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Dato: 30.11.2021/amb 

Sag nr.: 2164 

 
KILDEDAL NORD_ åben idekonkurrence 
KICK-OFF notat 

v. Anne-Mette Bølling 

 

Deltagere fra Egedal Kommune 
 Borgmester Karsten Søndergaard 

 Kommunaldirektør Christine Brochdorff 

 Direktør Sune Schou 

 Centerchef Katrine Buhl Møller, Center for By, Kultur og Borgerservice 

 Centerchef Mette Mylin, Center for Ejendomme og Intern Service 

 Chefkonsulent Lotte Roed, Center for By, Kultur og Borgerservice 

 Projektleder Henrik Wolfhagen, Center for By, Kultur og Borgerservice 

 Udviklingskonsulent Mette Lindgaard Seligmann, Center for By, Kultur og Borgerservice  

 Chefkonsulent Ida Bode, Center for Teknik og Miljø 

 Vejingeniør Miya Ahmad Akhizada, Center for Teknik og Miljø 

 Teamleder Ejendomsjura Thomas Würtz, Center for Ejendomme og intern service 

 Specialkonsulent Louise Nordgaard Anthon, Center for Ejendomme og intern service  

 

Konkurrence sekretariat 

 Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver i ARKITEKTKONKURRENCERDK pS 

 

 
                                                              Byrådssalen 

 

REFERAT  

Egedal Kommune inviterede alle med interesse for den åbne idékonkurrence om Kildedal Nord til kick-

off og spørgemøde tirsdag d. 23. november kl. 16.00-18.00. 

Arrangementet blev afholdt på rådhuset i byrådssalen, og alle pladser blev besat. Der deltog en ligelig 

fordeling af fagfolk og borgere. 

 

Karsten Søndergaard, borgmester bød velkommen og understregede de store ambitioner byrådet har 

med konkurrencen og det store fokus kommunen har på bæredygtighed. 

 

Katrine Buhl Møller, Centerchef introducerede dagens forløb og styrede os alle godt igennem. 

Hun understregede den åbenhed og inddragelse kommunen ønsker, ved at afholde en konkurrence i to 

spor, så både fagfolk og borgerne kan deltage. 

Hun foldede ligeledes processen ud og fortalte om den omfattende borgerinddragelse, der følger efter, 

når konkurrencen er slut. 

 

Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, fortalte om de konkurrencetekniske betingelser, der også er 

angivet i konkurrenceprogrammet. 
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Lotte Roed, chefkonsulent gennemgik overordnet konkurrenceområdet og forudsætningerne, der også 

er beskrevet i konkurrenceprogrammet og i bilagene. 

 

Det blev til sidst præciseret at der i konkurrencen skal arbejdes med klimaneutralitet. 

 

SPØRGEMØDE 

Så blev ordet frit, og alle kunne stille spørgsmål. Enkelte spørgsmål var vi nødt til at bede om at få på 

skrift efterfølgende, da vi ville sikre, at vi fik tid til at undersøge sagen og svare korrekt. Disse vil blive 

tilgængelige på kommunens hjemmeside og på iBinder. 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL/SVAR: 
 

 

01. SPØRGSMÅL:  Den grønne kile. 

Spørgsmålet blev vurderet kompliceret og spørger blev bedt om at sende det på skrift 

 

02. SPØRGSMÅL: Antal plancher. 

Må vi godt aflevere mere end én planche? 

SVAR: Nej. 

 

03. SPØRGSMÅL: Model. 

Må vi aflevere en fysisk model? 

SVAR: Nej. Men gerne modelfotos. 

 

04. SPØRGSMÅL: Arkitektur. 

Vægter arkitekturen i bedømmelsen? 

SVAR: Ja, arkitekturen vægter højt, da den kan være en attraktion i sig selv. Og arkitekturen viser vej 

til nye boformer mm. 

 

05. SPØRGSMÅL: Naturområdet. 

Hvilke regler gælder for det nordlige naturområde? 

SVAR: Der henvises til Naturbeskyttelseslovens §3. 

 

06. SPØRGSMÅL: Skybrudshåndtering. 

Skal alt vand ved fx skybrud tilbageholdes i selve konkurrenceområdet? 

SVAR: Ja, Værebro Å er meget belastet, og kan ikke optage mere vand. 

 

07. SPØRGSMÅL: ”Skalkrav”. 

Der er mange krav i konkurrenceprogrammet hvor der står ”skal” foran. Skal de alle opfyldes? 

SVAR: Man skal forholde sig til skal-kravene i programmet, men selv vægte, hvor man lægger fokus i 

helhedsplanen (fagsporet). Se bedømmelseskriterierne. 

 

08. SPØRGSMÅL: Støj fra Knardrupvej. 

Er der lavet analyser for støj på Knardrupvej, der angiver støjniveau, ift. den bebyggelse man forventer 

i Kildedal Nord? 

SVAR: Nej. 
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09. SPØRGSMÅL: Dagligvarebutik. 

Kan der etableres en dagligvarebutik i konkurrenceområdet? 

SVAR: Ja, Kommuneplanen giver mulighed for op til 3000 m2 detailhandel i området, butiksstørrelse 

max. 1000m2. 

 

10. SPØRGSMÅL: Skolevej. 

Hvad der planen for skolebørn i området? 

SVAR: Det er ikke afklaret. Vores nærmeste skoler er i Ganløse og Smørum. 

 

11. SPØRGSMÅL: Kalveholmvej. 

Må man foreslå en ændring/flytning af Kalveholmvej? 

SVAR: Ja. 

 

12. SPØRGSMÅL: Identitet. 

Har kommunen eksempler på en særlig identitet I ønsker for området? 

SVAR: Nej, det er helt op til deltagerne at byde ind med. 

 

13. SPØRGSMÅL: Klimaneutralitet. 

Er der en definition af klimaneutralitet og hvordan det eventuelt beregnes? Når I beregner klimaneutra-

liteten i et forslag medtager I så fx C02-udledningen fra anlægsperioden? 

SVAR: Det er ikke konkretiseret.  Men der er et ønske om, at ideer i fagsporet forholder sig til ønsket 

om klimaneutralitet og hvorledes ideen kan understøtte dette. 

 

14. SPØRGSMÅL: Fokusområder. 

Hvordan bliver fokusområderne vægtet i fagsporet- skal der fokuseres ligeligt på alle 5 fokusområder? 

SVAR: Forslaget er ikke ukonditionsmæssigt, hvis I vægter nogle fokusområder højere end andre. 

 

15. SPØRGSMÅL: Ring 5. 

Kan mulig fremtidig placering af Ring 5 præciseres? 

SVAR: Nej, vi kender ikke til den nærmere placering hvis Ring 5 anlægges. Der er i fingerplanen en 

arealreservation øst for området og en transportkorridor vest for området. 

 

16. SPØRGSMÅL: Borgerinddragelse. 

Bliver borgerne involveret i den efterfølgende proces?  

SVAR: Ja, men processen efter idékonkurrencen er endnu ikke defineret. 

 

 


