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1. Indledning

Denne miljøvurdering og VVM-redegørelse (VVM = Vurderinger af Virkninger på 
Miljøet) er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Kildedal K/S, som ønsker 
at anlægge et ferie- og oplevelsescenter i Kildedal. Miljøvurderingen offentliggøres 
som bilag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 14.

Et anlæg, der er VVM pligtigt, kan ikke realiseres før der er tilvejebragt kommune-
plantillæg med retningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse (Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). Alle VVM pligtige anlæg er omfattet 
af et krav om en særlig tilladelse – i dette tilfælde en VVM-tilladelse.

Egedal Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 
nr. 14.

Grontmij | Carl Bro har for Kildedal K/S udført beskrivelser til VVM-undersøgelsen.

Der er desuden krav om, at kommuneplantillægget og lokalplanforslaget skal mil-
jøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 1398 af 22. 
oktober 2007 med ændringer ved lov nr. 250 af 31. marts 2009). VVM-redegørelsen 
udgør i princippet denne miljøvurdering, og er blevet suppleret med et kapitel om  
et overvågningsprogram, som er et krav i henhold til ovennævnte lov.

Da denne rapport er en miljøvurdering af et tillæg til den nye kommuneplan, der i 
skrivende stund foreligger som et forslag, vil tillæg til kommuneplan og lokalplan 
først kunne vedtages endeligt, når kommuneplanen er endeligt vedtaget.

1.1 Baggrundshistorie

Planens historie
Det ca. 90 ha. store projektareal har siden midten af 1970´erne været udlagt af 
den tidligere Stenløse Kommune til byudviklingsformål i form af administrative 
serviceerhverv og lettere produktion, og i den nordlige del desuden lager, en gros 
og lettere værstedsvirksomhed. Den sydlige del af arealet har været lokalplanlagt 
siden 1990, hvorved der har været mulighed for erhvervsbebyggelse i 3 etager og 
en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom.

Med den nye kommuneplan 2009-2021 for Egedal Kommune /1/ ændres områdets 
anvendelse til ferie- og oplevelsescenter.

Processen indtil nu og fremover
Egedal Kommune sendte i 2007 den kommunale del af projektarealet i offentligt 
udbud. I den forbindelse indkom der blandt andet et ønske fra en privat investor 
(Kildedal K/S) om at udvikle et oplevelsesområde med centerfaciliteter og tilhørende 
ferieboliger. Kommunalbestyrelsen så store muligheder i turisterhvervet, der kom-
bineret med kommunens andre erhvervsområder kan medvirke til et mere varieret 
erhvervsudbud. Samtidig kan projektet blive en attraktion for hele regionen og skabe 
synergier med andre erhvervstyper omkring Måløv knudepunkt og med arealerne 
på den nedlagte Flyvestation Værløse. På den baggrund besluttede kommunalbe-
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styrelsen at arbejde videre med forslaget om at udvikle et nyt plangrundlag for et 
ferie- og oplevelsesområde.

Kildedal K/S har, som en del af deres projektudvikling, fået udarbejdet en master-
plan /2/ for området af arkitektfirmaet Arkitema, og et idékatalog /3/, der beskriver 
muligheder for forsyning af området med el, varme og vand samt håndtering og 
afledningen af vand, med mindst mulige miljøpåvirkninger.

Debatfase
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29. august 2007, at offentliggøre debatoplægget for 
ferie- og oplevelsesområdet Kildedal med centerfaciliteter og overnatningsfaciliteter, 
som opstart på planarbejdet. Debatoplægget blev offentliggjort d. 4. september, og 
der blev afholdt borgermøde d. 18. september 2007. Frist for indsendelse af ideer, 
forslag og bemærkninger var d. 2. oktober 2007. Der fremkom 51 høringssvar, der 
blev sammenfattet og vurderet i hvidbog for VVM-redegørelse og kommuneplantil-
læg, Kildedal ferie- og oplevelsesområde, december 2008 /4/. 

Desuden blev der afholdt borgermøde den 2. februar 2009 og workshop den 2. marts  
2009 i forbindelse med offentliggørelse af masterplan/2/ for projektet.

Plan for det videre forløb
Denne VVM og miljøvurdering er, sammen med forslag til kommuneplantillæg, sendt 
i offentlig høring den 25. august 2009. I de kommende 8 uger er der mulighed for at 
komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser mod projektet.

Når høringsperioden er slut, vil de bidrag kommunen modtager, blive forelagt kom-
munalbestyrelsen, før der tages endelig stilling til projektet.

En samlet miljøvurdering
Ved lokalplanlægning kan en miljøvurdering, der følger VVM-reglerne også tilgodese 
kravene til miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 
når denne suppleres af et overvågningsprogram og høring af berørte myndigheder. 
Det er besluttet af Egedal Kommune at miljøvurdering og VVM-redegørelse for 
Kildedal ferie – og oplevelsesområde udarbejdes som én samlet miljøvurdering. 

Denne rapport udgør derfor både en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lo-
kalplan for det samlede areal, samt en VVM-redegørelse for det samlede projekt, 
som beskrevet i masterplanen/2/. I rapporten anvendes miljøvurdering som samlet 
betegnelse for vurdering af projektets påvirkning af miljøet efter både Lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og efter VVM-bekendtgørelsen.

Den indledende høring af berørte myndigheder efter Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer er foretaget i perioden fra den 11. juni til den 26. juni 2009. 
Kommunen modtog seks bemærkninger i den indledende høringsperiode. I bilag A 
findes et resumé af bemærkningerne. 

1.2 Læsevejledning

Rapporten indeholder indledningsvist en beskrivelse af baggrunden for projektet, 
planforhold i området og derefter en beskrivelse af projektet samt alternativer. 
Størstedelen af rapporten er herefter beskrivelse og vurdering af miljøkonsekvenser 
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af projektet i anlægs- og driftsfasen. Sidst i rapporten er et ikke-teknisk resumé, et 
afsnit med opsummering af afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram. Op-
bygningen af rapporten bygger på princippet om, at det i store træk skal være muligt 
at få en forståelse for de forskellige miljømæssige effekter ved at læse delafsnit.

Egedal Kommunes vurderinger kan læses i de enkelte afsnit og en sammenfattende 
vurdering kan læses i det ikke-tekniske resumé.
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2. Planmæssige forhold

Temaerne i Regionplan 2005 /5/ er optaget i Kommuneplan 2009-2021 for Egedal 
Kommune /1/på nær for vandkredsløbet hvor endelig vedtagelse af den statslige vand-
plan afløser regionplanens retningslinjer. Kommuneplanen henviser til de statslige 
retningslinjer for temaerne grundvand, vandindvinding, spildevand og overfladevand 
i Regionplan 2005 /5/. 

De udpegninger inden for projektområdet der kan blive berørt af projektet omfat-
ter:

• Byområde i byfingre (det ydre byområde)
• Transportkorridor
• Transmissionsledning for naturgas
• Råstofindvindingsområde for ler
• Beskyttet mose, eng og vandhuller
• Område med biologisk værdi – spredningskorridor
• Lavbundsarealer
• Område med særlige drikkevandsinteresser
• Kortlagt jordforurening
• Særligt følsomme landbrugsområder
• Særligt værdifuldt landbrugsområde
• Skovrejsning uønsket
• Grøn kile
• Kulturmiljø

De udpegede interesser behandles i VVM-redegørelsen.

Landsplandirektivet om afgrænsning og rammer for anvendelse af den grønne kile 
gennem Flyvestation Værløse /6/ supplerer de generelle rammer for de grønne 
kiler med specifikke rammer for anvendelsen af kilearealer indenfor Flyvestation 
Værløse. De generelle rammer skal sikre, at kilerne overvejende anvendes til 
almene friluftsformål og generelt friholdes for byggeri. De specifikke rammer skal 
sikre, at det åbne landskab fastholdes, at der ikke etableres gennemskærende 
veje eller støjende friluftsanlæg samt at området holdes åbent og tilgængeligt for 
offentligheden.

De nærmeste Natura2000 områder er den øvre Mølleådal med Farum Sø og 
Furesø samt Roskilde Fjord. Konsekvenser for disse områder er vurderet i afsnittet 
om natur.

Da projektområdet ligger tæt på to nabokommuner, har det været vigtigt, at 
der tidligt i forløbet blev etableret en god kontakt til nabokommunernes planan-
svarlige. Der har således været møder med nabokommunerne i forbindelse med 
udarbejdelse af masterplan og projektet har været drøftet med Furesø Kommune i 
regi om Hjortespringkilens forlængelse og med Ballerup og Frederikssund kom-
muner i forbindelse med Bycirkelsamarbejdet. Stiplanlægning, trafik og projektets 
afgrænsning samt mulige synergier med andre aktiviteter i udviklingsområdet 
Måløv knudepunkt har særligt været drøftet på disse møder.
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3. Projektbeskrivelse

3.1 Oversigtskort

Projektområdet er beliggende umiddelbart vest for og langs med Knardrupvej og syd 
for Knardrup landsby (Figur 1). Umiddelbart øst for projektområdet ligger nabokom-
munen Furesø og den nu nedlagte Flyvestation Værløse. Syd for området har Ballerup 
Kommune arealer, som er udpeget til grøn kile og yderligere mod syd arealer udlagt 
til erhvervsformål. Infrastrukturelt er Kildedal godt placeret, idet projektområdet har 
nærhed til Kildedal Station, den overordnede Frederikssundsvej og en kommende 
motorvejstilkørsel samt Tværvej.

Kildedal K/S har indgået købsaftale med Egedal Kommune om den sydlige del af 
projektområdet, og vil erhverve den nordlige del af området.

Projektområdet udgør ca. 90 ha og er beliggende dels i byzone (ca. 35 ha) og dels i 
landzone. Området består i dag primært af dyrket landbrugsjord. Jorden forpagtes, 
og der udøves således ikke længere landbrugsdrift fra de to gårde, der ligger i om-
rådet. Området gennemskæres af den private fællesvej Kalveholmvej, der betjener 
tre ejendomme vest for området ud til Knardrupvej. I forbindelse med en realisering 
af projektet skal der etableres en alternativ vejadgang til de tre ejendomme.

Figur 1  Ferie- og oplevelsescentret Kildedal kommer til at ligge i den østlige del af Egedal 
Kommune – helt op til Furesø og Ballerup kommuner.
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Området udmærker sig ved et meget kuperet terræn. En slugt af lavtliggende arealer, 
beliggende ned til kote 6 på de laveste steder, indeholder mose, vandhuller, småsøer 
og lavbundsbevoksninger. Her fra stiger terrænet op til kote 21 på de højeste steder. 
Variationerne i terrænet skaber flere naturlige og unikke udsigtskiler både på tværs 
og på langs af arealerne – en kvalitet der understøttes med projektets disponering 
af området.

3.2 Baggrund for projektet

Projektets vision er at skabe et ferie- og oplevelsesressort, hvor et ophold er udfor-
drende, spændende og sjovt, samtidig med at være et miljørigtigt valg. Ferieophold 
skal være unikke og fulde af oplevelser og samvær, der er karakteriseret gennem 
enkelhed i tilgangen, og hver især bidrager til et meningsfyldt ophold, fyldt med 
mulighed for både tankevækkende og udfordrende oplevelser og meningsfyldt af-
slapning.

Projektet er udviklet ud fra nøgleordene, fællesskab, sundhed og miljø, mental 
wellness, autenticitet og individualitet, med børnefamilier som den primære mål-
gruppe.

Ideen er at få bebyggelsen i projektet til at understrege og anvende de markante 
landskabelige træk, så den samlede oplevelse af stedet som et aktivt oplevelses-
center forstærkes og giver de besøgende en intens oplevelse af terrænet og af 
aktiviteterne i terrænet. 

Det er ønsket, at Kildedal integreres i den natur og det landskab, der findes på arealet 
og som omgiver projektområdet. Området disponeres derfor med udgangspunkt i 
det eksisterende landskab og terræn. Dette afspejles i de væsentligste principper 
i masterplanen, nemlig den sammenhængende landskabsslugt samt placering af 
bebyggelse i forhold til landskabets terræn. Landskabet skal danne rygrad og på en 
aktiv måde være med til at skabe et unikt indhold i det fremtidige ferieområde. 

For at opnå et tæt samspil mellem det eksisterende landskab og den nye bebyg-
gelse, er husenes type og struktur formet så de understreger stedets karaktertræk 
og skaber områder med hver deres identitet. På det skrånende terræn ned mod 
slugten, placeres huse som rækker på faldende forskudte terrasser med grønne kiler 
imellem og udkig til vådområderne.

Ovenfor skråningerne i et kuperet landskab, danner husene terrasserede klynger, ”små 
landsbyer” på bakketoppene. På det flade plateau langs Knardrupvej skaber center-
bebyggelsen og Aquadomen med sin form og volumen, et vartegn for området.

Bebyggelsen og den daglige drift tilrettelægges med henblik på at opfylde målene om 
at skabe mulighed for miljørigtig, bæredygtig og CO2-neutral ferie og oplevelse.

3.3 Beskrivelse af projektet – størrelse og placering

Samlet kommer Kildedal til at kunne rumme op til 1.615 ferie- og hotelboliger på 
gennemsnitligt ca. 85 m2 og op til 35.000 m2 centerbebyggelse. Der planlægges en 
bebyggelsesprocent på 25 % for den del af området der er beliggende i byzone og 
en max. bygningshøjde på 10 m. og 3 etager for ferieboligerne og max. 20 m. og 5 
etager for centerbebyggelsen. 

Der forventes et årligt besøgstal på 1,8 mio. overnatninger i områdets 8.560 senge 
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og 100.000 dagsgæster. Der forventes ca. 600 ansatte i stillinger svarende til 400 
årsværk.

Kildedal planlægges opført i 2 faser. Fase 1 med 25.000 m2 center og ca. 775 boliger 
placeret på de sydlige arealer forventes færdig medio 2013. Fase 2 med 10.000 m2 
center og ca. 840 boliger på de nordlige arealer forventes færdig medio 2014. VVM- 
redegørelsen omfatter det fuldt udbyggede projekt.

Illustration af det samlede projekt fra masterplanen findes i kortbilag 1.

Centerbebyggelse
Centralt på arealet ligger centerbebyggelsen på i alt max 35.000 m2 med bl.a. aqua-
dome, spa og wellness, butikker, cafeer, restauranter, fitness, legeland, hotel- og 
konferencefaciliteter, servicecenter og en multihal, der bl.a. skal kunne anvendes 
til konferencer og kulturelle formål. Centret placeres på grundens plateau, med 
kortest mulig afstand til samtlige ferieboliger, tæt på indkørslen til området fra  
Knardrupvej. 

Der planlægges en åben og transparent bygning, hvor der er mulighed for aktiviteter 
inde såvel som udenfor bygningen. På det flade plateau tæt på centret placeres en 
række udendørs aktiviteter. Øst for bygningen vil der blive parkeringsmuligheder, 
ligesom der planlægges for parkeringskælder under bygningen. Der planlægges 
opført 1.200 m2 butikker, men lokalplanen tillader et bruttoetageareal på 3.000 
m2 til butikker svarende til et lokalcenter, hvor bruttoetagearealet for den enkelte 
dagligvare- og udvalgsvarebutik højest må være 1000 m2 i overensstemmelse med 
detailhandelsbestemmelserne for et lokalcenter.

Ferieboliger
Generelt udføres husene i et markant arkitektonisk formsprog i samspil med om-
givelserne og landskabet, med en arkitektur der artikulerer en tematisering af de 3 
boligområder (bakkehusene, landsbyhusene, skrænthusene). Husene kan opføres 
som rækkehuse, dobbelthuse eller som fritliggende boliger og kan forskydes indbyrdes 
horisontalt og vertikalt, så den individuelle bolig markerer sig i husrækken, og der 
kan skabes en oplevelsesrig varieret bebyggelsesplan med terrasser, tagterrasser, 
pladser og torve. 

Husene opføres i varierende materialer som træ, puds, tegl, beton eller plade med  
ikke-reflekterende overflader. I facaderne kan etableres store vinduespartier med 
god kontakt til omgivelserne.

Landsbyhuse
I den sydlige del af projektområdet planlægges ferieboligbebyggelse i form af lands-
byer. Landsbyhusene placeres langs smalle stræder, der alle ender ud i byens torv. 
Ved torvet placeres de højeste huse, op til 3 etager, hvorefter etageantallet falder 
med terrænet. Hvor byerne hører op forsætter stræderne ud i landskabet. Parkerin-
gen ved landsbyerne planlægges skjult og hvis teknisk muligt som parkering under 
bebyggelsen.

Bakkehuse
Bakkehusene planlægges placeret på plateauet og på skrænterne i den nordøstlige 
del af grunden. Etagehøjden planlægges også her at følge terrænets fald mod 
slugten varierende fra 3 etager til 1 etage ned mod søerne. Parkering foregår ved 
ankomstvejene, tæt på boligerne. Bakkehusene deles op i mindre enheder ved at 
lade det eksisterende terræn komme op mellem husene.
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Skrænthuse
Skræntbebyggelsen ligger på en østvendt skråning. For at forstærke landskabets 
fald mod det lavtliggende terræn, planlægges husenes etagehøjde også her at vari-
ere. Vest for bebyggelsen er parkeringen koncentreret i et areal beplantet med høje 
træer. Bebyggelsen opdeles i mindre enheder ved at lade det eksisterende terræn 
komme ind mellem husene.

Friareal
Der udlægges et stort friareal, der anvendes til udendørs fællesaktiviteter, grønning, 
regnvandsbassiner og kanaler.

Beskyttet natur
For at skabe interaktion mellem de forskellige områder, er den arkitektoniske ide, 
at arbejde med slugten som et gennemgående landskabsrum, hvor vand spiller ho-
vedrollen. Et oplevelsesrigt fællesareal der skaber helhed i bebyggelsen og kobler 
det med det omgivende landskab og lokalområdet. Som tematiserede landskabelige 
elementer i form af render, grøfter, bassiner og søer arbejdes der med regnvand 
som en klimatisk udfordring, hvor forskellige tiltag skal hindre for stor afstrømning 
til nærliggende å-systemer. Oplevelsen af vand og uberørt natur bliver central for 
oplevelsen af Kildedal.

De lavtliggende områder er beskyttet natur i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 
3, og her planlægges primært pleje og drift af arealerne, herunder bekæmpelse af 
kæmpe bjørneklo. Det planlægges desuden i begrænset omfang at etablere udendørs 
aktiviteter herunder lege- og aktivitetsredskaber, men kun i det omfang, der kan 
opnås dispensation hertil i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Hele området 
friholdes for egentlig bebyggelse.

Beplantning
Eksisterende beplantning som egnstypiske træer og buske bevares i så stor ud-
strækning som muligt. Nyplantning sker med arter, som normalt forefindes i om-
rådet/regionen. Langs Knardrupvej og langs nordlige og vestlige grænse anlægges 
et beplantningsbælte, med overvejende løvfældende, hjemmehørende træer og 
buske. Inden for lokalplanområdet, i og imellem bebyggelserne, plantes en blanding 
af opstammede trærækker, buske og lunde ligeledes med overvejende løvfældende 
træer og buske.

Trafikstruktur
Adgang til området sker via to rundkørsler på Knardrupvej, der er registreret som en 
overordnet fordelingsvej. Den kørende trafik fordeler sig ad veje mod henholdsvis 
nord- og sydlig retning, som begge ender blindt. Trafikstrukturen tager udgangspunkt 
i, at man primært bevæger sig til fods eller på cykel i området, når man først er 
ankommet via fordelingsvejene. Biler og anden motoriseret trafik underordnes alle 
aktiviteterne ved, at adgangsvejene til centret og ferieboligerne føres frem i kanten af 
grunden, hvorved de besøgende frit kan færdes mellem aktiviteterne, ferieboligerne 
og centret ad et veludbygget stisystem. Parkeringen er underlagt samme princip, idet 
dette sker i yderkanten af området og for den sydlige del af arealet ved landbyhusene 
og centret skjult f.eks. under terræn. Der reserveres plads til et busstoppested ud 
for centret, enten på Knardrupvej eller på den interne vej parallelt med Knardrupvej. 
I øvrigt indsættes der en shuttlebus mellem Kildedal Station og centret.

3.4 Projektets opbygning og daglige drift

Som supplement til masterplanen har Kildedal K/S udarbejdet et idékatalog /3/, der 
belyser behov og muligheder for forsyning af området med energi og vand samt 
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afledning af spildevand og regnvand. Denne undersøgelse inddrages i de relevante 
afsnit af miljøvurderingen, og de i forhold til miljøvurderingen væsentlige punkter 
resumeres her. Der er generelt valgt at foretage skøn der repræsentere et sandsynligt 
forbrug med de i dag kendte teknologier. De skal derfor opfattes som sandsynlige, 
men dog generelt højt sat.

Energi
Energibehovet til bygningsdrift (varme, varmt brugsvand samt relateret elforbrug) 
af ferielejlighederne, kan efter bygningsreglementets p.t. gældende minimumskrav 
beregnes til 13,8 mio. kWh. årligt. Egedal Kommunes krav om lavenergiklasse 1 byg-
geri reducerer dette energibehov med 50 % og ferielejlighedernes energiforbrug kan 
derfor sættes til 6,9 mio. kWh. pr. år.   

Hertil kommer yderligere elforbrug til belysning og elektriske apparater, skønsmæs-
sigt ansat til 2000 kWh. pr. lejlighed, svarende til i alt 3,2 mio. kWh. pr. år.
  
Energibehovet til bygningsdrift (varme, varmt brugsvand samt relateret elforbrug) 
af centerdelen (inkl. Aquadomen) er skønsmæssigt fastsat. Skønnet svarer til et 
energibehov pr. m2 på 150 kWh efter bygningsreglementets minimumskrav, hvilket 
ville give et årligt energibehov på 5,2 mio. kWh. Med Egedal Kommunes krav om 
lavenergiklasse 1, reduceres dette med 50 % og forbruget kan derfor sættes til 2,6 
mio. kWh. årligt.

Her kommer yderligere centerdelens elforbrug til belysning, elektriske apparater og 
aktiviteter som ikke er omfattet af bygningsreglementets energirammer. Dette behov 
er skønsmæssigt sat til 75 kWh. pr. m2. svarende til 2,6 mio. kWh. el pr. år. 

Samlet set er der for ferielejligheder og centerdel således tale om et energibehov 
efter bygningsreglementets energiramme på 9,5 mio. kWh. pr. år. Langt hovedparten 
af dette vil blive dækket af varmeforsyning, men afhængig af de endelige tekniske 
løsninger vil en større eller mindre del være elforbrug.

Herudover vil øvrigt elforbrug (udover det forbrug som bygningsreglementets ener-
girammer regulerer) for ferielejligheder og centerdel således samlet set andrage 5,8 
mio. kWh. pr. år.

Det er i forbindelse med undersøgelsen af forsyningsmuligheder /3/, godtgjort, at 
det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, at sikre, at varmeforsyningen bliver 
CO2 neutral.

Tilsvarende er det vurderet, at det vil være vanskeligt, at opnå en CO2 neutral for-
syning af elforbruget.

Den endelige planlægning af energiforsyningen vil kræve en stor indsats i forbindelse 
med detailprojekteringen, for at sikre det optimale samspil mellem de forskellige 
energiteknologier og styringen af disse.

Da byggeriet planlægges igangsat i løbet af ca. 2 år vurderes det, at det er muligt, 
at gennemføre en grundig og helhedsorienteret detailplanlægning, der kan sikre, at 
projektets miljøvision nås.

Vandforsyning
Det forventede vandforbrug til ferie- og oplevelsescentret er anslået til 255.000 m3, 
baseret på forventet forbrug på 200.000 m3 i ferieboliger, 40.000 m3 i aquadome og 
15.000 m3 i centerområde.
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Ved detailplanlægningen af Kildedal vil der blive indarbejdet krav om brug af vand-
besparende foranstaltninger, som eksempelvis vandbesparende toiletter, armatu-
rer, brusere samt vaske- og opvaskemaskiner. Disse tiltag vil i nogen grad kunne 
begrænse vandforbruget i forhold til det anslåede forbrug på 255.000 m3 om året. 
Genanvendelse af vand til toiletskyl, eks. ved brug af opsamlet tagvand, vil i sig 
selv kunne reducere forbruget af rent drikkevand med 25-30% svarende til en sparet 
drikkevandsmængde på ca. 65-75.000 m3 årligt.  

Regnvand
I Kildedal strømmer nedbøren af fra tagflader på huse og centerbygninger, fra veje, 
P-pladser, stier og fra andre befæstede arealer, f.eks. diverse udendørs sportsbaner 
m.v. Endvidere vil der ske en vis afstrømning fra de grønne områder.

Regnvand fra området håndteres således, at afstrømningen forsinkes. Den samlede 
afstrømning til reciepenter vil højest blive på samme niveau som i dag. Dette sik-
res gennem en række tiltag, der omfatter; genanvendelse af tagvand, nedsivning i 
faskiner, regnvandsbassiner, nye søer og grønne tage.

På baggrund af afstrømningsmålinger for Værebro Å kan den nuværende, naturlige 
afstrømning fra arealet skønnes til ca. 142.000 m3 pr. år.

Det samlede areal for Kildedal ferie- og oplevelsescenter udgør ca. 90 ha. Heraf 
udgør de befæstede arealer ca. 22 ha, mens ca. 67 ha udgøres af grønne områder, 
vandområder m.m. 

Samlet forventes en årlig, gennemsnitlig afstrømning af regnvand fra befæstede 
arealer på omtrent 105.000 m3 inden tiltag til begrænsning af afstrømningen. 

Med de mange planlagte tiltag i projektet til begrænsning af afstrømningen forventes 
det således, at en uændret afstrømning for områdets regnvand kan opnås, set ud fra 
et gennemsnitligt perspektiv. Der tilstræbes således en uændret afstrømning i forhold 
til de eksisterende forhold i området, både hvad angår mængden og hastigheden.

Generelt må regnvand ikke udledes direkte til de eksisterende vandområder, der er 
omfattet af § 3 beskyttelse. Tagvand og andet uforurenet overfladevand nedsives 
og/eller udledes til bassiner/kunstige søer i området. I ekstreme nedbørssituationer 
kan der forekomme en vis afledning af tagvand efter forsinkelse. Vand fra veje og P-
pladser skal som minimum renses i olieudskiller, sandfang og passere bassin/kunstig 
sø, før det evt. udledes til vandløb udenom de eksisterende søer.

Ekstreme regnhændelser
Der planlægges anlæg af bassiner og kunstige søer med en tilstrækkelig størrelse 
(volumen) til at tilbageholde og forsinke afstrømningen til Værebro Å - systemet, i 
forbindelse med heftige regnskyl (ekstreme regnhændelser), svarende til de krav, 
der gælder for maksimalafstrømningen til åen.

Det er vurderet, at der er god mulighed for at etablere tilstrækkeligt bassinvolu-
men. På nuværende tidspunkt kan det groft anslås, at der bliver behov for omkring 
3 - 4.000 m3 kunstig sø/regnbassin. Der planlægges etableret knap 18.000 m2 nye 
søer og bassiner med en gennemsnitlig dybde på ca. 1 m., så behovet vil være mere 
end opfyldt.
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4. Beskrivelse af alternativer

4.1 Nul-alternativet 

Nul alternativet er det sammenligningsgrundlag, der anvendes i miljøvurderingen. 
Nul alternativet defineres som den nuværende status for området med den area-
lanvendelse og de målsætninger og handlemuligheder, der findes i det eksisterende 
plangrundlag. Idet planerne for Kildedal udarbejdes i forlængelse af udarbejdelsen 
af ny kommuneplan for kommunen oplistes her de tidligere og fremtidige udvik-
lingsmuligheder for området.  

Tidligere plangrundlag
I den tidligere Stenløse Kommunes kommuneplan 2002-2012 var hele området ud-
lagt til erhvervsbyggeri. Det tidligere plangrundlag omfatter desuden den gældende 
lokalplan for den sydlige del af området, hvor der kan opføres erhvervsbyggeri med 
en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom.

Fremtidigt plangrundlag
Det plangrundlag, der vil være gældende når tillæg til kommuneplan med tilhørende 
miljøvurdering behandles endeligt af kommunalbestyrelsen vil være Kommuneplan 
2009-2021 for Egedal Kommune. I forslag til Kommuneplan 2009-2021 er området 
udlagt til ferie- og oplevelsesområde med en bebyggelsesprocent på 25% for den 
del af området der er beliggende i byzone. Kommuneplanforslaget forventes ved-
taget i november 2009 og er en forudsætning for, at kommuneplantillæg nr. 1 kan 
vedtages.

Hvis kommuneplantillægget ikke bliver endeligt vedtaget, vil kommuneplanens ram-
mer for anvendelsen til ferie- og oplevelsesområde fortsat være gældende.

Valg af nul-alternativ
Da forudsætningen for endelig behandling af denne miljøvurdering er, at området 
har ændret status fra erhvervsbyggeri til ferie- og oplevelsesområde, er det ikke 
relevant at belyse effekten af erhvervsbyggeri som alternativ.

Det er ikke muligt at beskrive områdets tilstand i tilfælde af, at denne plan ikke 
realiseres, da det vil være en anden plan for ferie- og oplevelsesområde, der må 
forventes at afvige i koncept, grundide mv. 

Det alternativ, der ofte opfattes som 0-alternativet er der, hvor der ikke sker nogen 
ændringer. Denne tilstand kan let beskrives og sammenligninger med projektet er 
lette at forholde sig til. Det er derfor valgt at sammenligne med et 0-alternativ, 
der er en uændret tilstand i området, altså fortsat intensiv landbrugsdrift, to gårde 
placeret indenfor området og naturområder på de lavtliggende arealer.

4.2 Bygherrens undersøgte alternativer og andre foreslåede alter-

nativer

Bygherre har ikke undersøgt andre alternative placeringer, da den valgte placering, 
i naturskønne omgivelser, tæt på S-togsnettet og hovedstadsområdets attraktioner, 
anses for afgørende for projektet. I den fase hvor projektet er udviklet, er det tilpas-
set landskabet og optimeret i forhold til miljøpåvirkningen.
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4.3 Andre alternative udformninger af projektet

Det har i en tidlig fase været overvejet, at placere centerbygning længere mod syd, 
men dette strider afgørende imod ønsket om, at centret ligger i så kort afstand som 
muligt fra alle boliger, så  det er muligt at gå eller cykle til centret.

Inddragelse af arealer mod vest er ikke mulig, da der her er udlagt grøn kile (se kortbi-
lag 2) og reserveret areal til transportkorridor i Fingerplan 2007 /7/ (se kortbilag 9).

Inddragelse af arealer mod syd er ikke mulig, da arealerne, bortset fra ca. 5 ha, er 
omfattet af udpegning som transportkorridor eller beskyttede naturområder.

I idéfasen indgik en skidome til indendørs skiløb i projektet. Skidomen er udgået af 
projektet da det fandtes energimæssigt ikke at harmonere med projektets ønskede 
bæredygtige profil.
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5. Miljøpåvirkninger under anlæg og drift

5.1 Indledning

5.1.1 Prioritering og fokusering af de følgende afsnit

I dette afsnit gennemgås de miljømæssige påvirkninger fra Kildedal ferie- og ople-
velsescenter i anlægsfasen og driftsfasen.

Påvirkningen i anlægsfasen foregår over en periode på 3-4 år og er, sammenlignet 
med driftsfasen, generelt af mindre betydning, da der alene er tale om opførsel af 
ferieboliger og centerbygning. Der er derfor i det følgende lagt vægt på at beskrive 
driftsfasen.

Gennemgangen er disponeret sådan, at de miljøpåvirkninger, der er vurderet væ-
sentlige, på grundlag af indledende undersøgelser og spørgsmål rejst i idéfasen, 
behandles først.

5.2 Vejforhold og trafik

5.2.1 Vejnet

Adgangen til Kildedal ferie- og oplevelsesområde sker via Knardrupvej lige øst for 
området. Fra syd opnås forbindelse til Knardrupvej via Måløv Byvej. Knudepunktet 
er beliggende i Ballerup Kommune.

Desuden ligger Kildedal tæt på en S-togsstation, der sikrer en nem og hurtig trans-
port mellem København og Kildedal.

Det nye område kobles op på det eksisterende vejnet med to tilslutningsanlæg 
udformet som rundkørsler ind til området, og det er hensigten, at det skal være let 
at komme til området med både bil og kollektiv trafik.

Ind gennem området, hvor Kildedal skal placeres, går der i dag en privat fællesvej. 
Denne vej planlægges nedlagt og i stedet skal de tre berørte ejendomme betjenes 
via en alternativ vejforbindelse.

Frederikssundsmotorvejen
Vejdirektoratet planlægger en ny motorvej mellem København og Frederikssund. 
Motorvejen planlægges i flere etaper, hvor etape 1 er under anlæg og forventes 
åbnet for trafik i år 2013, /8/.

1. etape af motorvejsstrækningen er beliggende mellem Motorring 3 og Motorring 4, 
hvilket er den strækning, der ligger tættest mod centrum af København. 2. etape er 
i forlængelse af etape 1, og den forløber fra Motorring 4 til Tværvej samt en forlæn-
gelse af selve Tværvej. Tværvej udformes som en motortrafikvej og skal sikre, at der 
opnås forbindelse fra motorvejen ved Ledøje-Smørum til Frederikssundsvej. For den 
resterende del af motorvejstrækningen ligger kun hovedforslag, og det er planlagt, 
at de resterende etaper af strækningen til Frederikssund skal drøftes i år 2011.

Den videre linjeføring af Tværvej, nordpå fra Frederikssundsvej er endnu ikke fast-
lagt.
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Figur 2 Planlægning af Frederikssundsmotorvejens forløb med to etaper og et hovedforslag.

På figur 2 ses etape 1 og etape 2 samt hovedforslag 1 til Frederikssundsmotorve-
jen.

Influensvejnet
Det skal sikres, at vejnettet omkring Kildedal både kan betjene den nuværende tra-
fik samt den nye trafik, der forventes at blive genereret, grundet det nye ferie- og 
oplevelsescenter. Den nye trafik vil udgøre de overnattende gæster, dagsgæster 
samt personalet. 

Det skal være muligt at komme til Kildedal med både bil og kollektiv trafik. 
Det forventes, at langt størstedelen af bilisterne kommer til området ved at anvende 
de største veje, da de kommer fra destinationer uden for regionen.

Foruden de gæster, der kommer til området, kan det også forventes, at de overnat-
tende gæster tager på dagsture til nogle af de større byer og deres seværdigheder; 
herunder København, Roskilde, Helsingør og Frederikssund.

Idet Frederikssundsmotorvejen tidligst forventes færdig i 2018, vil denne ikke indgå i 
influensvejnettet.

Gæster der kommer til Kildedal forventes primært at komme fra det eksisterende 
motorvejsnet eller Moterring 3 / Moterring 4. Det betyder, at langt størstedelen af 
trafikanterne kommer til området via Frederikssundsvej og efterfølgende Knardrupvej 
(landevej 233). Desuden kan det forventes, at en mindre del af trafikanterne kommer 
fra nord til området ad Knardrupvej.

Med udgangspunkt i de forventede største trafikstrømme til og fra Kildedal er in-
fluensvejnettet i Egedal Kommune samt de omkringliggende kommuner udpeget 
og illustreret på figur 3.
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Figur 3 Influensvejnettet i forbindelse med Kildedal.

I de efterfølgende antagelser og beregninger for de fremtidige trafikstrømme er det 
kun influensvejnettet i Egedal Kommune samt strækningerne omkring S-togsstatio-
nen og krydset Måløv Byvej / Knardrupvej i Ballerup Kommune, der indgår. 

Det er altså kun de markerede røde strækninger på figur 3, der laves beregninger 
for.

5.2.2 Trafikale konsekvenser

Trafik i anlægsfasen
Anlægsfasen af Kildedal forventes at forløbe i tre år fra 2012 til 2014. Det vurderes 
ikke, at trafikken i denne forbindelse (entreprenørmaskiner, byggematerialer mv.) 
kommer til at påvirke vejnettet i betydeligt omfang.

Det er anslået, at der i anlægsfasen vil ankomme i gennemsnit 20 lastbiler på hver 
arbejdsdag, i de 10 måneder af året, der normalt er egnede til byggeri. Da der vil 
forekomme intensive perioder i byggeriet, forventes det, at det faktiske antal af 
lastbiler til Kildedal vil svinge mellem 0 og 40 på en arbejdsdag.

Byggeriet er planlagt opført som mondulbyggeri, hvilket betyder, at der vil være 
færre håndværkerbiler i området end på en traditionel byggeplads.

R o s k i l d e K o m m u n eR o s k i l d e K o m m u n e

F r e d e r i k s s u n d K o m m u n eF r e d e r i k s s u n d K o m m u n e A l l e r ø d K o m m u n eA l l e r ø d K o m m u n e

F u r e s ø K o m m u n eF u r e s ø K o m m u n e

B a l l e r u p K o m m u n eB a l l e r u p K o m m u n e

H ø j e - Ta a s t r u p K o m m u n eH ø j e - Ta a s t r u p K o m m u n e

H i l l e r ø d K o m m u n eH i l l e r ø d K o m m u n e
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Nuværende trafik
Fastlæggelse af de nuværende trafikmængder tager udgangspunkt i trafiktællinger 
foretaget af Egedal Kommune, og trafikken fremskrives med en fremskrivningsfaktor 
på 1,7 % om året. 

De seneste 10 år har den årlige vækst i biltrafikken på landsplan varieret mellem 
-0,3 og 3,5 % med en gennemsnitlig vækst på 1,6 %. Med de 1,7 % sikres, at der i 
forhold til vurdering af fremkommelighed og kapacitet ikke tages udgangspunkt i 
for lave trafiktal.

Trafikmængderne målt i 2009, trafikmængderne på influensvejnettet fremskrevet 
til år 2014 og trafikmængder beregnet fra Kildedal er listet op nedenfor (Tabel 1). 
Trafikmængderne er angivet i årsdøgntrafik. 

Desuden fremgår årsdøgntrafikken i 2014 af figur 4.

Vejstrækning Trafikmængde 
2009

Trafikmængde 
2014

Trafikmængde 
fra Kildedal

Roskildevej nord for Frederikssundsvej 10.500 12.200 32

Roskildevej syd for Frederikssundsvej 15.400 17.900 32

Frederikssundsvej vest for Roskildevej 16.500 19.200 32

Frederikssundsvej ml Roskildevej og 
Knardrupvej

20.300 23.600 96

Jungshøjvej 921 1.100 45

Bundsvej 3.950 4.600 32

Farumvej 2.050 2.400 32

Knardrupvej v. Kildedal 4.517 4.900 651

Måløvvej ml. Ganløse og Bundsvej 5.700 6.600 64

Bygaden i Ganløse 6.700 7.300 64

Lyngevej 2.700 3.100 32

Tabel 1 Eksisterende trafiktællinger i 2009,  fremskrevet trafikmængde til år 2014 og beregnet 
trafikmængde fra Kildedal. Trafikmængderne er angivet i årsdøgntrafik.

Definitionen på årsdøgnstrafik er ifølge Vejdirektoratet antallet af køretøjer på en 
gennemsnitlig dag i året. Det vil sige, at der i denne mængdeangivelse er taget højde 
for variationerne ved weekender, helligdage og ferieperioder i løbet af et år.

Trafikmængderne fremskrevet til år 2014 varierer fra en årsdøgntrafik på 1.100 køretøjer 
til en årsdøgntrafik på 23.600 køretøjer på influensvejnettet. Det er Frederikssundsvej 
og Roskildevej, som er stærkest belastet.

I følge beregningen vil der i gennemsnit være knap 700 ekstra køretøjer på vejnettet 
som følge af Kildedal. Antallet af ekstra køretøjer konkluderes ved, at beregningen 
viser, at der på Knadrupvej ved Kildedal kommer 651 ekstra køretøjer. 

Da hoveddelen af trafikken til Kildedal vil blive afviklet på det overordnet vejnet og da 
de ekstra trafikmængder er relativ lave set i forhold til den eksisterende trafik, vil der 
i de følgende beregninger fokuseres på spidsbelastning og kapacitet af vejkryds.  
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Figur 4 Den nuværende årsdøgntrafik på influensvejnettet fremskrevet til år 2014.

Forudsætninger
Nedenfor er listet en række forudsætninger, der er opstillet i forbindelse med fast-
læggelse af trafikmængderne fra Kildedal. 

• Der planlægges 1.615 boliger med i alt 8.560 senge
• Der regnes med 1.800.000 overnatninger og 100.000 dagsgæster årligt
• Det antages, at besøgene er fordelt ligeligt over året
• For de overnattende gæster forventes gennemsnitlig 4 overnatninger pr. gæst
•  Det antages, at 10 % af de overnattende gæster, og 30 % af dagsgæsterne 

ankommer med tog. Brugen af offentlig transport er sat lavt, for ikke at under-
vurdere trafikken

• Der drives egen bus fra stationen til området
• Der regnes hovedsageligt med børnefamilier som gæster
•  Det antages, at flere af de besøgende kører i samme bil. Gennemsnitlig reg-

nes med i alt fire besøgende pr. bil. Antallet pr. bil er baseret på, at Kildedal 
primært henvender sig til børnefamilier fra destinationer uden for regionen, 
der forventes, at køre sammen i en bil.

•  Overslag over trafiktal inkluderer ikke kørsel relateret til personale, varelever-
ing mv., men udelukkende trafik relateret til overnattende gæster og dags-
gæster. Denne antagelse er gjort på baggrund af, at det ikke forventes, at 
hverken personale eller varer ankommer i ankomstspidstimen lørdag formidd-
ag.
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Trafikbelastning
Antallet af bil- og busture til og fra Kildedal i forbindelse med ankomst og afrejse 
for overnattende gæster samt dagsgæsterne estimeres med udgangspunkt i oven-
stående forudsætninger.

Overnattende 
gæster

Dagsgæster Samlet

Antal overnatninger pr. år 1.800.000

Overnatninger pr. besøg 4

Antal besøg pr. år 450.000 100.000 550.000

Andel besøgende i bil 90 % 70 %

Antal besøgende i bil pr. år 405.000 70.000 475.000

Antal besøgende pr. bil 4 4

Antal ankomne biler pr. år 101.250 17.500 118.750

Antal ankomst / afrejse dage pr. uge 2 3

Antal biler pr. ankomst / afrejse dag 974 112 1.086

Andel i bus / tog 10 % 30 %

Antal besøgende i bus/tog pr. år 45.000 30.000 75.000

Antal besøgende pr. bus 50 50

Antal ankomne busser pr. år 900 600 1.500

Antal ankomst / afrejse dage pr. uge 2 3

Antal busser pr. ankomst / afrejse dag 9 4 13

Tabel 2 Estimeret trafik til Kildedal.

I alt forventes altså 118.750 ankommende biler hvert år jf. ovenstående tabel 2. De 
overnattende gæsters ankomster fordeles på to ugentlig dage, hvilket giver 974 
ankomster i bil disse to dage. Tilsvarende kan det forventes, at der ankommer 9 
busser disse to dage.

For dagsgæster forventes ankomsterne at fordele sig på tre dage om ugen, med 
en fordeling på lørdag, søndag og en hverdag. Dette giver 112 ankomster i bil og 4 
ankomster i bus på hver af disse tre dage. Reelt vil der være dagsgæster alle ugens 
7 dage, men fordelingen på ugedage kendes ikke, men det er sandsynligt, at der vil 
være flest dagsgæster i weekenden. Ved at antage, at dagsgæster kommer fordelt 
på 3 dage, fås et godt udtryk for den maksimale trafik, og dermed den maksimale 
belastning af kryds og vejnet.

Der vil således kunne forventes 1.086 biler og 13 busser i hver retning på indgangs-
vejen til Kildedal på en dag med ankomst og afrejse for både overnattende gæster 
og dagsgæster.

Ankomster og afrejser for henholdsvis overnattende gæster og dagsgæster vil ofte 
ikke være på de samme ugedage, men for en vurdering af de værste dage, kan det 
forudsættes, at de forekommer på samme dag.

Trafik i forbindelse med ophold
Baseret på Kildedals beliggenhed vil der være en række oplagte udflugtsmål i form 
af regionale seværdigheder og ikke mindst attraktioner i København. Udflugter her-
til forventes at foregå med bil eller med offentlige transportmidler. Ture til lokale 
udflugtsmål vil foregå i bil eller til fods/cykel.
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Erfaringer fra andre lignende centre viser, at der hver dag er ca. 10 % af de overnat-
tende gæster som er på udflugt. Kildedal er imidlertid beliggende i et område med 
flere attraktioner i omegnen i forhold til andre lignende centre, og der kan derfor 
formodentlig forventes en større andel gæster, som er på udflugt. Hvis der regnes 
med 10 % af de overnattende gæster er på udflugt pr. dag svarer det til ca. 110 biler 
pr. dag pr. vej. Antages det, at denne andel er 25 % for Kildedal, svarer det til om-
kring 275 biler pr. dag pr. vej.

Både de regionale og lokale ture forventes fordelt på alle ugens dage.

Samlet trafik i spidsbelastningen
Spidsbelastningen antages at være en lørdag formiddag, hvor 75 % af både de over-
nattende gæster og dagsgæsterne ankommer til området inden for 1 time. 90 % af 
gæsterne ankommer i bil, mens de resterende 10 % af gæsterne ankommer med 
kollektive trafik. Der antages, at der ikke er afrejsende gæster samt gæster med 
udflugtsmål i dette tidsrum, da det er ”byttedag”, og afrejse vil være sket inden.

Den nuværende trafik antages i denne time at udgøre 9 % af årsdøgntrafikken. Er-
faringsmæssigt svarer morgen- og eftermiddagsspidstimen (myldretidstrafik) ofte 
til 12 % af årsdøgntrafikken. Spidstimen er ikke så intens lørdag formiddag, hvorfor 
den er skønnet til 9 % af årsdøgntrafikken.

Den samlede trafikmængde i scenariet for spidsbelastningen på influensvejnettet i år 
2014 er listet op nedenfor (Tabel 3). Desuden fremgår trafikmængderne af figur 5.

Nuværende 
trafik

(9 % af ÅDT 
2014)

Kildedal Samlet
i spidsbe-
lastnin-

gen

Roskildevej nord for Frederikssundsvej 1.098 41 1.139

Roskildevej syd for Frederikssundsvej 1.611 41 1.652

Frederikssundsvej øst for Roskildevej 1.728 41 1.769

Frederikssundsvej ml Roskildevej og Knardrupvej 2.124 122 2.246

Jungshøjvej 99 57 156

Bundsvej 414 41 455

Farumvej 216 41 257

Knardrupvej v. Kildedal 441 824 1,265

Måløvvej ml Ganløse og Bundsvej 594 81 675

Bygaden i Ganløse 657 81 738

Lyngevej 279 41 320

Tabel 3 Trafikmængde (antal køretøjer) i spidstimen på influensvejnettet i scenariet for spids-
belastningen.
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Figur 5 Den samlede trafik i spidsbelastningen i år 2014. Her ankommer 75 % af gæsterne til 
området inden for 1 time, og den eksisterende trafik udgør i denne time 9 % af årsdøgntrafik-
ken.

Kapacitetsvurdering af kryds
Det er vigtigt, at krydsene på influensvejnettet kan afvikle den samlede trafik, når 
Kildedal åbnes. Derfor er der gennemført kapacitetsvurderinger i nogle af krydsene 
i worst-case scenariet.

Kapacitetsvurderingerne i krydsene er foretaget i kapacitetsprogrammet DanKap.

De udvalgte kryds er:

1. Tilslutningsanlæg (rundkørsel) nord (Kildedal)
2. Tilslutningsanlæg (rundkørsel) syd (Kildedal)
3. Bygaden / Lyngevej / Hesselvej (Ganløse)
4. Knardrupvej / Måløv Byvej (Ballerup Kommune)

Den geografiske beliggenhed af ovennævnte kryds er illustreret på figur 6, hvor 
numrene på figuren refererer til numrene ovenfor.
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Figur 6 Den geografiske beliggenhed af de fire kryds, hvor der foretages kapacitetsvurderin-
ger.

Tilslutningsanlæggene (1+2) er nye tilslutninger, der skal etableres i forbindelse med 
opførelse af Kildedal. Det er nødvendigt, at der foretages kapacitetsvurderinger for 
disse kryds for at sikre den rette krydsudformning.

Det forventes, at specielt krydset i Ganløse (3) og krydset på Måløv Byvej (4) bliver 
påvirket af den trafik Kildedal genererer.

For at kunne foretage kapacitetsvurderinger er der indsamlet data for krydsenes 
geometriske forhold, og trafikintensitet er vurderet ud fra en antagelse om retnings-
fordelingen i krydset baseret på trafikmængderne på de tilstødende strækninger.

Ved indkørslen til Kildedal vil den maksimale belastningsgrad af rundkørslerne (1+2) 
være 54 % for trafik fra syd på Knardrupvej. For krydset i Ganløse (3) vil belastnings-
grænsen være maksimalt 30 % for trafik på Farumvej. Krydset på Måløv Byvej (4) 
er etableret til, at håndtere store mængder trafik og har ingen kapacitetsproblem. 
Da alle forudsætninger er valgt således, at trafikken ikke undervurderes, forventes 
der derfor ikke problemer med trafikafviklingen i krydsene.

Kapacitetsvurderinger for samtlige fire kryds viser, at der ikke er nogen form for 
kapacitetsproblemer i den time på ugen, hvor der forventes den største trafik til 
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Kildedal nemlig lørdag formiddag kl. 10-11.

Den nuværende spidstime, i forbindelse med myldretidstrafikken ligger udenfor tids-
rummet, hvor den nye trafik til Kildedal vil være størst. Det vurderes derfor, at  den 
fremtidige trafik til Kildedal ikke medfører trafikafviklingsproblemer i krydsene.

5.2.3 Trafiksikkerhed og barriereeffekt

Trafiksikkerhed
Med udgangspunkt i de politiregistrerede uheld i perioden 2003-2007 i Egedal Kom-
mune, kan det konstateres, at uheldene primært sker i Ølstykke, Ølstykke Stationsby 
og Smørumnedre.

Den lille mertrafik, som Kildedal kommer til at generere på vejnettet forventes ikke 
at påvirke uheldsbilledet i Egedal Kommune.

Barriereeffekt og oplevet risiko
På de større veje i området er stigningen i trafikken så lille, at den ikke kan medføre 
øget barriereeffekt eller oplevet risiko. På den sydlige del af Knardrupvej vil der teo-
retisk kunne være en effekt. Der er et meget lille behov for at krydse den berørte 
strækning af Knardrupvej i dag og bortset fra cyklister er der begrænset færdsel af 
lette trafikanter.

Der planlægges etableret en stiforbindelse gennem eller på kanten af projektom-
rådet, der vil kunne fungere som alternativ til færdsel langs Knardrupvej for lette 
trafikanter.

Der forventes derfor ikke at være hverken en stor barriereeffekt eller oplevet risiko 
på strækningen.

Virkninger på kollektiv trafik
Den eksisterende offentlige trafik i Egedal Kommune består af fire S-togstationer 
indenfor kommunen med 10 minutters drift mellem København og Frederikssund, 
samt to S-togstationer beliggende i Ballerup Kommune; Måløv med 10 minutters 
drift, og Kildedal station med 20 minutters drift. Mellem Hillerød og Roskilde kører 
der hurtigbusser ligeledes med 10 minutters drift. Køretiden til København, Hillerød 
og Roskilde er 25-45 minutter. Derudover findes almindelige busser, som betjener 
lokalområderne.

Det antages ikke, at Kildedal kommer til at påvirke den lokale offentlige trafik i 
kommunen, dog formodes det, at S-toget mellem København og Kildedal vil blive 
anvendt af en mindre del af gæsterne til området.

Det er forudsat, at der etableres en privat buslinie mellem Kildedal S-togsstation 
og Kildedal området.

5.2.4 Afværgeforanstaltninger

I forbindelse med anlægsfasen bør kørsel af byggematerialer og entreprenørmaskiner 
ske på de overordnede veje, for at mindske generne heraf mest muligt.

I driftsfasen bør kørslen til og fra Kildedal ligeledes i videst muligt omfang henledes 
til det overordnede vejnet. Når Frederikssundsmotorvejens forlængelse er færdig i 
2018 vil en del af trafikken fra Måløv Byvej og Frederikssundsvej overføres hertil, og 
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trafikbelastningen på disse strækninger vil således falde.

5.2.5 Sammenligning med nul-alternativet

Et alternativ til etablering af Kildedal er, at området fortsat anvendes til landbrug. 
Trafikken genereret heraf er minimal og vil ikke medføre trafikafviklingsproblemer.

5.2.6 Samlet vurdering

Realisering af projektet vil medføre en øget trafik i området, men da der er god 
adgang til det overordnede vejnet, og da trafikken i myldretiden allerede i dag er 
intensiv, vil ændringen have begrænset effekt.

Den trafik, der genereres af Kildedal forventes ikke at påvirke vejnettet i betydelig 
grad. Der er stor kapacitet på vejene, trafikmængderne til og fra Kildedal er be-
grænsede, og spidstimen for den eksisterende trafik er ikke sammenfaldende med 
spidstimen for trafikken til og fra Kildedal.
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5.3 Landskab 

I dette afsnit beskrives landskabets oplevelsesværdi samt den samlede landskabs-
værdi. Landskabets rekreative værdi og adgang til landskabet er beskrevet i afsnittet 
om rekreative forhold, landskabets kulturværdi i afsnit om kulturhistorie og geologisk 
værdi i afsnit om geologi og grundvand.

Landskabet er kuperet med en del moser omkring vandløbene og med en del spredte 
høje trægrupper omkring huse og gårde samt som plantager og andre plantninger. 
Den store åbne slette omkring landingsbanen på Flyvestation Værløse står i kontrast 
til det øvrige kuperede landskab.

På alle bakketoppe i området er udsynet præget af NOVO bygningen og Oticon 
bygningen. Begge markante byggerier opført på lokale højdedrag i hhv. kote 38 og 
40. På større afstand ses desuden Hove-senderen, der med sin højde og blinkende 
lamper kan ses i et meget stort område, men uden en markant fremtræden.

Projektområdet ligger i dag som marker med sø, eng og mose på de lave partier 
samt to gårde omgivet af høje træer. De væsentlige landskabelige elementer i pro-
jektområdet er skrænterne, slugten og de høje træer omkring de to gårde.

Indblik fra offentlig vej
Der er begrænset indsyn til projektområdet fra offentlig vej, bortset fra Kalveholm-
vej, der som en blind vej løber gennem området. Knardrupvej ligger generelt lavere 
end de nærmeste dele af projektområdet, men omkring Rolandsgård er der indblik 
over størstedelen af området. Fra marken syd for Knardrup kan den nordlige højt 
beliggende del af området ses, men udsynet til området fra selve Knardrup landsby 
er begrænset af bygninger, træer og terrænhældningen.

Indblik på lang afstand
Idet landskabet er meget kuperet er der fra en række højdedrag i området et godt 
indblik over størstedelen af projektområdet. På lang afstand er der vest for projekt-
området  ved Skovvangsvej indblik til dele af projektområdet. Fra Jungshøjvej ved 
Jungshøj, øst for projektområdet ses hele området. Fra Toppevadvej nord for området 
og fra syd ved Kildedal Station samt fra en kort strækning af Frederikssundsvej ses 
dele af projektområdet.

Beskyttelsesinteresser 
Projektområdet er omringet af beskyttelsesområde for geologi, natur- og kulturværdi 
næsten hele vejen rundt. Se kortbilagene 4 , 7 og 8. Det nærmeste område, som er 
udpeget som særlig værdifuldt landskab med hensyn til beskyttelse er beliggende 
mindst 300 m. vest for projektområdet. Det særlig værdifulde landskabsområde er 
sammenfaldende med Fuglesødalen og strækker sig mod vest og syd, og berøres 
ikke af projektet.

Det nordvestlige hjørne af projektområdet er udpeget som område hvor skovrejsning 
er uønsket, særligt af hensyn til de kulturhistoriske værdier. 

De kulturhistoriske værdier er knyttet til et enkelt lille dige mod syd, der ikke er 
synligt i dag samt til det åbne landskab omkring Knardrup, der ønskes friholdt af 
hensyn til oplevelsen af landsbyen og dens sammenhæng med de omgivende 
dyrkningsflader.

Fuglesødalen, der ligger ca. 1,5 km vest for projektområdet, er omfattet af en 
bevarende landskabsfredning og Flyvestation Værløse er omfattet af et landsplan-
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direktiv og har været omfattet af en fredningskendelse, der er blevet ophævet af 
Naturklagenævnet.

Projektområdet omgives af regionale friluftsområder mod vest, nord og øst. Om-
råderne er udlagt som forlængelse af Fingerbyens grønne kiler og den nye grønne 
ring. Den grønne kile strækker sig også ind i projektområdet langs de beskyttede 
moser og søer. Se kortbilag 2 for angivelse af den grønne kile.

Landskabseffekt
Projektet bevarer hovedsageligt det nuværende terræn. Masterplanen for projektet 
tager udgangspunkt i det naturlige terræn og placering af byggeriet er tilpasset de 
overordnede landskabstræk i området. Bebyggelsens omfang, anlæg af veje, stier 
og søer samt opvækst af buske og træer vil dog medføre en ændring af landskabets 
oplevelsesværdi, selvom terrænet ikke ændres væsentligt.

For at illustrere projektets landskabelige effekt er der lavet illustrationer af det sam-
lede anlægs effekt. Det er valgt, at illustrere projektet fra marken syd for Knardrup, 
for at vise effekten på kort afstand og i forhold til Knardrup landsby og fra Jungshøj-
vej ved Jungshøj for at vise effekten på lang afstand fra et lokalt højdedrag. Figur 7 
angiver standpunkt og kameravinkel for de to illustrationer.

Figur 7 Standpunkt og kameravinkel for de to illustrationer, henholdvis  fra nord ved marken 
syd for Knardrup landsby og fra øst ved Jungshøjvej ved Jungshøj.
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Figur 8 Illustration af indsyn til projektområdet fra Jungshøjvej efter realisering af projektet. 
Der er ca. 1000 m. fra standpunkt til projektområdet. Skærmende beplantning er udeladt af 
illustrationen. Bygningernes materialevalg og farver er ikke fastlagt, men fremstår på denne 
illustration som hvide. Illustrationen kan ses i større udgave i bilag B.

Centerbygningen vil med sin højde og placering fremstå som et markant synligt 
vartegn for området. Centeret skal opføres så det får et let men markant udtryk. 
Centret opføres i en max. højde af 20 meter i kote 18. De øvrige bygningers place-
ring i klynger og rækker i forhold til landskabets naturlige hældning gør, at byggeriet 
ikke fremstår ligeså massivt. Der vil således stadig være udsyn over Kildedal til det 
bagved liggende landskab.

Bygningshøjden og de relative lave koter byggeriet opføres i medfører, at Kildedal 
hovedsageligt vil være synligt fra områdets højdedrag. Fra højdedragene vil Kildedal 
blive oplevet som en stedvis tæt bebyggelse, afbrudt af trægrupper. Bebyggelsen 
vil på grund af den lange afstanden ikke være særlig dominerende.

Oplevelsen af projektområdet fra de omliggende veje vil efter projektets realisering 
blive præget af den skærmende beplantning mod vest, nord og øst. Fra syd ved 
Kildedal Station vil der være indsyn til området, så længe der ikke er bebygget på 
erhvervsarealet i Ballerup Kommune.
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Figur 9 Illustration af projektområdet efter realisering af projektet. Set ca. 120 m nord fra  
marken syd for Knardrup. Skærmende beplantning er udeladt af illustrationen. Bygningernes 
materialevalg og farver er ikke fastlagt, men fremstår på denne illustration som hvide. 
Illustrationen kan ses i større udgave i bilag C.

Fra marken syd for Knardrup vil der være et begrænset indsyn til projektområdet, hvor 
den skærmende beplantning, og udenfor vækstsæsonen de nordøstlige bygninger, vil 
være synlige. Den visuelle og oplevelsesmæssige påvirkning vil være begrænset.

5.3.1 Afværgeforanstaltninger

Som en del af projektet plantes skærmede bevoksning af løvfældende træer mod 
vest, nord og øst.
  

5.3.2 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis området fortsat drives jordbrugsmæssigt, vil den umiddelbare oplevelse af 
landskabet kun ændres ved ændringer i landbrugsdriften, der ikke kan forudsiges. 
Med mindre der plantes læhegn, energipil eller anden væsentlig ændret drift, vil 
landskabet stadig ligge som åbent landbrugsland, men med begrænsede muligheder 
for at opleve landskabet.

5.3.3 Vurdering

Plantning af skærmende beplantning indenfor området vurderes ikke at være i kon-
flikt med udpegningen af den nordvestlige del af projektområdet som område hvor 
skovrejsning er uønsket. Plantning af skærmende beplantning indgik ligeledes i de 
tidligere kommuneplanrammer for erhvervsområdet.

Da der ikke planlægges større terrænændringer, diget ikke berøres og naturen 
indenfor området plejes, vurderes det, at de landskabelige beskyttelsesinteresser 
indenfor området ikke at blive berørt.
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De dominerende bygningsværker i området vil efter projektets realisering fortsat 
være NOVO Måløv og Oticon bygningen, men centerbygningen vil ligeledes fremstå 
markant synlig i landskabet, set fra højdedrag i nærområdet.

Fra marken syd for Knardrup vil Kildedal opleves som en trærække og udenfor 
vækstsæsonen vil den øverste del af bygningerne i det nordlige hjørne være synlige 
over højdedraget, der adskiller Kildedal fra Knardrup.

Selvom projektet er i overensstemmelse med den planlagte byvækst og byudvikling, 
og i høj grad er tilpasset landskabet, vil oplevelsen af landskabet være ændret, men 
sammenfattende vurderes det, at de landskabelige interesser ikke bliver væsentligt 
påvirket. 

5.4 Natur

Projektområdet
Størstedelen af projektområdet er i dag landbrugsjord i almindelig omdrift, mens de 
lavtliggende arealer er mose, eng og vandhuller omfattet af beskyttelse i henhold 
til Naturbeskyttelseslovens § 3 (kortbilag 2). Der er desuden to tidligere landbrugs-
ejendomme med tilhørende haver og gårdspladser indenfor området.

Omgivelserne
Rolandsgrøften udspringer fra de beskyttede vandhuller i projektområdet og løber 
via Engagerrenden, der udgør projektområdets sydlige afgrænsning, til Værebro Å 
ca. 0,5 km. vest for området. Nordøst for området, i en afstand af ca. 200 m., ligger 
Bringe Mose, der udgør den vestligste del af den tidligere Flyvestation Værløse, og 
gennemløbes af Jonstrup Å. Flyvestation Værløse er omfattet af et landsplandirektiv, 
der regulerer den fremtidige anvendelse.

Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) er ifølge www.fugleognatur.dk fundet i 
Knardrup. Den forekommer primært på halvgræsser i kanten af søer og vandhuller, 
og gerne tæt på elletræer. Den er optaget på bilag II til Habitatdirektivet og såle-
des ikke omfattet af den strenge artsbeskyttelse, men beskyttes ved udpegning af 
Natura2000 områder.

De naturmæssige interesser er, udover de beskyttede naturarealer, knyttet til de 
beskyttede vandhuller, hvor der er fundet ynglende spidssnudet frø, samt de 2 land-
brugsejendomme, hvor der er fundet rastepladser for flagermus.

5.4.1 National naturbeskyttelse

Beskyttede naturområder
Bortset fra de beskyttede vandhuller med forekomst af ynglende spidssnudet frø 
rummer de beskyttede naturområder kun mindre naturværdier. Engene har en værdi 
som fourageringsområde og rasteområde for padder, mens moserne syd for Kalv-
holmvej er tilgroet i den invasive art kæmpe bjørneklo, og derfor har lav naturværdi, 
mens moserne nord for Kalvholmvej er bevokset med høje stauder, karakteristiske 
for næringsrige områder, tagrør og pil, /9/.

Egedal Kommune har revideret udpegningen af beskyttet natur (§ 3) indenfor pro-
jektområdet i 2008. Den nye registrering omfatter større arealer end den hidtidige 
og omfatter ca. 14,9 ha indenfor projektområdet. Der er fire vandhuller på samlet 1,3 
ha, to enge på samlet 2,6 ha og 3 moseområder på samlet 11,0 ha (Figur 10).
I planen for Kildedal ferie- og oplevelsescenter er det planlagt at anlægge en 7.400 
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m2 stor aktivitetssø, ca. 1.600 m. sti og 10 mindre søer og bassiner på samlet 10.400 
m2 (Figur 10). Aktivitetssø, sti og 4 af de mindre søer (3.900 m2) er placeret i mose, 
mens de 6 resterende søer er placeret helt eller delvist på engen (6.500 m2). 

Figur 10 Beskyttede naturområder og planlagte sti og søer. Rød: bebyggelsen i projektet, or-
gange : stier i projektet, blå: beskyttet søer, turkisblå: bassiner/kunstige søer i projektet, gul: 
beskyttet mose og grøn: beskyttet eng.

Idet videre arbejde med konkretisering af masterplanen til et detailprojekt skal der 
arbejdes for, at søerne ved engen i større omfang trækkes ud af det beskyttede 
naturområde. To af søerne her ligger allerede delvist udenfor naturområdet.

Da der er tale om indgreb i beskyttede naturområder svarende til næsten 12 % af det 
samlede beskyttede naturareal, er det en væsentlig ændring af tilstanden. Da der 
samtidig tages en række tiltag til forbedring af naturtilstanden, herunder naturpleje, 
ekstensivering af drift på de omliggende arealer, bekæmpelse af bjørneklo mv. vur-
deres projektets samlede virkning at være en væsentlig forbedring af naturtilstanden. 
Der vil i VVM-tilladelsen blive stillet krav om udarbejdelse af en pleje- og driftsplan 
for naturområderne, som en del af detailplanlægningen for området.

For særligt forstyrrelsesfølsomme dyrearter vil den øgede færdsel kunne medføre 
en påvirkning, men de fleste dyrearter bliver hurtigt vant til menneskers færdsel og 
tolerere denne, så længe den foregår ad faste stier. I Masterplanen er de nordlige 
naturområder planlagt til ro og fordybelse, der friholdes for organiserede aktiviteter 
og alene udsættes for færdsel ad stier. Rådyr og harer iagttages lejlighedsvis i om-
rådet i dag, og vil efter projektets realisering sandsynligvis alene kunne iagttages i 
de tidligste morgentimer. Der er ikke kendskab til forekomst af andre særligt forstyr-
relsesfølsomme arter i dag.

Projektets samlede miljøprofil vurderes som en væsentlig forudsætning for de mange 
tiltag til forbedring af tilstanden i områdets naturområder. Disse tiltag er det teore-
tisk muligt at gennemføre uden en realisering af projektet, men der findes ikke vilje 
og midler til det eller til den løbende pleje, med mindre tiltagene er knyttet til et 



34 VVM

projekt, der tillægger områderne en væsentlig værdi.

Indgrebene i de beskyttede naturområder, både naturpleje og anlæg af søer, kræver 
en dispensation fra beskyttelsen, der skal behandles af Egedal Kommune. Der vil i 
dispensationen kunne stilles vilkår, der sikrer bevaring af væsentlige naturværdier. 
Det vurderes umiddelbart, at de foreslåede indgreb står i et rimeligt forhold til den 
samlede indsats til forbedring af tilstanden i de beskyttede områder, men det skal 
dog undersøges, om nogle af søerne placeret på engarealer kan flyttes ud af den 
beskyttede eng. Det skal samtidig undersøges, om engarealerne kan udvides som 
en kompensation for anlæg af søer i naturområder og for at sikre naturarealer i en 
10-20 m. bred bræmme rundt om søerne. 

Fingerplan
Den del af den ydre grønne kile, der går ind i området langs de lavtliggende arealer 
er udpeget af hensyn til de friluftsmæssige interesser, for at sikre borgerne let ad-
gang til grønne områder og rekreative tilbud. De grønne kiler skal generelt friholdes 
for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. Indenfor områder i den grønne 
kile planlægges anlagt sti og aktivitetssø, der vurderes at være i overensstemmelse 
med udpegningen.

Regionplan 2005
Regionplanens udpegninger er nu indarbejdet i Kommuneplanforslag 2009-2021. På 
tværs af området er der i Regionplanen udpeget et areal med biologisk værdi som 
spredningskorridor. Området følger den grønne kile og forlænger denne nord på 
mod Bringe Mose (kortbilag 7). Vejen og mindre dele af ca. 15 ferielejligheder ligger 
indenfor område med biologisk værdi .

For at sikre spredningen friholdes grønne kiler mellem bebyggelsen, og særligt 
imod det eksisterende vandhul ved Rolandsgården og mod nord langs lavningen. 
Den nye lokale fordelingsvej gennem spredningskorridoren vil kun have begrænset 
trafik, den forventede årsdøgntrafik er omkring 200 køretøjer, og trafikken vil køre 
med lav hastighed. Det vurderes derfor, at dyrelivets passageforhold bedst sikres, 
ved at vejen på denne strækning udføres uden høje kanter, kantsten eller lignende 
hindringer for mindre dyrs spredning. Det vurderes, at de fremtidige spredningsmu-
ligheder samlet vil blive forbedret ved en overgang fra intensivt landbrug til græs 
med beplantede korridorer.

Fredninger
Flyvestation Værløse var indtil for nylig omfattet af en fredning, men fredningen blev 
ophævet af Naturklagenævnet. Flyvestationen er omfattet af et landsplandirektiv, 
der regulerer anvendelsen af arealet. Formålet med landsplandirektivet er at sikre 
området som et rekreativt område med offentlig adgang, bevare det åbne landskab 
og friholde området for støjende friluftsaktiviteter. 

De naturmæssige interesser og kvaliteter er bl.a. knyttet til Bringe Mose, hvor 
pungmejse har ynglet. Pungmejse blev sidst registreret i 1995, /10/, og er på rødli-
sten opført som en sårbar art. Pungmejse trues primært af tilgroning, men er også 
følsom fra forstyrrelser fra mennesker, da deres reder ofte indsamles eller nedrives 
/14/. Der vil i den videre planlægning for Flyvestation Værløse blive taget hensyn til 
bl.a. naturværdierne ved placering af stier mv. således at forstyrrelser undgås.

Den landskabsfredede Fuglesødal berøres ikke af projektet, da fredningens formål 
alene er at friholde Fuglesødalen fra bebyggelse (kortbilag 7).
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Rødliste
Der er ikke fundet arter optaget på den danske rødliste /11/, som truede plante- og 
dyrearter indenfor området.

5.4.2 Internationale naturbeskyttelsesinteresser

I Danmark er en række naturområder udpeget i henhold til Habitatdirektivet, Fug-
lebeskyttelsesdirektivet og Ramsar konventionen, disse områder kaldes samlet for 
Natura2000 områder.

Der er nedenfor gennemført en vurdering af projektets potentielle betydning for arter 
og naturtyper omfattet af udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyt-
telsesområder.

De nærmeste Natura2000 område er EF fuglebeskyttelsesområde nr. 109, Furesø 
med Vaserne og Farum Sø, beliggende mere end 4,5 km. nord for området og EF 
habitatområde nr. 123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, beliggende 
mere end 5 km. nord for området. 

EF fuglebeskyttelsesområdet Furesø med Vaserne og Farum Sø er udpeget for 
ynglende rørhøg og plettet rørvagtel. På grund af afstanden og arternes biologi vil 
projektet ikke få nogen betydning for arterne på udpegningsgrundlaget.

EF habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er udpeget for:

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior), 

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana), 

Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)

Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) og 

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

og for naturtyperne: 

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

Brunvandede søer og vandhuller

Vandløb med vandplanter

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokali-
teter)

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

Rigkær

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Bøgeskove på muldbund

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Skovbevoksede tørvemoser

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
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Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for EF fuglebeskyttelsesområdet Fu-
resø med Vaserne og Farum Sø og EF habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal Skov vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der ikke er nogen 
luftbårne påvirkninger på stor afstand fra projektet.

EF fuglebeskyttelsesområde nr. 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og 
EF habitatområde nr. 120 Roskilde Fjord vil potentielt kunne påvirkes af stoffer i vand 
afledt fra projektområdet, der via Værebro Å løber til Roskilde Fjord.

EF fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø er udpeget 
med henblik på beskyttelse af de ynglende arter:

Klyde

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Og de trækkende arter:

Sangsvane

Havørn

Knopsvane

Grågås

Troldand

Hvinand

Stor skallesluger og

Blishøne

EF habitatområdet Roskilde Fjord er udpeget for arterne:

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)

Eremit (Osmoderma eremita)

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)

Mygblomst (Liparis loeselii)

Og naturtyperne:

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Kystlaguner og strandsøer

Større lavvandede bugter og vige

Enårig vegetation på stenede strandvolde

Flerårig vegetation på stenede strande

Klinter eller klipper ved kysten

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mud-der 
og sand

Strandenge
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Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

Vandløb med vandplanter

Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokali-
teter)

Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

Rigkær

Bøgeskove på muldbund

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Stor vandsalamander, alle fuglearterne og naturtyper knyttet til vand i EF fuglebe-
skyttelsesområde nr. 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og EF habi-
tatområde nr. 120 Roskilde Fjord vil potentielt kunne påvirkes af stoffer i vand afledt 
fra projektområdet, men de planlagte tiltag til rensning af det afledte vand forventes 
at forhindre en sådan potentiel påvirkning.

Vand fra tage og andre ikke trafikerede arealer vil bliver nedsivet. Vand der ikke umid-
delbart kan nedsives, f.eks. ved kraftig nedbør, vil blive opsamlet i regnvandsbas-
siner. Vand fra disse arealer vil ikke være forurenet og vil derfor ikke kunne påvirke 
tilstand eller bevaringsstatus i Roskilde Fjord.

Regnvand fra trafikerede arealer vil blive renset i sandfang, olieudskiller og regn-
vandsbassin inden udledning eller opsamling i bassin. Vand fra trafikerede arealer 
vil således blive renset i henhold til gældende standard og være så rent, at det ikke 
vil påvirke tilstand eller bevaringsstatus i Roskilde Fjord.

Spildevand fra boliger og center vil blive renset på et moderne renseanlæg, hvis 
udledningstilladelse vil være fastsat således, at væsentlig påvirkning af tilstand eller 
bevaringsstatus i Roskilde Fjord ikke vil forekomme.

Det kan således konkluderes, at projektet ikke medfører risiko for, at bevaringstil-
standen i Natura2000 områder påvirkes. 

5.4.3 Særligt beskyttelseskrævende arter 

En række dyrearter er optaget på bilag IV til Habitatdirektivet som særligt beskyttel-
seskrævende arter, der kræver et særligt hensyn ved planlægning og administration 
af de områder, hvor de yngler og raster.

Forekomsten af særligt beskyttelseskrævende arter i projektområdet og dets umid-
delbare omgivelser blev gennemført forår og sommer 2007, /12/. Disse registreringer 
blev suppleret med identifikation af flagermus med en avanceret detektor i juni 2009. 
Desuden blev Danmarks Naturdatabase, /9/, og hjemmesiden www.fugleognatur.
dk tjekket for eventuelle registreringer af bilag IV-padder
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De særligt beskyttelseskrævende arter der forekommer i projektområdets eller dets 
umiddelbare omgivelser er:

Spidssnudet frø
Stor vandsalamander
Dværgflagermus
Skimmelflagermus
Brun flagermus
Vandflagermus
Eventuelle andre flagermus

Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er fundet ynglende i størsteparten af områdets vandhuller og fore-
kommer også udbredt i nærområdet uden for projektområdet.
Spidssnudet frø (Rana Lavalis) findes næsten overalt i Danmark og er den mest 
almindelige af de særligt beskyttede paddearter. I lokalområdet er den meget 
udbredt og findes i næsten alle egnede vandhuller. Spidssnudet frø yngler i vand 
og mosehuller, helst lysåbne og næringsfattige, men forekommer også i mindre 
ideelle vandhuller. Den raster på moser og engområder i umiddelbar tilknytning til 
vandhullerne. Spidssnudet frø er relativt mobil, ikke specielt følsom for forstyrrelser 
og opholder sig gerne i haver og lignende.
Da de eksisterende vandhuller bevares og der anlægges en række nye samtidig med 
at området naturplejes, sprednings- og vandringsveje forbedres og den intensive 
landbrugsdrift ophører, forventes projektet at medføre positive effekter for spids-
snudet frø.

Stor vandsalamander
Stor vandsalamander er ikke fundet indenfor projektområdet, men vides at forekomme 
i enkelte vandhuller i nærområdet, bl.a. på Flyvestation Værløse. Ballerup Kommune 
har oplyst, at de har registreret stor vandsalamander syd for projektområdet. Stor 
vandsalamander (Triturus cristatus) findes i det meste af Danmark og forekommer 
almindeligt i regionen. Stor vandsalamander yngler i rene lysåbne vandhuller uden 
fisk, og gerne med meget undervandsvegetation. Stor vandsalamander er følsom 
over for landbrugsdrift og forekommer ikke i projektområdet i dag, men er fundet i 
vandhuller kort udenfor projektområdet.
Da der anlægges en række nye vandhuller samtidig med at området naturplejes, 
sprednings- og vandringsveje forbedres og den intensive landbrugsdrift ophører, 
forventes projektet at medføre positive effekter for stor vandsalamander, der vur-
deres at kunne opretholde en bæredygtig bestand indenfor projektområdet efter 
projektets realisering.

Flagermus
De danske flagermusarter er optaget på bilag IV til Habitatdirektivet og kræver derfor 
alle særlig beskyttelse af yngle- og rasteområder. Alle danske flagermus hviler og 
yngler i hulheder, men valget af hulhed er afhængigt af arten og om de yngler, er i 
vinterdvale eller hviler i de lyse timer. De hyppigst anvendte hulheder findes i træer, 
i bygninger samt i kalkgruber og lignende.
Tidspunkt for vinterdvale afhænger hovedsageligt af arten, og ligger generelt i 
perioden oktober til april, men kan varierer med mere end en måned fra individ til 
individ. Flagermusens unger fødes fra sidst i juni til først i juli og passes af moderen 
i de kommende 4-6 uger.
Flagermus jager ca. 1-15 km. fra deres opholdssted afhængigt af arten, men ynglende 
hunner jager dog sjældent langt fra ynglekolonien.

Ved kortlægningen af flagermus i 2007 /12/ blev iagttaget en egentlig udflyvning fra 
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Rolandsgård kort efter solnedgang. Udflyvning blev ikke genfundet ved kortlægningen 
i 2009. Udflyvningen indikerer, at der i 2007 var en ynglekoloni, men at ynglekolonien 
sandsynligvis ikke var der i 2009. Da der er fundet en del afbidte sommerfuglevinger 
på ratepladserne, må det være sommerrastepladser, men forekomst om vinteren 
kan dog ikke udelukkes på det foreliggende grundlag. 

Indtil vedtagelsen af lovændringer for at fremme artsbekyttelsen i foråret 2009, var 
det almindeligt at udsluse flagermus fra bygninger før renovering, nedrivning eller 
lignende, men dette er sandsynligvis ikke længere tilladt. I stedet skal flagermusene 
tilbydes erstatningsbiotoper i form af egnede hulheder til yngel eller rasteområde, 
således at områdets økologiske funktionalitet for flagermusene bevares.

Skimmelflagermus
Skimmelflagermus blev registreret som sandsynlig forekommende art i 2007 /12/ og 
med sikkerhed identificeret i 2009 i den sydligste del af projektområdet. Skimmel-
flagermus (Vespertilio murinus) er tilpasset menneskene og forekommer i bygninger 
året rundt, om sommeren i villaer på landet og om vinteren i høje bygninger i byer. 
Den er en af de arter, der oftest træffes jagende ved gadelamper.

Brunflagermus
Brunflagermus blev registreret som sandsynlig forekommende art i 2007 /12/ og 
med sikkerhed identificeret i 2009 ved begge gårde samt ved vandhullet og i den 
sydligste del. Brunflagermus (Nyctalus noctula) er stærkt knyttet til løvskov og træer 
og findes sommer og vinter i hulheder i træer, gerne placeret højt over jorden. Den 
jager højt i luften over træer eller åbent land.

Dværgflagermus
Dværgflagermus blev registreret som sandsynlig forekommende art i 2007 /12/ og 
med sikkerhed identificeret i 2009 i den sydligste del af projektområdet. Dværgfla-
germus (Pipistrellus pygmaeus) er en almindelig art, der er stærkt knyttet til løvskov 
og parker. Den findes både sommer og vinter i hulheder i træer og bygninger, hvor 
den kryber ind under løs bark eller bag træbeklædning på mure eller udhæng. Yng-
lekolonier findes næsten altid mindre end 100 m fra skovkanten, hvor der jages.

Vandflagermus
Vandflagermus registreret som sandsynlig forekommende art i 2007 /12/, men ikke 
genfundet i 2009. Vandflagermus (Myotis daubentonii) er den almindeligste fla-
germusart i Danmark. Den jager 90-95 % af tiden lige over vandoverfladen i søer, 
damme og større vandløb. Den findes om sommeren i hule træer, mens den om 
vinteren findes i kalkgruber eller lignende, for den sjællandske bestand måske i 
bunkere, slotskældere og lignende.

Andre flagermusarter
Udover de 4 ovennævnte arter er der i denne del af hovedstadsområdet tidligere 
fundet langøret flagermus, sydflagermus og troldflagermus, /13/. Sydflagermus findes 
sommeren og vinter i bygninger, hvor de ofte sidder relativt åbent. Troldflagermus 
findes primært i hule træer, men også ofte i bygninger. Langøret flagermus findes 
sommer og vinter både i bygninger og træer.

For flagermusene er der brug for en række tiltag, for at bevare den økologiske 
funktionalitet.

Så mange af de høje gamle træer omkring de to gårde som muligt skal bevares, 
særligt hvis der forekommer hulheder, løs bark, spættehuller eller lignende. Fældning 
af hule træer kræver særskilt tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
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Der skal etableres nye flagermusboliger i forholdet 1 til 2 i forhold til de kendte 
rasteområder der forsvinder. Mindst 2 etableres før nedrivning af Langagergård og 
mindst 8 før nedrivning af Rolandsgård. Udformningen af de nye flagermusboliger 
skal fastlægges under vejledning fra den planlagte statslige vejledningsgruppe, der 
forventes nedsat i forlængelse af lovændringer til fremme af artsbeskyttelsen. Der 
er dog en lang række engelske og amerikanske erfaringer, der viser, at nye flager-
musboliger gerne anvendes af flagermusene og at disse med den rette udformning 
både kan fungere for både små og store flokke og som enten raste- yngle eller 
overvintringsområde.

Nedrivning af de to gårde skal foregå i en periode, hvor de ikke huser flagermus. 
Det vil sige i perioden november til marts, da det forventes, at der ikke forekom-
mer overvintring i husene. Hvis det viser sig, at være overvintrene flagermus skal 
nedrivningen foregå efter udslusning af flagermus i perioden fra sidst i august til 
først i september eller i begyndelsen af maj.

Flagermusenes jagtmuligheder forventes forbedret væsentligt, da der anlægges 
nye vådområder, de eksisterende vandhuller bevares og de i dag intensivt drevne 
landbrugsarealer overgår til græs og beplantning. Alle disse tiltag vil medføre et 
øget fødeudbud.

Med ovenstående tiltag til at kompensere og afværge beskadigelse af flagermusenes 
raste- og yngleområder vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet bevares 
og på sigt sandsynligvis forbedres.

5.4.4 Afværgeforanstaltninger

De ovenfor nævnte tiltag til at afværge konflikter med naturinteresserne kan op-
summeres som:

De eksisterende vandhuller bevares.
Der anlægges en række nye vandhuller.
Området naturplejes.
Sprednings- og vandringsveje forbedres.
Den intensive landbrugsdrift ophører.
Bevaring af så mange som muligt af de høje gamle træer omkring de 2 gårde.
Der etableres nye flagermusboliger i forholdet 1 til 2 i forhold til de kendte rasteom-
råder der forsvinder.
Nedrivning af de to gårde skal foregå i en periode, hvor de ikke huser flagermus. 
Det vil sige i perioden november til marts, eller efter udslusning i perioden fra sidst 
i august til først i september eller i begyndelsen af maj.

5.4.5 Sammenligning med nul-alternativet

Sammenlignet med fortsættelse af den nuværende landbrugsdrift vurderes det, at 
der fortsat vil forekomme spidssnudet frø i mindre bestande, mens stor vandsala-
mander fortsat ikke vil findes i området. For flagermusene vil uændret anvendelse 
næppe være mulig, idet bygningerne i området på sigt enten vil blive moderniseret 
eller få lov at forfalde. Begge disse muligheder medfører normalt forringelser af 
flagermusens muligheder for at raste og yngle i bygningerne. Det vurderes derfor, 
at en realisering af projektet sikrer en bedre bevaringstilstand og økologisk funk-
tionalitet for de særligt beskyttelseskrævende arter, under forudsætning af, at de 
ovennævnte afværgeforanstaltninger gennemføres.
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5.4.6 Vurdering

Projektets samlede væsentlige påvirkning på naturværdierne er knyttet til ændringer 
i de beskyttede naturområder samt den mulige påvirkning af yngle og rasteområder 
for flagermus. De øvrige påvirkninger er vurderet som uden væsentlig betydning 
eller alene som en positiv påvirkning.

Det vurderes, at de samlede tiltag vil medfører væsentlige forbedringer for natur-
værdien i området, hvis de skitserede afværgeforanstaltninger etableres i god tid 
inden indgrebene og i fuldt omfang. Det vurderes ligeledes, at det vil være muligt 
at bevare områdets økologiske funktionalitet for de særligt beskyttelseskrævende 
dyrearter, der er påvist indenfor området samt i dets umiddelbare omgivelser.

5.5 Overfladevand

I nærværende afsnit beskrives overfladevand, dvs. de vandløb der ligger i projekt-
området eller i omegnen og som potentielt påvirkes af projektet. Projektområdets 
beskyttede småsøer, vandhuller, moser mm. er beskrevet i afsnit om natur. 

De gældende planmæssige rammer for overfladevand er fastlagt i Regionplan 2005, 
og afløses af den statslige vandplan, når den er endeligt vedtaget, sandsynligvis i 
2011.

På kortbilag 3 fremgår projektområdet og de vandløb der er beliggende i området. 

Projektet ligger i Værebro Å-systemets opland. Værebro Å-systemet består af en 
lang række mindre vandløb og enkelte større vandløb. Selve Værebro Å starter, hvor 
Bunds Å og Jonstrup Å løber sammen, og løber herfra 19 km indtil udløb i Roskilde 
Fjord. 

På grænsen langs projektområdet mod vest løber Rolandsgrøften der via Engagerren-
den løber til Værebro Å ca. 0,5 km. vest for projektområdet. Uden for projektområdet 
mod syd løber Sørup Rende. Vandløbet påvirkes ikke af projektet ligesom hverken 
Jonstrup Å mod øst eller Bunds Å mod nord påvirkes af projektet. 

Afledning af overfladevand fra ferie- og oplevelsesområdet vil potentielt kunne på-
virke vandløbene i tabellen nedenfor:

Vandløb Målsætning Målsat ti lstand 
(DVFI)

Aktuel tilstand 
(DVFI)

Rolandsgrøften Privat grøft ikke målsat - -

Engagerrenden Generel - B0 4 2-3

Værebro Å Generel - B2 5 4

Tabel 4 Vandløb med angivelse af målsætning og tilstand (DVFI = Dansk VandløbsFauna 
Indeks).

Rolandsgrøften
Rolandsgrøften er en lille privat grøft der ikke er målsat iht. Regionplanen.

Engagerrenden 
Engagerrenden er målsat med en generel målsætning B0 (alsidigt dyre- og planteliv, 
uden krav til fiskebestand). Der er ingen krav om fiskebestand. Kravet til faunaklasse 
er angivet til 4. Tilstanden har de senere år ikke levet op til målsætningen. 
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Vandrammedirektivets basisanalyse angiver regulering, reduceret sommervandføring 
og udledning af spildevand som årsager til den manglende opfyldelse af målsæt-
ningen. Samlet set er vandløbet vurderet i risiko for ikke at opfylde sin målsætning 
i 2015. To tiltag er angivet for at målsætningen kan blive opfyldt hhv. restaurering 
ved udlægning af sten/gydegrus og plantning af skyggegivende træer/buske samt 
en forbedret rensning af spildevand fra ukloakerede enkeltejendomme. 

Værebro Å
Værebro Å er på den pågældende strækning målsat med en generel målsætning B2 
– Ørredfiskevand (opvækst- og opholdsområde for ørred og andre laksefisk). Kravet 
til faunaklasse er angivet til 5. De senere år har tilstanden i åen ikke levet op til sin 
målsætning. 

Basisanalysen angiver regulering og udledning af spildevand som årsager til mang-
lende målopfyldelse. Samlet set er vandløbet vurderet i risiko for ikke at opfylde sin 
målsætning i 2015. Restaurering af vandløbet ved udlægning af sten/gydegrus og 
plantning af skyggegivende træer/buske samt en forbedret rensning af spildevand 
fra renseanlæg, regnbetingede udløb og fra ukloakerede enkeltejendomme vurderes 
som nødvendige tiltag for at målsætningen kan opfyldes. 

I sommeren 2007 blev områder langs Værebro Å oversvømmet. Det skyldtes en 
kombination af øget tilledning til åen, hyppigere og voldsommere regnhændelser 
og høj vandstand i Roskilde Fjord. Mere end 450 ha jord langs Værebro Å, heraf ca. 
200 ha jord i Egedal Kommune stod under vand. Egedal Kommune planlægger i 
samarbejde med andre kommuner langs Værebro Å og Roskilde Fjord at udarbejde 
en helhedsplan for området for at undgå lignende situationer i fremtiden. Godt 73% 
af Egedal Kommune afvander til Værebro Å. 

5.5.1 Direkte og indirekte påvirkning af overfladevand

Det samlede areal for Kildedal ferie- og oplevelsescenter udgør ca. 90 ha. Heraf 
forventes befæstede arealer at udgøre ca. 22 ha, mens ca. 67 ha udgøres af grønne 
områder, vandområder m.m. Befæstede arealer udgøres af tagflader på huse og 
centerbygninger, veje, P-pladser, stier, udendørs sportsbaner m.m. 

Med etablering af Kildedal øges afstrømningen fra det samlede areal teoretisk med 
ca. 100.000 m3 svarende til afstrømning fra projektets befæstigede arealer, der er 
eneste forskel fra forholdene i dag. Dette vand vil ikke blive ledt direkte ud i vand-
løbene i området. Derimod forventes afstrømningen af regnvand at kunne holdes 
på max. samme niveau som i dag ved hjælp af:

• Nedsivning af regnvand i faskiner
• Tilbageholdelse af regnvand i anlagte bassiner og kunstige søer i området
• Genanvendelse af tagvand
• Grønne tage

Der forventes således, at projektet ud fra et gennemsnitlig betragtning ikke vil 
medfører ændringer for områdets afstrømning af regnvand. Dette medfører, at den 
samlede afstrømning fra området vil blive fastholdt på max. det nuværende niveau, 
både hvad angår mængde og hastighed. For så vidt angår vandkvalitet vil vand fra 
veje og P-pladser som minimum blive renset i olieudskiller, sandfang og passere 
bassin/kunstig sø. 

Der er i projektet for Kildedal endvidere også fokuseret på at reducere afstrømningen 



43VVM

fra de befæstede arealer i forbindelse med heftige regnskyl (ekstreme regnhæn-
delser), således at projektet ikke bidrager til en forhøjet vandstand i oplandet under 
disse forhold. 

Den øgede afstrømning fra Kildedal svarer til ekstra vand fra 22 ha befæstiget areal. 
Isoleret set og uden yderligere foranstaltninger svarer dette til, at områdets afstrøm-
ning øges med ca. 70 %, men med de mange tiltag til at afværge den teoretisk 
øgede afstrømning fastholdes afstrømningen på det nuværende niveau. Projektet 
vurderes derfor ikke, at påvirke hverken vandløbenes kvalitet eller mængderne af 
vand i disse. 

Af hensyn til tilstanden i Rolandsgrøften og Engagerrenden ønskes den naturlige 
afledning fra området fastholdt, således at renderne ikke tørlægges.

5.5.2 Afværgeforanstaltninger

Med de i projektet indbyggede foranstaltninger til nedsivning og forsinkelse i ud-
ledningen af vand til vandløb, vurderes der ikke at være behov for yderligere afvær-
geforanstaltninger. 

5.5.3 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis området ikke bebygges, men bevares som det landbrugsområde det er i dag, 
vil påvirkningen af overfladevand være den samme som i dag. Selvfølgelig under 
forudsætning af, at arealanvendelsen i landbruget bibeholdes som den er i dag. 
Landbruget har dog lov til at gøre det de finder nødvendigt for driften, herunder 
plante læhegn, energiafgrøde, jordbehandle, gøde, sprede pesticider, m.m. således 
at det er svært at forudsige hvordan landbrugsområdet vil se ud om 10-20 år.

5.5.4 Vurdering

Det vurderes, at udledningen af overfladevand ikke vil påvirke vandkvaliteten i En-
gagerrenden og Værebro Å væsentligt, da foranstaltninger til rensning er indarbejdet 
i projektet. Tilsvarende er der indarbejdet foranstaltninger til reduktion i mængden 
af vand der udledes og sammenholdt med den øvrige afstrømning fra Værebro Å´s 
samlede opland, vurderes projektets andel som ikke væsentlig.

5.6 Geologi og grundvand 

5.6.1 Råstoffer

Inden for den nordlige del af projektområdet ligger et område, som er udlagt til gra-
veområde for ler (kortbilag 4). Leret bruges til fremstilling af røde og gule mursten, 
og det forventes, at kun den øverste del af leret, som anvendes til røde mursten, 
vil blive indvundet, hvorefter interessen for gravning af råstoffer inden for projekt-
området afmeldes. Årsagen er, at ler til gule mursten findes i rigelige mængder i 
andre områder, mens der er mere begrænsede ressourcer af ler til røde mursten. 
Desuden svinger kvaliteten af det gule ler i området.

Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at Region Hovedstaden, 
på baggrund af Wienerberger A/S der har graveretten, vil ophæve området som 
lerindvindingsområde, når den rødbrændende ler er indvundet. Der er derfor ikke 
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behov for en yderligere belysning af udpegningen.

Projektområdets udnyttelse til feriecenter vil ikke have nogen direkte indflydelse på 
de fortsatte muligheder for råstofgravning uden for arealet, men der kan dog være 
nogle mulige konflikter i forbindelse med støjbelastningen fra råstofgravning i om-
råderne, der grænser umiddelbart op til projektområdet, da der gælder strammere 
krav til støj for boligområder end for landbrugsområder.

5.6.2 Geologisk interesseområde

Indtil for nylig har projektområdet været delvist beliggende i et geologisk interes-
seområde. Grænserne for dette område er imidlertid blevet redefineret i forbindelse 
med udarbejdelse af ”Geologisk set – Sjælland”, og optaget i Forslag til kommune-
planforslag 2009-2021 for Egedal Kommune. Det nye område er et nationalt geologisk 
interesseområde med navnet Farum Naturpark.

Interesseområdet beskrives som et glacialt landskab, hvor det karaktergivende 
element er et netværk af tunneldale med åsrygge og langsøer. Landskabet mel-
lem dalene tager ofte form af jævne plateauer med udbredte forekomster af grus. 
Det netformede tunneldalsystem, hvor dale forbinder hinanden i to forskellige 
hovedretninger, kendes ikke fra andre steder i Danmark og har dermed et stort 
forskningsmæssigt potentiale. Det er vigtigt at såvel tunneldalene med deres åse 
og langsøer, som overgangen fra dalsiderne til de omgivende plateauer, fremtræder 
intakte og klare i landskabet.

Det geologiske interesseområde er beliggende umiddelbart uden for projektområdet 
og der er således ingen konflikter i den henseende (kortbilag 4).

5.6.3 Grundvand og vandforsyning

Hele projektområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Da projektet ikke medfører etablering af særligt grundvandstruende aktiviteter 
eller anlæg og ikke medfører risiko for grundvandsforurening, er projektet i overens-
stemmelse med retningslinjerne for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Projektområdets vandforsyning planlægges at blive baseret på den offentlige vand-
forsyning, dvs. fra et af de vandværker, som i forvejen har etableret ledningsnet nær 
projektområdet. Der kan være tale om Ballerup Forsyning, Stenlien eller et andet 
vandværk. Alternativt kan der invindes vand fra en eventuel ny og egen boring.  

Det samlede årlige vandforbrug forventes at blive ca. 255.000 m3. Der tages for-
behold for en senere miljøbehandling af en ny eller udvidet indvindingstilladelse og 
VVM af denne.

Projektområdet er beliggende tæt på oplandet til Bogøgård kildeplads, der ligger ca. 
1 km mod nordnordøst. Ca. 0,8 km syd for projektområdet ligger Kildedal kildeplads 
(kortbilag 5).

Begge kildepladser drives af KE (Københavns Energi); dog har Kildedal kildeplads i 
en årrække været ude af drift som følge af forurening, mens der indvindes ca. 1,2 
– 1,7 mio. m3/år fra Bogøgård kildeplads.

Grundvandsskellet har tidligere ligget gennem projektområdet, men vurderes i dag 
at ligge nord for projektområdet. Grundvand fra projektområdet løber således sand-
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synligvis mod Værebro Å og Værebro Kildeplads.

Grundvandsstanden har generelt været stigende i denne del af hovedstadsområdet 
de seneste år.

5.6.4 Grundvandsforurening

Den gamle Cheminova grund 0,5 km syd for projektområdet var tilbage i starten af 
1980’erne den første store forureningssag af sin art i Danmark. Grundvandsforure-
ningen fra den tidligere produktion af pesticider på Cheminovas fabrik ved Kildedal 
medførte, at Københavns Energi måtte lukke Kildedal kildeplads, hvor der blev 
indvundet grundvand til behandling på vandværket ved Søndersø. 

I 1987 etablerede Københavns Amt et renseanlæg til rensning af oppumpet pesticid-
forurenet grundvand fra det øvre sekundære grundvandsmagasin, som siden har kørt 
uafbrudt. Det rensede vand ledes ud i Sørup Rende, der er et tilløb til Værebro Å.

Udover Amtets afværgepumpning har Københavns Energi ligeledes oppumpet 
grundvand fra det primære grundvandsmagasin. Dette vand er kun svagt forurenet 
og renses i et sandfilter og iltes inden det udledes ligeledes til Sørup Rende. 

København Energi vurderer kildepladsen som uegnet til genåbning for drikkevands-
fremstilling.

Det kan overvejes, om de nævnte afværgepumpninger kan nyttiggøres som se-
kundavand i forbindelse med projektområdet, f.eks. til etablering af vandspejl i nye 
søer og bassiner.

5.6.5 Afværgeforanstaltninger

Projektet indebærer nedsivning af størstedelen af nedbøren og brug af vandbe-
sparende foranstaltninger i boliger og center. Der vurderes ikke at være behov for 
yderligere afværgeforanstaltninger.

5.6.6 Sammenligning med nul-alternativet

Sammenlignet med fortsat landbrugsdrift vil projektet medføre et øget forbrug af 
grundvand, men sandsynligvis ikke påvirke dannelsen af grundvand væsentligt. 

5.6.7 Vurdering

Eventuelle effekter på grundvandsmagasinet ved det øgede vandforbrug forventes 
at være yderst beskedne, da der er tale om en moderat vandmængde, og da grund-
vandsdannelsen ikke forventes påvirket. Hvis vandforsyning af projektet medføre 
behov for udvidet eller ny indvindingstilladelse, vil effekter på grundvandsmagasinet 
indgå i miljøvurderingen i den sammenhæng.

5.7 Befolkning

I dette afsnit beskrives de miljømæssige konsekvenser for befolkningen, der ikke er 
udførligt behandlet i andre afsnit. Desuden opsummeres den væsentlige miljømæs-
sige påvirkning på befolkningen.
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Da projektet ikke har nogen langtrækkende miljøpåvirkninger og da projektområdet 
ikke rummer væsentlige nationale eller regionale landskabelige, rekreative eller 
lignende interesser, vil projektet alene kunne påvirke mennesker i lokalområdet. 
Gæster i ferie- og oplevelsescentret, der forventes primært at komme fra Danmark 
samt Skandinavien i øvrigt, vil kunne opleve sundhedsmæssige og rekreative positive 
konsekvenser, hvilket også er en del af projektets målsætninger.

5.7.1 Anlægstid og Anlægsulemper (komfort)

I anlægsfasen er der risiko for påvirkning af befolkningen i lokalområdet ved støj fra 
tung trafik og støv ved udgravning og byggeri. 

Ud fra det samlede bebyggede areal og overslag over nødvendige materialer for-
ventes det, at der i anlægsfasen vil ankomme i gennemsnit 20 lastbiler på hver 
arbejdsdag, i de 10 måneder af året, der normalt er egnede til byggeri. Da der vil 
forekomme intensive perioder i byggeriet, forventes det, at det faktiske antal af 
lastbiler til Kildedal vil svinge mellem 0 og 40 på en arbejdsdag. Byggeriet opføres 
som mondulbyggeri, hvilket giver færre håndværksbiler til og fra området.

Støvdannelse vil primært forekomme i forbindelse med håndtering af tør jord. Med 
den fremherskende vind fra vestsydvest og en placering af de væsentligste grave-
arbejder i områdets sydøstlige del, forventes støv alene at kunne påvirke Notholm, 
beliggende på Knardrupvej. Selvom støvproblemer forventes at være stærkt be-
grænsede, skal støvdannelse afværges.

5.7.2 Sundhed

Befolkningens mulighed for at være aktive udendørs påvirkes væsentligt i positiv 
retning ved en realisering af projektet, med stier og en lang række aktiviteter. Dette 
forventes at bidrage positivt til sundhedstilstanden både blandt befolkningen i nær-
området og områdets besøgende.

5.7.3 Rekreative forhold

Med den offentlige adgang til naturområderne og pleje af naturen forventes en væ-
sentlig øget rekreativ værdi af området som en konsekvens af projektets realisering. 
De rekreative forhold er behandlet i afsnit om rekreative forhold.

5.7.4 Afværgeforanstaltninger

For at afværge eventuelle problemer med støv skal støvdannelse begrænses ved 
at begrænse oplag af jord og renholde arbejdsveje samt bekæmpet ved vanding af 
jordbunker i tørre perioder.

5.7.5 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis området fortsat drives landsbrugsmæssigt vil hverken de positive eller ne-
gative effekter optræde. Der vil således ikke være en påvirkning fra trafik og støv 
i anlægsfasen, men heller ikke de positive effekter på sundhed og de rekreative 
muligheder. Der vil fortsat være støvdannelse i forbindelse med jordbearbejdning i 
tørre perioder.
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5.7.6 Vurdering

Samlet vurderes projektet at have en positiv påvirkning på befolkningens livsvilkår. 
Den øgede tunge trafik i anlægsperioden vurderes ikke problematisk, da der er god 
adgang til det overordnede vejnet fra projektområdet, og eventuelle problemer med 
støv vil kunne afværges.

5.8 Rekreative forhold

Der er ingen væsentlige rekreative interesser knyttet til området i dag. Området 
henligger som dyrket landbrug og der er ingen offentlig adgang til områdets § 3 
områder, jf. kortbilag 2. 

I masterplanen for Kildedal ferie- og oplevelsescenter er det planlagt at der skal an-
lægges en stor aktivitetssø (7.400 m2), ca. 1.600 m. sti og 10 mindre søer og bassiner 
på samlet 10.400 m2 (Figur 1o). Det er der mange positive muligheder ved i rekreativ 
henseende. Der skabes et vand og naturområde til gavn for fugle og dyreliv og med 
store rekreative værdier. Tæt kontakt med naturen forudsætter nem adgang til den, 
og det er projektets hensigt, at skabe nem adgang ved at anlægge offentlige tilgæn-
gelige stier i området og samtidigt sikre stier ind og ud af området. Disse stier skal 
forsøges koblet på fremtidige stier i nabokommunerne. Det vil øge tilgængeligheden 
af området i forhold til den eksisterende anvendelse i dag i rekreativ henseende og 
også være til gavn for nærområdets beboere. 

De øvrige rekreative muligheder i lokalområdet er generelt begrænsede til færdsel 
på offentlig vej samt udøvelse af sport på baner og anlæg, men forventes på sigt, 
med åbning af Flyvestation Værløse for offentlig adgang, at forbedres væsentligt. 
Statsskovene er beliggende i nogen afstand fra projektområdet, men de store skov-
områder nord og øst for projektområdet ved Buresø, Hareskovene, Ganløse Ore m.v., 
vil dog sandsynligvis modtage besøg af en mindre del af Kildedals gæster.

5.8.1 Afværgeforanstaltninger

Da der alene forventes positive effekter på den rekreative tilgængelighed er der ikke 
behov for at afværge påvirkningen. 

5.8.2 Sammenligning med nul-alternativet

Ved fortsat anvendelse af arealet til landbrug vil der ikke være offentlig adgang til 
naturarealerne, hvorfor de rekreative forhold vil være dårligere.

5.8.3 Vurdering

Den øgede brug af de øvrige rekreative arealer i området er i overensstemmelse 
med intentionen for disse områders anvendelse og forventes ikke at medføre særlige 
problemer.

Den øgede rekreative adgang til området vil være en væsentlig styrkelse af mulig-
heden for rekreative aktiviteter i lokalområdet.
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5.9 Klima og energi

5.9.1 Energiforbrug og energiforsyning

Kildedal projektet er udtryk for et relativ omfattende energiforbrug ved anlæg og 
drift. Egedal Kommunes krav om Lavenergi klasse 1 reducerer, ud fra de p.t. gæl-
dende energiregler, det årlige energiforbrug med 9,5 mio. kWh. Det betyder at det 
samlede forventede energiforbrug til direkte drift af centerets bygninger og aktiviteter 
er reduceret fra 24,8 til 15,3 mio. kWh. pr. år. 

De endelige tekniske løsninger og valg af forsyningsformer vil afgøre den faktiske 
fordeling mellem varme- og el-forsyning. Da henholdsvis varme- og el produktion 
har forskellig CO2 belastning er størrelsen af den samlede CO2 emission afhængig 
af denne fordeling.

Udfra projektets målsætning om CO2 neutral drift er godtgjort, at det er teknisk 
muligt at sikre en varmeforsyning som reducerer CO2 belastningen markant (fjern-
varme fra Vestforbrændingen, som er 85% CO2 neutral) eller som er CO2 neutral 
(anvendelse af biomasse), mens det er teknisk vanskeligt og økonomisk bekostligt, 
at sikre en CO2 neutral el-forsyning, da der ikke kan opnås tilladelse til opsætning 
af vindmøller i området.

Ved et beregnet overslag for CO2 belastningen er her lagt til grund, at energiforbruget 
fordeler sig med 5,8 mio. kWh el og 9,5 mio. kWh varme.

Med en traditionel el-forsyning vil Kildedals energiforbrug ud fra denne fordeling 
medføre en udledning på 2.650 - 3.000 tons CO2 ækvivalenter afhængig af om 
varmeforsyningen gøres fuld CO2 neutral (biomasse) eller delvis CO2 neutral (Vest-
forbrændingen).

5.9.2 Fossile brændsler 

Med en traditionel elforsyning vil projektet medføre brug af kul (800 t), olie (5,8 t) og 
naturgas (145 t) på kraftværker. Dette forbrug af fossile brændsler kan forholdsmæs-
sigt blive reduceret svarende til graden af en eventuel CO2 neutral elforsyning.

5.9.3 Drivhusgasser

Hvis der vælges en traditionel elforsyning, vil projektet medføre en udledning af 
2.650 tons CO2-ækvivalenter, svarende til en forøgelse på ca. 1 % af Egedal Kom-
munes samlede CO2 udledning. Denne udledning af CO2 kan forholdsmæssigt blive 
reduceret svarende til graden af en eventuel CO2 neutral elproduktion.

5.9.4 Andre påvirkninger

Når landbrugsjord (højbundsjord) udtages af almindelig landbrugsdrift og overgår til 
vedvarende græs, er der en CO2-besparelse, der for de 52 ha, hvor projektet medfø-
rer en sådan ændring i arealanvendelsen, vil udgøre ca. 129 tons CO2 ækvivalenter 
om året, /14/.

5.9.5 Afværgeforanstaltninger

Effekter på CO2-udledningen, er delvis afværget gennem nedsat energiforbrug 
(lavenergiklasse 1 og andre besparende foranstaltninger) samt ved en målsætning 
om CO2 neutral varmeforsyning..

Hvis der vælges en traditionel elforsyning vil CO2 udledningen teoretisk kunne 
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neutraliseres ved opkøb af CO2-kvoter. Dette anses dog ikke for en bæredygtig 
løsning i denne sammenhæng, hvor en anvendelse af midlerne til energibesparelse 
og –optimering anses for mere hensigtsmæssig og bæredygtig. 

5.9.6 Sammenligning med nul-alternativet

Den fortsatte anvendelse af området til jordbrug medfører en udledning af drivhus-
gasser, svarende til udledningen fra ca. 13 personer, altså væsentligt mindre end 
ved realisering af projektet.

5.9.7 Vurdering

CO2 udledningen fra Kildedal forventes ikke at få væsentligt betydning på klimaet set 
i et globalt perspektiv. Set i lokal sammenhæng betyder Kildedal projektets størrelse 
imidlertid en relatvi stor forøgelse af energiforbrug og tilhørende belastning af CO2. 
Hvis der anvendes traditionel elforsyning, vil projektet medføre en øget udledning 
svarende til ca. 250 personers nuværende årlige udledning. Sammenlignet med, 
at der forventes gennemsnitligt ca. 5.200 gæster, vurderes påvirkningen som uden 
væsentlig betydning.

5.10 Jordforurening 

5.10.1 Jordforurening

I projektområdet er der konstateret én jordforurening, som findes på Langagergård 
i den sydøstlige del af projektområdet. Forureningen er beliggende på en del af 
matrikel nr. 2i og 2a Knardrup By, Ganløse.

Tidligere Frederiksborg Amt har i maj 2005 kortlagt forureningen på vidensniveau 
2 (V2) efter Lov om forurenet jord. Det kortlagte areal udgør 2.236 m2 og har kort-
lægningsnr. 235-0073.

På matrikel 2i Knardrup By, Ganløse er der påvist forurening med tungere olier i 
jorden samt olie og tetrachlorethylen i det øvre grundvand. På matrikel 2a Knardrup 
By, Ganløse er der påvist forurening med tungere olier og phenoler i jorden. For-
ureningen på begge matrikler stammer fra tidligere aktiviteter i forbindelse med et 
autoværksted samt rensning og maling af olietønder. Miljøstyrelsens grænseværdier 
for indhold af olie, tetrachlorethylen og phenoler er overskredet. 

Forureningen udgør ikke en risiko for mennesker ved den nuværende arealanvendelse 
som er erhverv. Forureningen er et problem i forbindeldse med jordflytning eller gra-
vearbejder, hvor mennesker kommer i direkte kontakt med den forurenede jord.

Ifølge tidligere Frederiksborg Amt truer forureningen ikke grundvandet.

Der er ikke kendskab til andre jordforureninger eller grundvandsforureninger inden 
for projektområdet.

Arealanvendelsen rundt om de to gårde Langagergård og Rolandsgård er og har 
tidligere været landbrugsdrift. Som udgangspunkt må sandsynligheden for at på-
træffe væsentlig forurening på landbrugsjord betragtes som minimal med følgende 
undtagelser:
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I tidligere vandhuller og lavninger kan der være en risiko for, at der er deponeret 
fyldjord og affald.

På de to gårde Langagergård og Rolandsgård kan der være potentielle forureninger 
fra f.eks. tankstander, nedgravede tanke samt eventuel håndtering, spild eller ned-
gravning af olie, kemikalier og pesticider.

I forbindelse med udgravning af rødler i den nordlige del af projektområdet, vil der 
ske en vis screening for synlig jordforurening og affald i området.

I de nærmeste omgivelser er der kendskab til tre væsentlige forureninger henholdsvis 
Flyvestation Værløse, Sørup Losseplads og Cheminova-grunden. Region Hovedsta-
den driver en afværgeboring på Cheminova-grunden.

De tre forurenede grunde udenfor projektområdet har ingen betydning inde i pro-
jektområdet i forbindelse med jordforurening. 

5.10.2 Afværgeforanstaltninger

I forbindelse med salg og afståelse af projektområdet er det aftalt, at Egedal Kom-
mune forestår og betaler oprensning af kendte forureninger indtil et maks. beløb 
på DKK 10.000.000,-.

I forbindelse med kommunens salg af projektområdet vil forureningen på Langager-
gård derfor blive oprenset af kommunen. Det bemærkes at denne forurening består 
af olie, phenoler samt det chlorerede opløsningsmiddel tetrachlorethylen, som er let 
vandopløseligt og let afdampeligt.

Under gennemførsel af afværgeprojektet skal Egedal Kommune derfor sikre, at hele 
jord- og grundvandsforureningen med tetrachlorethylen bliver fjernet, så den ikke 
udgør en risiko for det kommende ferie- og oplevelsesområde. Denne type arealan-
vendelse karakteriseres som følsom arealanvendelse.

5.10.3 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis projektområdet fortsætter som landbrugsområde, vil det være mindre sand-
synligt, at den forurenede jord vil blive fjernet.

5.10.4 Vurdering

Samlet vurderes projektet at have en positiv effekt på jordforurening, da dets reali-
sering medfører, at en kendt forurening oprenses.  

5.11 Lysforurening

I dag begynder nattemørket efter Måløv, når man kommer fra København. Gade-
belysningen på Frederikssundsvej slutter ved NOVO, men krydset ved Knardrupvej 
er dog også oplyst. Nattehimlen er tydeligt lysere ind over storbyen, mod øst, end 
ud over resten af landskabet.

Fra projektområdet ses de blinkende hvide lys på Hovesenderen og det røde lys 
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på toppen af NOVO´s skorsten. NOVO og Oticon bygningerne er svagt oplyst og 
gadelygterne i Kong Svends Park og på Kildedal station, samt lys fra spredt bebyg-
gelse ses.

I Knardrup dominerer gadebelysningen nattehimlen, mens der på de øvrige veje om-
kring projektområdet ikke er gadebelysning. På disse strækninger ses de førnævnte 
lyskilder, hvor terræn og beplantning gør det muligt.

Generelt kan det forventes at de bygninger der er synlig fra omgivelserne også vil 
være synlige om aftenen, hvor lys vil skinne ud af vinduerne. Da der vil være tale 
om begrænsede lysmængder vil dette ikke medføre egentlig lysforurening. 

Belysning af udendørs arealer skal udformes således at lyset ikke spredes til omgivel-
serne, men alene oplyser det der ønskes oplyst. Da der satses på energibesparelse 
forventes det, at udendørs belysning i høj grad vil blive udformet med lysdioder, der 
giver en koncentreret lyskegle. Der forventes derfor ikke lysforurening fra områdets 
udendørsarealer, men særligt i vådt vejr, hvor refleksionen vil være øget fra de våde 
overflader, vil belysningens effekt sandsynligvis kunne erkendes uden for området.

Den mest kritiske del af projektet er aquadomen, da den planlægges opført med 
glastag. Vandbassiner planlægges nedgravet i niveau med det omgivende terræn, 
og placeret således at aquadomen er omgivet af centerbygningen mod nord og øst. 
Der er ikke taget endelig stilling til aquadomens konstruktion, men det er i dag 
muligt at producere glas, der kan styre passagen af lys, således at indstråling beva-
res, mens udstråling begrænses. Aquadomen vil hovedsagelig være synlig udenfor 
projektområdet fra syd og vest.

5.11.1 Afværgeforanstaltninger

I anlægsfasen skal arbejdslys afskærmes og alene være tændt, når det er nødvendigt 
for arbejdets udførsel.

Der planlægges omfattende brug af lysdioder i projektet af hensyn til strømbespa-
relsen. Det vil i detailprojekteringen indgå, at belysning begrænses til de områder, 
hvor der er behov for lys, for ligeledes at spare energi.
Der planlægges desuden skærmende beplantning mod vest, nord og øst. 
Med ovenstående tiltag forventes der ikke behov for yderligere tiltag til begrænsning 
af lysforurening.

5.11.2 Sammenligning med nul-alternativet

I forhold til den nuværende anvendelse af området til landbrug, vil der være væ-
sentligt flere lyskilder efter projektets gennemførelse. Risikoen for lysforurening vil 
således være større end ved en uændret arealanvendelse.

5.11.3 Vurdering

Der må generelt forventes et øget antal synlige lyskilder i området, som en følge af 
byvækst, herunder fra det igangværende byggeri i krydset Frederikssundsvej/Knar-
drupvej og fra omdannelse af nord- og sydlejen på Flyvestation Værløse til bolig og 
erhverv. Kildedal vil bidrage til denne vækst i antallet af synlige lyskilder.

Det vurderes, at hensyn til energibesparelse, skærmende beplantning og afskærm-
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ning af aquadomen ved centerbygningens placering og begrænsning af dens højde 
ved nedgravning alt sammen medfører, at den samlede lyspåvirkning af omgivelserne 
vil være begrænset. Det vurderes således, at projektet ikke vil medføre egentlig 
lysforurening, hvor himlen og omgivelserne tilføres væsentligt øgede lysmængder.

5.12  Støj og støv

Nedenfor redegøres for de støjmæssige konsekvenser ved en forventet og forøget 
trafikmængde på de nærliggende influensveje.

Hensigten er, at belyse forskellen mellem de støjmæssige forhold relateret til 
vejtrafikken i nærområdet uden etablering af Kildedal (0-alternativ) sammenholdt 
med en kommende støjbelastning efter etablering af Kildedal (Scenario 1). Fokus er 
således rettet på forskellen mellem 0-alternativet og Scenario 1 og ikke som sådan 
den egentlige støjbelastning i influensområdet. Trafiktallene for 0-alternativet er 
fremskrevet til 2014, hvilket er sammenfaldende med det forventede tidspunkt for 
ibrugtagning for hele Kildedal.

I undersøgelsen er der foretaget fladeberegninger for 0-alternativet og et fremtidigt 
scenario med forøget trafikmængde på influensvejnettet; Scenario 1. Samtidigt er der 
foretaget punktberegninger på udvalgte boligfacader for 0-alternativet og Scenario 
1. Forskellen i støjbelastningen beregnet ved de to tilfælde fungerer direkte som 
sammenligningsparameter for en differentieret støjbelastning. 

Støjniveauerne fra vejtrafikken på influensvejene er beregnet med beregningsmo-
dellen Nord2000 og udført i overensstemmelse med gældende vejledninger og 
anbefalinger. Beregningerne er foretaget med beregningsprogrammet ”SoundPLAN” 
version 6.5 under anvendelse af en tredimensionel terrænmodel. Der er foretaget 
fladeberegninger og punktberegninger af støjbelastningerne for de to scenarier. Der 
er nærmere redegjort for de anvendte metoder i bilag D.

Trafikmængden for henholdsvis 0-alternativet og Scenario 1 er præciseret som års-
døgntrafik (ÅDT) for de enkelte vejstrækninger i influensområdet. Definitionen på 
ÅDT er ifølge Vejdirektoratet antallet af køretøjer på en gennemsnitlig dag i året. 
Det vil sige, at der i denne mængdeangivelse er taget højde for variationerne ved 
weekender, helligdage og ferieperioder i løbet af et år. Det betyder i dette tilfælde, 
at perioder med spidsbelastninger i forbindelse med til- og frarejse så at sige ud-
jævnes. Trafikken er fordelt på køretøjskategori og dag, aften og nat i henhold til 
vejledningens anbefalinger.

5.12.1 Nationale krav og vejledende grænseværdier

Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for vejstøj er ikke aktuelle i denne sam-
menhæng, da der ikke er tale om udlæg af nyt boligområde eller etablering af nye 
vejanlæg. Grænseværdierne for sådanne tilfælde er kort beskrevet i en orienterende 
henseende.

I Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ”Støj fra veje” præciseres de vejledende græn-
seværdier for støj fra veje. Heraf fremgår, at trafikmængden på influensvejene ikke 
bør bidrage til et støjniveau på udendørs opholdsarealer og facader for boligerne i 
influensområdet, der overstiger Lden = 58 dB(A). Ved udendørs opholdsareal forstås 
samtlige områder, der anvendes til ophold i umiddelbart tilknytning til boligen samt 
områder nær boligen, der anvendes til færdsel til fods; eksempelvis gangstier, men 
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ikke fortove og parkeringsarealer.

De vejledende grænseværdier tager hensyn til, at støjen i praksis har en variation 
hen over døgnet.

5.12.2 Støjberegninger

Fladeberegninger
Resultaterne fra fladeberegningerne for 0-alternativet og Scenario 1 er vist i bilag D. 
Hvert scenario er opdelt i en nordlig og en sydlig ende dækkende over henholdsvis 
Knardrup og området øst for Kildedal. 

I denne sag er opmærksomheden rettet på en eventuel forskel i retning af en stigning 
af støjbelastningen fra vejtrafik som følge af forøget trafikmængde i nærområdet. 
Sammenlignes støjkonturerne for 0-alternativet og Scenario 1 ses det, at forskellen 
er meget lille. Ved og omkring Knardrup kan der ikke spores ændringer i forhold 
til eksisterende forhold. Ved ejendommen Knardrupvej 40 kan der ses meget små 
ændringer i retning af en minimalt forøget støjbelastning.

Facadeberegninger
Resultaterne fra punktberegningerne på udvalgte boligfacader ved 0-alternativet 
og Scenario 1 er kortlagt i tabellen herunder. Referencepunkterne er valgt som 
repræsentative for boliger langs Knardrupvej, der kan blive påvirket af støj fra den 
øgede trafik.

Referencepunkt 0-alternativ Scenario 1

[dB(A)] [dB(A)]

R1 - Knardrup Bygade 61 61 61

R2 - Knardrup Bygade 57 55 55

R3 - Knardrup Bygade 39 55 55

R4 - Knardrup Bygade 25 51 51

R5 - Knardrup Bygade 13 50 50

R6 - Knardrup Bygade 8 50 50

R7 - Knardrupvej 40 63 64

Tabel 5: Støjbelastningen på udvalgte boligfacader for henholdsvis 0-alternativ og Scenario 
1.

Optællingerne indikerer, at forøgelsen af støjbelastningen på de udvalgte boligfaca-
der er meget lille. Den mest markante stigning i støjniveauet er ved referencepunkt 
R7 - Knardrupvej 40, hvor niveauet kan forventes at stige knap 1 dB. Dette hænger 
sammen med, at størstedelen af trafikken, der kan tilknyttes Kildedal, er orienteret 
omkring Kildedal og mod primær forgreningsvejnet i sydlig retning. Forøgelsen på 
knap 1 dB(A) vil ikke være hørbar for det menneskelige øre. Referencepunkt R7 er 
facaden af en staldbygning. Der ikke anvendes til bolig.

Støj fra projektet
Da området anvendes til ferie og oplevelse, vil det være nødvendigt, at støjdæmpe 
installationer af hensyn til områdets brugere. Der forventes derfor ingen væsentlig 
støjbelastning af omgivelserne ved den daglige drift af arealet.
De mange gæsters udendørs aktiviteter forventes ikke at medføre egentlig støj, 
da der primært planlægges aktiviteter rettet mod familier og deltagelse og ikke 
tilskuersport med tilråb mv.
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Anlægsfasen
Det er ikke muligt at beregne støjpåvirkningen i anlægsfasen, men omfattende an-
lægsarbejder medfører ofte støj og vibrationer. Dette er dog et meget lokalt fænomen, 
der alene vurderes at kunne påvirke Knardrupvej 40, der ligger op til projektområdet, 
på den anden side af Knardrupvej.
Da der hovedsageligt bygges på de højt beliggende dele af arealet forventes der ikke 
behov for omfattende pilotering eller lignede vibrationsdannende arbejder.

Der er risiko for en vis støvdannelse i forbindelse med anlægsfasen, men dette skal 
begrænses med støvbekæmpelse. 

5.12.3 Afværgeforanstaltninger

I anlægsfasen vil krav til entreprenører med hensyn til vibrationsbelastning, støj fra 
maskiner, støvbekæmpelse samt indretning og placering af arbejds og depotpladser 
kunne begrænse risikoen for påvirkning af naboer med støj og støv.
Da der ikke er en væsentlige støjpåvirkning af omgivelserne i driftsfasen, er der ikke 
behov for afværgeforanstaltninger.

5.12.4 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis området fortsat anvendes til landbrug vil støjpåvirkningen af omgivelserne 
være mindre, men forskellen vil være så lille, at det ikke vil være muligt at erkende 
for det menneskelige øre.

Der kan forekomme støvdannelse i anlægsfasen, med dette vurderes umiddelbart 
som mindre sandsynligt og under alle omstændigheder af kortere varighed end 
fortsat landbrugsdrift, der også støver ved jordbearbejdning.

5.12.5 Vurdering

Der er udført en undersøgelse af de støjmæssige konsekvenser fra vejtrafik i for-
bindelse med etablering af det kommende ferie- og oplevelsesområde Kildedal. Til 
undersøgelsen er der foretaget beregninger for et 0-alternativ i 2014 uden etablering 
af Kildedal og et scenario efter etablering af Kildedal. Beregningerne består dels af 
fladeberegninger for influensområdet og dels punktberegninger i udvalgte facader 
hovedsaligt i Knardrup samt ved ejendommen Knardrupvej 40.

Resultaterne for såvel fladeberegninger som punktberegninger viser, at den forven-
tede stigning i trafikmængden i forbindelse med Kildedal alene vil medføre en lille 
men ikke hørbar stigning i referencepunkt R7 ved Knardrupvej 40. Referencepunktet 
R7 er placeret på facaden af en staldbygning. I Knardrup forventes støjbelastningen 
fra vejtrafikken ikke at stige.

5.13 Luftforurening

Der er foretaget en vurdering af luftforurenende emissioner og CO2 for følgende 
situationer:

• O-alternativ for år 2014
• Efter etablering af ferie- og oplevelsescenter
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Vurderingen er foretaget inden for det definerede konsekvensområde omfattende 
de nærmeste vejnet.

Vurderingen omfatter følgende stoffer:

• NOX (nitrogenoxider)
• CO (carbonmonoxid)
• HC (hydrocarboner)
• PA (partikler)
• SO2 (svovldioxid)
• CO2 (kuldioxid)

De primære, negative sundheds- og miljøeffekter af de enkelte stoffer er vist i Tabel 
6. 

Stof Forsuring 
af vand-
miljø

Eutrofiering 
(kvælstofbe-
lastning) af 
natur

Fotokemisk 
luftforurening
Troposfærisk 
ozon
Skovdød

Luftvejs-
lidelser

Kræft Drivhus-
effekt

NOX X X X X

CO X

HC X X

PA X X

SO2 X X

CO2 X

Tabel 6 Miljøeffekter af luftforurenende stoffer

Forureningskilder
Forureningskilderne består af trafik, herunder både lette og tunge køretøjer. For-
holdet mellem lette køretøjer (primært privattrafik) og tunge køretøjer (primært 
erhvervstrafik) er ikke kendt. Det er her antaget, at den tunge trafik udgør 20 % af 
den samlede trafikmængde, dels for ikke at undervurdere denne væsentlige kilde, 
og dels da den tunge trafiks andel forventes at stige i de kommende år. 

Beregningsmetode
Emissionerne fra trafik er beregnet ud fra:
- Trafikdata (årsdøgnstrafiktal) for strækninger inden for konsekvensområdet
- Strækningslængder
- Fordeling mellem tung og let trafik
- Emissionsfaktorer for tung og let trafik

For emissionsfaktorerne er der taget udgangspunkt i Tema2000, der er et værktøj 
til at beregne transportens energiforbrug og emission i Danmark (Trafikministeriet 
2000). Emissionsfaktorerne (g/km) er skønnet af Grontmij | Carl Bro A/S, blandt andet 
med basis i DMU-rapport over den nationale emissionsopgørelse fra 2008.

Metodeusikkerhed
Emissionsfaktorer er generelt behæftet med stor usikkerhed, og de beregnede emis-
sioner er derfor også behæftet med en meget stor usikkerhed. De beregnede vær-
dier skal derfor primært anvendes til at vurdere, om projektet medfører væsentlige 
ændringer i forhold til den eksisterende situation.
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Resultater
Resultaterne af de gennemførte beregninger er vist i tabel Tabel 7 og Tabel 8. En 
sammenligning mellem 0-alternativet og situationen efter etablering af centret er 
vist i Tabel 9.

Vejstrækning Vejlængde Trafik 2014 Emissioner, kg/døgn

km 0-alternativ 
ÅDT

NOx CO HC PA SO2 CO2

Roskilde nord for Frede-
rikssundvej

4,8 12.200 53 21 4 1 0 13.726

Roskilde syd for Frede-
rikssundvej

3,1 17.900 51 20 4 1 0 13.007

Frederikssundvej vest for 
Roskildevej

2,5 19.200 44 17 3 1 0 11.251

Frederikssundvej ml 
Roskildevej og Knardrupvej

9,4 23.600 202 80 15 5 2 51.999

Jungshøjvej 1,8 1.100 2 1 0 0 0 464

Bundsvej 2 4.600 8 3 1 0 0 2.156

Farumvej 5,7 2.400 12 5 1 0 0 3.207

Knardrupvej v. Kildedal 3,6 4.900 16 6 1 0 0 4.135

Måløvvej mellem Ganløse 
og Bundsvej

0,8 6.600 5 2 0 0 0 1.238

Bygaden i Ganløse 1 7.300 7 3 0 0 0 1.821

Lyngevej 2,8 3.100 9 4 1 0 0 2.444

SUM, kg/døgn 410 162 30 10 3 105.448

SUM, ton/år 150 59 11 4 1 38.489

Tabel 7 Emissioner for 0-alternativet, år 2014

Vejstrækning Vejlængde Mer-trafik 
2014
Med center

Emissioner, kg/døgn

km ÅDT NOx CO HC PA SO2 CO2

Roskilde nord for Frede-
rikssundvej

4,8 32 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 36,0

Roskilde syd for Frede-
rikssundvej

3,1 32 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3

Frederikssundvej vest for 
Roskildevej

2,5 32 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8

Frederikssundvej ml 
Roskildevej og Knardrupvej

9,4 96 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 211,5

Jungshøjvej 1,8 45 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0

Bundsvej 2 32 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Farumvej 5,7 32 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 42,8

Knardrupvej v. Kildedal 3,6 651 2,1 0,8 0,2 0,1 0,0 549,3

Måløvvej mellem Ganløse 
og Bundsvej

0,8 64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Bygaden i Ganløse 1 64 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Lyngevej 2,8 32 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

SUM, kg/døgn 3,8 1,5 0,3 0,1 0,0 968,8

SUM, ton/år 1,4 0,5 0,1 0,0 0,0 353,6

Tabel 8 Emissioner fra mertrafik for år 2014 efter etablering af projektet
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Strækninger O-alternativ

kg/døgn

Forøgelse efter etablering af 
projektet
kg/døgn

NOx CO2 NOx CO2

Alle 410 105.448 3,8 969

Knardrupvej v. 
Kildedal

16 4135 2,1 549

Tabel 9 Merbidrag efter etablering af projektet

5.13.1 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis området fortsat anvendes til landbrug vil der ikke komme en øget trafik som en 
konsekvens af dette projekt, og dermed ikke en minimalt øget luftforurening.

5.13.2 Vurdering

Det fremgår af beregningsresultaterne at merbidraget til luftforureningen efter 
etablering af det planlagte center er beskedent.

For det samlede vejnet er der en stigning for NOx fra ca. 410 kg NOx/døgn til ca. 
410 + 3,8 = ca. 414 kg NOx/døgn. Det er en stigning på ca. 0,9 %.

For det samlede vejnet er der for drivhusgassen CO2 en stigning fra 105.448 kg 
CO2/døgn til ca. 105.448 + 969 kg CO2/døgn til 106.417 kg CO2/døgn. Det er en 
stigning på ca. 0,9 %.

Den samlede årlige stigning i CO2 udledningen som følge af det planlagte projekt 
udgør ca. 350 tons. Det svarer til ca. 35 personers udledning af CO2 pr. år. Det er 
dog ikke sikkert, at denne beregning er retvisende, da der ikke er taget højde for, at 
andre trafikstrækninger bliver mindre belastet. Det kan endda ikke udelukkes, at den 
samfundsmæssige totaleffekt af projektet kan være en reduktion i den totale trafik, 
idet alternativet ville være at køre længere for at komme til tilsvarende muligheder, 
som centret tilbyder.

For Knardrupvej ved Kildedal er der en stigning for NOx fra ca. 16 kg/døgn til ca. 16 
+ 2,1 = ca. 18 kg NOx/døgn. Det er en stigning på ca. 13 %.

For Knardrupvej ved Kildedal er der for drivhusgassen CO2 er en stigning fra 4135 kg 
CO2/døgn til ca. 4135 + 549 kg CO2/døgn til 4684 kg CO2/døgn. Det er en stigning 
på ca. 13 %.

De beregnede stigninger i luftforureningen skal sammenholdes med det eksisterende 
forureningsniveau og grænseværdierne for de forskellige forureningskomponenter.

Den største stigning forekommer for Knardrupvej ved Kildedal. Det eksisterende 
forureningsniveau kendes ikke på den aktuelle lokalitet. Ud fra de oplyste tal for 
trafikintensiteten og områdets karakter i almindelighed er det dog en vurdering af 
forureningsniveauet er begrænset. Middelhøje til høje luftforureningsniveauer fore-
kommer normalt først ved ÅDT større end 15.000. Overskridelse af grænseværdier 
forekommer erfaringsmæssigt først ved ÅDT større end 20.000, - alt dog afhængig 
af områdets topografi, bygninger m.v.
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Den begrænsede stigning i trafikken omkring Knardrupvej ved Kildedal, med ÅDT på 
omkring 5.000, vurderes derfor at være uden betydning for luftforureningsniveauet. 
Samme gælder for strækningen Jungshøjvej med en stigning på ca. 4 %.

For de strækninger, hvor der er høje værdier for trafikintensiteten (ÅDT større end 
15.000), og hvor der kunne være en vis luftforurening fra trafikken, er den relative 
stigning i udledningerne af luftforurenende stoffer ubetydelig, omkring 1% eller min-
dre. Merbidraget vurderes derfor her at være helt uden betydning for miljøet.

Den overordnede konklusion er, at det planlagte projekt kun vil have en ubetydelig 
virkning på luftforureningen i området. Stigningen i udledningen af drivhusgassen 
CO2 er meget begrænset og måske i praksis væsentlig mindre end beregnet, idet 
der ikke er taget højde for kørsel til alternative aktiviteter andre steder.

5.14 Ressourceforbrug og affald

5.14.1 Materialer til og fra området

Etablering og drift af et ferie- og oplevelsesområde vil forbruge en større mængde 
ressourcer samt producere en større mængde affald.

Hele projektarealets grundareal udgør 893.000 m2. Med et bebygget bruttoareal på 
i alt 172.275 m2 fordelt på 137.275 m2 boliger og 35.000 m2 center er den samlede 
bebyggelsesprocent på 25% for den del af området, der er i byzone. Boligarealet er 
fordelt på 1.615 boliger á 85 m2.

Til sammenligning var det samlede påbegyndte byggeri i Danmark i 2008 godt 
7.100.000 m2. Med en anlægsperiode på 3 år svarer Kildedal således til ca. 0,8 % af 
det samlede byggeri, og er derfor af mindre betydning på landsdækkende niveau. 
Byggeriet vil derfor ikke medføre ressourceknaphed på landsplan.

I forbindelse med kommunens byggetilladelse til ferie- og oplevelsesområde vil 
Egedal Kommune stille krav til brug af bæredygtige og miljørigtige byggematerialer 
og etablering af energirigtigt byggeri samt minimering af affaldsmængder m.m.

Centret vil indeholde restauranter, butikker, aktivitetsområder og vandland, hvor især 
det tropiske vandland vil have et forholdsvist stort energiforbrug. Der redegøres for 
energiforbrug i afsnit om klima og energi.

Ferie- og oplevelsesområdet vil med 5-7.000 gæster ved fuld belægning have et 
ressourceforbrug og affaldsproduktion i driftsfasen tilsvarende et bysamfund af 
samme størrelse.

I driftsfasen vil affald fra ferieboliger og center blive håndteret i henhold til kom-
munens regulativ. Der skal derfor planlægges for kildesortering.

I projektets masterplan beskrives en række elementer med henblik på at minimere 
energi- og ressourceforbruget i driftsfasen. Der er fastlagt reduktioner i energibehovet 
i kraft af opførelse efter Lavenergiklasse 1 standarden (energioptimering/tæthed) og 
en beslutning om CO2 neutral varmeforsyning.

Herudover er der tale om en række mulige tiltag og hensigtserklæringer:
• Fuld CO2 neutral forsyning og drift.
• Design der minimerer vedligehold.
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• Orientering (sol/vind).
• Opsamling af regnvand fra center til toiletskyl, vaskeri, bilvask m.v.
• Minimere intern biltrafik.
• Minimere ekstern biltrafik (shuttlebus til Kildedal Station).
• P-kælder som er naturligt ventileret.
• Vandland med rensning og genbrug af vand.
• Betragtninger om jordvarme, solfanger, genbrug af spildvarme m.m.

Det bemærkes, at ovennævnte hensigtserklæringer ikke giver nogen garanti for, 
hvorledes det endelige projekt vil blive etableret.

I forbindelse med Egedal Kommunes tilladelse til ferie- og oplevelsesområdet 
samt ved løbende tilsyn, vil kommunen stille krav med henblik på at minimere res-
source- og energiforbruget samt affaldsproduktionen og dermed sikre størst mulig 
bæredygtighed i projektet.

5.14.2 Jordbalance

Under byggearbejderne af ferie- og oplevelsesområdet skal der afgraves og håndteres 
en større mængde jord.

Betydelige jordarbejder vil især blive aktuelt i forbindelse med udgravning til parke-
ringskældre, center og vandland, men også i forbindelse med udgravning til boliger 
og veje.

Den afgravede jord vil bestå henholdsvis af muld- og humusholdig overjord fra 
vækstlaget og af underliggende råjord bestående af intakt jord.

I masterplanen indgår parkering under landsbyerne og en parkeringskælder under 
centret. I tilknytning til centret etableres vandland.

I nedenstående tabel er angivet et indledende estimat over afgravet og håndteret 
jord baseret på masterplanen. For bygningskonstruktioner er estimatet baseret på 
de angivne arealer. For veje, stier og belægninger samt diverse er arealet skønnet. 
Gravedybden er skønnet på baggrund af erfaringstal.

Anlæg Areal
m2

Gravedybde
m

Overjord
m3

Råjord
m3

Center inkl. parkeringskælder 28.000 4,0 14.000 98.000

Parkeringskælder øvrig 25.000 2,0 13.000 38.000

Vandland 12.000 3,0 6.000 30.000

Boliger 70.000 0,5 30.000   5.000

Asfalt (veje, parkering m.m.) 96.000 0,7 48.000   19.000

Øvrig belægning 77.000 0,5 35.000 4.000

Diverse 50.000 25.000

Jord i alt 196.000 219.000

I alt estimeres en jordmængde på 415.000 m3 fordelt med 196.000 m3 overjord og 
219.000 m3 råjord.

Den afgravede jord vil som udgangspunkt ikke være forurenet, da den primært stam-
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mer fra landbrugsjord. En del af projektområdet er dog i dag områdeklassificeret, 
hvilket betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som værende lettere forurenet, 
men området forventes udtaget af klassificeringen i forbindelse med en pågående 
revision. Det jord der bliver afgravet uden for områdeklassificeret areal kan disponeres 
og anvendes på eller uden for projektarealet. En eventuel ekstern jordmodtager kan 
dog stille krav om analyser for at dokumentere at jorden er uforurenet.

En større eller mindre del af den afgravede jord vil kunne genanvendes på eller 
udenfor projektarealet i forbindelse med f.eks.:

•  Retablering af den oprindelige terrænkote på den nordlige del af projektar-
ealet, hvor der er gravet rødler.

• Amfiteater.
• Støjvolde.
• Diverse terrænreguleringer.
• Kælkebakke

På ca. 300.000 m2 af den nordlige del af projektarealet graves rødler i tykkelser på 
ca. 0.6 m. På dette areal kan der således genindbygges 180.000 m3 overskudsjord 
fra projektet med henblik på at genetablere den oprindelige terrænkote.

Hvis det resterende jordoverskud (235.000 m3) anvendes indenfor projektområdet, 
men udenfor de beskyttede naturarealer, vil det medføre, at terrænet her blev hævet 
med ca. 30 cm. Normalt accepteres terrænreguleringer på op til 0,5 m.

Råjord i form af intakt jord er såkaldt geoteknisk egnet til genindbygning på lokaliteter, 
hvor det er nødvendigt med større komprimering og styrke i jorden.

Overjord i form af muld- og humusholdig jord er umiddelbart ikke geoteknisk eg-
net til genindbygning og egner sig bedst til slutafdækning som overjord på grønne 
arealer m.m.

Jord som ikke kan genanvendes på projektarealet skal køres ud af projektet og kan 
finde anvendelse f.eks. ved slutafdækning på losse- og fyldpladser, i støjvolde, ter-
rænregulering m.m. Typisk vil projektets entreprenører kunne bortskaffe overskuds-
jorden til konkrete projekter.

5.14.3 Afværgeforanstaltninger

Den væsentligste mulighed for at minimere ressourceforbruget i anlægsfasen er at 
sikre jordbalance, så der ikke skal bortkøres jord.

For at minimere forbruget af ressourcer og energi i driftsfasen, skal der ydes en særlig 
indsats for at minimere forbruget ved valg af konstruktion og indretning i designfasen. 
Der er et stort potentiale i anvendelse af besparende teknologier, særligt når disse 
kombineres med intelligent styring.

5.14.4 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis projektområdet fortsætter som landbrugsområde vil der være et betydeligt 
energi- og ressourceforbrug, men dog væsentligt mindre end for ferie- og oplevel-
sesområdet.
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5.14.5 Vurdering

Samlet vurderes forbruget af ressourcer og energi at stå i et rimeligt forhold til pro-
jektets størrelse. Med den store fokus på ressourceforbrug i driftsfasen forventes 
det, at projektets samlede ressourceforbrug i dets funktionstid vil være begrænset 
sammenlignet med lignende projekter.

5.15 Jordbrugsmæssige forhold

5.15.1 Landbrugsmæssige forhold

Indenfor projektområdet er et mindre areal udpeget som særligt værdifuldt land-
brugsområde. Arealet ligger indenfor transportkorridoren, og en del af dette område 
er i dag desuden beliggende i de udvidede beskyttede naturområder. Store dele af 
de beskyttede naturområder er desuden udpeget som særligt følsomme landbrugs-
områder.

Der er landbrugspligt på jorden, så en realisering af projektet vil kræve ophævelse 
af jordbrugspligten, hvilket der søges om hos Jordbrugskommissionen. Arealerne 
forpagtes og drives i dag af en landmand, der bor udenfor projektområdet. De to 
gårde anvendes til h.h.v. beboelse og erhverv i form af lager.

5.15.2 Skovbrugsmæssige forhold

De nordøstlige områder er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket, 
på grund af de kulturhistoriske interesser i området. De resterende arealer er ikke 
udpeget med hensyn til skovrejsning, men betegnes som neutralområder, hvor der 
gerne må rejses skov. Der er således ingen påvirkning af de skovbrugsmæssige 
interesser ved projektets realisering.

5.15.3 Sammenligning med nul-alternativet

Ved en uændret drift af arealerne vil landbrugserhvervet ikke blive påvirket.

5.15.4 Vurdering

Da der ikke rejses skov indenfor område, hvor skovrejsning er uønsket, og da de 
naturområder der er udpeget som særligt følsomme landbrugsområder fortsat hen-
ligger som natur, påvirkes disse udpegninger ikke. 

Det vurderes, at en udtagning af landbrugsarealerne indenfor projektområdet ikke vil 
have væsentlig effekt på jordbrugserhvervet i Egedal Kommune. Dette baseres på, 
at området har været planlagt anvendt til byformål over en meget lang årrække.

5.16 Kulturhistorie

5.16.1 National beskyttelse – Museumsloven

Der er registreret et beskyttet sten- og jorddige i den sydligste del af projektområdet 
(kortbilag 8). Ud fra en gennemgang af ældre kortmateriale er det sandsynligvis 
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afgrænsning af en tidligere tørvegrav.

Det registrerede dige bliver berørt af en sti. For at undgå en mulig konflikt med 
diget, der ikke er påvist i området, flyttes stien knap 20 meter mod nord. Dette 
skyldes dog også, at det ikke er hensigtsmæssigt, at anlægge en sti over en tidli-
gere tørvegrav.

5.16.2 Fortidsminder, arkæologiske interesser, kulturarvsarealer

De nærmeste fredede fortidsminder er en gruppe gravhøje bestående af Tjørnehøj, 
Jungshøj og Hyldehøj beliggende omkring NOVO. Højgruppen ligger mere end 0,5 
km fra projektområdet.

Øst for Knardrup findes et areal, udpeget som kulturarvsareal, dækkende den tidligere 
Borup Sø, hvor der er fundet spor fra den tidlige stenalder til vikingetiden. I mosen 
syd for projektområdet kendes flere fine fund fra vikingetiden.

Midt i projektområdets østlige del er der fundet arkæologiske spor af bosættelser fra 
bronzealder og jernalder 2 steder, i forbindelse med forundersøgelser i 2008 forud 
for indvinding af ler. Den vestlige af de 2 bosættelser er udgravet i løbet af 2008, 
mens den østlige ikke er udgravet, da der ikke var lerforekomst egnet til indvinding 
i dette område.

I den sydlige del af projektområdet er der tidligere fundet en stenkreds og en sten-
grav. Stenkredesen er ikke længere synlig og fredningen blev sløjfet i 1942, mens 
stengraven er forsvundet.

Kroppedal Museum betragter hele området som arkæologisk interessant og rigt 
på fund fra den tidligste stenalder og frem. Museet kan udarbejde en arkæologisk 
redegørelse og gennemføre forundersøgelser af arealerne på bygherres regning.

Hele den nordlige del af projektområdet forventes arkæologisk forundersøgt forud 
for lerindvinding, mens der på arealerne syd for Kalvholmvej anbefales, at få udført 
forundersøgelser indenfor byggefelter og i andre områder, der berøres af anlægs-
arbejder. 

Hvis der ved forundersøgelserne fremkommer arkæologiske fund, kan der herefter 
vælges mellem at tilpasse projektet, således at arealet friholdes for påvirkning fra 
projektet, eller at bekoste en egentlig arkæologisk udgravning.

Hvis der ikke udføres forundersøgelse, vil anlægsarbejder skulle standses når/hvis 
der stødes på arkæologiske fund, og afvente udgravning af området, i henhold til 
Museumsloven.

5.16.3 Kulturhistoriske interesser i det åbne land

Knardrup er i Kommuneplan 2009 udpeget som landsby og omfattet af en bevarende 
lokalplan. Denne udpegning gælder primært selve Knardrup, der ikke berøres af pro-
jektet, men omfatter også det umiddelbart omliggende åbne dyrkningslandskab.

Knardrup er en uregelmæssig vejforteby, der nævnes første gang i 1250. Knardrup 
har et velbevaret grundplan, på trods af en del nyere byggeri. Særligt efter lukning 
af Flyvestation Værløse har der været mange om- og tilbygninger. I den nordvestlige 
udkant findes resterne af et kloster og en hovedgård fra middelalderen. Hele det 
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historiske Knardrup, bortset fra møllen, lå nord for Værebro Å.

Vejforløbet gennem Knardrup er afbrudt i forbindelse med Knardrupvejs forlægning, 
således at Knardrup Bygade i dag er en blind vej. Afvandingen af Borup Sø og den 
sænkede vandstand i Bringe Mose og Værebro Å har gjort Knardrups tidligere rolle, 
som en broforbindelse over vådområderne mindre åbenbar.

Knardrup ligger i kote ca. 7 i den sydlige del, og er adskilt fra projektområdet af et 
lokalt højdedrag i koter fra knap 15 til 18. Knardrup Bygade er snoet og omkranset af 
huse, hække og træer. Dyrkningslandskabet i projektområdet er således ikke synligt 
fra Knardrup i dag og den visuelle sammenhæng mellem landsbyen og projektområ-
det er begrænset til fornemmelsen af, at landskabet fortsætter på den anden side 
af højdedraget. 

Det nordvestlige hjørne af projektområdet er udpeget som kulturmiljø omkring 
Knardrup, med henblik på at sikre Knardrups beliggenhed i det åbne land. Hele 
projektområdet har været udlagt som byområde i både Stenløse Kommuneplan 
2002, Regionplan 2005 og Fingerplan 2007. Det betyder, at der ved planlægning 
for området kan ses bort fra de kulturhistoriske interesser, i det disse ikke anfægter 
gældende allerede lovligt vedtagne planer. 

5.16.4 Bygningsfredninger, bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede bygninger eller bygninger kortlagt med bevaringsværdi inden 
for projektområdet eller dets umiddelbare omgivelser.

5.16.5 Kirker

Kirke Værløse kirke er den kirke, der ligger tættest på projektområdet. Kirken ligger 
1 km væk og den kirkeomgivelser berøres ikke af projektet. Der er ikke udsyn fra 
kirken til projektområdet.

5.16.6 Afværgeforanstaltninger

Det anbefales, at der udføres arkæologiske prøvegravninger indenfor alle byggefelter 
og øvrige områder, der påvirkes af anlægsarbejder, da Kroppedal Museum vurderer, 
at der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige jordfaste fortids-
minder indenfor området.

Den sydligste del af stien flyttes på en strækning knap 20 m. mod nord, således at 
dige og tørvegrav ikke berøres.

5.16.7 Sammenligning med nul-alternativet

Hvis området ikke bebygges, men forsætter som landbrugsområde, vil påvirknin-
gen af de kulturhistoriske interesser og værdier måske blive mindre. Det skal dog 
medtages i vurderingen, at der ved fortsat landbrugsdrift i området kan ændres 
på markstruktur m.v. i forhold til, hvad der findes nødvendigt for driften, herunder 
plante læhegn, energiafgrøde og jordbehandle, således at det er svært at forudsige 
hvordan et landbrugsområde vil se ud om 10-20 år.
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5.16.8 Vurdering

Ved at flytte en kort strækning af stien mod nord friholdes det registrerede dige for 
påvirkning fra projektet.

De øvrige beskyttede interesser i og udenfor projektområdet; kulturmiljø, landsby, 
og fredede fortidsminder vurderes ikke at blive berørt af projektet.

Der er forventning om, at området rummer arkæologiske spor, der vil skulle indgå 
i den detaljerede planlægning eller udgraves, hvis de berøres af projektet. Der 
planlægges arkæologiske forundersøgelser af hele lerindvindingsområdet, og det 
anbefales desuden at gennemføre forundersøgelser på de dele af det sydlige areal, 
der kan blive berørt af projektet.
 
Det vurderes, at den visuelle påvirkning af Knardrup og opfattelsen af den afgræn-
sede landsby i det åbne land ikke påvirkes væsentligt, da de landskabelige hensyn 
er indarbejdet i projektet og da projektet ligger adskilt fra Knardrup af en bakketop. 
Denne adskillelse mellem landsby og projektet er et areal i den grønne kile. Den 
skærmende beplantning langs nordsiden af Kildedal vil dog være synlig på en kort 
(ca. 50 m) strækning af Knardrup Bygade syd for Værebro Å, udenfor den historiske 
del af landsbyen.

5.17 Miljøafledte socioøkonomiske effekter

De socioøkonomiske konsekvenser beskrives i det omfang, at ferie- og oplevel-
sesområdets miljøkonsekvenser kan påvirke andre igangværende eller for området 
naturlige erhvervsmæssige eller rekreative aktiviteter.

•  Ferie- og oplevelsesområdet vil skabe øget trafik, som dog ifølge de foretagne 
trafiksimuleringer og fremskrivninger ikke i væsentligt omfang vil påvirke 
fremkommeligheden på vejnettet og i lokalområdet. Mulighederne for at drive 
erhverv i området vil derfor ikke blive negativt påvirket.

•  Ferie- og oplevelsesområdet vil forbedre mulighederne i lokalområdet for at 
drive erhverv i tilknytning til den øgede turisme, f.eks. i forbindelse med lokale 
attraktioner, butikker, gårdsalg, brugskunst, restauranter m.m.

•  Ferie- og oplevelsesområdet vil udgøre en ny arbejdsplads i lokalområdet, som 
dermed vil forbedre beskæftigelsesmulighederne i lokalområdet.

•  Ferie- og oplevelsesområdet vil ændre mulighederne for rekreative aktiviteter i 
området. Et forholdsvis uforstyrret landbrugsland samt våd- og engområder, vil 
blive ændret til et aktivt og intensivt udnyttet område med offentlig adgang til 
naturområderne.

• Efter Flyvestation Værløses lukning er der skabt adgang til oplevelsen af et  
 relativt uforstyrret landskab. Denne oplevelsen vil blive påvirket af, at den skal  
 deles med op til 7.000 andre mennesker.

5.17.1 Erhverv, turisme og beskæftigelse

Der vil forekomme en række effekter på områdets økonomi, der ikke er miljøafledte, 
men en direkte følge af de mange personer, der vil feriere i området, og dermed en 
direkte konsekvens af projektet.
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I de 3 år anlægsfasen varer, forventes det, at projektet vil medføre fuldtidsbeskæf-
tigelse for omkring 1000 ansatte på byggepladsen og hos underleverandører.

Kildedals gæster vil have et forbrug til mad og daglige fornødenheder, der forsigtigt 
kan skønnes til kr. 50 pr. person pr døgn. Med 1,9 mio. gæster giver det en øget 
omsætning på 95 mio. kr. i detailhandlen. Særligt gæster på ophold af flere dages 
varighed må forventes, at handle i lokale supermarkeder, for at kunne benytte sig 
af deres tilbud og større varesortiment end hvad der tilbydes indenfor området.

Projektets detailhandel vil derfor ikke konkurrere med den eksisterende detailhandel 
i området, men alene tage en del af den øgede omsætning. Projektets restauranter 
forventes at tiltrække gæster fra lokalområdet, men dette forventes mere end opvejet 
af gæster fra Kildedal, der søges til områdets eksisterende restauranter.

Egedal Kommune havde ved årsskiftet 2008/2009 41.031 indbyggere og det forventes, 
at der vil være gennemsnitligt 5.200 gæster i Kildedal. Dette svarer til en vækst på 
12,7 %. Dette forhold vil ikke afspejles i et øget behov for offentlig service, da der 
ikke er tale om nye indbyggere, men gæster. Det øgede antal mennesker vil dog 
sandsynligvis opleves af de faste beboere særligt ved seværdigheder, i de rekreative 
områder samt supermarkeder og indkøbscentre.

5.18 Kumulativ effekt

De kumulative effekter vurderes, ved at lægge effekterne af dette projekt sammen 
med effekten af andre projekter, der er vedtaget eller planlagt, samt iagttage den 
generelle udvikling i området. For de berørte parametre er det ikke muligt at kvan-
tificere udviklingen, men dog at skønne den samlede udvikling.

Frederikssundsmotorvejens forlængelse er miljøvurderet og en igangsætning af de-
tailplanlægningen for etape 2 fra Ring IV til Kildedal forventes indenfor det kommende 
år. Når motorvejen er forlænget, tidligst i 2018, kan der forventes en lidt øget trafik på 
Knardrupvej, men da denne trafik primært vil forekomme i myldretiden på hverdage, 
forventes den ikke i væsentlig grad at kumulere med trafikken fra Kildedal.

Udviklingen af den grønne kile og ydre grønne ring forventes på sigt at medføre et 
øget udbud af rekreative aktiviteter og muligheder i området. Særligt udviklingen af 
Flyvestation Værløses arealer er langt fremme. Den øgede rekreative anvendelse af 
området vil kumulere med områdets anvendelse af Kildedals gæster. Da de grønne 
kiler og ringe er udpeget med henblik på rekreativ anvendelse for hele regionens 
befolkning, vil effekten dog være begrænset, når hele området betragtes, men 
sandsynligvis mærkbar lokalt. Der vil være flere mennesker i landskabet. Dette 
medfører bl.a. et øget behov for gode stiforbindelser. Kildedals funktion som en 
aktivitet, der trækker regionens borgere ud i det grønne til leg og bevægelse, vil 
have en positiv effekt på den generelle sundhed og velvære.

Realisering af projektet vil medføre, at Hovedstaden vokser langs byfingeren og 
landbruget rykker lidt længere væk. Effekten er dog begrænset, af de omliggende 
grønne kiler og ringe samt transportkorridoren, der friholder store dele af omgivel-
serne fra byggeri. Byvækst i dette område har været planlagt i mere end 40 år med 
fingerplanstrukturen.
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5.19 Mangler og manglende viden

De opstillede forudsætninger om mængden af besøgende, deres valg af trans-
portmiddel, ankomstfrekvens m.v. er baseret på oplysninger om antal forventede 
besøgende og antagelser om de besøgendes transportprofil. Såfremt disse anta-
gelser viser sig at afvige markant fra virkeligheden, vil dette have en effekt på den 
beregnede trafikmængde fra Kildedal.

Der er meget begrænset dansk erfaring med udformning af erstatningsrastepladser 
til flagermus. Den endelige udformning skal derfor ske under vejledning fra den kom-
mende statslige vejledningsordning for særligt beskyttelseskrævende arter.

6.Ikke-teknisk resumé af miljøvurderingen
Denne miljøvurdering er udarbejdet for, at give mulighed for at etablere Kildedal 
ferie- og oplevelsesområde i et ca. 90 ha stort område tæt beliggende ved Kildedal 
S-togsstation, umiddelbart vest for og langs med Knardrupvej og syd for Knardrup 
landsby. Projektet kommer samlet til at kunne rumme op til 1.615 ferie- og hotelboliger 
på gennemsnitligt ca. 85 m2 og op til 35.000 m2 centerbebyggelse. Centerbebyg-
gelsen vil bl.a. indeholde aquadome, spa og wellness, butikker, cafeer, restauranter, 
fitness, legeland, hotel- og konferencefaciliteter, servicecenter og en multihal, der 
bl.a. skal kunne anvendes til konferencer og kulturelle formål. 

Vejforhold og trafik
Det er beregnet, at der på et gennemsnitligt døgn vil være knap 700 ekstra køretøjer 
på vejnettet, men at disse vil forekomme meget ujævnt fordelt, således at der i 
spidstimen, lørdag mellem kl. 10 og 11, vil være op til knap 900 køretøjer.

Placeringen tæt på det overordnede vejnet og via den kommende Tværvej til Fre-
derikssundsmotorvejens forlængelse tillader en smidig afvikling af selv ret store 
trafikmængder. Da den største trafikbelastning forekommer forskudt for den nuvæ-
rende spidsbelastning, i myldretidstrafikken, vurderes der ikke at blive problemer 
med afvikling af trafikken på vejnettet eller i kryds.

Den stigning i trafikken der vil komme ved projektets realisering er lille i forhold til 
den eksisterende trafik, og vurderes ikke at påvirke uheldsbilledet. Der planlægges 
etableret en stiforbindelse gennem eller på kanten af projektområdet, der medfører, 
at lette trafikanter ikke behøver at færdes langs Knardrupvej. Dette sikrer, at der 
ikke vil være en øget barriereeffekt eller oplevet risiko på strækningen, som følge 
af den øgede trafik.

Landskab
Det er vurderet, at de landskabelige beskyttelsesinteresser indenfor området ikke 
bliver berørt.

De dominerende bygningsværker i området vil efter projektets realisering fortsat 
være NOVO Måløv og Oticon bygningen, men centerbygningen vil ligeledes fremstå 
markant synlig i landskabet, set fra højdedrag i nærområdet.

Fra marken syd for Knardrup vil Kildedal opleves som en trærække og udenfor 
vækstsæsonen vil den øverste del af bygningerne i det nordlige hjørne være synlige 
over højdedraget, der adskiller Kildedal fra Knardrup.
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Sammenfattende vurderes det, at de væsentlige landskabelige interesser ikke bliver 
væsentligt påvirket. Selvom projektet er i overensstemmelse med den planlagte 
byvækst og byudvikling, og i høj grad er tilpasset landskabet, vil oplevelsen af 
landskabet blive ændret.

Natur
De naturmæssige interesser indenfor projektområder er knyttet til de beskyttede 
naturarealer, der omfatter ca. 14,9 ha. Der er fire vandhuller, to enge og tre mose-
områder. I de beskyttede vandhuller er der fundet ynglende spidssnudet frø, og på 
de to landbrugsejendomme, er der fundet rastepladser for flagermus.

I masterplanen for Kildedal ferie- og oplevelsescenter er det planlagt at anlægge 
en stor aktivitetssø, sti og 10 mindre søer og bassiner. Aktivitetssø, sti og fire af de 
mindre søer er placeret i mose, mens de seks resterende søer er placeret helt eller 
delvist på engen. 

Da projektet medfører, at der udføres naturpleje, driften af arealet ekstensiveres, 
bjørneklo bekæmpes mv. vurderes projektets samlede virkning at være en væsentlig 
forbedring af naturtilstanden i de beskyttede naturområder.

De nærmeste Natura2000 område er EF fuglebeskyttelsesområde nr. 109, Furesø 
med Vaserne og Farum Sø, beliggende mere end 4,5 km. nord for området og EF 
habitatområde nr. 123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, beliggende mere 
end 5 km. nord for området. Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget vurderes 
ikke at blive påvirket af projektet, da der ikke er nogen luftbårne påvirkninger på 
stor afstand fra projektet.

EF fuglebeskyttelsesområde nr. 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og 
EF habitatområde nr. 120 Roskilde Fjord vil potentielt kunne påvirkes af stoffer i vand 
afledt fra projektområdet, der via Værebro Å løber til Roskilde Fjord.

På virkning af Roskilde Fjord undgås ved, at rent regnvand bliver nedsivet eller 
opsamlet i regnvandsbassiner, regnvand fra trafikerede arealer renses i sandfang, 
olieudskiller og regnvandsbassin og spildevand bliver renset på et moderne rense-
anlæg.

Det kan således konkluderes, at projektet ikke medfører risiko for, at bevaringstil-
standen i Natura2000 områder påvirkes.

Der er påvist forekomst af nogle særligt beskyttelseskrævende arter i projektområdet 
eller dets umiddelbare omgivelser. Det drejer sig om spidssnudet frø, stor vandsa-
lamander, dværgflagermus, skimmelflagermus, brun flagermus, vandflagermus og 
eventuelt andre flagermus.

For padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander vurderes det, at forholdende 
vil blive væsentligt forbedrede. For flagermusene er der brug for bevaring af store 
træer og etablering af erstatningsrastepladser, for at bevare den økologiske funktio-
nalitet. Med disse tiltag til at kompensere og afværge beskadigelse af flagermusenes 
raste- og yngleområder vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet bevares 
og på sigt sandsynligvis forbedres, da fødeudbuddet øges.
Projektets samlede væsentlige påvirkning på naturværdierne er knyttet til ændringer 
i de beskyttede naturområder samt den mulige påvirkning af yngle- og rasteområder 
for flagermus. De øvrige påvirkninger er vurderet som uden væsentlig betydning 
eller alene som en positiv påvirkning.

Det vurderes, at de samlede tiltag vil medfører væsentlige forbedringer for natur-
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værdien i området, hvis afværgeforanstaltninger etableres i god tid inden indgrebene 
og i fuldt omfang. Det vurderes ligeledes, at det vil være muligt at bevare områdets 
økologiske funktionalitet for de særligt beskyttelseskrævende dyrearter, der er påvist 
indenfor området samt i dets umiddelbare omgivelser.

Overfladevand
På grænsen langs projektområdet mod vest løber Rolandsgrøften der via Engager-
renden løber til Værebro Å ca. 0,5 km. vest for projektområdet. Afstrømningen af 
regnvand holdes på samme niveau som i dag ved at nedsive regnvand i faskiner, 
tilbageholde regnvand i anlagte bassiner og kunstige søer i området og genanvende 
tagvand.

Det vurderes, at udledningen af overfladevand ikke vil påvirke vandkvaliteten i En-
gagerrenden og Værebro Å væsentligt, da foranstaltninger til rensning er indarbejdet 
i projektet. Tilsvarende er der indarbejdet foranstaltninger til reduktion i mængden 
og hastigheden af vand der udledes.

Geologi og grundvand
Inden for den nordlige del af projektområdet ligger et område, som er udlagt til gra-
veområde for ler. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at Region 
Hovedstaden vil ophæve området som lerindvindingsområde, når den rødbrændende 
ler er indvundet. 

Da projektet ikke medfører etablering af særligt grundvandstruende aktiviteter eller 
anlæg og ikke medfører risiko for grundvandsforurening, er i projektet i overensstem-
melse med retningslinjerne for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Det nationalt geologiske interesseområde med navnet Farum Naturpark er belig-
gende umiddelbart uden for projektområdet.

Projektområdets vandforsyning planlægges at blive baseret på den offentlige 
vandforsyning. Det samlede årlige vandforbrug forventes at blive ca. 255.000 m3. 
Eventuelle effekter på grundvandsmagasinet ved det øgede vandforbrug forventes 
at være yderst beskedne, da der er tale om en moderat vandmængde, og da grund-
vandsdannelsen ikke forventes påvirket. 

Befolkning
Samlet vurderes projektet at have en positiv påvirkning på befolkningens livsvilkår. 
Den øgede tunge trafik i anlægsperioden vurderes ikke problematisk, da der er god 
adgang til det overordnede vejnet fra projektområdet, og eventuelle problemer med 
støv vil kunne afværges.

Rekreative forhold
Den øgede rekreative adgang til området vil være en væsentlig styrkelse af mulig-
heden for rekreative aktiviteter i lokalområdet.

Klima og energi
Kildedal projektet er udtryk for et relativ omfattende energiforbrug ved anlæg og 
drift med 5,8 mio. kWh el og 9,5 mio. kWh varme om året.

Kildedal har en målsætning om CO2 neutral drift og det er godtgjort, at det er mu-
ligt at sikre en CO2 neutral varmeforsyning, mens det er vanskeligt at sikre en CO2 
neutral elforsyning, da der ikke kan opnås tilladelse til opsætning af vindmøller i 
området.

CO2 udledningen fra Kildedal forventes ikke at få væsentligt betydning på klimaet 
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set i et globalt perspektiv. Set i lokal sammenhæng betyder Kildedal projektets stør-
relse imidlertid en relativ stor forøgelse af energiforbrug og tilhørende belastning af 
CO2. Den øgede CO2 belastning alene fra el- og varmeforbrug ved drift af ferie- og 
oplevelsescenter vil betyde en forøgelse på ca. 1,5 % af kommunens samlede CO2 
belastning fra el- og varmeforbrug. Hvis der anvendes traditionel elforsyning, vil 
projektet medføre en øget udledning svarende til ca. 250 personers nuværende årlige 
udledning. Sammenlignet med, at der forventes gennemsnitligt ca. 5.200 gæster, 
vurderes påvirkningen som uden væsentlig betydning.

Jordforurening
I projektområdet er der konstateret én jordforurening, som findes på Langagergård 
i den sydøstlige del af projektområdet. Samlet vurderes projektet at have en po-
sitiv effekt på jordforurening, da dets realisering medfører, at en kendt forurening 
oprenses.  

Lysforurening
Der må generelt forventes et øget antal synlige lyskilder i området, som en følge af 
byvækst, herunder fra det igangværende byggeri i krydset Frederikssundsvej/Knar-
drupvej og fra omdannelse af nord- og sydlejen på Flyvestation Værløse til bolig og 
erhverv. Kildedal vil bidrage til denne vækst i antallet af synlige lyskilder.

Det vurderes, at hensyn til energibesparelse, skærmende beplantning og afskærm-
ning af aquadomen ved centerbygningens placering og begrænsning af dens højde 
ved nedgravning alt sammen medfører, at den samlede lyspåvirkning af omgivelserne 
vil være begrænset. Det vurderes således, at projektet ikke vil medføre egentlig 
lysforurening, hvor himlen og omgivelserne tilføres væsentligt øgede lysmængder.

Støj og støv
Der forventes ingen væsentlig støjbelastning af omgivelserne ved den daglige drift 
af arealet. Det er ikke muligt at beregne støjpåvirkningen i anlægsfasen, men om-
fattende anlægsarbejde medfører ofte støj og vibrationer. Dette er dog et meget 
lokalt fænomen.

Der er risiko for en vis støvdannelse i forbindelse med anlægsfasen, men dette skal 
begrænses med støvbekæmpelse. 

Der er udført en undersøgelse af de støjmæssige konsekvenser fra vejtrafik i for-
bindelse med etablering af det kommende ferie- og oplevelsesområde Kildedal. 
Beregningerne består dels af fladeberegninger for influensområdet og dels punkt-
beregninger i udvalgte facader hovedsaligt i Knardrup samt ved ejendommen Knar-
drupvej 40. Resultaterne for såvel fladeberegninger som punktberegninger viser, at 
den forventede stigning i trafikmængden i forbindelse med Kildedal alene vil medføre 
en lille men ikke hørbar stigning i referencepunkt ved Knardrupvej 40. I Knardrup 
forventes støjbelastningen fra vejtrafikken ikke at stige.

Luftforurening
Der er foretaget en vurdering af luftforurenende emissioner og CO2 for projektet. 
Forureningskilderne består af trafik, herunder både lette og tunge køretøjer. Det 
fremgår af beregningsresultaterne at merbidraget til luftforureningen efter etablering 
af Kildedal er beskedent.

For det samlede vejnet er der en stigning for NOx og CO2 på ca. 0,9 %. For Knar-
drupvej ved Kildedal er der en stigning for NOx og CO2 på ca. 13 %. Den største 
stigning forekommer for Knardrupvej ved Kildedal. Ud fra de oplyste tal for trafikin-
tensiteten og områdets karakter i almindelighed vurderes det, at forureningsniveauet 
er begrænset. 
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For de strækninger, hvor der allerede i dag er en intensiv trafik, er den relative stig-
ning i udledningerne af luftforurenende stoffer ubetydelig, omkring 1% eller mindre. 
Merbidraget vurderes derfor her at være helt uden betydning for miljøet.

Den overordnede konklusion er, at det planlagte projekt kun vil have en ubetydelig 
virkning på luftforureningen i området. Stigningen i udledningen af drivhusgassen 
CO2 er meget begrænset.

Ressourceforbrug og affald
Etablering og drift af et ferie- og oplevelsesområde vil forbruge en større mængde 
ressourcer samt producere en større mængde affald.

Ferie- og oplevelsesområdet vil med 5-7.000 gæster ved fuld belægning have et 
ressourceforbrug og affaldsproduktion i driftsfasen tilsvarende et bysamfund af 
samme størrelse.

I driftsfasen vil affald fra ferieboliger og center blive håndteret i henhold til kom-
munens regulativer. Der skal derfor planlægges for kildesortering.

Under byggearbejderne af ferie- og oplevelsesområdet skal der afgraves og hånd-
teres en større mængde jord. I alt estimeres en jordmængde på 415.000 m3. En 
større eller mindre del af den afgravede jord vil kunne genanvendes på eller udenfor 
projektarealet i forbindelse med f.eks. retablering af den oprindelige terrænkote på 
den nordlige del af projektarealet, hvor der er gravet rødler, amfiteater, støjvolde, 
diverse terrænreguleringer og/eller kælkebakke.

På ca. 300.000 m2 af den nordlige del af projektarealet graves rødler i tykkelser på 
ca. 0,6 m. På dette areal kan der således genindbygges 180.000 m3 overskudsjord 
fra projektet med henblik på at genetablere den oprindelige terrænkote.

Hvis det resterende jordoverskud (235.000 m3) anvendes indenfor projektområdet, 
men udenfor de beskyttede naturarealer, vil det medføre, at terrænet her blev hævet 
med ca. 30 cm. Normalt accepteres terrænreguleringer på op til 0,5 m.

Samlet vurderes forbruget af ressourcer og energi at stå i et rimeligt forhold til pro-
jektets størrelse. Med den store fokus på ressourceforbrug i driftsfasen forventes 
det, at projektets samlede ressourceforbrug i dets funktionstid vil være begrænset 
sammenlignet med lignende projekter.

Jordbrugsmæssige forhold
Da der ikke rejses skov indenfor område, hvor skovrejsning er uønsket, og da de 
naturområder der er udpeget som særligt følsomme landbrugsområder fortsat hen-
ligger som natur, påvirkes disse udpegninger ikke. 

Det vurderes, at en udtagning af landbrugsarealerne indenfor projektområdet ikke vil 
have væsentlig effekt på jordbrugserhvervet i Egedal Kommune. Dette baseres på, 
at området har været planlagt anvendt til byformål over en meget lang årrække.

Kulturhistorie
Ved at flytte en kort strækning af stien mod nord friholdes det registrerede dige for 
påvirkning fra projektet. De øvrige beskyttede interesser i og udenfor projektområdet; 
kulturmiljø, landsby og fredede fortidsminder berøres ikke af projektet.

Der er forventning om, at området rummer arkæologiske spor, der vil skulle indgå 
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i den detaljerede planlægning eller udgraves, hvis de berøres af projektet. Der 
planlægges arkæologiske forundersøgelser af hele lerindvindingsområdet, og det 
anbefales desuden at gennemføre forundersøgelser på de dele af det sydlige areal, 
der kan blive berørt af projektet.
 
Det vurderes, at den visuelle påvirkning af Knardrup og opfattelsen af en landsby i 
det åbne land ikke påvirkes væsentligt, da de landskabelige hensyn er indarbejdet 
i projektet og da projektet ligger adskilt fra Knardrup af en bakketop. Den skær-
mende beplantning langs nordsiden af Kildedal vil dog være synlig på en kort (ca. 
50 m) strækning af Knardrup Bygade syd for Værebro Å, udenfor den historiske del 
af landsbyen.

Miljøafledte socioøkonomiske forhold
Mulighederne for at drive erhverv i området vil ikke blive negativt påvirket af øget 
trafik eller nedsat fremkommelighed. Mulighederne  for at drive erhverv i tilknytning 
til den øgede turisme i lokalområdet vil blive forbedrede, og ferie- og oplevelsesom-
rådet vil forbedre beskæftigelsesmulighederne i lokalområdet.

Ferie- og oplevelsesområdet vil ændre mulighederne for rekreative aktiviteter i 
området. Et forholdsvis uforstyrret landbrugsland samt våd- og engområder, vil 
blive ændret til et aktivt og intensivt udnyttet område med offentlig adgang til 
naturområderne.

De forventede gennemsnitligt 5.200 gæster i Kildedal svarer til en vækst i indbyg-
gertallet i Egedal Kommune på 12,7 %. Det øgede antal mennesker vil sandsynligvis 
opleves af de faste beboere særligt ved seværdigheder, i de rekreative områder samt 
supermarkeder og indkøbscentre.

Der vil forekomme en række effekter på områdets økonomi, der ikke er miljøafledte, 
men en direkte følge af de mange personer, der vil feriere i området, og dermed 
en direkte konsekvens af projektet. I de tre år anlægsfasen varer, forventes det, 
at projektet vil medføre fuldtidsbeskæftigelse for omkring 1000 ansatte på bygge-
pladsen og hos underleverandører. Kildedals gæster vil give en øget omsætning i 
detailhandelen.

Kumulativ effekt
Når motorvejen er forlænget, tidligst i 2018, kan der forventes en lidt øget trafik på 
Knardrupvej, men da denne trafik primært vil forekomme i myldretiden på hverdage, 
forventes den ikke i væsentlig grad at kumulere med trafikken fra Kildedal.

Den øgede rekreative anvendelse af området vil kumulere med områdets anvendelse 
af Kildedals gæster. Der vil være flere mennesker i landskabet. Dette medfører 
bl.a. et øget behov for gode stiforbindelser. Kildedals funktion som en aktivitet, der 
trækker regionens borgere ud i det grønne til leg og bevægelse, vil have en positiv 
effekt på den generelle sundhed og velvære.

Realisering af projektet vil bidrage til, at Hovedstaden vokser langs byfingeren som 
planlagt og landbruget rykker lidt længere væk. 
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7. Resumé af afværgeforanstaltninger og 
forslag til overvågningsprogram

7.1 Afværgeforanstaltninger

I dette afsnit resumeres de afværgeforanstaltninger, der er fundet nødvendige for 
at minimere miljøpåvirkningen fra Kildedal. Først nævnes de tiltag, der allerede er 
indarbejdet i projektet, men som vurderes væsentlige for at afværge eventuelle 
miljøpåvirkninger, og dernæst gennemgås de afværgeforanstaltninger, det yderligere 
er fundet nødvendigt at tilføje.

7.1.1 Afværgeforanstaltninger der allerede indgår i projektet

Der plantes skærmede bevoksning af løvfældende træer mod vest, nord og øst.

De eksisterende vandhuller bevares og der anlægges en række nye vandhuller.

Sprednings- og vandringsveje for faunaen i området forbedres og den intensive 
landbrugsdrift ophører.

Håndteringen af regnvand baseret på genanvendelse, nedsivning og forsinkelse. 

Projektet indebærer brug af vandbesparende foranstaltninger i boliger og center. 

Jordforureningen på Langagergård vil blive oprenset af kommunen. 

Den sydligste del af stien flyttes på en strækning knap 20 m mod nord, således at 
dige og tørvegrav ikke berøres.

7.1.2 Yderligere afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

Kørsel af byggematerialer og entreprenørmaskiner bør ske på de overordnede 
veje.

Arbejdslys afskærmes og bør alene være tændt, når det er nødvendigt for arbejdets 
udførsel.

Støvdannelse begrænses ved at begrænse oplag af jord og renholde arbejdsveje 
samt bekæmpet ved vanding af jordbunker i tørre perioder.

Krav til entreprenører med hensyn til vibrationsbelastning, støj fra maskiner samt 
indretning og placering af arbejds- og depotpladser.

Jordbalance sikres, så der ikke skal bortkøres jord.

Nedrivning af de to gårde skal foregå i en periode, hvor de ikke huser flagermus. 
Det vil sige i perioden november til marts, eller  efter udslusning i perioden fra sidst 
i august til først i september eller i begyndelsen af maj.

Der etableres nye flagermusboliger i forholdet 1 til 2 i forhold til de kendte rasteom-
råder der forsvinder.

Så mange som muligt af de høje gamle træer omkring de to gårde bevares.



73VVM

Vejforbindelse indenfor den biologiske spredningskorridor udformes uden høje kanter 
eller kantsten.

Det anbefales, at der udføres arkæologiske prøvegravninger indenfor alle byggefelter 
og øvrige områder, der påvirkes af anlægsarbejder, da Kroppedal Museum vurderer, 
at der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige jordfaste fortids-
minder indenfor området.

7.1.3 Yderligere afværgeforanstaltninger i driftsfasen

Området naturplejes i henhold til en samlet plejeplan som kommer til at indeholde 
et program for registrering af naturkvaliteten i området.

Målrettet indsats for energibesparelse og –optimering med løbende opfølgning og 
kombineret med intelligent styring.

Udendørs belysning begrænses til de områder, hvor der er behov for lys.

7.2 Forslag til overvågningsprogram

Egedal Kommune skal i henhold til loven overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger 
af projektets gennemførelse. 

Mange af de beskrevne miljøparametre vil blive overvåget gennem sektoradmini-
strationen ved almindelige tilsyn, byggesagsbehandling og sagsbehandling bl.a. i 
henhold til Naturbeskyttelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven.

I forhold til dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 vil der blive behov for særlige 
tilsyn og vilkår om egenkontrol og indberetning både i anlægs- og driftsfasen.

I forbindelse med afværgeforanstaltninger for flagermus kan der blive behov for 
særligt tilsyn med, at de etablerede rastepladser anvendes. Dette vil skulle aftales 
med den statslige vejledningsordning for særligt beskyttelseskrævende dyrearter.

Trafikafviklingen vil blive overvåget ved årlige trafiktællinger. Der vil være særlig 
fokus på Ganløse Bygade og Knardrupvej. Ligeledes vil der være fokus på området 
ved de årlige gennemgange af uheldsstatistik.
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Bilag A  Resumé af bemærkninger fra berørte  

   myndigheder

Afsender Resumé Egedal kommunes bemærk-
ning

Region Hovedstaden, 
Koncern Miljø 

Ingen bemærkninger til indhold af 
miljøvurdering. Regionen gør op-
mærksom på at den nordlige del af 
området er udlagt til graveområde 
i råstofsammenhæng på baggrund 
af lerforekomster.  

Bindingerne på det nordlige 
areal er omtalt i lokalplanforsla-
get og i VVM-redegørelse. Der 
redegøres for at anvendelse af 
området i først kan ske når de 
udpegede områder er afmeldt.

Kroppedal Museum Museet redegør for kendte ærkæo-
logisk interesser i lokalplanområdet 
og området nær på lokalplanom-
rådet. Museet formoder at der 
vil være fortidsminder inden for 
området.

Der redegøres for de arkæolo-
gisk fund i VVM redegørelsen 
oplyst af Kroppedal. Museumlo-
vens § 27 stk. 2 som forskriver 
at jordarbejde skal standses og 
anmeldes til museet hvis der fin-
des fortidsminder er indarbejdet 
i lokalplanen.

Roskilde Kommune Miljøvurdering bør eventuelt inde-
holde påvirkninger ud over kom-
munegrænsen, eksempelvis for 
detailhandel påvirkning.

Detailhandel i Kildedal er i 
kommuneplanen udpeget til et 
lokalcenter og må ikke overstige 
3000m2 og de enkelte butikker 
må max være 1000m2. Det er 
ikke en detailhandel som vil 
konkurrere med eksisterende 
kommune- og bydelscentre, 
og er tiltænkt et meget lokalt 
kundegrundlag.

Høje-Taastrup Kom-
mune

Miljøvurdering bør beskrive alter-
nativer. Kommune fremhæver at 
de har planlagt for lignende funk-
tioner i et regionalt fritidsområde. 
Et område som kommunen mener 
er langt bedre placeret end Kildedal 
i forhold til infrastruktur og kollektiv 

trafik.

Miljøvurderingen er en del af 
VVM redegørelsen, hvor der 
sammenlignes med O-alterna-
tiv. Der er ikke opstillet andre 
alternativer eftersom der ikke 
har været sådanne.

Furesø Kommune Kommunen mener som tidligere 
nævnt om at følgende emner be-
handles i miljøvurdering; trafik, 
trafikstøj, visuel påvirkning af 
landskabet samt behov for nye sti-
forbindelser. Emner skal vurderes 
for et større område således at de 
berørte dele af Furesø Kommune 
behandles.

Miljøvurderingen/ VVM be-
handler de oplistede emner. 
Lokalplanen peger på stier ud 
og ind af projektområde som er 
tiltænkt at møde de planlagte 
stier i Furesø.

Ballerup Kommune Kommunen bemærker at følgende 
emner skal behandles i miljøvurde-
ringen; vandforbrug, vandforsyning, 
påvirkning af Enagerrenden, hånd-
tering af spildevand,påvirkning af 
natur, visuelle effekt, bortskaffelse 
af jord (Sørup), trafik, stibetjening, 
vejbetjening, støj og detailhandel.

Miljøvurderingen/VVM behand-
ler de oplistede emner. Lokalpla-
nen peger på stier til Ballerup 
Kommune. Detailhandlen er i 
kommuneplanen udpeget som 
et lokalcenter i Kildedal og 
vurderes ikke at konkurre med 
eksisterende kommune- og by-
delscentre, da der forestilles et 
lokalt kundegrundlag.



Bilag B  Illustration af indsyn til projektområdet fra Jungs- 

   højvej i en afstanden på ca. 1000 m.



Bilag C  Illustration af projektetområdet set fra mark syd  

   for Knadrup landsby i en afstand af ca. 120 m.
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1 INDLEDNING

I forbindelse med VVM-undersøgelse for det kommende ferie- og oplevelses-
resort K ildedal Park beliggende nordvest for Måløv redegøres der i dette no-
tat for de støjmæssige konsekvenser ved en forventet og forøget trafik-
mængde på de nærliggende influensveje.

Hens igten med dette notat er at belyse den støjmæssige forskel mellem de
støjmæssige forhold relateret til vejtrafikken i nærområdet uden etablering af
K ildedal Park (0-alternativ) sammenholdt med en kommende støjbelastning
efter etablering af K ildedal Park (S cenario 1). Fokus er således rettet på for-
skellen mellem 0-alternativet og S cenario 1 og ikke som sådan den egentlige
støjbelastning i influensområdet. T rafiktallene for 0-alternativet er fremskre-
vet til 2014, hvilket er sammenfaldende med det forventede tidspunkt for
ibrugtagning for hele K ildedal Park.

I undersøgelsen er der foretaget fladeberegninger for 0-alternativet og et
fremtidigt scenario med forøget trafikmængde på influensvejnettet; S cenario
1. S amtidigt er der foretaget punktberegninger på udvalgte boligfacader for
0-alternativet og S cenario 1. Forskellen i støjbelastningen beregnet ved de to
tilfæ lde fungerer direkte som sammenligningsparameter for en differentieret
støjbelastning.
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2 B E S K R IVE LS E AF INFLUENSOMR ÅDE T

Influensområdet er dels bestående af landområdet øst for K ildedal park samt
landsbysamfundet Knardrup umiddelbart nord for K ildedal Park. Den primæ-
re kilde til s tøjbelastning fra vejtrafik er Knardrupvej, som forløber øst for bå-
de K ildedal park og Knardrup. Influensområdet kan ses på figuren herunder.
S elve K ildedal Park er afgrænset ved den blå linie omkring området

F igur 1 - Influens området

Med henblik på en eventuel stigning af støjbelastningen fra vejtrafik i nærom-
rådet som følge af etableringen af K ildedal park rettes der i dette notat pri-
mært fokus på Knardrup by nord for K ildedal park og landejendommen umid-
delbart øst for K ildedal Park ved Knardrupvej; Knardrupvej 40.

3 B E R EGNING AF UDENDØR S TR AF IK S TØJ B E LAS TNING

3.1 Anvendte metoder

S tøjniveauerne fra vejtrafikken på influensvejene er beregnet med bereg-
ningsmodellen Nord2000 og udført i overensstemmelse med følgende:

• Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006; ”S tøjkortlægning og støjhand-
lingsplaner”

• Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007; ”S tøj fra veje”
• Vejdirektoratets rapport 240/2002; ”Beregning af vejtrafikstøj - en

manual”
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Beregningerne er foretaget med beregningsprogrammet ”SoundPLAN” ver-
sion 6.5. Til undersøgelsen er der fremstillet en tredimensionel terrænmodel 
og foretaget fladeberegninger af støjbelastninger på influensområdet samt 
punktberegninger af niveauerne for støjbelastningerne i syv referencepunkter 
for de to scenarier. Referencepunkterne er placeret på udvalgte boligfacader 
i Knardrup by samt vestlig gavl af stuehuset på Knardrupvej 40. Boligfaca-
derne er karakteriseret som et repræsentativt udvalg af boliger i influensom-
rådet, hvor en eventuel forøget støjbelastning kan optræde. 

Støjkonturerne fra fladeberegningerne er beregnet ved anvendelse af bereg-
ningsmodulet ”City Noise Map” og er præsenteret på bilag 1 - bilag 4. Resul-
tatet af fladeberegninger er isodecibelkurver, der beskriver støjbelastningen 
for influensområdet. Fladeberegningerne udføres i højden 1,5 meter over ter-
ræn. Resultaterne præsenteres i 5 dB(A)-intervaller startende fra 58 dB(A) 
med tilhørende farvekoder. Dette vil fremgå af bilagene. 

Niveauerne fra facadeberegningerne er beregnet ved anvendelse af bereg-
ningsmodulet ”Single Point Sound”. Kortlægning af støjbelastningen på de 
udvalgte boligfacader angives i afsnit 6.2 under Resultater. Placeringen af 
referencepunkter kan ses på bilag 5 og 6. 

 
3.2 Definitioner 

I dette notat anvendes følgende symboler for lydtekniske begreber: 

Lday : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB bestemt for 
 dagperioden på samtlige dage i et meteorologisk referenceår. 
 
Levening : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB bestemt for 
  aftenperioden på samtlige dage i et meteorologisk referenceår 
 
Lnight : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB bestemt for 
  natperioden på samtlige dage i et meteorologisk referenceår 
 
Lden : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau 
  i dB beregnet efter følgende formel: 
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Ved vægtning i forbindelse med bestemmelse af Lden tillægges ekstra bidrag 
på henholdsvis + 5 dB og + 10 dB for aften- og natperioden. 

Følgende referencetidsrum indgår i formlen: 

• Dag:  kl. 07 - 19 - varighed 12 timer 
• Aften:  kl. 19 - 22 - varighed 3 timer 
• Nat:  kl. 22 - 07 - varighed 9 timer 

 
Alle beregningsresultater er 24-timers middelværdier (Lden) i decibel med A-
vægtning. I rapporten benyttes betegnelsen dB(A). 
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4 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 

Beregningspunkterne på facaderne af boligerne er placeret 2/3 oppe på vin-
duerne af boligerne. Dette er ifølge Miljøstyrelsens Vejledning 4/2007 og Vej-
direktoratets Rapport 240/2002. 

Det er forudsat, at hele influensområdet er akustisk blødt (absorberende), 
bortset fra vejbaneoverfladerne på strækningerne i influensvejnettet, der er 
forudsat at være akustisk hårde (reflekterende). 

Den skærmende virkning, som nærmeste og eksisterende bebyggelser kan 
have på lydudbredelsen, er inkluderet i beregningerne. Denne virkning vur-
deres at have ringe betydning for støjbelastningen på de udvalgte boligfaca-
der, men en vis betydning på de udendørs opholdsarealer bag de afskær-
mende bygninger i influensområdet. 

 
4.1 Trafiktal 

Trafikmængden for henholdsvis 0-alternativet og Scenario 1 er præciseret 
som årsdøgntrafik (ÅDT) for de enkelte vejstrækninger i influensområdet. 
Definitionen på ÅDT er ifølge Vejdirektoratet antallet af køretøjer på en gen-
nemsnitlig dag i året. Det vil sige, at der i denne mængdeangivelse er taget 
højde for variationerne ved weekender, helligdage og ferieperioder i løbet af 
et år. Det betyder i dette tilfælde, at perioder med spidsbelastninger i forbin-
delse med til- og frarejse så at sige udjævnes. 

Den nuværende trafikmængde på influensvejene beror på trafiktællinger fo-
retaget af Egedal Kommune. Trafikmængden for 0-alternativet er fastlagt 
med en fremskrivning til 2014 med en fremskrivningsfaktor på 1,7 % p.a. 

Beregningsmetoden Nord2000 fordrer, at trafikmængden karakteriseres ved 
en opdeling i henholdsvis døgnperioder og køretøjskategorier. I sager med 
begrænset detaljeringsgrad ved fordelingen af vejtrafikken beskriver Miljøsty-
relsens vejledning 4/2006 fordelingsnøgler for diverse vejtyper. 

I trafiktallene, der er indhentet ved Egedal Kommune, har en sådan differen-
tiering mellem døgnperioder og køretøjskategorier ikke været tilgængelig, 
hvorfor ovenstående retningslinier er taget i brug. Fordelingen for trafikken 
på influensvejene karakteriseres som Landevej i henhold til føromtalte vej-
ledning (s. 46-47). 

Trafikfordeling for henholdsvis døgnperiode og køretøjskategori præciseres i 
tabellerne herunder. 

Køretøjskategorier 
Vejtype 

Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 

Landevej, 80-90 
km/t 85 10 5 

Tabel 1 - Trafikfordeling af køretøjskategorier for vejtype Landevej 
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Døgnperiode 
Køretøjskategori 

Dag Aften Nat 

Kategori 1 80 10 10 

Kategori 2 85 5 10 

Kategori 3 80 5 15 

Tabel 2 - Trafikfordeling af døgnperioder for vejtype Landevej 
 
Disse tabeller kan sammenfattes til følgende fordelingsnøgle for trafikmæng-
derne på influensvejene. 

Døgnperiode 
Køretøjskategori 

Dag Aften Nat 

Kategori 1 68 8,5 8,5 

Kategori 2 8,5 0,5 1 

Kategori 3 4 0,25 0,75 

Tabel 3 - Fordelingsnøgle for trafikmængder på influensveje 
 

Køretøjskategorierne er karakteriseret ved følgende opdeling: 
 

• Kategori 1: Lette køretøjer (person- og varebiler under 5,5 meter) 
• Kategori 2: Medium, toakslede lastbiler (5,6 - 12,5 meter) 
• Kategori 3: Tunge, flerakslede lastbiler (over 12,5 meter) 

 
Trafikmængderne for henholdsvis 0-alternativet og Scenario 1 er præciseret i 
tabellen herunder: 

Vejstrækning 0-alternativ Scenario 1 

Frederikssundsvej ml. Roskildevej 
og Knardrupvej 23.600 23.696 

Jungshøjvej 1.100 1.145 

Bundsvej 4.600 4.632 

Knardrupvej v. Kildedal 4.900 5.551 

Knardrupvej v. Knardrup 4.900 4.996 

Knardrupvej ml. Ganløse og Bunds-
vej 6.600 6.664 

Tabel 4 - Trafikmængder på influensveje 
 
Som det fremgår af ovenstående tabel er der ikke tale om store ændringer i 
trafikmængderne. Dette hænger som tidligere beskrevet sammen med, at til- 
og afrejsetrafikken ved Kildedal park skal betragtes som trafikmængden på 
en gennemsnitsdag for et helt år og ikke isoleret på dage med spidsbelast-
ning. 
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Vejtrafikken for Scenario 1 er som 0-alternativet opdelt efter fordelingsnøglen 
i Tabel 3. Dette vil sige, at den forøgede trafikmængde deles ud på hele døg-
net (efter fordelingsnøglen) og ikke kun dagperioden, hvor majoriteten af de 
ekstra køretøjer ellers må forventes at være til stede. Det har den betydning, 
at de køretøjer, der placeres i aften- og natperioden får en tungere vægtning 
end køretøjerne i dagperioden i forhold til bestemmelse af støjbelastningen 
for Scenario 1. Resultaterne beregnet for Scenario 1 vil dermed angiveligt 
være en anelse højere end de for de faktiske forhold. 

I beregningerne for såvel 0-alternativet som Scenario 1 anvendes en gen-
nemsnitshastighed på 80 km/t for samtlige køretøjer. 

 
5 GRÆNSEVÆRDIER  

Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for vejstøj er ikke aktuelle i denne 
sammenhæng, da der ikke er tale om etablering af nyt boligområde eller vej-
anlæg. Grænseværdierne for sådanne tilfælde er kort beskrevet i en oriente-
rende henseende. 

I Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ”Støj fra veje” præciseres de vejledende 
grænseværdier for støj fra veje. Heraf fremgår, at trafikmængden på influ-
ensvejene bør ikke bidrage til et støjniveau på udendørs opholdsarealer og 
facader for boligerne i influensområdet, der overstiger Lden = 58 dB(A). Ved 
udendørs opholdsareal forstås samtlige områder, der anvendes til ophold i 
umiddelbart tilknytning til boligen samt områder nær boligen, der anvendes til 
færdsel til fods; eksempelvis gangstier, men ikke fortove og parkeringsarea-
ler. 

De vejledende grænseværdier tager hensyn til, at støjen i praksis har en va-
riation hen over døgnet. 

 
6 RESULTATER 

6.1 Fladeberegninger 

Resultaterne fra fladeberegningerne for 0-alternativet og Scenario 1 præsen-
teres på bilag 1 - bilag 4. Hvert scenario er opdelt i en nordlig og en sydlig 
ende dækkende over henholdsvis Knardrup by og området øst for Kildedal 
Park. Det betyder, at bilag 1 og bilag 2 fremstiller støjbelastningen for 0-
alternativet og bilag 3 og bilag 4 støjbelastningen for Scenario 1. 

I denne sag er opmærksomheden rettet på en eventuel forskel i retning af en 
stigning af støjbelastningen fra vejtrafik som følge af forøget trafikmængde i 
nærområdet. Sammenlignes støjkonturerne for 0-alternativet og Scenario 1 
ses det, at forskellen er meget lille. Ved og omkring Knardrup by kan der ikke 
spores ændringer i forhold til eksisterende forhold. Ved ejendommen 
Knardrupvej 40 kan der ses meget små ændringer i retning af en minimalt 
forøget støjbelastning. 
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6.2 Facadeberegninger 

Resultaterne fra punktberegningerne på udvalgte boligfacader ved 0-
alternativet og Scenario 1 er kortlagt i tabellen herunder.  

0-alternativ Scenario 1 
Referencepunkt 

[dB(A)] [dB(A)] 

R1 - Knardrup Bygade 61 61 61 

R2 - Knardrup Bygade 57 55 55 

R3 - Knardrup Bygade 39 55 55 

R4 - Knardrup Bygade 25 51 51 

R5 - Knardrup Bygade 13 50 50 

R6 - Knardrup Bygade 8 50 50 

R7 - Knardrupvej 40 63 64 

Tabel 5: Støjbelastningen på udvalgte boligfacader for henholdsvis 0-alternativ og Scenario 1 
 
Optællingerne indikerer, at forøgelsen af støjbelastningen på de udvalgte bo-
ligfacader er meget lille. Den mest markante stigning i støjniveauet er ved re-
ferencepunkt R7 - Knardrupvej 40, hvor niveauet kan forventes at stige knap 
1 dB. Dette hænger sammen med, at størstedelen af trafikken, der kan til-
knyttes Kildedal Park, er orienteret omkring Kildedal Park og mod primær 
forgreningsvejnet i sydlig retning. Forøgelsen på knap 1 dB(A) vil ikke være 
hørbar for det menneskelige øre. 

 
7 KONKLUSION 

Nærværende notat indeholder en undersøgelse, der vedrører de støjmæssi-
ge konsekvenser fra vejtrafik i forbindelse med etablering af det kommende 
ferie- og oplevelsesresort Kildedal Park beliggende nordvest for Måløv. Til 
undersøgelsen er der foretaget beregninger for et 0-alternativ i 2014 uden 
etablering af Kildedal Park og et scenario efter etablering af Kildedal Park. 
Beregningerne består dels af fladeberegninger for influensområdet og dels 
punktberegninger i udvalgte boligfacader hovedsaligt i Knardrup by samt ved 
ejendommen Knardrupvej 40 øst for Kildedal park. 

Resultaterne for såvel fladeberegninger som punktberegninger viser, at den 
forventede stigning i trafikmængden i forbindelse med Kildedal Park alene vil 
medføre en lille men ikke hørbar stigning i referencepunkt R7 ved Knardrup-
vej 40. I knardrup by forventes støjbelastningen fra vejtrafikken ikke at stige. 
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