
Bilag 4B: Tidligere forslag – Vision Klimadalene 

Nærværende materiale er indgået i tidligere politiske drøftelser om den fremtidige udvikling af Kildedal Nord. 

Materialet indgik i en forkortet udgave i politiske drøftelser den 22. februar 2021 som et eksempel på en mulig udvikling af Kildedal Nord-området. Den fulde udgave af materiale er siden blevet udleveret til 
hele Byrådet. Begge udgaver indgår i hæftet. 

Materialet er udarbejdet af SLETH for CASA, URUP og Frema, som ønsker mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i en fremtidig helhedsplan for Kildedal Nord-området. 

Der er ikke sket nogen konkret sagsbehandling eller taget politisk stilling til projektet. 
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Hvorfor Klimadalene?

Naturbaserede løsninger

Landskabelig bydel

Grønne fællesskaber

Svanemærket byggeri

Den nye arbejdsvirkelighed
Naturgenopretning og
økologiske forbindelser

Aktivt liv i det grønne

Grøn mobilitetDet bæredygtige liv

Vi kalder vores vision for Kildedal Nord "Kli-
madalene". Navnet spiller selvfølgelig et spil 
på den klimavenlige bydel i Kildedal, men 
peger også på et landskabeligt hovedtræk: 
rundt om den store frodige dal midt i området 
har vandets naturlige strømningsveje truk-
ket spor i landskabet i form af mindre dale, 
der samles på midten. Det er disse dale — 
mange bække små — der definerer bebyg-
gelsernes afgrænsninger og danner grønne 
kiler imellem dem. Vi kalder det naturbaseret 
planlægning — en tilgang til byudvikling som 
sætter landskabet først.

I Klimadalene er det bæredygtige liv i naturen 
den store attraktion. Flere og flere ønsker at 
sætte et mindre fodaftryk på kloden, men det 
bæredygtige liv kan være svært at opnå i de 
større byer. Måske man affaldssorterer, men 
til gengæld fyrer man for gråspurvene med 
gamle vinduer og utætte tage.

I Klimadalene er det bæredygtige liv let til-
gængeligt. Alle huse bygges som Svane-
mærket byggeri, opvarmning foregår som 
vertikal jordvarme og regnvand genanven-
des til vanding af planter og blomster. Her er 
også fællesskabet i fokus med gavmilde fæl-
leshuse og gartnerier rundt i bebyggelsen, 
og boligstrukturer der fordrer godt naboskab 
— at man står sammen om sine grønne mål. 
Det skal være let at leve sundt og aktivt i Kli-
madalene, og landskabet og naturen tages i 
brug som gå-, løbe- og cykelruter. Det er det 
aktive liv i naturen, som binder Klimadalene 
sammen med sine omgivelser: Flyvestatio-
nen, Søndersø, Furesø, Måløv.

Vi glæder os til at brede visionen ud for jer. 
Velkommen til Klimadalene!

Klimadalene er vores vision om et moderne grønt boligområde 
i Kildedal Nord. Den bæredygtige landsby er funderet på klima, 
boligliv, sammenhængskraft, mobilitet, fællesskab, identitet og 
det aktive liv i naturen.
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Klimadalene:
en del af Greater 
Copenhagen

Klimadalene ligger helt centralt i Greater Copen-
hagen. Der er kun 30 minutter til Indre Kø-
benhavn, men ligeså kort til Store Dyrehave, 
Frederiksborg Slot, Roskilde Fjord — store na-
turoplevelser og store kulturoplevelser. Klimada-
lene kan man flytte til som førstegangskøber og 
ny familie — tæt ved byens liv og arbejdspladser. 
Man kan også være ældre, have behov for mindre 
have men mere fællesskab — og nær kontakt til 
Sjællands attraktioner.
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Naturlig skønhed
Kildedal er et naturskønt område typisk for det danske moræne-
landskab. Dale og bakker er forbundet med skovbælter og vandløb 
og søer i lavningerne.

Midt i Kildedal Nord ligger et frodigt område, som indeholder både 
eng-, sø- og moselandskab. Området bliver livgivende for Klimada-
lene og hjemsted for en lang række arter af planter og dyr.

Frodige grønne 
områder omkring 
banelinjen.

Det bølgende 
landbrugsland på 
morænebakker.

Per Smeds Landskabskort viser områdets 
unikke tunneldals- og morænelandskab.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Lave målebordsplade, 1928—1940 Luftfoto, 2018

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Landskabsrelief
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Et nærområde
i udvikling

Flyvestation Værløse

Kildedal park

Novo Nordisk

Octicon

Kildedal St

Kong Svends Høj

Smørrumnedre

Knardrup

Forbindelse til flyvestation

Forbindelse til flyvestation

Forbindelse til Kildedal St

Forbindelse til Ganløse Skole

Forbindelse til rekreativt område

Forbindelse til rekreativt område

Ganløse skole

Ganløse

Klimadalene ligger i et område som ser frem imod en stor ud-
vikling — Flyvestation Værløse mod øst og byudviklingsområ-
det Kildedal Station mod syd blandt andet. Klimadalene skal 
gribe nærområdet og skabe sammenhængskraft og synergi — 
mellem boligområder, bydele og kommuner — for at skabe et 
dynamisk og bæredygtigt sammenhængende område.
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Styrkede økologiske
forbindelser og biodiversitet

Vores tilgang til udviklingen af Kildedal Nord muliggør en øget 
biodiversitet og styrkede økologiske forbindelser rundt om og 
igennem området. Ved hjælp af skovrejsning, rewilding og na-
turpleje får det centrale §3 område lov til at brede sig og forbin-
de skov- og moseområder i nord og syd.

Med rewilding 
øges artsrig-
dommen af både 
flora og fauna i 
området.

§3 området centralt i Klimadalene er 
bydelens identitetsskabende hovedtræk. 
Området får lov til at brede sig til alle sider 
og der skabes øget biodiversitet.

Styrkede økologiske forbindelser gennem 
og omkring Klimadalene.

Skovrejsning for-
binder økologiske 
korridorer og og 
giver mulighed for 
vildtpassager.
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Grøn mobilitet og
aktivt liv i det grønne

I Klimadalene er man omgivet af smuk natur og spændende 
landskaber. Nye gå-, løbe-, og cykelruter forbinder boligom-
råderne til Kildedal St og Ganløse Skole med grønne forløb 
igennem landskabet. Klimadalene bliver naturligt en del af net-
værket af nye boligområder i Egedal og omegn. Samtidig un-
derstøtter Klimadalene et sundt og aktivt liv i pagt med naturen 
gennem indre oplevelsesruter.

Oplevelsesrige gå- 
og løberuter forbin-
der området med 
sine omgivelser.

Nye oplevelses- og aktivitetsruter i Klima-
dalene og forbindelser til de omkringlig-
gende områder.

Stationsnærheden 
betyder at Køben-
havn kun er 30 
minutter væk.

Et boligområde 
for cyklister — til 
gavn for skole-
børn, pendlere og 
fritidscyklister.

Fælleshuse

Forbindelse til Kildedal St.

Forbindelse til Ganløse Skole
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Forbindelse til Kildedal St.

Forbindelse til Ganløse Skole

Dalens terræn Vandets naturlige
strømningsveje

Nye grønne kiler og økologiske 
forbindelser

Nye vejforbindelser og
gå- og løberuter

Vi udvikler Klimadalene efter landskabets principper. Ganske 
naturligt har regnvand formet kløfter i det kuperede terræn 
og det lavtliggende vådområde tiltrækker nye arter af dyr og 
planter. De eksisterende landskabstræk definerer den nye be-
byggelse. Husene bygges langs landskabets kurver, regnvand 
ledes naturligt hvor regnvandet altid er løbet og det grønne 
breder sig i lavningerne. Der etableres LAR systemer med op-
samlings biotoper, der renser regnvand inden det ledes videre 
til regnvandssøer.
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Variation i boligudbud
og beboerdiversitet

I Klimadalene vil vi bygge tre primære boligtypologier: tæt-lav 
rækkehuse, landskabelige gårdhavehuse og fritstående enkelt-
parceller. Typologierne understøtter en varieret beboerskare, fra 
den unge familie, der flytter ud af byen som førstegangskøbere, 
til de enlige, som søger fællesskabet og seniorægteparret, som 
søger nær kontakt til naturen.



12Kildedal Nord

Den bæredygtige 
landsby
I den bæredygtige landsby er lokale fællesskaber i højsædet. 
Her bor man i tæt-lav bebyggelser og har adgang til fællesrum, 
arbejdsfællesskab og dyrkningsarealer, som man deles om. 
Landsbyen er et centrum for Klimadalene, som griber fat i kul-
turaksen fra Værløse Flyvestation og byudviklingen omkring 
Kildedal Station.

Pladsdannelse og 
fælleshus i den 
moderne landsby. Principsnit

Princip-planudsnit
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Dyrkning og sundhed

I den bæredygtige landsby er der fokus på gode selv-
dyrkede råvarer og lokalproduktion. Her kan råvarer 
dyrket i fællesskab nå ud til beboere, lokalområde, be-
søgende og turister. Der er fokus på sundhed og vel-
være centreret omkring aktiviteter og fællesskab

Boformer og fællesskab

I den bæredygtige landsby er der plads til alle: senio-
rer, enlige, par og børnefamilier. Der er fokus på sam-
vær og fællesskab i de grønne omgivelser. Landsbyen 
er bydelens primære mødested med blandt andet fæl-
leshus, fællesdyrkning og et arbejdsfællesskab.

Landsbyen gentænkt

I den bæredygtige landsby fortolkes traditionelle gård- 
og landsbybebyggelser. Der skabes gader og stræder, 
mens længehuse danner gademotiv til den ene side 
og åbner sig mod landskabet til den anden.
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Den nye
arbejdsvirkelighed

Lad bilen stå, men glem hjemmekontoret.

Epidemi eller ej — alt tyder på at fjernarbejde er kommet for 
at blive i den nye arbejdsvirkelighed. På rekord tid har næsten 
hvert eneste danske hjem eller sommerhus fået indrettet hjem-
mekontorer. Men arbejdspladsen er stadig en vigtig del af det 
sociale liv. Her opstår fællesskab og kreativitet. Derfor skabes 
der i den bæredygtige landsby et centralt og attraktivt arbejds-
fællesskabshus i gå- og cykelafstand fra din bolig. Arbejdsfæl-
lesskabshuset er for hele Klimadalen, uanset om man bor ved 
enkeltparcellerne eller i landsbyen. Her får man muligheden for 
at arbejde "hjemmefra" sammen med andre — og sparer på 
både tid og kilometer i bilen.

Gå på arbejde i de 
samme naturskøn-
ne omgivelser, 
som du bor i.

Co-working spaces 
har i flere år været 
fast inventar i byer-
ne. Med Klimada-
lene kommer det til 
forstaden.
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Landskabelige 
gårdhavehuse
Gårdhavehusene ligger på skråningerne og følger landskabets 
naturlige fald. Husene har små indre gårdhaver, men ligger i 
nær forbindelse til de store naturlige træk med udsigt og ad-
gang til den grønne kile.

Gårdhavehusene 
set fra den økolo-
giske forbindelse

Principsnit

Princip-planudsnit
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Enkeltparceller
Enkeltparceller placeres smukt i landskabet på bakketoppe og 
langs skråningerne. Her er nær forbindelse til de nye skovom-
råder og til de blå og grønne landskabselementer.

Enkeltparceller i 
det grønne — i træ 
eller andre bære-
dygtige materialer.
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Bæredygtig byudvikling

Naturen og land-
skabet kommer 
altid først.

Svanemærkede 
materialer ska-
ber bæredygtige 
boliger.

Sociale 
fællesskaber

Klimadalene skal være et DGNB-certificeret boligområde. Det 
betyder fokus på både miljømæssig, økonomisk og social bæ-
redygtighed. I Klimadalene bygges svanemærkede boliger, 
biodiversiteten styrkes med en gennemgående økologisk for-
bindelse og der etableres fællesskabshuse, arbejdsfællesska-
ber og lokale mødesteder for beboerne. I Klimadalene skabes 
de bedste forudsætninger for et sundt liv centreret omkring 
deleøkonomi og fællesskab. Klimadalene skal være med til at 
understøtte Egedal Kommunes bæredygtighedsstrategi med 
FN17 som målestok.
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Svanemærkede boliger
I Klimadalene bygger vi svanemærkede familiebo-
liger som rækkehuse, gårdhavehuse og enkeltpar-
celler. Der bygges i bæredygtige materialer, eksem-
pelvis træ og genbrugstegl. Klimadalene skal hjælpe 
Egedal med at gå forrest i bæredygtig udvikling af 
nye boligområder i naturen.
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I Klimadalene er vi ambitiøse omkring vores bære-
dygtighedsindsatser. Fra håndteringen af landska-
bet over valg af materialer til tekniske løsninger 
sammen med sociale fællesskaber og deleøkono-
mi, skal Klimadalene indkapsle Egedal Kommu-
nes bæredygtige profil. Derfor forpligter vi os til en 
række konkrete bæredygtighedstiltag.

Vertikal jordvarme Eldrevne delebiler og deleøkonomi FN's 17 Verdensmål Lokal håndtering af regnvand Fælleshuse og social nærhed

Sundhed og det aktive livDGNB certificering på bydelsniveau Svanemærkede boliger Øget biodiversitet Genanvendte materialer

Bæredygtighed:
Konkrete tiltag
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Gå- og løberuter

Sonnesgade 11
DK—8000 Aarhus C
0045 3211 1001
post@sleth.dk

Søren Leth
Partner, Arkitekt MAA
0045 2711 1990
sl@sleth.dk

Havnen 5
DK—8700 Horsens
0045 7562 7900
info@casa-as.dk

Henrik Hansen
Direktør, Udvikling Vest
0045 2179 9762
heh@casa-as.dk

CASA SLETH

Mennesker før mursten
CASA A/S er en af Danmarks førende udviklings- og 
entreprenørvirksomheder. CASA udvikler, renoverer 
og opfører fast ejendom i hele Danmark. Kunderne 
er pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere og 
almene boligselskaber, som der opbygges langvarige 
samarbejdsrelationer med. 

Hos CASA sættes mennesker altid før mursten. Virk-
somheden arbejder ud fra fire kerneværdier i al dens 
gøren og laden: Synlighed, Tillid, Ordentlighed og 
Respekt. Det betyder, at CASA engagerer sig fuldt ud 
i at udvikle og bidrage til de områder, de inviteres til at 
bygge i. Dermed understøtter det endelige byggeri et 
inspirerende byliv, der er fordrende for en bæredygtig, 
fælles fremtid. 

CASA tror på dialog og samarbejde, og på at byggeri 
skal betyde noget – både for dem der bruger byggeriet 
dagligt, og for dem der færdes i dets nærhed. Derfor 
har CASA fokus på at udvikle store og små byområ-
der, så processen bliver gavnlig for alle involverede; 
med stor respekt for både de der berøres under byg-
geriets opførsel, og de der skal bruge området på sigt. 

Bygger på fremtiden
CASAs forretningsmodel er funderet i et unikt, agilt 
set-up, der skaber de bedste betingelser for både 
kunder og leverandører. CASA har mere end 200 
medarbejdere med høj faglig ekspertise og specia-
listviden ansat. På byggepladsen suppleres CASAs 
medarbejdere af underentreprenører særligt udvalgt til 
at løfte opgaven – ofte lokale eller regionale. På den 
måde sikrer CASA, at alle projekter løses på den mest 
fordelagtige måde og med den højeste kvalitet. 

CASA bygger for fremtiden, og en naturlig følge heraf 
er, at virksomheden i senere år er gået ind i udvik-
lingsprojekter med en større bæredygtigheds- og 
sameksistensprofil. CASA bygger både Svanemærket 
og DGNB-certificeret, fx EcoVillage i Lejre, som CASA 
blev nomineret til Building Awards’ Miljøpris for. 

CASA bygger, så det tjener vores fælles fremtid 
bedst. Derfor har virksomheden en dedikeret bære-
dygtighedsindsats på tværs, så byggeriets klima- og 
miljøbelastning kan minimeres. 

Bæredygtig Byomdannelse
SLETH er en arkitekt-, landskabs- og planlægnings-
virksomhed med speciale i bæredygtig byudvikling. 
Tegnestuen har gennem den seneste årrække arbejdet 
for en lang række danske kommuner, herunder Varde, 
Tønder og Esbjerg, statslige ejendoms- og udviklings-
firmaer, pensionsselskaber og private udviklere. En 
stor del af opgaverne vedrører udviklings-, struktur- 
lokal- og helhedsplaner og flere omhandler særlige 
landskabskvaliteter.

Siden 2009 har tegnestuen vundet en lang række na-
tionale og internationale arkitektkonkurrencer indenfor 
planlægning og byggeri, kendetegnet ved høj arkitek-
tonisk kvalitet og et bevidst bystrategisk perspektiv. 
Tegnestuen blev i 2016 tildelt Nykredits motivations-
pris for fortsat højt fagligt virke.

SLETHs kompetencer spænder fra den lille til den 
store skala. Tegnestuen kan derfor arbejde på mange 
forskellige planlægningsniveauer, og agere i de 
forskellige lag i planprocesser hos kommuner og myn-
digheder. Tegnestuens tilgang er altid ud fra et bystra-
tegisk perspektiv. SLETH arbejder med begrebet 
arkitektonisk planlægning, som rummer en progressiv 
arkitektonisk forståelse af byrum, landskab, arkitektur 
og bygningsvolumener. SLETH skaber byrum, som 

forholder sig til den menneskelige skala og understøt-
ter det bæredygtige hverdagsliv.

SLETH skitserer og projekterer landskabsprojekter 
— både i forbindelse med egne byggerier og hel-
hedsplaner, som det er tilfældet ved Tønder Rådhus, 
Sonnesgade 11 og Sandkaj på Københavns Nordhavn 
— og som selvstændige projekter, herunder blandt 
andet Ilved Kirkeplads og Ø—Linjen på Aarhus Ø.

Tværfaglig Proces
Tegnestuen arbejder agilt mellem de forskellige 
skalaer og på tværs af Danmark. Aktuelt har SLETH 
30 medarbejdere fordelt på vores kontorer i Aarhus 
og København. Medarbejdergruppen spænder bredt 
fra by- og landskabsarkitekter over bygningsarkitekter, 
der kan få visioner op at flyve — til projektledere med 
stor erfaring indenfor fysisk-strategiske udviklingspla-
ner og komplekse planprocesser.
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Historik:

1980-2002: Medejer og direktør af selskaberne Danmarin A/S og Vital 
Petfood Group A/S.

2002-2021: Egen developervirksomhed herunder ejendomsudvikling.
Opført ca. 200 boliger og 25.000 m2 erhverv samt udviklet ejendomme 
med boligudlejning.

Præmieret projekt i Kellers Park Vejle for bedste landskab og arkitektur 
samt for træhusprojekt i Brejning.

 
Igangværende projekter:

12 boliger – Kirstinelunden Sattrup, Horsens
35 træhuse i Skagen (Solgt og udviklet med partner ca. 60 træhuse i sam-
me projekt Skagen Nordstrand – Danmarks største træhusprojekt).

Historik:

1984 - 2002: Eget landskabsarkitektfirma
2002 - 2021: Egen developervirksomhed
Opført ca. 900 boliger i perioden som udvikler og investor.
Boliger opført i Aalborg, Sæby og Skagen.
Heraf 4 boligprojekter i Aalborg præmieret for godt og smukt byggeri af
Aalborg Kommune.

Igangværende projekter

100 boliger i Bangsbo Bakker, Frederikshavn.
350 boliger i Sæby Bakker.
200 boliger i Thisted Midtby.
200 boliger i Aalborg Sydøst.
Friplejehjem, Mariagerfjord Kommune.

Urup Holding A/S Frema Holding ApS

Ejer: Dan Brockdorff
Virksomhedsudvikler og developer.

Ejer: Peter Sørensen
Uddannet landskabsarkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus
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Velkommen til
Klimadalene!
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Klimadalene
Et moderne og bæredygtigt landsby- 
og boligfællesskab i Kildedal Nord
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Hvorfor Klimadalene?

Naturbaserede løsninger

Landskabelig bydel

Grønne fællesskaber

Svanemærket byggeri

Den nye arbejdsvirkelighed
Naturgenopretning og
økologiske forbindelser

Aktivt liv i det grønne

Grøn mobilitetDet bæredygtige liv

Vi kalder vores vision for Kildedal Nord "Kli-
madalene". Navnet spiller selvfølgelig et spil 
på den klimavenlige bydel i Kildedal, men 
peger også på et landskabeligt hovedtræk: 
rundt om den store frodige dal midt i området 
har vandets naturlige strømningsveje truk-
ket spor i landskabet i form af mindre dale, 
der samles på midten. Det er disse dale — 
mange bække små — der definerer bebyg-
gelsernes afgrænsninger og danner grønne 
kiler imellem dem. Vi kalder det naturbaseret 
planlægning — en tilgang til byudvikling som 
sætter landskabet først.

I Klimadalene er det bæredygtige liv i naturen 
den store attraktion. Flere og flere ønsker at 
sætte et mindre fodaftryk på kloden, men det 
bæredygtige liv kan være svært at opnå i de 
større byer. Måske man affaldssorterer, men 
til gengæld fyrer man for gråspurvene med 
gamle vinduer og utætte tage.

I Klimadalene er det bæredygtige liv let til-
gængeligt. Alle huse bygges som Svane-
mærket byggeri, opvarmning foregår som 
vertikal jordvarme og regnvand genanven-
des til vanding af planter og blomster. Her er 
også fællesskabet i fokus med gavmilde fæl-
leshuse og gartnerier rundt i bebyggelsen, 
og boligstrukturer der fordrer godt naboskab 
— at man står sammen om sine grønne mål. 
Det skal være let at leve sundt og aktivt i Kli-
madalene, og landskabet og naturen tages i 
brug som gå-, løbe- og cykelruter. Det er det 
aktive liv i naturen, som binder Klimadalene 
sammen med sine omgivelser: Flyvestatio-
nen, Søndersø, Furesø, Måløv.

Vi glæder os til at brede visionen ud for jer. 
Velkommen til Klimadalene!

Klimadalene er vores vision om et moderne grønt boligområde 
i Kildedal Nord. Den bæredygtige landsby er funderet på klima, 
boligliv, sammenhængskraft, mobilitet, fællesskab, identitet og 
det aktive liv i naturen.
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Et nærområde
i udvikling

Flyvestation Værløse

Kildedal park

Novo Nordisk

Octicon

Kildedal St

Kong Svends Høj

Smørrumnedre

Knardrup

Forbindelse til flyvestation

Forbindelse til flyvestation

Forbindelse til Kildedal St

Forbindelse til Ganløse Skole

Forbindelse til rekreativt område

Forbindelse til rekreativt område

Ganløse skole

Ganløse

Klimadalene ligger i et område som ser frem imod en stor ud-
vikling — Flyvestation Værløse mod øst og byudviklingsområ-
det Kildedal Station mod syd blandt andet. Klimadalene skal 
gribe nærområdet og skabe sammenhængskraft og synergi — 
mellem boligområder, bydele og kommuner — for at skabe et 
dynamisk og bæredygtigt sammenhængende område.
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Strukturplan
1:2000

Naturbaseret
planlægning

Rolandsgården

Langagergård

Løberute

Loop

Klimadalen

Fælleshus

Fælleshus

Idræt

Dyrkning

Bæredygtig landsby

Bæredygtig landsby

Bebyggelse

Bebyggelse

Bebyggelse

Kong Svends Høj

Skov

Kildedal Station

Værløse Flyvestation

Knardrup

Novo Nordisk

Parceller

Parceller

Gårdhavehuse

Gårdhavehuse

Gårdhavehuse

Parceller

Ny grøn forbindelse

Sø

Sø

Mose

Vådområde

Skov

Vandløb/Grøn kile

Vandløb/Grøn kile

Vandløb/Grøn kile

Vandløb/Grøn kile

Vandløb/Grøn kile

Vandløb/Grøn kile

Forbindelse til Station

Kildedal Park

Løberute

Forbindelse til Ganløse Skole

15m

10m

20m

6.5m

15m

20m

5.0m
5.0m

15m

10m

20m
6.5m

15m

20m

Plateau

Skrænt

Dalen

Fælleshuse

Forbindelse til Kildedal St.

Forbindelse til Ganløse Skole

Dalens terræn Vandets naturlige
strømningsveje

Nye grønne kiler og økologiske 
forbindelser

Nye vejforbindelser og
gå- og løberuter

Vi udvikler Klimadalene efter landskabets principper. Ganske 
naturligt har regnvand formet kløfter i det kuperede terræn 
og det lavtliggende vådområde tiltrækker nye arter af dyr og 
planter. De eksisterende landskabstræk definerer den nye be-
byggelse. Husene bygges langs landskabets kurver, regnvand 
ledes naturligt hvor regnvandet altid er løbet og det grønne 
breder sig i lavningerne. Der etableres LAR systemer med op-
samlings biotoper, der renser regnvand inden det ledes videre 
til regnvandssøer.
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Den bæredygtige 
landsby
I den bæredygtige landsby er lokale fællesskaber i højsædet. 
Her bor man i tæt-lav bebyggelser og har adgang til fællesrum, 
arbejdsfællesskab og dyrkningsarealer, som man deles om. 
Landsbyen er et centrum for Klimadalene, som griber fat i kul-
turaksen fra Værløse Flyvestation og byudviklingen omkring 
Kildedal Station.

Pladsdannelse og 
fælleshus i den 
moderne landsby. Principsnit

Princip-planudsnit
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Landskabelige 
gårdhavehuse
Gårdhavehusene ligger på skråningerne og følger landskabets 
naturlige fald. Husene har små indre gårdhaver, men ligger i 
nær forbindelse til de store naturlige træk med udsigt og ad-
gang til den grønne kile.

Gårdhavehusene 
set fra den økolo-
giske forbindelse

Principsnit

Princip-planudsnit
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Enkeltparceller
Enkeltparceller placeres smukt i landskabet på bakketoppe og 
langs skråningerne. Her er nær forbindelse til de nye skovom-
råder og til de blå og grønne landskabselementer.

Enkeltparceller i 
det grønne — i træ 
eller andre bære-
dygtige materialer.
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Bæredygtig byudvikling

Naturen og land-
skabet kommer 
altid først.

Svanemærkede 
materialer ska-
ber bæredygtige 
boliger.

Sociale 
fællesskaber

Klimadalene skal være et DGNB-certificeret boligområde. Det 
betyder fokus på både miljømæssig, økonomisk og social bæ-
redygtighed. I Klimadalene bygges svanemærkede boliger, 
biodiversiteten styrkes med en gennemgående økologisk for-
bindelse og der etableres fællesskabshuse, arbejdsfællesska-
ber og lokale mødesteder for beboerne. I Klimadalene skabes 
de bedste forudsætninger for et sundt liv centreret omkring 
deleøkonomi og fællesskab. Klimadalene skal være med til at 
understøtte Egedal Kommunes bæredygtighedsstrategi med 
FN17 som målestok.
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I Klimadalene er vi ambitiøse omkring vores bære-
dygtighedsindsatser. Fra håndteringen af landska-
bet over valg af materialer til tekniske løsninger 
sammen med sociale fællesskaber og deleøkono-
mi, skal Klimadalene indkapsle Egedal Kommu-
nes bæredygtige profil. Derfor forpligter vi os til en 
række konkrete bæredygtighedstiltag.

Vertikal jordvarme Eldrevne delebiler og deleøkonomi FN's 17 Verdensmål Lokal håndtering af regnvand Fælleshuse og social nærhed

Sundhed og det aktive livDGNB certificering på bydelsniveau Svanemærkede boliger Øget biodiversitet Genanvendte materialer

Bæredygtighed:
Konkrete tiltag
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SLETH

Sonnesgade 11
DK—8000 Aarhus C
0045 3211 1001
post@sleth.dk

Søren Leth
Partner, Arkitekt MAA
0045 2711 1990
sl@sleth.dk

CASA

Havnen 5
DK—8700 Horsens
0045 7562 7900
info@casa-as.dk

Henrik Hansen
Direktør, Udvikling Vest
0045 2179 9762
heh@casa-as.dk

Urup Holding A/S

Stenkærvej 9
DK—8752 Østbirk

Dan Brockdorff
Ejer, virksomhedsudvikler og developer
0045 51 1651 27        
dan@urupholding.dk

Frema Holding ApS

Peter Sørensen
Ejer, Landskabsarkitekt
0045 30 31 52 33
ps@strandholm.as
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