGHOOD 

STEDET HVOR DU SHOPPER, OPLEVER & MØDES MED VENNNERNE

Ideoplægget tager udgangspunkt i nøgleordene: Imødekommende, inspireren-
de, autentisk, fællesskab, humor, nærværende og personlig. 
Med disse ord in mente vil vi gøre Spinderiet til Valbys personlige bydel, hvor 
nye rumlige tiltag sætter sanserne i spil og gør Valby til et bedre sted at leve og 
handle.  
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FIND VEJ - ZONEKORT &  FARVEPALETTE
Der mangler en overordnet systematik i skiltning og grafik. Hvilket betyder at 
det kan være svært at finde rundt i Spinderiet.

Vi foreslår:

• At tage udgangspunkt i en ny farvepalette, der kan bruges på tværs af 
wayfindingsystemer som zoneplan, parkeringsnedgange, piktogrammer og 
øvrige skiltning.

ZONEKORT - INSPIRATION
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FIND VEJ - GRAFIK & SKILTNING
Med udgangspunkt i ovenstående farvepalette og zonekort kan 
man arbejde med en gennemgående skiltning og grafik på tværs 
af forskellige wayfindingsystemer. 
Vi foreslår: 

• At arbejde med plakatsøjlen som et aktivt og fabulerende 
element inden for farvepaletten.

• At bruge piktogrammer svarende til de forskellige shopping 
kategorier som fortællende skilte, der byder velkommen til 
centret.

• At markere nedkørsel til parkeringsgaragen med Spinderiets 
bomærke og bilpiktogrammer der viser vej.

• At nyfortolke et gammelt gadeskilt som vejviser i området.
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CYKELPARKERING MED KARAKTER   

Gaden der løber langs med Spinderiet virker mere som en bagside til Spinderiet end 
den aktive handelsgade som den kunne være.

Vi er ikke er herre over butikkernes facadevinduer og udsmykning derfor foreslår vi:

• At skabe et rum til cyklerne via en visuel indramning der samtidig gør det lettere 
at finde sin cykel.

• Med forskellige shopping piktogrammer at flytte flokus væk fra den kedelige faca-
de og skabe en naturlig gangpassage. 
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VELKOMST - FRA TOGET
Indgangen til Spinderiet fra Valby Station fremstår rodet og som en bagind-
gang, hvor logoet forsvinder til fordel for Burger King’s.

Vi foreslår:

• At man flytter logoet fra facaden og henover indgangen. 

• Træer plantes eller stilles på en række på øverste flise niveau, så de danner 
en grøn mur mod cykelparkeringen mod banen. 

• Det uheldige advarselsstativ udskiftes med en anderledes bænk, der samti-
dig afhjælper problemet med de forskellige niveauer i belægningen.

Disse 3 enkle tiltag vil skabe en mere rolig og indbydende velkomst til Spinde-
riet. 
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Torvet og de tilstødende gader mangler nogle identitetsskabende 
greb, der giver karakter og personlighed til Spinderiet.

Til torvet foreslår vi:
• At skabe et niveaudelt siddemøbel, der visuelt binder de to lam-

per sammen og dermed skaber rum for de oplevelser og funktio-
ner, der skal være på pladsen.

• En fast løsning, der rummer både siddepladser og beplantning, vil 
skabe den atmosfære og oase som Spinderiet efterlyser.

Til hovedstrøg og tilstødende gader foreslår vi:
• At bruge eksisterende inventar, som lygtepæle og bænke, til at 

skabe små oplevelser/overraskelser og legende stop op-elemen-
ter i gadebilledet.

SPINDERIETS TORV & HOVEDSTRØG 

KYS

EKSISTERENDE BÆNKE - I NYE KLÆDER

NIVEAUOPBYGGET SIDDEMØBEL - MED SMÅ AKTIVITETER

EKSISTERENDE LYGTEPÆLE - MED LEGENDE NYE LEGENDE ELEMENTER

K Y S
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PORCELÆNSTORVET - AKTIVITET & LEG
Her er en stor tom plads der kalder på at blive aktiveret.

Vi foreslår at pladsen for tre tydelige områder:

• Hop & leg - til de legesyge børn der har brug for at brænde noget krudt af.
• Sving - en rumlig pavillon-konstruktion opstilles permanent. Heri kan ophænges gynger eller 

andre redskaber. Konstruktionen kan også bruges til stadeplads, f.eks til salg af juletræer.
• Spil & leg - her opstilles permanente bordtennisborde til fri afbenyttelse.
• Mobil have - der kan flyttes rundt på hele pladsen.
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SVING - GYNGER - PAVILLON KONSTRUKTION

SPIL OG LEG - F.EKS. FASTE BORDTENNISBORDE

MOBIL HAVE MED BÆNK
SPIL OG LEG - BASKETTRÆ
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