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TAK FOR FORSLAGENE
TIL ÅBEN IDÉKONKURRENCE 

Egedal Kommune udskrev i november 2021 en åben 

idekonkurrence om Kildedal Nord. Det er med stor 

glæde, at vi nu kan præsentere alle de mange indkom-

ne forslag og herunder selvfølgelig især de præmiere-

de projekter og idéer. 

Vi har i alt modtaget 15 forslag i fagsporet og 25 for-

slag i borgersporet. Vi er rigtig glade for, at så mange 

har brugt tid og kræfter på at udarbejde spændende 

forslag, som tilsammen giver os mange gode input til 

det kommende arbejde med en helhedsplan for om-

rådet i Kildedal Nord. Tak for de mange inspirerende 

forslag!  

Området har nogle store landskabelige og naturmæs-

sige kvaliteter og samtidig en fantastisk beliggenhed, 

tæt på station, motorvej og fremtidige byområder 

- men også tæt på det åbne land, den grønne kile 

og landsbyen Knardrup. Der er med andre ord rig-

tig mange forskellige kvaliteter og hensyn, der skal 

afvejes i den fremtidige udvikling af området. Men det 

giver også mulighed for, at vi kan skabe et fantastisk 

område, baseret på alle disse lokale kvaliteter. 

Når vi valgte at lave en konkurrence med både et 

fagspor og et borgerspor, var det, fordi vi var overbevi-

ste om, at de professionelle arkitekter og byudviklere 

og borgerne ville kunne bidrage med forskellige input 

på forskellig måde, som kan berige og underbygge 

hinanden. Det synes jeg, at den samlede mængde af 

indkomne forslag har bevist! 

Der er en rød tråd igennem hovedparten af forslagene, 

som handler om at udvikle området på bæredygtig vis 

og i samspil med naturen. Der er en optagethed af 

fællesskaber og nærhed, som kvaliteter i bebyggelsen, 

og der er mange gode konkrete idéer til aktiviteter og 

anlæg, der kan give området en særlig attraktion. 

Formålet med konkurrencen var først og fremmest at 

få idéer til udviklingen af området, og det har vi fået.  

Nu har vi fået en masse inspiration til, hvordan vi skal 

arbejde videre med området og hvordan vi bedst får 

sat områdets potentialer i spil i udviklingen. 

Blandt de præmierede forslag i fagsporet er der nogle 

rigtige gode bud på robuste helhedsplaner med en god 

forståelse for områdets mange kvaliteter, og en stærk 

hovedide, der vil kunne rumme, at der eventuelt ind-

tænkes nogle af de øvrige forslag og gode idéer, som 

vi har modtaget i både fagsporet og borgersporet. Vi vil 

lade os inspirere af de mange gode idéer, og forven-

ter snarere at kombinere idéer frem for at realisere et 

enkelt projektet 1:1. 

De præmierede forslag er et stærkt og fleksibelt 

grundlag for den videre proces og et godt udgangs-

punkt for den kommende dialog med borgere og 

interessenter i området. 

Det har været utroligt spændende at være en del af 

dommerkomitéen, og forslagene har givet os mange 

forskellige billeder af en fremtidig udvikling af områ-

det. De har samtidig inspireret os til mange gode dis-

kussioner og gjort os mere skarpe på, hvilke kvaliteter 

det er vigtigt at arbejde videre med.

Jeg glæder mig meget til den kommende proces, hvor 

vi skal drøfte de mange gode forslag med borgerne og 

påbegynde arbejdet med en mere konkret helhedsplan 

for området.

Med venlig hilsen

Vicky Holst Rasmussen,

Borgmester Egedal Kommune
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EN VISION
Kildedal Nord skal være et bæredygtigt 

lokalsamfund af høj kvalitet og:

• rumme varierede boformer og boligtyper for 

alle aldre.

• sikre gode rammer for fysisk aktivitet og nære 

fællesskaber med let adgang til naturen.

• sikre at natur og bebyggelse er integreret og 

tilsammen skaber en helhedsoplevelse. 

• tilbyde oplevelser og fritidsaktiviteter, der 

bidrager til områdets særlige identitet og 

regionale tiltrækningskraft.

TO MÅLSÆTNINGER
• bæredygtig udvikling

• regional tiltrækningskraft

FEM PEJLEMÆRKER
• stedbundne potentialer og høj arkitektonisk 

kvalitet

• miljømæssig bæredygtighed og 

klimaneutralitet

• mental og fysisk sundhed

• fællesskab, nærhed og lokalsamfundsfølelse

• natur og landskab

KRAV I KONKURRENCEN KORT

KONKURRENCEFAKTA
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UDSKRIVNING
Konkurrencen er udskrevet som en åben 

idékonkurrence den 4. november 2021 af Egedal 

Kommune.

Det har været muligt at aflevere i to forskellige 

spor: et Fag-spor og et Borger-spor.

Vi modtog 15 forslag i Fag-sporet og 25 forslag i 

Borger-sporet.

Alle 40 forslag er bedømt af Dommerkomitéen.

KONKURRENCESPROG
Dansk

ORGANISERING
Konkurrenceudskriver

Egedal Kommune

Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Att.: Chefkonsulent Lotte Roed

Telefon: 72 59 72 10

E-mail: lotte.roed@egekom.dk

KONKURRENCESEKRETARIAT
ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS

Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, 

konkurrencerådgiver

TILKNYTTET RÅDGIVER
Rambøll Danmark A/S

Marie Toft-Jensen, chefkonsulent

KONKURRENCEPROGRAMMET
Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Rambøll,

og Egedal Kommune i samarbejde med 

Arkitektkonkurrencerdk.



DOMMERKOMITÉ
• Borgmester, Vicky Holst Rasmussen (A)

• Byrådsmedlem, Charlotte Haagendrup (C)

• Byrådsmedlem, Ulrik John Nielsen (L)

• Byrådsmedlem, Ole Hovøre (V)

• Byrådsmedlem, Helle Bovien (Ø)

• Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Egedal Kommune

• Fagdommer Ellen Marie Braae, landskabsarkitekt maa, mdl, PhD, professor

• Fokus på blandt andet: Bæredygtighed, klimatilpasning, landskabsbaseret byudvikling

• Fagdommer Jan Albrechtsen, arkitekt maa, partner

• Fokus på blandt andet: Klimatilpasning, by- og boligudvikling, boformer

• Fagdommer Ole Schrøder, arkitekt maa, partner

• Fokus på blandt andet: Klimatilpasset landskabs- og byudvikling

Rådgivere for dommerkomitéen
• Centerchef Katrine Buhl Møller, Center for By, Kultur og Borgerservice, Egedal Kommune

• Chefkonsulent Lotte Roed, Center for By, Kultur og Borgerservice, Egedal Kommune

• Projektleder Henrik Wolfhagen, Center for By Kultur og Borgerservice, Egedal Kommune

• Chefkonsulent Ida Bode, Center for Teknik og Miljø, Egedal Kommune

Dommerkomitéen sekretær

• Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, konkurrencerådgiver

DOMMERKOMITÉENS UNDERSKRIFTER
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AFLEVERINGSKRAV

BEDØMMELSESPROCES

Der har været afholdt et fagdommerformøde, to 

teknikermøder og tre heldagsbedømmelsesmøder i 

Dommerkomitéen.

BEDØMMELSESKRITERIER

FAGSPOR
Tegninger/A0-planche

Der må maksimum afleveres 1 styk A0-planche 

(1198 × 841 mm) i højformat. Der skal afleveres en

helhedsplan i mål 1:2500.

Der skal fokuseres på idéudvikling og ikke præ-

cise detaljerede tegninger. Helhedsplanen skal 

vise elementer, der både på nytænkende vis og 

nænsomt med respekt for de nuværende kvalite-

ter, kan udvikle området og være med til at løfte 

visionen. Se i øvrigt afsnit ”Konkurrenceopgaven”.

Der skal afleveres:

1–2 illustrationer, der underbygger visionen for 

forslaget. Derudover eventuelt diagrammer eller 

andet efter behov. Afleveringen skal på planchen 

indeholde en kort skriftlig beskrivelse på dansk af 

forslagets hovedidé, inklusiv en beplantningsstra-

tegi. Forslaget skal have et kaldenavn.

Der kan afleveres supplerende tekst som PDF-fil 

på maksimum 4 A4-sider (= 2 ark) i alt.

FAGSPOR
Forslaget vil blive bedømt på dets samlede bud på 

en helhedsplan for Kildedal Nord. Der vil blandt 

andet være fokus på følgende emner i uprioriteret 

rækkefølge:

• Den visionære og gode idé samt forslag til 

helhedsgreb og sammenhæng i Kildedal 

Nord-området.

• Innovative løsninger, der løfter visionen for 

Kildedal Nord.

• Løsninger der understøtter de to målsæt-

ninger om bæredygtig udvikling og regional 

tiltrækningskraft samt de fem pejlemærker 

for udviklingen af Kildedal Nord.

• Forslagets evne til at komme med løsninger 

der kan bæres videre i realiseringsfasen.

Det vil blive vurderet positivt, hvis de visionære 

idéer kan underbygges med evidensbaserede, 

faglige argumenter.
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BORGERSPOR
4 stk. A4-sider eller A3-sider

Afleveringsformatet er op til deltager. Det kan være 

skitser, diagrammer, fotos, mindmap, collage eller 

kun tekst. Afleveringen skal dog indeholde en kort 

skriftlig beskrivelse på dansk af forslagets hovedide. 

Det kan eksempelvis være idéer til gå-løberuter, 

bygninger, boformer, fritidsaktiviteter, legeredska-

ber, mødesteder.

Forslaget må gerne fylde mindre end 4 stk. A4-sider 

eller 4 stk. A3-sider.

BORGERSPOR
Forslagene vil blive bedømt på deres visionære idé. 

Der vil blandt andet være fokus på følgende emner i 

uprioriteret rækkefølge:

• Den visionære og gode idé (det kan være 

overordnede bud på, hvordan hele område skal 

udvikles, og det kan være konkrete bud og 

enkelt-idéer)

• Innovative løsninger, der løfter visionen fo Kilde-

dal Nord

• Løsninger der understøtter de to målsætninger 

om bæredygtig udvikling og regional tiltræk-

ningskraft samt de fem pejlemærker for udvik-

lingen af Kildedal Nord

• Forslagets evne til at komme med løsningerder 

kan bæres videre i realiseringsfasen



PRÆMIER

Præmierede forslag
BORGERSPOR

Forslag B5   Rolandsgården 2.0 med spiseligt arboret   delt 1. præmie gavekort DKK 5.000,-

Forslag B14   Skulpturpark      delt 1. præmie gavekort DKK 5.000,-

Forslag B20   Lunden       delt 1. præmie gavekort DKK 5.000,-

Forslag B1   Et område for natur-og historieinteresserede   delt 2. præmie gavekort DKK 3.500,-

Forslag B11   Marktårn      delt 2. præmie gavekort DKK 3.500,-

Forslag B9   Udviklingscenter for klimaløsninger    delt 3. præmie gavekort DKK 1.000,-

Forslag B12   Naturområde på naturens præmisser    delt 3. præmie gavekort DKK 1.000,-

Forslag B22   Kildedal Naturport      delt 3. præmie gavekort DKK 1.000,-

Præmierede forslag
FAGSPOR

Forslag F5/19139  Naturnært liv      delt 1. præmie DKK 100.000,-

Forslag F10/22868   Generationernes Landsbyer     delt 1. præmie DKK 100.000,-

Forslag F6/60137   På naturens præmisser     delt 2. præmie DKK 50.000,-

Forslag F14/13125   Kildebakkebyerne og Kilometeren    delt 2. præmie DKK 50.000,-

Forslag F1/01369   Naboer på bakketoppen     delt 3. præmie DKK 25.000,-

Forslag F4/27227   Økodalen      delt 3. præmie DKK 25.000,-

BORGERSPOR PRÆMIERING
Dommerkomitéen rådede over gavekort på en samlet 

værdi af DKK 25.000,- eksklusiv moms.

FAGSPOR PRÆMIERING
Dommerkomitéen rådede over et samlet præmiebeløb 

på DKK 350.000,- eksklusiv moms.

DET VIDERE FORLØB
Efter konkurrencen afholdes et borgermøde, 

hvor interesserede borgere og politikere i Egedal 

Kommune får mulighed for at drøfte de præmierede 

konkurrenceforslag med henblik på at igangsætte en 

dialog om en fælles retning for den videre udvikling 

af Kildedal Nord. På baggrund af de mange input og 

drøftelser er det planen, at der herefter skal udarbejdes 

en helhedsplan for Kildedal Nord området, der sætter 

de overordnede rammer for den videre planlægning og 

udvikling af området. 
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GENERELT OM FAGFORSLAGENE
Konkurrenceprogrammet udstikker en vision om, at Kil-

dedal Nord skal udvikles til et bæredygtigt lokalsam-

fund af høj kvalitet. Det skal rumme mulighed for at 

udvikle varierede boformer og boligtyper, uden at der 

stilles specifikke krav til f.eks. ejerforhold og boligfor-

deling. Desuden er det et ønske, at der udvikles gode 

rammer for fællesskaber og let adgang til oplevelser 

og fritidsaktiviteter og til de herlighedsværdier, der 

ligger i den omgivende natur. Samspillet mellem natur 

og bebyggelse vægtes højt, og der skal skabes en 

helhedsplan og en helhedsoplevelse. Som en særlig 

målsætning, ønsker man forslag til potentielle aktivi-

teter og funktioner, der kan generere regional tiltræk-

ningskraft og dermed bidrage til, at Kildedal Nord får 

helt sin egen identitet.

Programmet indeholder fem pejlemærker - Identitet og 

Kvalitet, Bæredygtighed, Fritid og Oplevelser, Fælles-

skaber og Natur – som de konkurrerende har skullet 

forholde sig til. Pejlemærkerne og opfyldelse af visio-

nen og målsætningerne har, sammen med bedømmel-

seskriterierne, været det, som dommerkomitéen har 

forholdt sig til i vurderingen af de 15 fagforslag. Dom-

merkomiteen har fokuseret på forslagsstillernes evne 

til at omsætte programmet til en robust og anvendelig 

og samtidig visionær helhedsplan for udviklingen af 

Kildedal Nord. Der er tale om et helt særligt land-

skab, der med sit bevægede terræn, sine skråninger, 

dale og vådområder giver helt unikke landskabelige 

oplevelser. Det har været forslagsstillernes opgave at 

læse og forstå dette unikke landskab, og omsætte det 

til et fremtidigt, bæredygtigt bosætningsområde med 

respekt for dets karakteristika og særegenhed.

Hovedparten af de 15 indkomne fagforslag har tydelig-

vis forstået og sat sig ind i stedet, og de repræsenterer 

en stor og varieret buket af fortolkninger af, hvordan 

man læser og omsætter læsningen til konkrete forslag. 

Der er i programmet lagt op til, at der kan bygges op 

til 600 boliger i max. tre etager på området. Det har 

dog stået de konkurrerende frit for at foreslå et mindre 

antal, hvis helhedsgrebet fordrede det, ligesom det 

er lagt åbent ud, hvor i området bebyggelsen skal 

placeres.

Der er stor spændvidde i den måde, hvorpå forslags-

stillerne omsætter deres analyse til konkrete helheds-

planer, og i den måde hvorpå bebyggelse og natur spil-

ler sammen. Flere forslag arbejder med skovvrejsning 

på dele af arealet, og dermed med samspillet mellem 

bygninger, skov og åben natur. Andre forslag arbejder 

med de smukke udsigter og den måde, hvorpå enkelte 

bygninger lægger sig i landskabet. 

Forslagene rummer mange forskellige bud på, hvad 

der er identitetsgivende, mange kredser om mindre 

klyngebebyggelser på 20-40 boliger og har som inspi-

ration landsbyerne og gårdene, refererende til lokalom-

rådet, der typisk rummer mindre landsbyer. Næsten 

alle har konkrete bud på rammer for fællesskaber i 

form af fælleshuse, fælles dyrkning med mere. De fle-

ste er også enige i, at området skal rumme mulighed 

for forskellige boformer fra ejer til lejer og fra ’alminde-

lige’ boliger til bofællesskaber. Flere forslag har idéer 

til særlige, lidt større og brugerdrevne dyrkningsfælles-

skaber, der udnytter områdets potentiale som tidligere 

landbrugsjord. 

Forslagene rummer et bredt spænd af idéer til fritids-

aktiviteter, de fleste mest knyttet til de nye boliger, 

færre med konkrete bud på regionale attraktioner. 

Blandt de præmierede forslag finder man Kilometeren 

der fremhæves for sin idé om et regionalt og markant 

fritidstilbud til et meget større opland end Kildedal 

Nord.

Forslagene er karakteriseret ved et relativt stort spænd 

i boligtallet, fra ca. 300 – 600 boliger, og flere forslag 

angiver ikke antal boliger. Der er forskellige forslag til 

trafikstruktur. Mange arbejder med en slags ringgade-

princip, der fordeler bilerne ud til de enkelte klynger. 

De fleste kæmper med løsning på parkering, og det er 

tydeligvis en udfordring at kombinere ønske om bilfri 

boligklynger med store samlede p-anlæg, og samtidig 

fastholde ambitionen om naturen som det essentielle.
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Samlet set har der været fokus på bæredygtighed 

på mange planer. Fra forslag der koncentrerer sig 

og ikke fylder grunden ud, og dermed kræver min-

dre infrastruktur og med mindre arealforbrug til by-

udvikling, til forslag der udfolder konkrete idéer til 

solceller, energioptimering, opsamling af regnvand, 

lokal fødevareproduktion, delebilsordninger og 

meget mere. De konkrete arkitektoniske output er 

generelt ikke bearbejdet i forslagene, men flere der 

peger på træbyggeri som det mest bæredygtige og 

enkelte peger konkret på præfabrikerede løsninger 

for at kunne muliggøre billige(re) boliger.

Dommerkomitéen har således været på en stor 

opgave i forhold til at indkredse, hvordan de mange 

gode idéer skulle vægtes. De to førstepræmiefor-

slag er valgt fordi de repræsenterer to robuste og 

overbevisende helhedsgreb om opgaven, og fordi 

begge forslag afspejler stor forståelse for stedet 

særlige herlighedsværdier. Begge forslag vurderes 

at kunne indarbejde mange af de enkeltforslag, der 

ligger i de øvrige forslag, uden at det kræver store 

kompromisser i forhold til deres bærende idé.
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Projektet løfter en stor vision om et aflæseligt 

landskab, skovrejsning og fællesskab på flere planer 

ind i konkurrencen under titlen Naturnært liv. Med 

stor sikkerhed og enkelhed anvises principper for en 

skovrejsning, der placerer bebyggelsen i det helt store 

landskab – på det markante plateau – og skaber rum 

til bebyggelse på en selvfølgelig måde og med god 

kontakt til det nære og det fjerne og det midtimellem. 

Den nye 33 ha store skov danner ryg mod konkurren-

ceområdets østside og åbner sig mod syd og vest i 

store, aflæselige strøg.

Skovrejsning gives helt berettiget fornyet opmærk-

somhed i forhold til den voksende opmærksomhed 

på CO2-binding, en funktion der føjer sig til en række 

af skovrejsningens i forvejen væsentlige bidrag som 

rumskaber af rum til rekreation og et aktivt udeliv, 

øget biodiversitet og godt mikroklima for både planter 

og mennesker – og som her strukturerende element for 

bebyggelse. Derved skabes store lysninger og kontakt 

mellem bebyggelse og det store åbne strøg langs 

vandforløbet og terrænet mod vest. Ikke mindst skaber 

skovrejsningen en ny og stærk identitet i området, og 

rammesætter kvaliteten at bo tæt i naturnære omgiv-

elser.

Skovbørnehave samt gårdbutik placeres på kanten 

mellem skovrejsningen/bebyggelsen og det åbne 

landskab og inviterer andre inden for på området. 

Blandt andet til også at være aktiv i naturen hen over 

året, hvilket forslagets bud på trætårn, sheltere, bålp-

ladser med mere, sammenfattet i et årshjul, sandsyn-

liggør. 

Bebyggelsens knap 500 boliger indlejres i skovrejs-

ningens syd- og vestvendte fligede struktur som fem 

store klynger. De er af lidt forskellig størrelse, men alle 

rummer så tilpas mange boliger, at der kan opstå for-

skellige former for fællesskaber, og fællesskaber, uden 

at alle nødvendigvis skal være med, for at det kan 

realiseres. Der vil være fællesskaber, der knytter sig til 

de enkelte bygninger, til deres indbyrdes fællesrum, til 

klyngen og til de skovarealer og dertilhørende funktion-

er, som ligger i de skovarealer, der adskiller klyngerne. 

Og endelig fællesskaber i tilknytning til vådområderne 

og de store lysninger – og de dertil knyttede program-

mer.

De enkelte klynger bruger en-, to-, tre- og firlængede 

længebygninger og gårde som ’byggesten’. Og de 

låner motiv til deres indbyrdes organisering fra den sly-

ngede vejby og skovlandsbyen. Det åbner som nævnt 

for forskellige størrelser og rum for fællesskab, og det 

skaber mange interessante mellemrum mellem byg-

ningerne, der ikke alle skal stå vinkelret på eller paral-

lelt med hinanden. Opdelingen i klynger, og klyngernes 

egen lidt løse organisationsstruktur skaber rum for en 

etapedeling af arealet og af de enkelte klynger og for 

underdelingen af de enkelte klynger i mindre enheder, 

der for eksempel kan udbydes som byggefællesskaber. 

Denne struktur vil også kunne danne ramme om flere 

boliger end anvist i forslaget.

Landsbyklyngerne ligger også fint i forhold til landska-

bets topografi. De er centreret omkring midterkoten og 

grupperet omkring vandopsamling og forsamlingshus. 

De orienterer sig alle i forhold til hver sin sin landska-

belige placering, og har adgang gennem skoven fra tre 

tilknytningspunkter til Knardrupvej. Det sikrer ganske 

få vejflader, understøttet af parkering inde i klyngerne 

og i skoven i tilknytning til klyngerne. Bygningerne 

foreslås selvfølgelig opført i træ.

Med afsæt i forslagets bevidste landskabslæsning og 

dets på én gang visionære, præcise og robuste anslag 

formår projektet at levere et yderst troværdigt bud på 

konkurrencens vision om at gøre Kildedal Nord til et 

nyt bæredygtigt lokalsamfund af høj kvalitet og i et 

autentisk samspil med områdets mange kvaliteter. 

Derfor peger en samlet dommerkomite på dette fors-

lag som modtager af en delt 1. præmie.

Udført af:
Fælles ophavsret

Jens Nyboe Andersen, landskabsarkitekt
Karl Johan Baggins, landskabsarkitekt

Benedicte Rahbek, arkitekt

DELT 1. Præmie kr.100.000,-
Forslag F5/19139 
Naturnært liv
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KILDEDAL NORD - NATURNÆRT LIV

Helhedsplan 1:2500

Helhedsplan 1:2500

PRINCIPSNIT - LANDSBYKILE

LANDSKABET OG KULTUREN
Kildedal Nord er præget af et morænelandskab fra den sidste istid. Området ligger som 
et plateau midt i et net af tunneldale. I vådområdet mod vest og syd er koten ca. 6 m.o.h 
og på toppen af plateauet godt 21 m.o.h - en forskel på 15 meter. Kildedal Nord er præget 
af at være et landbrugslandskab gennem århundreder – og er stadig aktivt dyrket i dag. 
De byggede strukturer omkring Kildedal Nord er til den ene side præget af de historiske 
fritliggende slyngede vejlandsbyer, nære eksempler er mod vest Søsum og mod nord 
Knardrup. Her knytter landsbybebyggelsen sig til vejen, som har taget form efter terrænet 
og landsbyens langsomme udviklingen. Kildedal Nord ligger i Frederikssundsfingeren 
som en del af Københavns fingerplan. Københavns udvikling præger området mod syd 
med større veje samt boliger og vidensindustri. Den nærmeste station er S-togs stationen 
Kildedal Station, som ligger på C-forbindelsen mellem København og Frederikssund. 
Kildedal Nord og hele området er historisk et landbrugslandskab, og skovene er fåtallige. 
Lige vest for Kildedal Nord ligger et plantagelandskab af frugtavl - et struktureret skovbil-
lede. Kulturlandsskabet er tydeligt – dette landskab har været rørt og brugt af mennesket 
i årtusinder. 

DANMARK OG SKOVEN
Folketinget vedtog i 1989, et mål om at fordoble Danmarks skovareal til 25% af det sam-
lede areal indenfor en periode på omkring 75 år. Målene med den fremtidige skovrejsning 
er forbedre biodiversitet, forøge lagringen af CO2, give rent grundvand, sikre produktio-
nen af træ – verdens mest miljøvenlige råstof – og ikke mindst give rekreative områder 
og muligheder for friluftsliv - de danske skove er det mest brugte fritidstilbud i Danmark. 
Danmarks skovareal ligger i dag på 14,7 %. 

Vi har taget afsæt i skoven som det bærende strukturende element i udviklingen af Kilde-
dal Nord. Omkring en vejstruktur, som skaber åbninger i skoven, fortættes der med afsæt 
i karakteristikaene fra landsbytypologierne den slyngede vejby og skovlandsbyen. De 
nye bebyggelser er for så vidt muligt placeret i midterkoten, som slyngede vejlandsbyer 
historisk også har været. Byerne er koncentrerede, overskuelige og sammensatte, som 
man kender fra ældre landsby- og bykerner. I centrum af hver landsby er identitetsgivende 
elementer, som gadekær til regnvandsopsamling og forsamlingshus. 
De danske skove rummer mere liv og flere arter end noget andet sted i Danmarks natur. 
Skoven omkring de fem landsbyklynger varierer fra nogle steder at være en stævnings-
skov til mere almindelig blandingskov bestående af hjemmehørende løv og nåletræer, 
som giver landskabet karakter og et kulturhistorisk tilbageblik. Det forslås at skoven inde-
holder flere forskellige skovtyper, som fx græsningsskov som er lysåben og skaber en helt 
særlig underskov og vegetation, skoveng hvor der vil være mulighed for sankeopdagelser 
af bær, frugter, nødder og svampe samt være levested for mange sommerfugle og leven-
de vildt og til sidst urørt skov som giver plads til de økologiske processer i skovøkosyste-
met. I Danmark står meget få skove urørte over længere tid, hvilket er en skam, da urørt 
skov er afgørende for mange mikroorganismer. Ved at blande de fire skovtyper opnås en 

skov som rumligt giver oplevelse, plads til økologisk produktion, stor rekreativ fornøjelse 
samt sikrer et højt niveau af biodiversitet og artsrigdom. I alt skabes der omkring 33ha 
skov med 6.5 km skovbryn, som er et vigtigt levested for planter, fugle og smådyr.
Omkring skoven mod vest er den eksisterende biotop bestående af mose og eng, dele af 
området er omfattet af en §3 fredning, som bidrager til endnu flere levesteder for dyr og 
planter. 

Ved at plante skov i Kildedal Nord og bebygge landskabet med koncentrerede enheder 
gives der mulighed for aktivt at bruge landskabet i klimatilpasningen. Skoven binder store 
mængder af CO2, men samtidig skabes også rekreative områder med variation af diverse 
skovtyper, tørre og våde enge samt et moseområde – muligheden for et mere naturnært 
liv i Kildedal Nord.

BYGNINGSARKITEKTUREN OG LIVET
Der opføres fem landsbyklynger med motiver inspireret af tre- og firlængede gårde samt 
længebygninger –karakteristika fra det klassiske danske landskab. Byerne ligger som 
rydninger / lysninger i skoven og følger morænelandskabet. De fem landsbyklynger tager 
navn efter deres placering i landskabet: Ved Skråningen, På Kanten, På Sletten, På 
Plateauet og I Dalen. Landsbyernes placering accentuerer landskabet, og understøtter 
den større landskabelige sammenhæng. Bygningerne opføres i træ og kan stå ubehand-
lede og patinere grå over tid eller kalkes hvide, som landsbyer på Sjælland oprindeligt har 
været. Bygningerne ligger tættere end i en typisk landsby for at skabe smøger, pladser og 
gårdrum, som lægger op til fællesskab. Det at bygge tæt og koncentrere giver også mere 
plads til skov og natur i Kildedal Nord. I alt opføres der 495 boliger, som gennemsnitligt er 
100m2 i størrelsen. Dette giver en bebyggelsesprocent på ca. 15% af den eksisterende 
byzone, som dog kræves udvidet, hvis der som i forslaget skal bebygges i den nordlige 
del. 
Bygningerne skaber læ og mikroklima. På den måde skabes der et klima, som er behage-
ligt, og lægger op til, at livet sker imellem bygningerne. Det er her man kan sætte borde 
og bænke op, dele en køkkenhave, lege uden fare, invitere naboen på kaffe eller holde 
vejfest. De delte rum lægger op til, at man deler mere end en væg, men opfordrer i stedet 
til en fælles livsstil. I centrum af hver landsby er som sagt identitetsgivende elementer, 
som gadekær og forsamlingshus, der også understøtter idéen om at skabe rum for møde-
steder og fællesskab. Gadekæret fungerer som regnvandsopsamling. Vandet kan bruges 
til dyrkningshaver el. og det overskydende regnvand ledes ned til mosen og Værebro å. 
Det giver en grøn og blå oase midt i byen. I fælleshuset skabes der faciliteter til fælles-
skab: her kan der arrangeres fællesspisning og fester, kropsaktiviteter som gymnastik, 
yoga, eller kulturelle arrangementer som talks, filmklub eller systue. Fælleshuset lægger 
op til det fælles landsbyliv! 

I landsbyen På kanten ligger skovbørnehaven. Herfra får børnene adgang til et stort areal 
i skoven, som de hver dag kan opholde sig i. At få adgang til skov og natur hver dag, 

I dag er i Kildedal Nord karakteriseret af at være et landbrugslandskab. 
Markerne er præget af monokulturer med en lav biodiversitet. 
Det eksisterende mose og engområde har en høj biodiversitet, og er udnævnt som 
§3 område med en række beskyttede naturtyper.

Vi foreslår at udnytte de eksisterende trafikalekryds og koblinger fra Knardrupvej bla. 
ved Jungshøjvej, Kalveholmevej og mod nord ved den eksist fritliggende gård. 

Langs Knardrupvej tilføjes busstop ved hver landsbykile, og vi foreslår at udbygge 
Knardrupvej med en ny cykel-gangforbindelse til Kildedal Station.

Landsbyerne er bygger op som klassiske vejlandsbyer som fx. Knardrup. Vejene 
forgrener sig ind i bebyggelsen.

I landskabet etableres et netværk af stier for besøgende og beboere

A Den klassiske danske landsby 
B Græsningsskov. 
C Geologisk kort over området. Kildedal Nord ligger på morænebakker i et 
netværk af tunneldale. Illustration: P. Smed 
D Skoven forstærker landskabets karakter samt skaber variation og dramatik. 
E Den slyngede vejby som følger morænelandskabets konturer og skaber 
klynger af landsbyens gårde og huse. Illustration: S. Vadstrup 
F Skovlandsbyen. Landsbyen ligger som en rydning eller lysning i skoven. 
Illustration: S. Vandstrup. 

A

C

E

B

D

F

skoveng græsningseng skovbryn græsningsskov udkigstårn blandet løvskov ’smøge’ tæt bebyggelse gårdrum

Vi forslår at etablere to nye hovedbiotoper, skoven og engen, samt at styrke den 
eksisterende biotop, mosen. 
På morænebakkerne tilplantes skov som styrker dramatikken og variation i 
landskabet.

Skovens form tilpasses en række ’landsbykiler’. Kilerne skaber en ’flosset skov’ - et 
6,5 km langt skovbryn. Kilerne giver aftensol langt ind i landbykilerne, og skaber kig 
og dybde i landskabet. 

+
Bo tæt - fælleskaber 

Vision Kildedal Nord

Bo tæt - naturnært 

styrker et barns kreativitet, evne til at lege og bruge kroppen samt sænker stressniveauet. 
Skovbørnehaven kan huse en gårdbutik, som sælger lokale og økologiske varer, så der 
kan handles, når der hentes. I weekender kan her være grobund for mødested og fælles-
skab, da her kan holdes marked med lokalt producerede varer på parkeringspladsen. 
De danske skove er det mest brugte fritidstilbud i Danmark. Dette er vigtigt at understøtte, 
ved at give beboere og besøgende faciliteter til at bruge skoven endnu mere! Der tilføjes 
strukturer som understøtter naturen i vores forslag til Kildedal Nord, som fx udkigstårn, 
sheltere, bålpladser, fugletårn, men der findes også en lang række af tilbud i de almindel-
ge naturlige processer, årets gang, i landskabet - dette har vi visualiseret med et natur-
nært årshjul. 

En tæt by og levende by giver mulighed for mere landskab – mere natur! 

Det naturnære årshjul 
Forslag og eksempler på aktiviteter som knytter sig til landskabet og de 
omkringliggende biotoper. Læren og oplevelse omkring biodiversitet skaber 
fællesskab.

Landsbykile - grønningen, landsbyens nære fællesareal

Landsbykile - en levende grønning 

Den levende og tætte smøge i landsbykilen Kildedal Nord set fra sydvest

N
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Forslaget beskriver en vision om et storkøbenhavnsk 

”bylandskab”, der vil medvirke til skabelsen af en mere 

sammenhængende by- og naturkorridor fra Øresund til 

Roskilde Fjord. 

Med afsæt i en læsning af landskabet er det forslags-

stillernes ambition at skabe rammerne for en fleksi-

bel bebyggelsesstruktur, der kan ændre sig over tid. 

Forslagsstillerne ønsker at undgå mere byspredning i 

Frederikssundfingeren for også at minimere behovet 

for dertil hørende infrastruktur i konventionel forstand. 

Med henvisning til områdets stationsnærhed, repræ-

senterer forslaget et ønske om at tilvejebringe en alter-

nativ boform, hvor overgang mellem arbejde og fritid 

kan være mere flydende. 

Helhedsplanen indeholder 13 fritliggende landsbyklyn-

ger, som lader bebyggelse og landskab flette tæer. 

Forslaget trækker således tråde til de karakteristiske 

fortebyer, som opstod på baggrund af landborefor-

merne. I forslaget illustreres dette ved, at hver enkelt 

klynge er organiseret omkring et torv, hvor det lokale 

og nære fællesskab dyrkes, både i overført og bog-

stavelig forstand. Forslaget indeholder desuden en 

ambition om at tilvejebringe et ”dyrkningsrulletæppe” 

ved Langagergård, der skal medvirke til, at området 

kan være selvforsynende med frugt og grønt.

Bebyggelsesstrukturen lægger op til, at man fremad-

rettet kan undersøge muligheden for en anden form 

for naboskab, eks. i form af deleøkonomi, hjemme-

arbejdspladser og dyrkningsfællesskaber. Forslaget 

indeholder også ambitionen om, at flere generationer 

kan bo sammen, i det der beskrives som fortættede 

boligfællesskaber. Bebyggelsens varierede og selvgro-

ede karakter frembringer en porøs kant mod landska-

bet. I disse kanter placeres dyrkningsfællesskaber. 

Ligeledes afvikles parkering i kanten under klyngernes 

æblelunde. Kanten beskrives som et naturligt grænse-

rum mellem de offentlige og private zoner. 

Klyngernes størrelse og typologiske variation rummer 

muligheden for en helhedsplan, der kan ændres over 

tid. Helhedsgrebet vil kunne bevares uanset hvor eller 

hvornår en etape igangsættes. Det skaber mulighed 

for at beskrive en proces og udforme enkle principper 

for hvorledes der skal bygges.

Den regionale tiltrækningskraft foreslår forslagsstiller-

ne at forankre i form af et aktivt og rekreativt land-

skabsbånd på området i form af ”Kildedal Kunst Park”. 

Betydningen og iscenesættelsen af dette kan ikke 

umiddelbart aflæses i helhedsplanens overordnede dis-

ponering, men bør undersøges i en evt. videre proces.

Dommerkomitéen finder at forslaget beskriver en am-

bitiøs strategi for bæredygtighed. Ikke blot hvad angår 

byggeriet og C02 neutralitet, men i mindst lige så høj 

grad hvad angår hele spørgsmålet om, hvordan vi kan 

eller skal bo og leve i og med naturen – og hinanden. 

Som et af få forslag indeholder projektet en vision for 

fællesskabet, landskabet, beplantningen og bebyggel-

sen.

Forslaget vidner om stor indlevelse, idealisme og 

idérigdom i spørgsmålet om, hvorledes man kobler 

det uendeligt store med det tilsvarende nære. Dom-

merkomitéen har stor sympati og tiltro til at forslaget 

kan udgøre et stærkt og fleksibelt grundlag for den 

videre proces. Forslagets styrke er, at det med afsæt 

i landskabet og fællesskabet evner at frembringe en 

bebyggelsesstruktur uden at gå i detaljer. Det vidner 

om en forståelse for, at hovedgrebet er det vigtigste.

Derfor har en samlet dommerkomite valgt at tildele 

forslaget en delt 1.præmie.

DELT 1. Præmie kr.100.000,-
Forslag F10/22868
”Generationernes Landsbyer”

Udført af:
KAAK/ Atelier for Byers Rum

Knud Aarup Kappel
Lauge Floris Larsen

I samarbejde med
DSA ARK Studio

Jørgen Taxholm
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REGIONALE LANDSKABER 1:50.000

DIAGRAM:
MAKSIMERET NATUR, KOMPRIMERET BEBYGGELSE
NYE NATUROMRÅDET OPSTÅR MELLEM BEBYGGELSERNE

DIAGRAM:
OMRÅDERNE I KILDEDAL NORD BENÆVNES
REGNVAND LEDES TIL NATUREN OG/ELLER TIL 
DYRKNINGEN.

GENERATIONERNES LANDSBY - LANGAGERGÅRDENE
KIG FRA KALVEHOLMVEJ MOD SYDØST

GENERATIONERNES LANDSBY - LANGAGERGÅRDENE
KIG FRA FÆLLESHUSET OVER TORVET MOD LANDSKABET

FÆLLES FLADE, LANDSBYTORVET
- BOSÆTNINGENS UDGANGSPUNKT

FÆLLES LANDSBYDANNELSE 
- FÆLLESBYGNING PÅ LANDSBYTORVET

FÆLLES LANDSBYDANNELSE
 - BOSÆTNINGENS FØRSTE STADIE, LANDSBYENS KERNE

FÆLLES LANDSBYDANNELSE 
- BOSÆTNINGENS MELLEMSTADIE, LANDSBYENS MIDTE

FÆLLES LANDSBYDANNELSE 
- BOSÆTNINGENS PERIFERI

FÆLLES LANDSBYDANNELSE 
- PORØS KANT, NÆRE LANDSKABER

HELHEDSPLAN 1:2.500

Forestil jer: Det regionale (VISIONEN)
Hvad nu hvis - de svungne dalstrøg fra Øresund til Roskildefjord - et 
langstrakt tværkommunalt landskabsbånd, der via Hjortespringkilen 
kobles med Værebro Ådalen og skaber en ”Regional attraktion”… en 
”Naturkorridor” der fusionerer det storkøbenhavnske ”Bylandskab” med 
Roskilde Fjord og bliver den store attraktion!
Hvad nu hvis - vi lader den nye attraktion lokalt i Kildedal Nord være 
”Kildedal Kunst Park” og som en del af den regionale Landskabspark 
placeres i dalen midt i landskabsbåndet – udspændt mellem 
Frilandsmuseet i Brede og Skjoldungernes Land omkring Roskilde Fjord, 
via Flyvestations Værløses filmkunstmiljøer og rekreative landings- og 
taxibaner, Furesøens roklub vande og guldalders bøgeskove, Værebroåens 
enge… 
Hvad nu hvis - dyrkningsområderne i Kildedal Nord transformeres til 
bæredygtig dyrkning og lokal selvforsyning, hvor dyrkningsfællesskaber 
skaber bevidsthed, kompetencer og nærhed til det at være forbruger af 
jorden, klimaet, hinanden?
Hvad nu hvis - Generationernes landsbyer opstår som overskuelige 
fortættede boligfællesskaber omkring et landsbytorv, med fælleshuse og 
plads til at være sammen? Hvor vi rykker tæt sammen, deler det vi kan, vil 
og skal og hjælper hinanden med at bebo verden på en bedre måde. Hvor 
generationernes erfaringer møder nyes klarsyn og nytænkning og konkret 
udvikling opstår. 

Forestil jer: Det lokale
Hvad nu hvis - vi lader Generationernes Landsbyer flette det lange 
dyrkningsbånd bag Langagergård sammen med Biotoperne i Dalen og 
skaber et stærk bånd mellem det dyrkede, det byggede, naturen og 
formidler sammenhæng og symbiose. En læsning af landskabet og et 
spænd mellem det frugtbare, det beboede og det biodiverse og oprindelige.
Hvad nu hvis - Generationernes Landsbyer med mindelser og samvær, 
nænsomt sætter nye dagsordener og skaber konkrete bæredygtige 
muligheder? Hvor det nære og det lokale danner rammen om et ikke statisk 
hverdagsliv, hvor virkelyst, initiativ og engagement udfoldes til fælles 
bedste, fordi der er plads og det er muligt. 
Hvad nu hvis Landsbytorvene - i Kildedal – skaber Egedal Kommunes 
regionale fællesskab omkring fælleshuse med lokale og selvdyrkede 
fødevarer, café, nye hjemmearbejdsmåder, iværksætteri og inkluderende 
fællesskaber? Noget at besøge, erfare og videregive.
Hvad nu hvis de - selvgroede generationslandsbyer er planlagt fra rødderne 
af de bedste erfaringer gennem det sidste århundredes bolighistorie, 
tegnes med en ambitiøs streg, der afspejler en ny vision for det gode 
liv. En vision, hvor naturen er centrum for hverdagslivet, og hvor nye 
muligheder for hjemlighed og naboskab folder sig ud i uformelle rum og 
landskabszoner, hvor beboerne selv kan præge omgivelserne.
Hvad nu hvis - vi gør naturens mangfoldighed til selve omdrejningspunktet 
for hverdagslivet, både fysisk og mentalt. Og husker at vi selv er en del 
af naturen – ikke adskilt fra den. Det gør vi ved at anlægge landsbyerne 
mellem det fælles dyrkningsareal og æbleplantager og Regionalparken i 
dalen, der vil skabe kvalitativ sammenhæng i helhedsplanen.

GENERATIONERNES LANDSBYER 
- ”REGIONAL LANDSKABSPARK KILDEDAL NORD”

Forestil jer: Det nære
Hvad nu hvis - vi især lader Fællesskaberne i landsbyen opstå og leve 
omkring naturen, ikke alene på Torvet, men også i ”kant zonerne” i 
grænserummene mellem offentlig og privat; områder hvor man har 
mulighed for at sætte sit eget præg, og hvor man kan mødes, eksempelvis 
i smalle slipper, gårdrum og på den offentlige rumlighed, der løber 
mellem bebyggelser og biotopen i Dalen og ”Dyrkningsrulletæppet ved 
Langagergård”.
Hvad nu hvis - vi lader Landsbyklyngerne være med til at definere 
arkitekturen, at vi har tegnet disse, før vi har tegnet selve bygningerne. 
Det har vi gjort fordi, det er kendt viden i byforskningen, at de semiprivate 
udearealer i landsbyer er der, hvor de uformelle møder finder sted, frøet til 
fællesskaber sås og den vigtige følelse af at ”høre til” og inviteres ind i et 
naboskab grundlægges.
Hvad nu hvis - selve Landsbyerne er tænkt, ja nærmest sat i scene i 
forskellige størrelser, til forskellige behov i klyngerne, hvor alle efter 
behov kan addere volumen og funktioner, altid med et Torv i midten. 
Konstruktioner i træ af brændt og varmebehandlet træ og de har 
alle ”aktive” tagflader med beplantning til gavn for biodiversiteten 
og tilbageholdelse af regnvand. At et bæredygtigt materialevalg i 
udgangspunktet er addérbart, fleksibelt og transformerbart og at en 
veldisponeret kerne skaber en levende periferi. 
Hvad nu hvis - landsbyens kerne er en fleksibel bygningsstruktur man kan 
bebo og bygge videre på, som ikke er låst - forestil jer små virksomheder, 
liberale erhverv blande sig i stuetagen, i baghaven mellem bolig, butik, 
atelierer og værksteder.

Forestil jer: En bæredygtighed udvikling i Kildedal Nord
Hvad nu hvis - udviklingsområdet er et klimaneutralt og co2-neutralt 
område? At Kildedal er selvbærende, selvforsynende med mad og at 
”Højsletten” (Det centrale område ved Langagergaard og det nordlige 
område med Rolandsgården) er fælles dyrkningsområder. At vand, vind og 
sol er integreret i bebyggelsen og landskabet og bidrager til nye måder at 
bo sammen på. Fordi vi løser det lokalt og skalerer det efter det lokale – en 
anden skala end det industrielle. 
Hvad nu hvis - det nye nordvestlige, Nyholmsklyngerne, område bebygges 
med mindre ”Nyholmsgårde” der understøtter og flankeres af tinyhuse, 
der i landskabet ikke gør meget væsen af sig, men styrker bevidstheden 
om balancen mellem før og nu, mellem landskab og det byggede – Vi 
forstiller os at de små enheder gør landskabet vedkommende og nært 
og at overgangen er brat og præcis. Vi forestiller os at Nyholmsklyngerne 
bidrager med en mindre del af dyrkningsarealet og en større del af natur- 
og nye §3-arealer og at bosætningen supplerer den samlede attraktion i 
Kildedal - der bliver holdt sammen på Dalen og dialogen er intakt på tværs 
, hvor ”Kildedal Kunst Park” styrker sammenhængen, formidler naturen og 
oplevelserne i Den Regionale Landskabspark.

Forestil jer: klimatilpasning. 
Hvad nu hvis - naturen og nye naturarealer er recipient på en måde hvor 
naturen trives, blomstrer og balancerer. At vand er en ressource og ikke en 
belastning – bruges til dyrkning, vanding og rensning. At generationernes 
landsbyer indrettes med vandopsamling, lagre og lokale reservoir. 
Hvad nu hvis - arkitektonisk kvalitet er med til at understøtte omgivelserne 
og tilføre merværdi og identitet, både lokalt og i en større sammenhæng.  At 
arkitektonisk kvalitet er et fælles anliggende, hvor vidensdeling og erfaring 
indenfor det æstetiske, det kunstneriske og det snusfornuftige deles et 
bæredygtigt perspektiv, skaber nye langtingshåndbare løsninger som 
andre kan have glæde af – konkret og tilgængelig. At arkitektonisk kvalitet 
handler om rum der er rare at være i, materialemæssig respekt, æstetisk 
genanvendelse og bygningskunstens bæredygtighed på alle parametre.

Forestil jer: En beplantningsstrategi 
Hvad nu hvis - Kildedal er dyrkning med permakultur, der udgør en 
forståelig og naturlig del af det lokale og er en logisk og helhedstænkende 
designstrategi i sig selv. Afventende overdrev og afgræssede landskaber til 
styrkelse af biodiversitet samt kærkommen etablering af flere §3 områder 
mellem bebyggelserne.
Hvad nu hvis – der om 10 år når Dalens ”vilde natur” rører ved de nye 
Landsbyer og fletter fauna med ”Dyrkningstæppet” oppe på højsletten. 
Naturen har et uendelig mange dialægter Slip dem fri.

Forestil jer: Regional tiltrækning
Hvad nu hvis – ”By-spredning” og øget infrastruktur minimeres – at vi får 
mest muligt ud af det, der allerede er i Frederikssundsfingeren. 
Hvad nu hvis - koblingen til det stationsnære er muligheden for et flydende 
arbejdsliv som en hybrid mellem ude og hjemme. At stationsnærheden er 
reel, attraktiv og en selvfølgelig naturlighed når man bosætter sig i Kildedal 
nord eller kommer på besøg. 

Forestil jer: Identitet og kvalitet
Hvad nu hvis - den identitet og kvalitet vi drømmer om opstår ud af, gror på 
og styrker stedets potentialer?  
At der bygges videre på det lokales egenart og æstetik og de stedbundne 
kvaliteter handler både om at bevare de fysiske spor og strukturer, om at 
bygge udviklingen på det som allerede er, men også om at videreudvikle 
og nytænke disse kvaliteter, så Kildedal Nord opnår en særlig profil og 
identitet.

Forestil jer: Kunst, Fritid og Oplevelser
Hvad nu hvis - kunst og fritid er uden alder og at kunsten bliver en del af 
hverdagen, en del af landskabet, en del af livet og forestil jer at kunst - og 
oplevelses ”Tårnene” i ”Dallandskabet” samler trådene. 
At det er her man overnatter, det er her traveturen får en pause, det er 
hen man reflekterer over helheden, det regionale lokale og nære giver 
sammenhæng og mening. Biotoperne bliver overskuelige og emnerne 
i biologitimerne bliver aktive og vedkommende. At den Regionale 
Landskabspark supplerer Flyvestation Værløse og de andre rekreative 
tårne i det tværgående landskabsbånd. At landskabet rummer afsæt for 
vandringer der ændres med årstidernes skiften, nedbøren og den retning vi 
går, det humør vi er i.

Forestil jer: Naturen
Hvad nu hvis - naturen er som pejlemærke, den der danner os, den der er 
omdrejningspunktet, der understøtter visionens Pejlemærker, en natur der 
dyrkes, en natur, der samler skybruddene i forståelige løsninger og giver 
tilværelsen farve. At naturen har sit eget liv og får lov at have en værdi i 
sig selv, uden os. Men også er det der rummer det helt store fællesskab, 
bevidsthed og forståelse for at verden er et særligt sted at bebo. 

Forestil jer: Daginstitution og dagligvarer
Hvad nu hvis - Langagergaard fremover rummer Daginstitutionerne og 
tilbyder små biotoper til børnene, små lodder, der gror som de selv 
vokser. Skolehaver og en institution der tager naturen ind og genetablerer 
forbindelsen mellem mennesker, dannelse og verden omkring os i al sin 
mangfoldighed. At Langagergaard også er en fællesgård med hestehold, 
rideskole og redskaber til dyrkningen på højsletten. At Langagergaard igen 
summer af liv og andelstanken kan genopstå lokalt og nært. 
Hvad nu hvis - Langagergaard fremover rummer den lokale gårdbutik 
og salget af det man kan undvære. Et fødevarefællesskab for regionens 
bæredygtige producenter af årstidens råvarer og et sted man tager til for at 
få lokalt produceret grønt. 

Forestil jer: Affaldshåndtering 
Hvad nu hvis - affaldshåndtering er en integreret og væsentlig del af det 
byggede – en del af løsningen på det bæredygtige og gør den forståelig og 
smuk og overskueliggør arkitekturen som en del af den samlede løsning. 
Hvor bevidstheden om det vi forbruger og sender videre både omsættes 
som en del af dyrkningen, evt. dyrehold eller lokale byttebørser.

Forestil jer: Parkeringen
Hvad nu hvis - parkeringen placeres under æblelunde, som decentrale små 
grupper placeret som en naturlig del af landsbyernes interne landskab. 
Eller i mindre lader, sammen med værksteder, opbevaring af løg og æbler, 
minierhverv og steder man dermed naturligt mødes og hvor cyklen til 
Kildedal Station står i tørvejr og er ny smurt. Måden vi bruger biler på 
fremover skal udvikles i Kildedal Nord, på en måde hvor vi deler bilerne 
med hinanden og opdager en frihed.

Forestil jer: tilgængelighed (som er en menneskeret - artikel 9) 
Hvad nu hvis - tilgængelig formede løsningerne og rumlige, smukke 
løsninger kunne holde i flere generationer blive omdrejningspunkter og 
samlingssteder.

Forestil jer: FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er i Kildedals 
DNA
Hvad nu hvis – mål nr. 6 handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre 
en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel 
adgang til rent drikkevand.
Hvad nu hvis – mål nr. 7 handler om at sikre en universel adgang til 
elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi 
væsentligt – så opstiller vi 5 THY vind møller og sikrer lys i lampen.
Hvad nu hvis – mål nr. 11 handler om at garantere adgang til sikre og billige 
boliger samt opgradere og investeringer i offentlig transport, skabelsen af 
grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring – ja hvad 
så!
Hvad nu hvis – mål nr. 12 handler om effektiv styring af vores fælles 
naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer 
samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og 
reducere deres affald – ja så ligger det opdraget og i vores løsning!
Hvad nu hvis – mål nr. 13 handler om at begrænse stigningen af den globale 
gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og 
styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner 
Hvad nu hvis – mål nr. 15 handler om at bevare og genoprette brugen af 
terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge 
inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af 
afskovning.
Hvad nu hvis – mål nr. 16 handler om at støtte fredelige og inkluderede 
samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige 
og inddragende institutioner på alle niveauer.

NB! Ovenstående mål er alle indskrevet i Forestil jer ”Regional 
Landskabspark Kildedal Nord”
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Forslaget vidner om forståelse for landskabets og topo-

grafiens særegenhed, betydning og karakteristika for 

området og den kommende bebyggelse. 

Forslagsstillerne friholder landskabets nuværende 

åbenhed ved at koncentrere den fremtidige bebyggelse 

på plateauet og i den sydlige del af konkurrenceområ-

det. Friholdelsen bidrager til fortællingen om et istids-

landskab, der i dag i mindst lige så høj grad er præget 

af agerbrugets kulturlandskab. Hovedgrebet rummer 

muligheden for at skabe en større landskabelig og 

økologisk forbindelse, bl.a. til Bringemosen.

Med afsæt i en forståelse for områdets terrænmæs-

sige variation og værdi udpeges fire bebyggelseskiler 

med i alt ca. 290 boligenheder, som kontrast til det 

åbne landskab. Det nordlige område beskrives videre-

ført som landbrugsområde, med mulighed for senere 

at blive til naturområde. Inspirationen er vejfortebyer 

med gavle mod stræderne (bygaden), og hvor levende 

hegn i form af nyplantede trærækker placeres mellem 

kilerne parallelt med koterne. 

Med henvisning til blandt andet Knardrup Landsby 

placeres og orienteres bebyggelserne i forhold til den 

lokale terrænkote, hvilket umiddelbart sikrer nærhed, 

forbindelse og udsyn til naturen fra hver enkelt bolig. 

Klyngernes primære infrastruktur og parkering afvikles 

via to primære tilkørselsveje med adgang fra Knardrup-

vej. Modsat boligerne går disse på tværs af terrænkur-

verne. Herudover skabes der med en gennemgående 

hovedsti forbindelse til Knardrup i nord og Kildedal 

Station i syd.  

Forslagsstillerne ønsker at tilvejebringe variation i bo-

ligtypologierne i form af gavl, dobbelt- og længehuse 

som man kender det fra landsbyens motiv. Bygning-

erne er beskrevet udført i træ og tænkt med udgangs-

punkt i principperne om Design for Disassembly, som 

vil kunne gøre byggeriet - eller dele heraf - oplagte at 

genanvende. Dommerkomitéen finder dog den typolo-

giske variation og variation i den rumlige oplevelse for 

underbelyst til helt at kunne overbevise om forslagets 

mulighed for arkitektonisk kvalitet.

Forslaget udpeger særlige terrænpunkter, hvor tunnel-

dalens særegne landskab kan synliggøres. Dommer-

komitéen er dog ikke overbevist om, at punkterne i sig 

selv er stærke nok til at udgøre en regional tiltræk-

ningskraft. Det er Dommerkomitéens opfattelse, at 

styrken ligger i forslagets hovedgreb og klare dispo-

nering af bebyggelsen i - og med det åbne landskab. 

Forslaget skal også fremhæves for at stille spørgs-

målstegn ved udnyttelsen af det nordlige område. 

På den baggrund tildeles forslaget en delt 2.præmie

DELT 2. Præmie kr.50.000,-
Forslag F6/60137
”På naturens præmisser”

Udført af:
Ophavsret

Signe Lilleskov Nielsen, 
landskabsarkitekt
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Kildedal Nord - På naturens præmisser

Knardrup
Flyvestation
Værløse

Flyvestation
Værløse

Indkørsel ved 
Jungshøjvej

Eksist. indkørsel

Jungshøjvej

P. P.
P.

P.

P.
P.

P.P.
P.

P.
P.

Kildedal StationS

Områdets landskab er i den grad præget af den sidste istid. Da isen trak sig tilbage, efterlod den sig et unikt landskab furet at et netværk af dybe dale 
med søer, moser og enge. Dalene med de stejle skråninger og de naturrige slugter giver området en hel særlig herlighedsværdi og mulighed for et spæn-
dende fritidsliv. Tunneldalenes varierende retninger giver mange overraskende vejforløb og udsigtsmuligheder. Landskabsværdierne er især knyttet til 
tunneldalenes fremtrædende terrænformer og de visuelle sammenhænge på langs og på tværs af disse.

Visionen for projektet er at understrege og forstærke fortællingen om Kildedal Nords dramatiske istidslandskab og de muligheder denne særlige pla-
cering giver – herunder stor herlighedsværdi fra det kuperede landskab, naturoplevelser i de dybe dale og fritidsaktiviteter som knytter sig til naturen 
og terrænet. Derudover er visionen også at tilpasse sig kulturlandskabet og landsbykarakteren fra de omkringliggende landsbyer, og i gennem dette at 
skabe grundlaget for fællesskaber.

Kildedal Nord har en helt særlig placering – der hvor byen og forstaden opløses og hvor man møder de åbne vidder. På kanten af byen, tæt på 
togstationen, men med mulighed for natur i baghaven. I et bevaringsværdigt kulturlandskab med Knardrup Landsby og i nærhed til små og 
store naturoplevelser ved Værløse Flyvestation og Naturpark Mølleåen.

Istidslandskabet – tunneldalene.
Reliefkort fra https://npmaa.dk/naturparken/natur/geologi/

Illustration - boligbebyggelse

Et helt særlig placering

Kildedal - planlagt boligområde

Langagergaard

”Støttepunktet”

60137

Udsigtstårn

Amfitrin

”Højderyggen”

”Grønningen”

”Dalen”

”Vådområdet”

Rolandsgården

”Kulturlandskabet”

De levende hegn

De levende hegn
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”Den økologiske forbindelser”

PLAN 1:2500

Fælleshus i klynge

Terrænpunkt - ”Cirkelbænken”

Terrænpunkt - ”Legepladsen” 

Pladsdannelse

Alle klynger har et fælleshus med fællesrum, orangeri, værksted

Mulighed for fælles aktiviteter

P-pladser

sti

sti

Dalen

Dobbelthus med fælles orangeri

Gavlhuse
Plads med fælles affaldssorte-
ring og opholdsområde.

”Den sandede jord”

Det ”store” fælleshus
Indkørsel

Indkørsel

Kontorfællesskab

Værksted

Dyrkninghaver

Bærbuske

Daginstitution (1600 m2)

”Højdepunktet”

”Cirkelbænken

”Hvilepunktet”

Legepladsen

”Udsigtspunktet”
p-pladser til daginstitution

p-pladser
p-pladser

p-pladser

p-pladser

p-pladser

Eksist. sø

Shelters

Naturcenter
med udlejning 
af cykler og kano

Boligklynge

Skulpturel legeplads der udnytter
terrænnet

Trædæk med 
udsigt ud 
over det åbne 
landskab

Natursti

Boligklynge

Boligklynge
Bebyggelse Håndtering af regnvand

”Terrænpunkter”Det tætte i kontrast til det åbne

Alle boliger tilpasser sig omhyggeligt terrænkoter og placerer sig 
dermed på naturens præmisser.
Daginstitution og fællesfunktioner disponeres centralt. Med fælleshus, 
naturcenter, kontorfællesskab og værksted, skabes et fælles epicenter 
i midten. 290 boliger er disponeret i kanten i klynger omkring hver sit 
stræde, som hver udgør et mindre fællesskab i det store.

Regnvandet opsamles i landskabelige regnvandsbassiner tilpasset 
terrænet og placeret tæt på boligklynger. Regnvandet udnyttes til at 
skabe attraktive og varierede udearealer og er med til at styrke biodi-
versitet.

For at fremhæve og aktivere de muligheder terrænet og naturom-
givelserne giver, etableres forskellige punktnedslag på skrænten 
og i kilerne. Punktnedslagene er mindre spots, med mulighed for 
forskellige fritidsaktiviteter. Punkterne fremhæver landskabet ved at 
fremstå som små kulturgenstande, der står i kontrast til den upolere-
de natur. Punkterne er sammen med naturen med til at give området 
identitet og vil med fordel kunne udvikles til de andre naturområder 
i tunneldalslandskabet, så området udvikles som en samlet destina-
tion.

Naturen er et identitetsskabende element i Kildedal Nord. Bebyg-
gelsen putter sig i mellem de beskyttende og lægivende træer i et 
område hvor blæsten rusker. De tætte boligklynger med nærhed til 
naboen står i kontrast til de åbne kiler. I den nordlige del får levende 
hegn plads til at markere terrænformerne. 

Den nordlige del friholdes fra bebyggelse og kan i de efterfølgende 
år forblive landsbrugsområde og på sigt omdannes til naturområde, 
så området sammen med de nuværende grønne omgivelser udgør  et 
større sammenhængende naturområde. 

Bringemose

Knardrup

Bebyggelsens disponering henter inspiration fra Knardrup Landsby nord for området, som ligger placeret i en smal bræmme og er 
en såkaldt uregelmæssig vejforteby, hvis form er bestemt af terrænet. Bebyggelsen er koncentreret omkring bygaden, hvor mange 
af husene er placeret med gavlen mod gaden. Bygaderne – eller stræderne – er i forslaget kontrasten til de åbne rum og den trygge 
ramme om det nære fællesskab. Det er her du møder din nabo og her børnene står på rulleskøjter. Stræderne er som udgangspunkt 
bilfrie, men der er plads til renovationskøretøjer, afsætning og handicapparkering. Dermed er hverdagslivet for alle samfundsgrup-
per muligt i Kildedal Nord.

Forslaget arbejder med forskellige boligtypologier – gavlhuse, længehuse og dobbelthuse. Målet er at understøtte en varieret 
beboerskare, så alt fra unge førstegangskøbere, enlige, storfamilier og ældre har mulighed for at bo i Kildedal Nord. Bebyggelsen 
foreslås primært opført i træ. Det særligt gode ved træbyggerier er, at de er lette at skille ad igen, så de kan genbruges.

Ekisterende potentialer Kiler og beplantning
Forslagets hovedgreb tager udgangspunkt i det stedbundne potentialer 
– Projektområdet har et dramatisk terræn med dalen, skrænterne og 
”højderyggen”. Foruden det, viser geotekniske analyser at jordbunden 
på området varierer. Nord for højderyggen er der således et område 
med en mere sandet bund end på resten af området - Derudover er der 
en oplagt økologisk forbindelse mellem dalen og Bringemosen.

Inspireret af kulturlandskabets lineære struktur fra agerbruget, 
inddeles området i langstrakte kiler. Kilerne sikre at naturen får den 
nødvendige plads og er tilpasset de eksisterende potentialer. Det 
kuperede terræn udnyttes til at give kilerne forskellig karakter og 
forstærkes yderligere ved f.eks at skabe at vådområde til regnvand. 
Kilestrukturen gør at alle fremtidige beboere vil være i nærhed til en 
naturoplevelse. 

legepunktet

Højdepunktet

Udsigtpunktet

Cirkelpunktet

Hvilepunktet

Støttepunktet

Det tætte
Det åbne

Højderyggen

Sandet jordbund

Kig til sø

Dalen

Økologisk forbindelse

Stier Veje
I forslaget er man tæt koblet op på station, skole og de omkringlig-
gende natur- og fritidstilbud via et stisystem med en nord-sydgående 
hovedsti, der ligger som en rygrad og samler området.

Der foreslås to indkørsler – den eksisterende og en ny ud fra Junghøj-
svej. Der er disponeret med 1,5 p-plads pr. bolig, som ligger i grupper 
uden for boligklyngernes stræder. Stræderne er kun tiltænkt afsæt-
ning, HC-parkering og renovation. Stræderne fungerer desuden som 
brandveje til bebyggelsen.
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Forslaget tager afsæt i en læsning af istidslandskabet 

og fremhæver at terrænets skråninger, dale, bakker, 

flader samt solorientering har været afgørende for 

disponeringen af området. ”Terrænet tegner” - er for-

slagets mantra.

Helhedsplanen tager afsæt i Kildedalens omgivende 

netværk af større og mindre landsbyer, og anlægger 

i Kildedal Nord fem mindre ’landsbyer’ med hver sin 

identitet, hvor Solskråningen mod syd er den største. 

I den nordlige del anlægges en mindre ferielandsby i 

’Feriedalen’. De forskellige landsbyer skal indeholde en 

blanding af rækkehuse, gårdhavehuse, lejligheder og 

forskellige boformer og forslagsstilleren peger dermed 

på en stor variation og diversitet i udbuddet af boliger. 

Stier, veje og bygninger følger landskabets kurver og 

understøtter det ’bugtede og det bakkede’ som et væ-

sentligt rumligt karaktertræk. Dette understøttes af en 

strategi om, at bygge højt når man er højt i landskabet 

og lavt når man er nede i dalen. Dette er begrundet 

i ønsket om at forstærke dramatikken i landskabet, 

og samtidig skabe variation og udsigter fra de fleste 

boliger. Samme strategi foreslås for beplantning og 

skovrejsning.

Forslaget rummer en række konkrete forslag til bæ-

redygtige tiltag, der på samme måde udnytter ter-

rænet, såsom solceller og skovplantning (CO2-bank) 

på de højtliggende områder, og skitserer principper 

for opsamling og udnyttelse af regnvand på ’vandets 

rejse’ nedad skråningerne, eksemplificeret i et konkret 

forslag til en ’ressourcerejse’.

Forslaget peger på et markant regionalt vartegn i 

Kildedal Nord - et udflugtsmål, der iscenesætter og 

formidler naturen. En kilometerlang cirkelformet bro 

udført som en trækonstruktion forbinder de to sider af 

ådalen i en loopbevægelse, der følger terrænet. Den 

beskrives som en af de fem landsbyer og skal fungere 

som ankomstpunkt til et naturcenter og et vandrehjem. 

Den danner et landsbystrøg med solnedgangsterras-

ser, udsigtsplatform, naturlegeplads, svævebaner med 

mere. Den er forslagets rekreative knudepunkt, både 

lokalt og regionalt og er områdets nye, aktive møde-

sted der kan danne afsæt for forbindelser og aktivite-

ter, og desuden være et startpunkt for ture videre ud 

mod Furesøs og Egedals smukke landskaber.

Det er Dommerkomitéens opfattelse, at forslagets 

styrke er idéen om at etablere et regionalt fyrtårn i 

form af Kilometeren. Der peges på en lang række 

funktioner og attraktive tilbud, der givetvis vil kunne 

tiltrække folk fra nær og fjern og vil dermed kunne 

tilbyde et reelt knudepunkt for fritidsliv i regionen. Det 

er tillige komitéens vurdering, at det ikke nødvendigvis 

er den cirkulære form der er afgørende, og dermed 

at idéen er tilpas robust til at kunne indpasses i flere 

andre helhedsgreb

Det vurderes, at forslagets svaghed er de anviste 

bebyggelsesstrukturer, der ikke til fulde lever op til 

forslagsstillerens egne ambitioner om tilpasning til 

landskabet, og at særligt Solskråningen fremstår noget 

uforløst. Det er vurderingen, at det samlede forslag 

ikke lever op til ønsket om et klart og robust helheds-

greb i disponeringen af boligbebyggelserne.

Forslaget er indlevet og levende beskrevet i forhold 

til pejlemærkerne, med særligt fokus på terræn og 

bæredygtighed. Det fremhæves for sit helt unikke bud 

på en regional og alligevel stedbunden attractor i form 

af Kilometeren. Derfor har en samlet dommerkomite 

valgt at tildele forslaget en delt 2.præmie.

DELT 2. Præmie kr.50.000,-
Forslag F14/13125 
Kildebakkebyerne og Kilometeren

Udført af:
Sted By- og Landskab ApS, ophavsret

Frederik Volf
Sara Skov Madsen

Sofie Yde
Anne Sofie Lok

Rosa Lund
Martin Hjerl 

Søren Lahn Christensen
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Forslaget fremhæves af Dommerkomitéen for sin 

anvisning af et beskedent fodaftryk, den elegante 

afgrænsning af området samt forbindelserne igennem 

og programmeringen af det fælles grønne.

Forslaget bygger på en fin og overbevisende læsning 

af landskabets topografi. Bebyggelsen koncentreres 

konsekvent som en enhed på fladen – på begge sider 

af Kalveholmvej og afsluttes før højdedraget mod syd. 

Bebyggelsen i det store landskab indrammes løst af en 

åben skovrejsning, der løber på sydsiden af højdedra-

get og på den modstående side af vådområdet og mod 

nord. Et dynamisk formet stiforløb skaber adgang til 

områdets naturarealer og forbinder her skov, lysninger, 

terræn og outdoor-destinationspunkter såsom naturle-

geplads, sheltere, udsigtspost mm.

Selve bebyggelsens 450 boligenheder er organiseret 

i seks nabofællesskaber, seks klynger af tre ’slanger’ 

af kædehuse. Deres åbne formationer rækker ud mod 

omgivelserne og favner et grønt rum til fællesskab. 

Mange boliger vil således have udsigt til naturområ-

derne omkring bebyggelsen, men formen skaber også 

store bindinger i en lang realiseringsperiode. 

Klyngerne understøttes endvidere af et unødigt omfat-

tende dobbeltsystem af veje og parkering på bagsiden 

af klyngerne. Forsiden – det fælles byrum – har en 

efter Dommerkomitéens opfattelse for stor skala, der 

ikke indbyder til ophold. 

Endelig fremhæves forslaget for sine gode ideer om at 

udbyde på baggrund af kvalitetskriterier og ideerne om 

byggefællesskaber og tildeles af en enig dommerkomi-

té en delt 3. præmie.

DELT 3. Præmie kr.25.000,-
Forslag F1/01369
Naboer på bakketoppen

Udført af:
WSP Danmark, ophavsret

Fiona Hurse, projektleder
Mads Harder Danielsen, Landskabsarkitektur / Urban Design

Johanne Boegh Slemming, Landskabsarkitektur / Urban Design
Dina Brændstrup, Landskabsarkitektur / Urban Design

Søren Gabriel, Klimatilpasning, Forsyning, Bæredygtighed Byggeri
Patrick Vámosi Oxe Martinussen, Boformer, Bofælleskaber

Kim Andersen, trafik
Claus Goldberg, natur

Danae Petrou, Bæredygtighed
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der plukkes frugt i plantagen

ænderne slapper af ved søbredden

eftermiddagens løbetur 
før aftensmaden

børnehaven leger i skoven

der gøres klar til aften-

Lukas cykler 
selv til spejder

eftermiddagshygge 
i forhaven

kaffekop på 
terrassen

Jens kommer 
hjem fra arbejde

følges hjem fra 
gårdbutikken

det spirer i 
grøntsagshaven

01369

For mange danskere er valg af bolig et livsvalg. Valget handler således ikke blot om at tilvælge selve boligen, men hele det liv, 
som boligen muliggør på det sted, og i de rammer den optræder. Det betyder, at vi udover at skabe gode boliger, også skal skabe 
bosætninger med mening – bosætninger, der kan give værdi og tilbyde rammer om det liv, folk drømmer om. Mennesker søger 
mening, at det skal Kildedal Nord kunne give.

I det seneste årti har vi set en stærk bevægelse mod bofællesskaber, interessefællesskaber, byggefællesskaber og andre 
boliger, som understøtter bestemte sociale liv, folk gerne vil leve. Den værdibårne byudvikling handler for nogle om at 
skabe sig et liv i tættere kontakt med f.eks. natur, landbrug, livet til søs eller boliger, der muliggør et begrænset ’fodaftryk’, 
et enkelt liv med mindre praktik eller privat erhverv tæt på hjemmet. Boligen og bosætningen skal samtidig forholde sig 
fleksibelt til nye familiemønstre, herunder blandt andet sammensatte familier og singlefamilier. 

Vi foreslår etableringen af et sammenhængende lokalsamfund med en række mindre bosætningsfællesskaber 
på ca. 25 boliger i Kildedal Nord. Bosætningsfællesskaberne disponeres i 6 nabofællesskaber – hvert med 3 
bosætningsfællesskaber, fælles udearealer og fælleshus. 

Bosætningsfællesskaberne udvikles omkring naturgivne eller tilførte kvaliteter som boligenklaver, der 
indpasses i landskabet, så de understøtter forskellige meningsgivende boligliv i området.
Bosætningsfællesskaberne kan forstås som bofællesskaber men er det ikke nødvendigvis. De kan 
i praksis optræde og udvikles under forskellige ejerformer, f.eks. andel, ejer, alment m.v. og som 
bygge-, bofællesskaber eller mere individuelle løsninger, og kan se ud på forskellig vis. Boliger i 
bosætningsfællesskaberne målrettes de borger- og familietyper, som forventes at være tiltrukket af 
de pågældende bosætningsfællesskaber. Samtidig skal der indtænkes stor fleksibilitet med øje for 
fremtidens foranderlige boligbehov. 

Det er forslagets hensigt, at rammerne for bosætningsfællesskaberne er kvalificeret på niveau, 
så det sikres, at der er et rimeligt forhold mellem hvad de kan arealmæssigt, boligmæssigt og 
hvordan de forholder sig til de stedsgivne eller tilførte kvaliteter. 
Udformning af bosætningsfællesskaber i forslaget er baseret på følgende:

• Mangfoldighed: Gennem varierede boligtyper med forskellige boformer

• Rammer for fællesskab: Fællesarealer i form af fælles grønne udeareal, et urbant, 
samlende rum med bygade og fælleshuse samt et større forterum med fælles 
produktionslandskab.

• Tilpasset landskabet: Placeret med respekt for det eksisterende landskab og for at 
minimere bebyggelsen fodaftryk mest mulig, således at der er et reelt areal tilbage 
til natur når bebyggelsen er etableret.

• Nærhed til natur: Bosætningsfællesskaberne skaber nærhed til naturen ved 
at etablere større sammenhængende arealer til natur i projektområdet, skabe 
grønne kiler i bebyggelsen og opløse grænsen mellem bebyggelse og natur.

Kildedal Nord rummer et smukt, kuperede terræn, der tegner rammen for 
fremtidens bebyggelse i området. Forslaget søger at bevare og styrke 
naturen i Kildedal Nord i videst muligt omfang, da det er naturen i Kildedal 
Nord, der både har den regionale tiltrækningskraft for naturturister og 
samtidig er den primære stedbundne kvalitet, der skal differentiere 
Kildedal Nord fra andre områder med ny by.  

Kildedal Nord er ny by, som skal balancere det at have sammenhængs-
kraft i sig selv og samtidig skabe forbindelser til natur og nabobyerne i 
den nære kontekst. 

Meget byudvikling tager fortsat udgangspunkt i en centerdannelse/
fortætning og en periferi – hvor yderste række oftest er synes populær 
pga. den åbenlyse kvalitet: nærheden til naturen. 

Forslaget ønsker at udforske, udfordre og fortolke på både nærheds- 
og naturbegrebet ved at overlade et reelt samlet areal til den vilde 
natur og lade natur i forskellige former trænge ind i bebyggelsens 
udearealer. 

“Bosætningsfællesskaber for mennesker, der ønsker at træde ind 
i et sammenhængende lokalsamfund med rammer for fællesskab 
på mange niveauer.”

NABOFÆLLESSKAB
Illustrationen viser en naboklynge liggende mellem 
overdrev, skov og produktionslandskaber 

Snit 1:1250

Snit

“Nærområder der prioriterer tryghed, 
tilgængelighed og tæt kontakt til naturen og 
kultur- og produktionslandskaber.”

“Natur der fylder, binder sammen og skaber unikke 
oplevelser omkring boliger, som indpasses i det 
kuperede terræn med varierende naturtyper.”

Skab forbindelser gennem naturen 
til kontekst og bebyggelse

Ét sammenhængende lokalsamfund 
med 6 nabofællesskaber, hvert med 
3 bosætningsfællesskaber

Maksimer naturarealer, fælles 
udearealer og stier. Minimer private 
uderum, veje og parkeringsarealer 

VISION OG KVALITETER

DESIGNGREB

• 445 boliger som alle er placeret i det centrale område. Hertil 
mulighed for etablering af ekstra byggefelt mod vest.

• Boligerne er i varierende størrelser fra 40 m2 til 180 m2 – 
med en gennemsnitsstørrelse på 86 m2.

• 6 fælleshuse a 450 m2.

• 1 institution a 1600 m2.

• 476.000 m2 samlet etageareal, hvilket resulterer i en samlet 
bebyggelsesprocent på 20,4% i området der med forslaget 
udlægges til byzone (21 ha). 

• 275 klyngehuse med fodaftryk på 70-90 m2 i 1-2 etager.

• 170 rækkehuse med fodaftryk på 40-50 m2 i 1-3 etager.

• Bevaring af 2 eksisterende gårde med tilføjelse af delvis ny 
programmering henvendt offentligheden. 

KORT OM BEBYGGELSEN

IDENTITET OG KVALITET FRITID OG OPLEVELSER FÆLLESSKABER NATUR OG LANDSKAB

FORBINDELSER

NABOFÆLLESSKABER

FORSTÆRK NATUREN >< MINIMER AFTRYK

REGNVANDSHÅNDTERINGBEPLANTNINGSSTRATEGI 

PEJLEMÆRKER
IDENTITET OG KVALITET
De stedbundne kvaliteter er afsæt for bebyggelsen.

• Bevaring af landskabets varierende natur og topografi som 
ramme for bebyggelsens indpasning. 
• Eksisterende gårde i området bevares som kulturelle historiske 
markører. Gårdene gives blandet programmering, der åbner dem 
delvist for offentligheden. 
• Den samlede bebyggelse etableres i 6 grupperinger 
(nabofællesskaber) omkring en sammenhængende og bilfri 
bygade, som det primære strukturerende og identitetsgivende 
element for bebyggelsen.   

BÆREDYGTIGHED
Klimaneutralitet og bæredygtighed er fundamentet for alle dele 
af etableringen af Kildedal Nord. Tiltag er yderligere beskrevet i 
supplerende tekst.

FÆLLESSKABER
Nærhed og lokalsamfundsfølelse på forskellige niveauer.

• Større fælles dyrknings-/landskabsrum i form af et indre forterum 
med forskelligartede muligheder, aktiviteter og mødesteder i tæt 
forbindelse med bebyggelsen og grønne kiler, der forbinder til de 
omkringliggende naturområder. 

• De 6 nabofællesskaber i det samlede lokalsamfund er forbundet 
med en gennemgående bilfri bygade. I hvert nabofællesskab 
udvider bygaden sig til et større urbant fællesrum med muligheder 
for at nabofællesskabet at mødes med hinanden og resten af 
lokalsamfundet. 

• I hvert af de 6 nabofællesskaber er der bosætningsfællesskaber, 
som delvist omkranser et fælles grønt areal, som ligger på 
grænsen til naturarealer eller det indre forterum.  Disse rum er på 
én gang et nært grønne fællesrum og samtidig første skridt ud i de 
sammenhængende naturarealer.

NATUR OG LANDSKAB
Styrket eksisterende natur og nye sammenhængende naturarealer.

• Bevar og styrk eksisterende natur: Tilstanden af dele af den 
beskyttede natur vil – med dispensation – kunne forbedres med 
forskellige plejetiltag, som etableres af lysåbne forhold for sø, 
plejetiltag rettet mod opvækst for mose og engstrækninger samt 
etablering af græsserlaug på engarealerne.
• Fra landbrug til natur: Etablering af nye naturarealer, hvor der 
særligt fokuseres for at styrke volumen af eksisterende naturtyper 
samt introduktionen af nye biotoper med fokus på varierende flora, 
der også kan styrke faunaen med en øget forekomst af forskellige 
insekter og fugle. 
• Skab forbindelser til konteksten: Der etableres naturkorridorer 
til naturområderne i den nære kontekst – særligt den nordøstlige 
stiforbindelse mod Flyvestationen, kan forbinde til store 
naturarealer, som i dag er afskåret fra projektområdet.  

BEPLANTNINGSSTRATEGI
Skovrejsning med lysninger etableres i projektområdets sydlige 
ende (15,3 ha) samt i den nordlige/nordvestlige ende (8,7 ha). 
Beplantning etableres med hjemmehørende træer og buske, der 
har blomster, bær og frugter, der er gavnlige for fugle og insekter; 
f.eks. vilde æbler og roser, benved, kvalkved, hassel, hyld, hæg, 
tjørn m.v. De store træarter som vil danne skovens baldakin er eg, 
elm, ask og avnbøg, som også fungerer godt i de fugtige områder 
omkring mosen.

Omkring bebyggelsen i forslagets byzone understøtter 
beplantningen det indre produktionslandskabs plantagekarakter og 
rumdannelse og muligheder for ophold omkring nabofællesskaber.

REGNVANDSHÅNDTERING
Der skabes forsinkelse af regnvand i bygaden med drænstabil og 
i parkeringspladser med permeabel belægning. Overskydende 
regnvand styres gennem områdets fællesrum/forte og grønne via 
et grøfteforløb, der indeholder beplantning og legemuligheder. Ifm. 
nabofællesskaberne etableres en række af små multifunktionelle, 
tørre rekreative regnvandsbassiner, som bla. består af: 

• Blå-grøn grøft og -bassiner for at håndtere hverdags- og 
skybrudsregn
• Åbent græsareal med legeplads, der fungerer som tørt bassin
• Tørre nedsivningsbassiner indpasses i terræn med mulighed for 
afløb/overløb

FRITID OG OPLEVELSER
Aktiviteter med natur og fællesskab som omdrejningspunkt. 

• Møder med forskellige typer af naturen og grønne arealer: 
Fredede naturtyper, anvendt natur, produktionslandskab, 
fælledlandskab, naturrum med fordybelse, punkter med udsigt over 
vidder.
• Tilgængeligheden i området er en prioritet for at skabe adgang 
til oplevelser for alle. Bilfri bygade og en primær rekreationssti i 
naturarealer udgør hovedforbindelserne. 
• Bebyggelsens forskellige nabofællesskaber etableres med 
forskellige karakter, programmering og rekreative tilbud og 
henvender sig til hele lokalsamfundet gennem forbindelser der 
prioriterer de bløde trafikanter.  

KILDEDAL NORD | 
Naboer på bakketoppen

Plan 1:2500 0 5m 10m 20m 40m

1:500 
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Forslaget bærer en vision ind om en moderne, bære-

dygtig landsby i en landskabelig setting. Dette per-

spektiv gennemsyrer hele programmeringen og navn-

givningen af projektforslagets enkeltdele og steder, 

hvor ord som fold, lade, gård, mark, eng, have, dal, 

skovbryn og kær optræder i mange sammenhænge. 

Projektet er et friskt bud på anderledes organiserings-

former og på en nutidig programmering i en landsby-

kontekst.

Der bygges topografisk uden særlig forståelse for 

terrænet, på en stor del af arealet, både på plateau-

et, højderyggen og syd herfor samt på store dele af 

konkurrencearealets nordvestlige del. De eksisterende 

gårde indgår ikke i programmeringen. 

Bebyggelsen har som sådan ikke en rumligt, defineret 

struktur. Derimod er boligerne struktureret i polycen-

trale boligklynger, der ligger som amorfe øer eller 

celler, adskilt af et befæstet areal, der fungerer som 

adgangsveje. Dette på planen lette og legende anslag 

har derfor et ganske anseeligt fodaftryk. 

Dertil kommer, at øerne skal danne ramme om boli-

gerne og deres service- og adgangsarealer – herunder 

parkering, hvilket øger fodaftrykket yderligere. Øha-

vet forbindes på ådalens østside af en indre fælled i 

kombination med Folden. Foldens rekreative, kulturelle 

funktioner og institutionelle funktioner (erhverv, gård-

butik, værksteder, medborgerhus, infopavillon, pro-

jektkontor samt en ’hotelsilo’) er tiltænkt såvel beboere 

som folk udefra, men Dommerkomitéen finder dele af 

de foreslåede funktioner urealistiske og betvivler derfor 

Foldens organiserende kapacitet.

En enig dommerkomite værdsætter projektets vision 

om en moderne bæredygtig landsby og tildeler det en 

delt 3. præmie.

DELT 3. Præmie kr.25.000,-
Forslag F4/727327
Økodalen

Udført af:
PAX architects, ophavsret

Mads Rudi Lassen, PAX architcts

20



“ Ø k o d a l e n ”
-  t i l b a g e  t i l  f r e m t i d e n

Små stier slynger sig rundt om boligklyngerne, som ligger smukt placeret i det skrånende 
landskab. Her er nabobænke, insekthoteller og plads til individet og fællesskabet. Centralt i 
bebyggelsen ligger medborgerhuset, “Lanternen”, som er et aktivt omdrejningspunkt for hele 
byen. Dens form er ligeså levende som alle dens funktioner. Her er værksteder, bibliotek, 
kontorfællesskaber, byttecentral og mødefaciliteter. Samtidig fungerer den som infopavillon, 
og som værksted for lokale håndværkere - også når de allerførste møder afholdes, når 
Økodalen tager sine første skridt i udviklingen mod at blive fremtidens bæredygtige landsby.

“

“

“Folden”

“Økodalen”

Hedesletten

Levende hegn

Skovbrynet

Skovbrynet

Levende hegn

“Herregården”/
Startups/kontorfællesskab

“Stalden”/
Startups/kontorfællesskab

“Forbrændingen”/
Varmecentral

“Vandværket”

“Revyscenen”

Marsk

Marker

Marker

Vildtstier

“Markruten”

“Naturescane”

Vildtstier

Vildtstier

“Natursti”

“Gangbroer”

“Gadekæret”

“Biosøen”

“Regnvandsopsamling”

Leg

Frugttræer

Frugttræer

Frugttræer

Bærbuske

bærbuske

“Fugletårnet”

“Naturlegepladsen”

leg

“Gårdspladsen”/

“gårdfællesskabet”/
bofællesskab

“Planterækkerne”/
seniorer

“Enghusene”

Bofællesskab

“Markhusene”

“Blomsterdalen”

“Blomsterdalen”

“Mark-rækkerne”

“Marskhusene”

“Markgården”

“Blomsterklyngen”

“Skovboligerne”

“Frøkapslerne”

“Spirerne”/
tiny houses

“Lupinerne”

“Biobroen”

“Shelter”

“Porrerækkerne”

“Køkkenhaven”

“Skovboligerne”

“Gårdhaven”

“Spirerne”/
tiny houses

Gårdbutikker

Købmanden/
dagligvarer

“Børnehuset”

Idræt

“Laden”/
Værksted

“Ældrehuset”

“Kornlageret”/
madhus

Hotel / 
“Siloen”

“Lanternen”/
Medborgerhuset

“Værkstederne”

Landskab / Vild natur og grønne forbindelser / 
Den grønne dal, som strækker sig op gennem området er en 
af Kildedal Nords helt store kvaliteter. Vi foreslår at forstærke 
det grønne træk gennem en udvidelse og intensivering af det 
grønne. Vild bevoksning med træer, buske, bregner og blomster 
danner basen for naturlig, vild og variende beplantning hvor 
trædestier og gå/løberuter kan udfolde sig i samspil med et rigt 
dyreliv.

Helhedsplan / 1:2500

Boliger / 
Boligerne organiseres strategisk i klynger - placeret ind mod 
den attraktive grønne dal - så der dannes små minisamfund og 
samtidig skabes luft mellem bebyggelsen. Boligklyngerne er 
alle i tæt kontakt med naturen. Det skrånende terræn i samspil 
med strategi for bolighøjder skaber optimale udsigstforhold.

Landskab / Marker og åbne grønne strøg / 
De åbne landskaber bevares mod nordvest. Ligeledes fast-
holdes åbenheden i den centrale del af området, så der sikres 
åbenhed og synlighed ind til området. Folden er beplantet med 
frugttræer, bærbuske og områder til mikro-landbrug.

Bebyggelse- og landskabsidentitet/ 
Vi foreslår et polycentralt layout med mange små minisamfund 
- mindre enklaver af boligbebyggelse med plads til mange små 
samfund med forskellige identiteter som understøtter diversitet og 
mangfoldighed. Samtidig er klyngerne udtryk for en mulig etapedel-
ing af byggeprocessen og identificerbare beplantningsstrategier.

Hovedgreb / Landskabet, Boligklyngerne, Folden og Oplevelsesruten /
Boligklyngerne organiseres langs den grønne dal, som udvides og intensiveres. Folden udgør byens centrale nerve af rekreative, kulturelle 
og institutionelle funktioner og oplevelsesruten binder hele området sammen - inadtil såvel som udadtil. Allerede inden byen udvikles 
etableres oplevelsesruten, så der skabes positiv opmærsomhed om Kildedal Nords landskabelige kvaliteter. Samtidig etableres startskuddet 
til Økodalens medborgerhus, der fungerer som infopavillon allerede inden de første spadestik tages, frem mod udviklingen af hele området.

Oplevelsesruten / En oplevelse i det grønne /
I det natursmukke Kildedal etableres en natursti, hvor der over tid udvikles og etableres attraktorer, der styrker oplevelsen af områdets 
natur. Attraktorene udvikles af genbrugstømmer og vil være af både midlertidig og permanent karakter.
Forbindelsen mellem nord og syd er udformet, så den sikrer oplevelser og indbyder til ophold, leg, motion og læring.

“Oplevelsesruten”

“Folden” / Attraktioner
Vi foreslår et samlende, grønt område - “folden” - med et urbant 
strøg, som indeholder offenlige funktioner og attraktioner. 
Herunder erhverv, institutioner, hotel, oplevelsesruter, gårdbu-
tikker og værksteder med lokal produktion. Sekundære ruter 
etablerer mulighed for mindre nedslag af shelters, bålhytter, 
naturlegepladser og giver nærhed til naturens flora og fauna 
rundt om dalen.

Bebyggelse / Højder og tæthed /
Vi foreslår varierende bebyggelsestæthed med “afstand” mel-
lem de forskellige byggefelter, så der skabes plads til naturen. 
Bebyggelsen er højest i den centrale del og lavere mod dalen. 
Bebygggelsesprocenter nord og vest for Rolandsgården er 10-
15%. Centralt er bebyggelsesprocenten 25%

“Livet mellem husene” 

Livet imellem husene / En levende by /
Ind imellem husene, skabes hyggelige gader og intime gårdrum - og enkelte byggerier kan indeholde små liberale funktioner i stueplan, 
der sikrer liv og fællesskab. Det kan være alt fra Gårdbutik til Pottemager. Afstanden mellem husene er nøje balanceret i de snoede vej-
forløb. Her er plads til et hvil på nabobænken imens børnene leger og til den store markedsdag med salg af lokal æblemost og hjemme-
bagt brød. I de hyggelige gader tilgodeses cyklister og gående, så her er trygt at færdes. Skal man med bil er det helt oplagt at booke en 
af Økodalens delebiler.

Parkering under 
trækroner  

Parkering under 
trækroner  

Parkeringslomme

Parkeringslomme

Parkerings-
lomme

Gadeforløb/
“Shared space”

Gadeforløb/
“Shared space”Dobbeltvilla

Dobbeltvilla

Villa

Villa

Dykrning

Bofællesskab

Bofællesskab

BofællesskabMinimal-
boliger

Minimal-
boligerRækkehuse

Udadvendt 
funktion

Udadvendt 
funktion

Dykrning

Dykrning

Dykrning

Fælleshaver

Fælles-
haver

Fælles-
haver

Frugtlund

Frugtlund

Legeplads/ Pavillion

Legeplads

Regnvand

Regnvand

Regnvand

Regnvand

Væksthus

Væksthus

Parkering 
mellem træer

Parkering 
mellem træer

“Boligklyngerne” 

Boligklyngerne / Et polycentralt bosamfund med parkering i det grønne
Vi ønsker en by som tilbyder en bred vifte af forskellige boligtyper og fællesskaber. Derfor foreslår vi en ”polycentral” organisering af 
boligerne, så der skabes mange små ”minisamfund” i helhedsplanen. De små klynger og minisamfund skaber en balanceret graduering 
i overgangen mellem private, semi private og fælles zoner i helheden. Klyngernes bløde organiske udformning afføder samtidig et let 
bølgende vejnet imellem sig, så det sikres at færdsel i bil foregår i lav hastighed – dette understøtter vores idé om at skabe en by der 
tilgodeser de bløde trafikanter fremfor bilen. 

“Attraktiv bæredygtighed” 

Involverende bæredygtighed / Vandværket, varmeforsyningen og de sunde bæredygtige boliger /
I økodalen er bæredygtigheden synlig og inviterende. Vi ønsker at gøre det bæredygtige synligt og attraktivt ved at ”vende vrangen ud” på 
de servicefunktioner, der normalt ligger gemt inde i uinspirerende kedelige kasser. Derfor har vi sammensat funktioner, som man normalt 
ikke forbinder med hinanden. Man kan for eksempel nyde en kop kaffe i det lokale renseværk for sekundavand - “café vandværket”- mens 
børnene fisker i den lille sø, eller man kan tage med familien på legepladsen ved den lokale varmecentral, som via jordvarme forsyner 
boligerne med varme. På den måde bliver de servicerende funktioner et aktiv for samfundet. Herudover er det en selvfølge, at alt byggeri 
opføres med et minimalt CO2-aftryk.

Blå plan / vandhuller / LAR /
Vi foreslår synligt regnvand i kanaler og render, og forsink-
elsesbassiner, som skaber performative landskaber til leg & 
læring og giver grobund for levende biodiversitet. Som én af 
Økodalens attraktioner kan man nyde en kop kaffe i det centralt 
placerede “vandværk”.

Infrastruktur / adgangsveje / hovedveje
Klyngernes bløde organiske udformning afføder et let bølgende 
vejnet, så det sikres, at færdsel i bil foregår i lav hastighed. 
Vi ønsker en by, som tilgodeser de bløde traffikanter fremfor 
bilen.  

Vision / Økodalen

Vi vil skabe en moderne bæredygtig landsby i en fælles masterplan der 
skaber sammenhæng i hele området! Et sted der emmer af alt det bedste 
fra den historiske landsby. Et sted hvor beboere lever i pagt med naturen 
- og hinanden – og samtidig med storbyen inden for kort rækkevidde. Et 
sted, hvor man involverer sig med hinanden og hvor der er plads til både 
den enkelte og de samlende fællesskaber.

Økodalen er baseret på forståelsen af, at den måde, vi bygger på i dag, 
har en enorm indflydelse på mennesker såvel som planeten. Projektet 
vil vise en ny måde at tænke på - en måde, der er centreret omkring 
at opbygge et bedre livsmiljø, der gavner både mennesker og miljøet. 
Vi forestiller os et landsbysamfund med forståelse for, at alle faser af 
udviklingen skal tages i betragtning for at skabe en regenerativ måde at 
leve på for de mange. En ny tankegang til at designe et bedre bolig- og 
samfundsmiljø med lokal forankring og global gennemslagskraft, og 
hvorledes bæredygtig boligudvikling kan kombineres med ambitiøse 
arkitekturpolitiske og grønne tiltag, øget biodiversitet samt tanke på 
cirkulære ressourcer i forstads- og bynære områder. Og som et bipro-
dukt, skabe sunde og socialt forbundne landsbykvarterer.

En bar landbrugsmark samt et grønt dalstrøg ved Kildedal Nord, ønskes 
omdannet til fremtidens landsbysamfund! Boligerne er organiseret i 
polycentrale klynger - mindre samfund, der sætter miljø, biodiversitet og 
deling af ressourcer i højsædet. Dette bindes sammen af en central nerve 
af rekreative, kulturelle og institutionelle funktioner, der aktivt skaber en-
gagement og involvering for beboerne i og omkring Økodalen. Vi skaber 
et klart alternativ til de traditionelle parcel- og rækkeboligkvarterer, som 
stadig er den fremherskende boligform i Danmark uden for storbyerne. 

Med stadfæstelse i stedet og historien skal Økodalen indbyde til og give 
ejerskab for den enkelte. Samlende fællesskaber og arkitektoniske ind-
greb med historiske referencer i en moderne kontekst. ”Laden”, ”huset 
i skoven”, ”gårdhusene”, “godset”, de intime gadeforløb, ”folden”, 
markerne og de samlende gårdmiljøer, ”gadekæret”, ”torvet”, den 
lokale købmand, ”tavernen” samt ”stalden” og ”smedjen” - alt sammen 
tæt vævet ind i bæredygtige initiativer og moderne genfortolkninger, som 
sikrer at ”det gode liv” kan udfolde sig i mange på tværs af generationer 
og livsstatus. 

Vi drømmer om et sted, hvor naturen spiller lige så væsentlig en rolle 
som det byggede. En natur, der byder på oplevelser såvel som lokal 
dyrkning. Og samtidig ser vi naturen som en attraktion alene i kraft af 
det karakteristiske dalstrøg.

Boligklyngerne danner hyggelige intime gårdrum. Her er private terrasser og fælles 
dyrkning. I nogle klynger er boligerne ens, mens de i andre klynger er forskellige 
som her -  dobbeltvilla, bofællesskab, tiny-living. Der er plads til både individet 
og fællesskabet. Husene er opført i træ fra inderst til yderst, og flere steder er 
facadebeklædningen lavet af genbrugstræ. 

“

“

Lanternen er byens uformelle samlingssted og infopavillon. Her er kontorfællesskaber, 
værksteder og byttecentral. Her mostes, brygges, bygges og byttes. Den er huset, der 
kan rumme og samle den mangfoldighed som Økodalen har at byde på. Stedet hvor 
høj som lav mødes på fælles grund - hele byens medborgerhus. Lanternen ligger 
centralt i bebyggelsen blandt liberalt erhverv og rekreative, institutionelle og kulturelle 
funktioner. 

“

“

“Folden/ Katalysator” 

Folden / byens levende rekreative centrale nerve /
Centralt i landsbyen ligger “Folden”, som er Økodalens centrale nerve med rekreative, kulturelle og institutionelle funktioner, der aktivt 
skaber engagement og involvering for beboerne. Det er også her man finder byens medborgerhus “Lanternen”, der er lige så levende i sin 
form, som i de funktioner den indeholder. Her er åbne værksteder, bibliotek, byttecentral, kontorfællesskaber, bar og mødefaciliteter. Det 
er også her man kan moste æbler og holde fællesspisning eller brygge øl med sine venner. Lanternen vil sammen med de øvrige bebyg-
gelser i “Folden” sikre et aktivt og levende miljø i Økodalen, når byen langsomt vokser frem. Det er her det lokale netværk spirer og gror. 

Værksteder

Mikrobryggeri/ Mosteri

Bar/ Køkken/ Fællesspisning

Info & Udstilling

Byttecentral

Minibibliotek
 
Fælleskontor

Start-up

Undervisning (natur/bæredygtighed)

Økolarie

Væksthus

Mødefaciliteter

Etape 01 Etape 02 Etape 03

27327

Vandmøllen

LAR + leg

Naturscene

mod skolen

Fugletårn

Info-pavillion/ 
Katalysator

Naturlegeplads

Kildedal st.

Shelter/ Bålsted

Markruten
Natursti

Gangbroer

Biobroen

Boligklyngerne

Folden

Oplevelsesruten

“Hovedgreb”  
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Forslag F2/85609 
Med jorden
Udført af:
Fælles ophavsret
Ada Zalecka, arkitektstuderende ved Det Kongelige Akademi
Anders Rundlöf, Landskabsarkitekturstuderende ved Sveriges 
lantbruksuniversitet.
Henrik Wangsten, Landskabsarkitekturstuderende ved Sveriges 
lantbruksuniversitet
Philip Wingård, Landskabsarkitekturstuderende ved Sveriges lant-
bruksuniversitet

Forslagets vision er at løfte betydningen af jordens dyrkning 
- for jorden, med jorden - hvor der dyrkes til eget forbrug, 
og hvor professionelle kan integreres i udviklingen af be-
byggelsens profil. Der bydes ind med interessante ideer om 
at skabe en Højskole for Havekunst, der både kan fungere 
som et regionalt pejlemærke og lokalt som social og pæda-
gogisk referencepunkt. Bebyggelsens 400 boliger samles på 
plateauet, fortrinsvist syd for Kalveholmvej.
Dommerkomitéen finder ikke plangrebet tilstrækkeligt 

overbevisende.

Forslag F3/23029
På naturens præmis
Udført af:
FRONT Arkitekter Aps
Arkitekt MAA Lotte Saalbach Andersen.
Arkitekt MAA Rune Ulrick Madsen 
AGROVI 
Maria Lubanski, Projektleder biodiversitet og natur; Cand. Scient 
NR Landskab
Nicklas Antoni Rasch, Landskabsarkitekt cand. hort. arc 

Forslaget har fokus på samspillet mellem høj biodiversitet 
og et bebyggelsesmæssigt lille fodaftryk. Det rummer stor 
viden og indsigt i stedets økologi og byder ind med strate-
gier for at løfte biodiversitetsdagsordenen. Bebyggelsens 
600 boliger er organiseret som 48 boligøer af 10-15 boliger - 
fortrinsvis bestående af rækkehuse. 
Dommerkomitéen savner blandt andet en nærmere beskri-
velse af boligøernes variationsmuligheder, og finder ikke 
det samlede greb robust nok.

Forslag F7/38878
”Naturgårdene”
Udført af:
Gründl Haahr Arkitekter, fælles ophavsret
Arkitekt MAA, Partner Stefan J. Gründl
Arkitekt MAA, Partner Magnus Haahr Nielsen

Forslagets hovegreb tilvejebringer en bebyggelse med 13 
gårdklynger koncentreret på det syd-østlige område. Grebet 
og de tætte bebyggelser skaber åbne kig og 

ØVRIGE FAGFORSLAG

Forslag F2/85609 – Med jorden

Eng

Eng Eng

Eng

Mose

Mose

Å

Mose

Mose

Overdrev

Overdrev

Bakketop

Overdrev

Overdrev

MOSEN

- Ræv (Vulpes vulpes)

- Skarnbasse (Geotrupes stercorarius)

- Vinbjergsnegl (Helix pomatia)

- Pindsvin (Erinaceus europaeus)

- Galloway kvæg (Bos taurus galloway)

- Mosehornugle (Asio flammeus)

- Stor Tornskade (Lanius excubitor)

- Citron sommerfugl (Gonepteryx rhamni)                  

- Mørk jordhumle (Bombus terrestris)

- Stik myrer (Myrmica ruginodis)

- Skimmel flagermus (Vespertilio murinus)

- Egern (Sciurus vulgaris)

- Snegle ådselsbille (Phosphuga atrata)                 

- Potentilvikler (Acleris aspersana)

- Kugle tusindben (Glomeris marginata)

- Aurora (Anthocharis cardamines)

- Gulspurv (Emberiza citrinella)

- Ræv (Vulpes vulpes)             

- Kardinalbille sp. (Pyrochroa sp)

- Sort skovsnegl (Arion ater)

- Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes)

- Fasan (Phasianus colchicus)

- Snog (Natrix natrix)

- Kobbervandnymfe (Lestes sponsa)

- Brasen (Abramis brama)

- Løvfrø (Hyla arborea) 

- Stor Vandsalamander (Riturus cristatus)

- Grøn Mosaikguldsmed (Aeshna viridis) 

- Fiskehejre (Ardea cinerea)

- Hasselmus (Muscardinus avellanarius)

- Hvepseedderkop (Argiope bruennichi)

- Markgræshoppe (Chorthippus jutlandica)

- Hugorm (Vipera berus)

- Shetlandsponyer (Equus ferus caballus)

- Rød glente (Milvus milvus)

- Hvid Stork (Ciconia ciconia)

OVERDREVET
BEBYGGELSEN VEJ & KANTZONE SKOVHAVENENGEN

- Femplettet Køllesværmer (Zygaena lonicerae)

Nøglearter
- Vellugtende Gulaks (Anthoxanthum odoratum L)  
- Hjertegræs (Briza media)
- Fladkravet Kodriver (Primula elatior)
- Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus)
- Mussevikke (Vicia cracca)
- Almindelig Brunelle (Prunella vulgaris L.)
- Hassel (Corylus avellana)
- Hyld (Sambucus nigra)

Nøglearter
- Dunbirk (Betula pubescens) 
- Vildæble (Malus sylvestris)
-Stilk Eg (Quercus robur)
- Hvidtjørn (Crataegus monogyna og laevigata)
- Småbladet Lind (Tilia cordata)
- Slåen (Prunus spinosa) 
- Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris)

Nøglearter
- Ægte kastanie (Castanea sativa)
- Seljerøn (Sorbus intermedia)
- Syren (Syringa vulgaris)
- Indianer Mynte (Anisisop sp.)
- Løvstikke (Levisticum officinale)
- Hyld (Sambucus nigra)
- Kirsebærkornel (Cornus mas)

Nøglearter
- Slangehoved (Echium vulgare)
- Almindelig Røllike (Achillea millefolium)
- Mussevikke (Vicia cracca)
- Dagpragtstjerne (Silene dioica)
- Glat vejbred (Plantago media)
- Knopurt (Centaurea jacea)
- Hæg (Prunus padus)

Nøglearter
- Valnød (Juglans regia)
- Ægte kastanie (Castanea sativa)
- Kirsebær (Prunus cerasus)
- Bærmispel (Amelanchier lamarckii)
- Vildribs (Ribes spicatum)
- Kvæde (Cydonia oblonga)
- Sødskærm (Ribes nigrum)
- Martsviol (Viola odorata)

KILDEDAL NORD
på naturens præmis

23029

Nøglearter
- El (Alnus glutinosa) - Krebseklo (Stratiotes aloides)
- Kragefod (Comarum palustre)
- Frøbid (Hydrocharis morsus)
- Knippestar (Carex pseudocyperus)
- Vandranunkel (Ranunculus aquatilis)
- Liden Soldug (Drosera intermedia)

Visionen for Kildedal Nord
 
Landskabets skønhed og kvalitet er omdrejningspunkt for 
udviklingen af Kildedal Nord. Her kan mennesket og dets 
bygninger være i samklang med naturen og give plads til 
mangfoldighed. For at opnå det, skal det byggede indord-
ne sig landskabets topografi og underbygge den, samt 
fremme stedets biologiske arter og styrke biodiversiteten. 
Derfor har vi samlet det bebyggede område på ”højsletten”, 
for at efterlade så meget fri natur som muligt. Vi formidler 
naturoplevelsen gennem placeringen af boligerne på boli-
gøer placeret langs højslettens skrænter, med udsigt over 
ådalen og omgivet af vild natur. Og vi etablerer en skovhave 
på det sydlige højdedrag som et nyt landskabselement og 
skaber nye kulturelle oplevelser ved at integrere en skulp-
turpark i den frie natur vest for ådalen. Kombinationen af 
landskabets skønhed og de kulturelle oplevelser bliver 
stedets signatur. Boligøerne tjener samtidig det formål at 
fremme social diversitet og fællesskabet på flere niveauer, 
og den tætte bebyggelse kan bedre vise vejen til fremtiden 
med et ansvarligt ressourceforbrug.

Vi tager udgangspunkt i stedets biologi 

Istiden har efterladt tunneldale i det kuperede terræn 
omkring Værebro Å og skabt flere tilstødende vandløb og 
småsøer. Disse skal omkranses af et biodiversitetsbælte 
som skal være bydelens bærende aktiv og identitet og  in-
tention er vores projekt baseret på en fagbiologisk analyse 
af det nuværende plante- og dyreliv, samt overvejelser 
om hvordan det bedst kan stimuleres og suppleres. Det 
sker primært ved at udvide det område hvor biologien 
kan udfolde sig frit, forbinde det med naboområderne via 
gennemgående grønne bælter, og ved at pleje det rigtigt. 

Stedets biologiske karakteristika/typologi 

1 m3 sediment i mosen har lige så meget biologisk akti-
vitet som 1 m3 af Amazonas regnskov, så der er noget at 
bygge videre på. Kildedal Nord er et unikt naturområde 
karakteriseret ved lysåbne engstrækninger, overdrev og 
større moseområder, stedvis med frie vandflader med 
svømmefugle. Området indeholder bl.a.§ 3 lokaliteter med 
beskyttede arter som Dværgflagermus, Padder, Violetran-
det Ildfugl og Mosehornugle samt 179 andre observerede 
fuglearter. Landbrugsjorden på de højtliggende arealer 
hvor bebyggelsen placeres, udgør en næringsrig basis for 
erstatningsnatur og en skovbyhave.

Tiltag der fremmer de stedstypiske arter:
For at give arterne optimale vilkår og styrke sammen-
hængskraften, er det tanken at løfte de afskærende veje op 
på broer, så der dannes grønne bælter fra naturreservatet 

”Flyvestation Værløse” ind igennem den nye bebyggelse. 
Det er tanken at fortsætte afgræsningen med Galloway 
kvæg og Shetlandsponyer. Det vil give en afgræsning, hvor 
der tages noget over hele arealet og det vil danne en god 
mosaik af knolde og huller med vand, så der skabes en 
række mikrohabitater, der kan rumme et rigt insekt- og 
planteliv. Desuden opstår der særlige mikrohabitater ved 
kokasser, der også giver levested for en række insekter. 
Herunder Grøn mosaikguldsmed der bør have særlig 
bevågenhed. I den vedhæftede fagbiologiske redegørelse 
er tiltagene beskrevet mere detaljeret.

Tiltag der fremmer fritidslivet 

Eventyret er lige derude i Kildedal Nord hvor der er plads 
til alle arter fra regnorm til menneske. Her kan man leve 
i afslappede omgivelser, nyde udsigten over tunneldalen 
og det sociale og innovative fællesskab der kan opstå med 
naturen som centrum. Det kan være ølbrygning, plante-
farvning, brødbagning, køkkenhaver, ornitologi eller det 
kan være naturskole for børn og unge. Det er ligeledes tan-
ken at indbyde udefrakommende til at opleve stedets natur, 
via menneskeveksler der fører folk gennem landskabet, 
hvor vi forestiller os, at der også kunne være placeret 
skulpturer som ved Tegners museum. Udgangspunktet 
kunne være platformen på broen over biodiversitetsbæltet 
med informationstavler der beskriver dyreliv og vandreture.

Hoveddisposition for bebyggelsen
 
Det bebyggede område er koncentreret på ”højsletten” 
mellem tunneldalen og Knardrupvej, for at friholde så 
meget landskab som muligt og fordi en tæt bebyggel-
se, hvor man kan få fordel af fællesskabet/stordrift, er 
mere miljørigtig. Bebyggelsen, der er opdelt i boligøer, 
følger skrænten langs tunneldalen og medvirker til at 
forstærke og dramatisere oplevelsen af landskabsformen. 
Den omkranser samtidig højderyggen mod syd, der er 
tænkt forstærket ved at tilplante den med frugttræer 
som en skovhave. Skræntboligerne ligger vinkelret på 
højdekurverne og åbner dermed op for lys og udsyn fra 
fordelingsvejen og de bagvedliggende boliger. De lidt større 
åbningerne mellem husene, ved de naturlige afvandings-
render i skrænten, indgår i LAR projektet og åbner op for 
bioudveksling mellem tunneldal og skovhaven. Centralt i 
bebyggelsens to halvdele er indarbejdet indre fælleder, der 
kan anvendes til fritidsaktiviteter og leg. Bebyggelsen kan 
rumme 600 haveboliger i 1-3 etager med et gennemsnitligt 
areal på 90 m2. Tanken er, at bebyggelsen skal rumme 
både ejer, lejer og andelsboliger – evt. som mindre fæl-
lesskaber i det store fællesskab, for at styrke den sociale 
diversitet. Børnehuset, der er placeret centralt, åbner 
sig ud mod kløften og den fri natur, men er samtidig i 
tæt kontakt med det dyrkede areal og dyreholdet. Det er 
tanken, at børnehaven skal kunne fungere som overordnet 
fælles- og kulturhus for hele bebyggelsen.

Boliggrupperne 

De 48 boligøer består hver af 10 – 15 boliger, udformet 
som rækkehuse i 1 til 3 etager.
Boligerne er placeret på et plateau, for at kunne tilpasse 
de enkelte enheder til det kuperede terræn og skabe 
en klar afgrænsning mellem det bymæssige og den fri 
natur. Ankomsten til boligøerne sker via gårdspladsen 

- det sociale rum, hvorfra man har adgang til de enkelte 
boliger gennem en lille forhave. Hver bolig har en privat 
have med udsigt over landskabet, der nogle steder kan 
suppleres med udsigtsaltaner og taghaver. Det er tanken, 
at boliggrupperne også skal kunne fungere som mindre 
fællesskaber med eget fælleshus. Boligøerne er markeret 
som signaturer på situationsplanen, men de skal udfor-
mes individuelt efter ejerform, placering i landskabet og 
niveauet for fællesskab. Når der er tale om fællesskaber, 
vil det være naturligt at involvere beboerne i udformningen 
af boliggruppen.              

Arkitekturen som formidler af  
samspillet mellem natur og kultur

Boligen opfatter vi som stedet hvor kultur og natur mødes 
på flere planer. Via relationen til den omgivende natur, via 
naturlige materialer og via synliggørelse af samspillet 
og afhængigheden af naturen gennem affaldshåndtering, 
energiforbrug og fødevareproduktion. En anden vigtig 
del af oplevelsen er, at byggeriet medvirker til at bevare 
miljøet – både på lokalt niveau og i den store skala ved 
at tænke i livscyklus for de anvendte materialer. Man kan 
sige, at der indbygget i oplevelsen af en bygning skal være 
påmindelser om, at vi er en del af naturen.
Boligøerne er placeret på samlende plateauer, der kontra-
sterer den fri natur, danner sociale enheder, og fremme 
diversiteten. Det er tanken, at boligplateauerne fremstår 
som skulpturelle monolitter, der tilpasser sig terrænet og 
udformes ud fra den enkelte lokalitet. Der er derfor arbej-
det med en kompakt bygningstype der kan sammensættes 
og varieres i højde inden for hvert byggefelt og inden for 
de rammer som en kommende lokalplan afstikker. 

Bebyggelsens infrastruktur 

Bebyggelsen er bundet sammen af en bred ringformet 
fordelingsvej, der forsynes fra Lyngevej. Fordelingsvejen 
tænkes opdelt med fortov i den ene side og sideparkering i 
den anden side. Øvrige parkeringer placeres i små lommer 
ved boliggrupperne. Der er plads til 2 biler pr. bolig, men 
regnet med en bil pr. bolig, da det er tanken at arbejde med 
delebiler, samt etablere en direkte cykelsti og gerne bus 
til stationen. Boligplateauerne der indpasses i terrænet, 
og tager niveauforskellene mellem de enkelte boliger i 
boliggrupperne, vil samtidig løse de problemer der kan 
opstå for handicappede i et kuperet terræn, via ramper fra 
p-pladsen til plateauerne.

Den ringformede fordelingsvej forenkler affaldshåndtering, 
men det er samtidig tanken at arbejde med en LKP-løs-
ning (Lokal KomPostering) placeret ved de enkelte bolig-
grupper og drevet af fællesskabet. På samme måde skal 
LAR-løsningen (Lokal Afledning Regnvand) drives lokalt. 
De indre fælleder tænkes udformet, så de kan fungere 
som forsinkelsesbassiner ved ekstreme regnskyl, med 
afledning via de naturlige afvandingsrender i skrænten, 
der indgår i LAR- projektet.  

N

Lokal afvanding af regnvand

Bebyggelse

Skovhaven

Det naturlige landskab

Skulpturpark

Det bebyggede landskab

Samlingsområder

 

Tung trafik

Let trafik

KNARUPVærebro Å

De eksisterende naturkvaliteter 

Både i og omkring områderne ved Kildedal nord 
findes der biotoper som mose, eng og overdrev.
Ved at forstærke og forøge disse biotoper 
skabes der en grøn korridor gennem kil-
dedal og en sammenhæng fra syd til nord 

Korridoren bliver Kildedals nye dominerende 
element og fungerer som en grøn passage for 
biodiversiteten, som bliver et nu kan bevæge 
sig frit på tværs af området. 

Adgang og forbindelse
 
En primær fordelingsvej som binder området 
sammen.

Begrænset tung trafik ind i Kildedal nord, hvor 
bilerne må underligger sig den lette trafik og 
den Grønne Korridor og er ført på  broover-
gange. 
Dette skaber en god visuel kontakt til naturen 
og giver en forstærket forståelse for naturens 
fokus i området.
 
Et sekundært og mindre stisystem for lette tra-
fikanter skaber adgang til hele området i form 
af cykel-, gå- og løberuter, som leder brugeren 
sikkert rundt og kobler sig på kvaliteter i- og 
omkring området.

Den begrænsende Kildedal 

I det nuværende Kildedal Nord omslutter store 
dele af området sig om sig selv og efterlader 
et opdyrket landskab med monokultur og en 
muld mættet med næring, som besværliggør 
en bred fauna med dyreliv og rig biodiversitet. 

For at få området til at spire til et tolerant og 
bæredygtigt landskab, skal der fokuseres på 
eksisterende fauna, typer af biotoper og arter. 
Der skal åbnes op for de omkringliggende 
arealer og stedet skal anskues som en samlet 
flade.

Bebyggelsen

Kontrasten mellem landskab og bebyggelsen 
forstærkes ved at placere bebyggelsen langs 
de naturlige terrænkurver og forstærke de 
naturlige fald og stigninger.
De syd/vestlige facader fremstår som en 
”kant” mod det faldende terræn, hvor land-
skab og byggeri ikke kun står i modsætning 
men også fremhæver hinanden.
Åbninger skaber gennemgående kontrast 
til omgivelserne  og søger samtidig for den 
naturlige regnvandsafledning, 

På bakketoppen plantes Skovhaven som udover 
et rekreativt element, ligeledes forstærker 
terrænets karakter i forhold til både bygninger 
og det øvrige landskab.

Opdelinger 

Den samlede flade opdeles i forskellige funk-
tioner.
I Det naturlige landskab udvikles der ud fra de 
eksisterende kvaliteter. Her sørger græssende 
dyr for en frodig og mangfoldig beplantning, 
som styrkes områdets karakter og muligheder 
for en alsidig biodiversitet. I samme område 
indarbejdes skulpturpark som visuelt formidler 
stedets historie og skaber oplevelsesværdi i 
hele området.

Det bebyggede landskab tager udgangspunkt i 
det eksisterende kultiverede grundlag. 
Området kombineres med opholdszoner, lege-
elementer, sportsaktiviteter og naturoplevelser-
ne som indarbejdes i områdets terrænforskelle.

Skovhave

Eks. vej
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Skulpturpark / Overdrev
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1. BEBYGGELSE I  PAGT MED NATURE N
OG LANDSKABET

symbiose med naturen, for at modvirke klima- og bio-

livskvalitet. Derfor skal Kildedalens rige natur styrkes og 
udvikles til et sammensat landskab af skove, enge og 

-
-
-

kulturlandskabet og tidligere tiders landsbyer og boplad-

plads til en stor, vild og artsrig natur, fuld af sanselige 
oplevelser. Der plantes en ung pionerskov og etableres 

-

skove, moser og vand. Den nordlige del af arealet holdes 
-

3.

-

eller en vandreture ud i det store  landskabet begyn-
-

for de omkringliggende landsbysamfund og kan med 
sin naturformidling udvikles til en regional attraktion.     

-
-
-

rundt i naturen og henvender sig til forskellige bruger-
grupper. Naturpavillionerne rummer: A) Shelter med 

-
-

2.   
       FORB INDELSER 

-
-

-

-

Parkering udformes i samlede klynger som skovpark-
-

gelse med 1 p-plads per bolig, med ladestan-
dere for elbiler. Fra parkeringspladserne er der 

I omkredsen af bebyggelsen etableres en gang og ridesti, 

4.
-

ternativ til parcelhuset for de ca. 70% af danskerne, der 

forbindelse til naturen. I bebyggelsen er der plads til det 
enkelt menneske og til mennesker fra mange samfund-

-
-

huse og villaer. Alle husene er i to plan, men med springene 

-

stor tilpasningsdygtighed og robusthed overfor skiftende 
-

terialer, lokale materialer samt genbrugsmaterialer. Be-

-
-

5.
-

er plads til at skabe, til leg, til ophold, til fordybelse og til 

-

boliger har derfor enten en lille privat have foran deres 

beskytte klodens ressourcer, etableres der i hver 

-
-

UDVIKLING AF KILDEDAL NORD

4. BOLIGTYPER

1. NATUR OG LANDSKAB

2. MOBILITET OG FORBINDELSER

HELHEDSPLAN 1:2500
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Forslag F7/38878 – ”Naturgårdene”

Plantageskov 39 hektar

Engvegetation 17 hektar

Urørt natur 33 hektar

Signatur

Hovedankomstveje

Internt loop (inkl affald og bus)

Lille vej til Knardrup

Blinde veje / shared space

Stisystem (+10km)

Supersti, nord - syd

Hestespor (+5km)

Parkering m. ladestandere

P +

P +

Komplet affaldssortering

Delt sortering

Rute for skraldebilSYD

VEST

Sydvendt skråning

Plateauet

Vestvendt skråning

LAR søer

Eksisterende vandområder

LAR, nedsivningsarelaer og
Vandrander

Regnvandsflow

Lokale fællesskaber

Intitution og rekreative tilbud

Private fælleshuse

Naturen som mødestedEnfamiliehuse       40
Ældreboliger       24
Bofælleskaber       20 
Sundhedscentrum (erhverv)   1
Feriehuse        20
Række- / etagehuse (1-3 etager)  299
Kædehuse (skovhuse)     81
Daginstitution og multihal   1
Rækkehuse i (1 og 2 etager)   56
Fælleshuse        6

           540

boliger
boliger
boliger 

huse
boliger
boliger 
stk
boliger
stk

Byzone   215.000 m2  

Bebyggelsesprocent = 24,7%

Bebyggelse        Antal      m2
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53.100m2
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Sundhel natur

identite

sundhed centre acts a kataslyst for growth in area and as a social 
epicentre of comunity

sundhed centre reinforces identity of the development

100m2 
Hus

18
Træer

Approximately 18 fully matured trees 
offer enough lumber for a 100m2 of 
timber framed construction.
Source:
www.thehousedesigners.com
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Hus
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Træer

Approximately 18 fully matured trees 
offer enough lumber for a 100m2 of 
timber framed construction.
Source:
www.thehousedesigners.com
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Kildesund
En sundhedsby -  et hjem i naturen, et liv i balance

Kendingstal: 74932Kildedal Nord 

Natur Typologier Fællesskaber

Visualisering af bofællesskabet

Visualisering af skovhuseneHelhedplan 1:2500

Infrastruktur RegnvandshåndteringAffaldshåndteringBebyggelse

Visionen for Kildesund er at skabe de optimale betingelser 
for et sundt og afbalanceret liv, hvor sundhed, velvære 
og en bæredygtig livsstil er indarbejdet på alle niveauer i 
helhedsplanen i alt fra infrastruktur til byggematerialer til 
indeklima, og hvor der arbejdes med den mentale såvel som 
den fysiske sundhed.  

I naturskønne omgivelser med vandet og naturen som 
bærende elementer tilbyder Kildesund et frirum med plads 
til at livet og dagligdagen kan udfolde sig i balance med 
omgivelserne. Ved at opløse grænsen mellem by og natur, 
tilbyder Kildesund et bæredygtigt og CO2-neutralt hjem 
midt i naturen, hvor de grønne åndehuller er prioriteret som 
livgivende kvaliteter til bebyggelsen, som dermed virker 
sekundær i forhold til naturens storhed. Helhedsplanen 
fremhæver stedets attraktive landskabelige egenskaber 
som bidrager til læ, bevægelse og ro i pagt med naturen.

Den grønne kile fra Jonstrup Vang og Flyvestation Værløse 
forlænges og forstærkes igennem Kildesund, hvor beboernes 
levevis er inkorporeret i det eksisterende økosystem; fra 
bebyggelsen opført af bæredygtige materialer til lokalt 
dyrkede afgrøder, naturlig kompostering og opsamling af 
regnvand, skaber den urørte natur det sidste og afgørende 
led i et biodiverst økosystem, hvor alt fra byggeri og 
indeklima til infrastrukturen er medtænkt. 

Kildesund er et ambitiøst og eksperimentelt foregangsek-
sempel på en bæredygtig helhedsplan der skal danne 
grundlag for byudviklingen Kildedal Nord og tilbyde et hjem 
i naturen og et liv i balance. 

I helhedsplanen indgår bebyggelsen i tæt samspil med 
omgivelserne, hvor den vilde natur kommer helt tæt på hver 
enkelt bolig, for at udvide biodiversiteten og give plads til 
de grønne åndehuller. Områdets helende arkitektur opføres 
i biobaserede og allergivenlige materialer for at skabe 
sunde hjem, hvor omtanken for materialevalget fra de indre 
overflader til den ydre beskyttende klimaskærm sikrer et 
velfungerende og skånsomt indeklima.

Kildesund tilbyder et varieret udbud af boligformer og typo-
logier, der appellerer til en mangfoldig beboersammensæt-
ning, hvor nabo- og fællesskabet tages alvorligt. Gennem-
gående er fællesarealerne, hvor naturen udgør det absolutte 
samlingspunkt – det er her beboerne mødes og deler glæden 
ved at færdes i landskabet.

De forskellige enklaver indeholder ligeledes boligtyper, som 
opfordrer til fællesskaber på tværs af generationer, forstærket 
af fælleshuset, som også danner et naturligt udgangspunkt 
for kultur- og foreningsliv. Der gøres op med den traditionelle 
matrikulære opdeling og i stedet fungerer grønne bælter af 
fri bevoksning som grænseflader imellem de enkelte huse og 
typologier. 

Det nye sundhedscentrum er tænkt som vækstkatalysator 
og identitetsskaber for området, og spiller en vigtig rolle for 
erhvervslivet og udviklingen af det nye Kildesund. Centrummet 
består hovedsageligt af erhverv indenfor sundhedssektoren 
og fungerer som områdets sociale epicenter, der sammen 
med de grønne, rekreative tilbud udgør områdets primære 
attraktion for beboere og besøgende. Ambitionen er at skabe 
et sundhedscentrum, der både favner det mentale og fysiske 
velvære, med et arkitektonisk udtryk, der styrker identiteten 
og fortællingen om det nye område. 

Et kurhotel med spa, wellness og konferencecenter bliver 
stedets store attraktion og skal være med til at understrege 
områdets særlige fokus på ”slow living” og et liv i balance. 

Kildesund skal ses som et komplementerende udviklingsom-
råde, som styrker den samlede fortælling for et samlet Kilde-
dal med livet, naturen og sundheden som omdrejningspunkt. 

Identitet

Katalysator

Byggede m2 / antal træer
18 fuldt udvoksede træer giver nok tømmer til ca. et 100m2 
hus opført i en ren trækonstruktion.

Med helhedplanen ønsker vi at give de ressourcer tilbage, vi 
tager fra Europas skove. Den foreslåede bebyggelse vil kræve 
ca. 9600 træer. For en 100 år gammel skov vokser bøg med 
en tæthed på 250 træer pr. hektar. Dvs. at der skal afsættes 
38 hektar jord for at der er nok skov til opførelsen af alt 
bebyggelsen i helhedsplanen. I Helhedsplanen er der alene i 
plantagen afsæt 39 hektar skov. 

I helhedsplanen forslås det at alt bebyggelse opføres i 
naturlige, biobaserede materialer til gavn for både klima 
og beboere. Allergivenlige huse, der kan ånde og bygget af 
vedligeholdelsesvenlige materialer. 
For at styrke den arkitektoniske og visuelle identitet for 
området foreslår vi at udføre alle bygninger i trækonstruktioner 
med træbeklædning og med tegltage i ler. Herved får området 
et samlet arkitektonisk udtryk, der styrker identiteten og 
fortællingen om det nye Kildesund.

Healthy construction starts with the use of good, 
healthy, and natural materials. This helps shield 
the environment whilst creating a healthy and 

hypoallergenic indoor climate. 

Working towards reducing CO2 in its designs, the design 
aims to use natural materials throughout the entire 

construction.

Natur og Biomateriale

LerTræEtagemeter 53.160m2

100m² Hus 18 Træer

38 Hektar plantage

Sundhed & Natur

Sundhedscentrum

Materialer

Forslag F8/74932 – ”Kildesund”

forbindelser til det omkringliggende landskab, hvor den 
vestlige del, foreslås bevaret som agerjord. Landskabet 
og den overordnede beplantningsstrategi beskrives som 
”sammensat”, med ønske om opførelse af pionérskov, 
regnvandssøer og moseområder. 
De 13 boligklynger orienteres i forhold til terrænkoter og dis-
poneres med tætte indre havelodder, dyrkningsfællesskaber 
med ønske om fremme af deleøkonomi. Boligtypologierne 
beskrives som etplans lejligheder, rækkehuse og villaer 
opført som klimaneutralt træbyggeri samt fællesfaciliteter i 
form af naturcenter, naturbørnehave og undervisningsfacili-
teter. Bebyggelserne er forbundne via grusbelagte veje (ser-
vicekørsel) og cykelstier og friholdes for biltrafik i de indre 
forter. Adgangsveje minimeret til to asfalterede køreveje, 
hvormed al parkering afvikles som skovparkering. 
Dommerkomitéen har sympati for forslagets ønske om at 
nedbringe tilstedeværelsen af biler i boligklyngerne, men 
er ikke overbeviste om hensigtsmæssigheden ved den 
foreslåede spredte parkering. Forslaget skal roses for at op-
stille fem klare dogmer for en bæredygtig byudvikling samt 
ønsket om at give naturen plads. Dommerkomitéen finder 
dog at de respektive boligklynger umiddelbart fremstår for 
identiske og ikke-hierarkiske, til helt at kunne overbevise 

om forslagets kvalitet. 

Forslag F8/74932
”Kildesund”
Udført af:
Team Studio Heima og Menghoff Studio, fælles ophavsret
Jim MacMillan, Arkitekt, Studio Heima
Casper Berntsen, Arkitekt, Partner, Studio Heima
Michael Enghoff, Arkitekt, Partner Menghoff Studio

Forslagets hovedvision er at skabe de bedst mulige ram-
mer for en bæredygtig livsstil med sundhed som nøgleord. 
Forslagsstiller beskriver Kildesund som et varieret naboskab 
med naturen som samlingspunkt, og hvor hovedgrebet vil 
friholde plateauet og den vestlige del af konkurrenceområ-
det for bebyggelse. 
Bebyggelsesstrukturen udgøres af en L-formet kamstruktur 
der følger den vestlige skrænt ned mod tunneldalen. Den 
regionale tiltrækningskraft udgøres af et sundhedscen-
ter, konferencecenter med videre i områdets syd-vestlige 
lavning, hvor fokus er ”slow living”. Boligerne orienteres 
overvejende parallelt med den lokale terrænkote, hvilket vil 
fordre adgangsveje og stier der går på tværs af terrænfal-
det. Boligtypologierne fremstår som homogene enklaver i 
1-3 etager og med arealer til fællesskab mellem længerne. 
Offentlig transport og affaldshåndtering afvikles langs et 
internt infrastrukturelt loop med mindre, blinde adgangs-
givende ”shared space” veje til boligerne. Motivationen er 
at friholde enklaverne for biltrafik, hvormed al parkering 
placeres i randen af den nyplantede plantageskov.
Der foreslås plantning af 9600 træer som 39ha plantage-
skov med en ambition om at klimakompensere for 
den nye bebyggelses CO2 aftryk. Den nye plantageskov 
vil som motiv bringe den grønne kile fra Jonstrup Vang og 
Flyvestation Værløse med ind på konkurrenceområdet.  
Dommerkomitéen vil gerne fremhæve forslagets bæredyg- 23



tige idé om træerne som formidlende klimakompensation, 
og ønsker også at rose forslagets helhedsgreb, der sikrer 
store sammenhængende natur- og skovområder. Dom-
merkomitéen finder dog ikke at bebyggelsesstrukturen, 
programmeringen og typologierne fremstår tilstrækkeligt 
varieret og overbevisende med henblik på den videre udvik-
ling af området. 

Forslag F9/90125
”Beboet natur”
Udført af:
NREP A/S
i samarbejde med
BIG-Bjarke Ingels Group A/S , ophavsret
og Energy Machines ApS

Forslagets vision er at skabe fremtidens outdoordestinati-
on. Forslaget er blandt de mest idérige, hvad angår regi-
onal tiltrækningskraft og det beskriver en ambitiøs vision 
for CO2 neutralitet og produktion af vedvarende energi i 
form af bl.a. jordvarme, samt en stor mængde solceller og 
vindmøller placeret i den nord-vestlige del af konkurrence-
området. 
Hovedgrebet defineres af et nyplantet skovområde med 
udspring fra tunneldalens lavning. Ambitionen er at tilve-
jebringe en markant højere biofaktor end den nuværende. 
Dommerkomitéen er dog ikke overbeviste om realiserbar-
heden i dette, når der skal tages højde for befæstninger, 
parkering og øvrig infrastruktur.   
Mellem skovens fem fingre disponeres boligbebyggelsen 
som slyngede, organisk formede enklaver og centralt place-
rede fællesarealer i midten. Boligenklaverne beskrives som 
mest mulig bilfri, dog helt uden at kunne undgå bolignær 
parkering på situationsplanen. LAR-strategi beskrives som 
synlige åbne løsninger, der primært placeres i forbindelse 
med tunneldalen. Forslaget beskrives som det bedste sted 
at bo efter Covid-19 og indeholder forslag til et væld af out-
door muligheder. Herunder et dedikeret område, ”Oplevel-
sesdalen” til surfing, skate, fitness med mere.
Dommerkomitéen savner en mere dyb forståelse for 
stedets og landskabets topografi og karakter, og finder ikke 
det overordnede helhedsgreb stærkt nok til at kunne danne 
grundlag for en udvikling af området. Dommerkomitéen vil 
dog gerne anerkende forslagets idérigdom til, hvorledes der 
også kan skabes et område med regional tiltrækningskraft.

Forslag F11/72927
Gårdklyngerne
Udført af:
Ruben Andersen, ophavsret

Forslagets vision er at disponere bebyggelsen, der rummer 
500 boliger, i 24 gårdklynger på den eksisterende natur og 
landskabets præmisser. Der bygges på plateauet på fladen, 
så skråningen mod mosen friholdes og gårdklyngerne er 
placeret taktisk, for at sikre gode udsyn og gode forbin-
delser til landskabet. Inspirationen hentes i de historiske 
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Interakltion: 
Forbindelse

Ankomst 
gang og 

cykel, mod 

Ankomst, 
gang og cykel 

Ankomst, 
Skovbrynet

Ankomst, 
Oplevelsesdalen  

Ankomst 
Søbyen

Parkering 
300 pladser 

Landskabszone 

Parkering 

Parkering 

Parkering 

Restaurant

Skovlegeplads 

Skovbryn 

Skovbryn 

Eng

Eventplads 

Wavegarden loop

Vådområde

Vådområde

Vådområde
Vådområde

Eng/mose 

Eng/mose 

Sø

Sø

Skovsø

Fuglekigger bro 

Skovsti 

Vådområde 

Fællessø

Fællessø

Fællessø

Fællessø

Fællessø

Bevaret overdrev 

Vådområde loop

Ankomst 
cykel 

Fællessø

Gård

Regnbed 

Regnbed 

Regnbed 

Regnbed 

Leg

Leg

Leg

Leg

Regnbed 

Genbrugs-
station 

Børnehave 
Høns 

Værksted

Gård

SØBYEN 

RESSOURCEHAVEN

SKOVBRYNET

OPLEVELSESDALEN

Mose/Sø

Energi høst - vind

Læringsrum 

Frugthave 

Bistæder 

Ferie hytter 

Udsigtstårn

Bar/kiosk

Bar/kiosk

Græs 

Strand
Skate park 

Børnepool 

Ude gym 

Cowork/ hotel 

Pump track 

Adgangsvej 

Cykelrute 

Parkering
60 pladser  

Skovbørnehave legeplads
Legeplads i skoven, der både kan 
anvendes af børnehaven i dagtimerne 
og alle andre i fritiden 

Surfing Pool
Surfing for alle aldre og alle 
niveauer. Isbane om vinteren  

Mountainbike track
Mountainbane i forskellige 
sværhedsgrader på skovens 
skrænter 

Feriehytter
Overnatningsmulighed i 
naturen  

Sportsbaner 
Forskellige muligheder 
for holdsport i nærhed til 
boligområder   

Kurrateret natur
Energi- og madproduktion. 
Uddannelseshave med fokus på  
udelæring

Mulighed for fremtidig 
bebyggelse 

Energi høst - sol

Energi høst - sol

Energi høst - sol

Adgangsvej 

Adgangsvej 

Parking  
Armeret græs 
permeabel belægning 
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BEBOET NATUR 
I midten af det smukke kuperede 
istidslandskab, med sine betagende 
udsigtspunkter, åbne marker, dybe dale, 
enge, moser og småsøer, danner Kildedal 
Nord rammer for et unikt nyt fællesskab 
- et forgangseksempel, kendt for sine 
bæredygtige løsninger. 

Visionen er at skabe et innovativt 
område, hvor boliger, sundhed, udeliv 
og fritidsaktiviteter inkorporeres i 
den karakteristiske natur og det 
bakkede terræn – en destination, 
hvor idealet om en sund livsstil 
er integreret i alle aspekter af 
designet. 

Med inspiration i stedets 
iboende potentialer, stræber 
vi mod at lade sitet guide 
designet. Vi foreslår at 
forbedre og videreudvikle 
den eksisterede skov 
og lade den sprede sig 
ud som fem fingre der 
definerer fire zoner for 
bebyggelsen. 

Hver zone fungerer som en individuel 
enklave - en øgruppe forbundet af 
skoven. Den direkte nærhed til naturen 
tilbyder spændende oplevelser og 
fritidsaktiviteter, for både beboere og 
besøgende, med høje standarder 
indenfor bæredygtighed og 
arkitektonisk kvalitet. 

Kildedal Nords unikke 
identitet, baseret på 
naturoplevelser 
og sundhed, har 
som ambition at 
blive det mest 
attraktive, 
klimaneutrale 
boligområde 
i Danmark, 
den bedste 
destination 
for familier 
og outdoor 
sport.
Kort sagt: 
Danmarks 
bedste 
destination 
for post-covid livet.  

Vision for Kildedal Nord 90125

INTEGREREDE NATURKOMPONENTER 

A1 1:2500

Co-working:
1,500 sqm

Housing
Housing: 20000 sqm 
(200 dwellings)

Housing
Housing: 30.000-40.000 sqm 
(300-400 dwellings)
Parking: 450 spaces
Unit 100m2

Leisure Nature 
Nature playground
Mountain bike trail
Street food
Skate park
? Fire pit ?
Sauna
Winter swimming

Holiday accommodation:
minimum 3,000 sqm 

(60-80 units)
Unit 50m2

Wavegarden
Wavegarden cove: 22.000 sqm
Technology: 125 sqm
Maintenance building: 200 sqm
Service room: 50 sqm
Administration: 700 sqm
Restaurant / café
Spectator seating
Parking: minimum 200 spaces

LEISURE AND 
HOLIDAY ZONE

RESIDENTIAL
ZONE

CENTRE

RESIDENTIAL 
ZONE

NORTH

PRODUCTIVE
LANDSCAPE

BELIGGENHED OG VISION 
Forestil dig, et sted i Danmark, hvor du, i stedet 
for at flyve til et eksotisk land, kunne tage s-to-
get fra Hovedbanegården og være fremme på un-
der en halv time. En destination med surfing- og 
outdooraktiviteter, hvor du kunne opleve de sam-
me kvaliteter i form af afslapning, afkobling og 
muligheden for at genfinde et sundt mindset. På 
fingerplanen, er Kildedal Nord placeret på midten 
af Frederikssund-fingeren, næsten som en ring der 
gifter København med Frederikssund, og Øresund 
med Roskilde Fjord. Den optimale beliggenhed, 
der med sin egen s-togsstation, gør det muligt for 
Kildedal Nord at blive en ekstraordinær destination 
der tilbyder et væld af oplevelser for alle aldre.

MÅLSÆTNINGER
Egedal Kommune har en beundringsværdig drøm 
med en modig vision, formuleret i fem delmål: 
1.   Være et bæredygtigt og klimaneutralt lokal-
samfund af høj kvalitet.
2.  Rumme varierede boformer og boligtyper for 
alle aldre.
3.  Sikre gode rammer for fysisk aktivitet og nære 
fællesskaber med let adgang til naturen.
4.  Sikre at natur og bebyggelse er integreret og til-
sammen skaber en helhedsoplevelse.
5.  Tilbyde oplevelser og fritidsaktiviteter, der bi-
drager til områdets særlige identitet og regionale 
tiltrækningskraft.

FEM SKOVFINGRE  
Vi lader sitet guide designet og lader den iboende na-
tur udvikle sig organisk, gennem en responsiv og an-
svarlig tilgang, hvor fremtiden tager udgangspunkt i 
eksisterende forhold, og stræber mod at skabe værdi 
for fremtidige generationer. Den fundamentale hjør-
nesten og udgangspunktet for designet, er ideen om 
udspredelsen af fem skovfingre. Vi foreslår at forøge 
det centrale skovområde og lade det vokse ud over 
sitet. Imellem de fem fingre, opstår fire lommer, fire 
udviklingszoner omkranset og beskyttet af naturen. 
Vi foreslår at genrejse skoven på sitet og skånsomt 
sammenflette habitater og rekreationsaktiviteter, så 
der opstår bæredygtige synergier mellem brugere og 
naturen.  

NATURNÆRE BOFORMER OUTDOORDESTINATION MERE NATUR VANDHÅNDTERING 
Formsproget i Kildedal Nord bebyggelsen følger 
naturens formsprog, landskabets karakter 
og manifesterer sig i sammenkoblingen med 
naturen. Den organiske bebyggelse rejser sig 
fra landskabet og rodfæster sig i naturen og den 
integrerede bæredygtighed. Projektet prioriterer 
først og fremmest skoven og de fælles udearealer. 
Bygningerne lægger sig ind imellem disse og bebor 
de overskydende kiler mellem naturrummene. 
Fællesarealerne skaber plads for fællesfaciliteter 
såsom supermarked, urtehaver, børneinstitution, 
legepladser eller et lokalt genbrugscenter.

Gennem en regenerativ tilgang, stræber vi mod at 
give mere tilbage til naturen end vi tager.   Landskabet 
er projektets essens og DNA. Topografien skaber 
et naturligt varieret landskab med marker, skov, 
eng og moser. Ved at bevare og bygge videre på 
eksisterende naturtypologier, skabes nye levesteder 
for både dyr og mennesker, hvor biodiversitet og 
naturoplevelser går hånd i hånd. Dette skaber et 
robust og sammenhængende landskab. Udbygningen 
af naturområderne gør at området får en betragteligt 
højere biofaktor (fra ca. 0.5 til 1.3) og biomasse, 
hvilket ikke kun påvirker området selv, men klimaet 
generelt, fordi vi planter en CO2 bank/CO2 opbevaring

Kildedal Nord giver mulighed for et væld af oplevelser 
– et outdoormiljø med surfing i centrum. Surfing-
poolen er opdelt i fire områder med forskellige 
bølgestørrelser der matcher behovet fra alt fra 
begyndere til professionelle. Skoven lægger sig som 
et omkransende element omkring surfing området, 
hvor små hytter tilbyder overnatningsmulighed 
midt i naturen. I de omkringliggende skovområder 
findes mulighed for klatring, skovlegepladser, 
bål, fuglekiggertårn, og mountainbikeruter. Ved 
at gøre de nye landskabsområder tilgængelige 
for alle, bliver naturen i Kildedal et udflugtsmål 
og et multigenerationelt samlingspunkt, hvor nye 
fællesskaber kan opstå.

Gennem naturbaserede løsninger, integreres van-
dets kredsløb som en central del af designet. Stra-
tegisk placerede regnvandsbede og bassiner, hvor 
vandet håndteres lokalt, gør at vandet forsinkes og 
overbelastning af kloaker og Værebro Å-systemet 
undgås. På denne måde integreres robusthed, der 
gør området i stand til at møde fremtidens udfor-
dringer ift. klimaforandringer og ekstremvejr med 
fx skybrud, oversvømmelser og længerevarende 
tørkeperioder. Vandet bliver til en ressource, der 
vander vegetationen i området og bidrager til en 
øget biodiversitet, habitater, naturoplevelser og 
merværdi. 

For at reducere CO2-udledningen, vil hele byområ-
det Kildedal Nord blive understøttet af en energi-
park, hvor 2800 solceller og 26 vindmøller tilsam-
men producerer ca. 6.4 GWh elektricitet/år – nok til 
at dække hele bebyggelsens energibehov. Det er 
ambitionen at alle bygninger bliver Net Zero Energi 
Bygninger (NZEB - de ikke bruger mere energi end 
de selv (eller byområdet) kan producere). Jordvar-
meanlægget trækker varme op af jorden i vinter-
halvåret til opvarmning i vinterhalvåret og køling 
om sommeren. Wavegarden-varmepumpen, vil 
fungere på samme måde, så surfing-området der-
ved også vil kunne fungere som skøjtebane.

Kildedal Nord bliver et moderne byområde hvor 
adskillige bæredygtighedsstrategier smelter sam-
men til et holistisk design med bæredygtighed i 
centrum. Skoven skaber læ og habitater for f.eks. 
hjorte og engarealerne forbedrer levevilkår for vil-
de bier og andre insekter. Naturen stimulerer den 
sociale bæredygtighed, hjælper med dannelsen 
af nye fællesskaber og forbedrer folks psykiske- 
og fysiske sundhed. Energiparken forsyner hele 
området med vedvarende energi, plus at den kan 
fungere en destination, med små haveforeninger 
eller nyttehaver, hvor man selv gror og høster sine 
grøntsager imellem vindmøller og solceller.  

BÆREDYGTIGHEDVEDVARENDE ENERGI

BomiljøDestinationsskabelse Vandets kredsløb Bæredygtighed og naturressourcer Reducér - Genbrug - GenanvendLandskabsoplevelseAdgang og grøn mobilitet Konkurrenceprogrammet og kommunens vision 

2. VARIED HOUSING
FOR ALL

2.  Rumme 
varierede boformer 
og boligtyper for 
alle aldre.

1. CLIMATE NEUTRAL
COMMUNITY

1.   Være et bæredygtigt 
og klimaneutralt 
lokalsamfund af høj 
kvalitet.

Design Koncept 

3. ACTIVE
COMMUNITIES

3.  Sikre gode rammer 
for fysisk aktivitet og 
nære fællesskaber med 
let adgang til naturen.

4. INTEGRATED
NATURE AND
BUILDINGS

4.  Sikre at natur og 
bebyggelse er integreret 
og tilsammen skaber en 
helhedsoplevelse.

5. SPECIAL 
IDENTITY

5.  Tilbyde oplevelser 
og fritidsaktiviteter, der 
bidrager til områdets særlige 
identitet og regionale 
tiltrækningskraft.

25minutter

25minutter

25minutter

CPH Airport 
25minutter

FREDERIKSUND

KØBENHAVN ROSKILDE
FJORD

ØRESUND

Eksisterende 
skov 

Udviklings-
zoner 

Udvidelse af 
skoven 

BOLIGER FOR ALLE 
Uanset livsfase, funktionsniveau eller livsstil, findes der mulighed for at bo og have en bæredygtig livsstil i 
Kildedal Nord. Området tilbyder et bredt udbud af boligtypologier, uanset om man drømmer om at være del 
af det større fællesskab eller om at have sit eget. Den centrale zone er dedikeret til 400 nye lejligheder og 
rækkehuse, der alle er placeret så de har et fælles gårdmiljø på den ene side, og direkte adgang til naturen 
på den anden. Det bliver derved muligt, at få det bedste fra to verdner og leve bæredygtigt, uden at gå på 
kompromis med livskvalitet.

SKOVEN 
De nye skovområder skaber rammer for biodiversitet og dyreliv og opsætter hovedprincipperne for 
Kildedal Nord. Ved at integrere rekreations- og fritidsaktiviteter i skoven, styrkes den overordnede tematik 
omhandlende fysisk- og psykisk sundhed. Produktionslandskabet er både med til at producere energi og 
mad, men bliver også en læringsplatform, hvor børn og voksne sammen kan lære om planetens ressourcer 
og hvor de ting vi tager for givet i hverdagen kommer fra. 

ET STILLE STED I NATUREN 
I Kildedal Nord findes der plads til ro og afslapning. Her findes små hytter i naturen, hvor man kan komme 
på afstand af hverdagen og storbyens larm, og lade op i naturskønne omgivelser. Man kan ligge i sengen og 
se brisen i trækronerne og høre regnen på taget, lave et bål eller se stjernerne og dele skoven med dyrene. 
At være ude i naturen giver os energi, mindsker stress og øger vores mentale sundhed, samt mindsker 
afstanden mellem mennesker og gør vejen til nye sociale fælleskaper kortere.

DET BEDSTE STED AT BO EFTER COVID
Mange drømmer om at bo tæt på naturen uden at give afkald på bylivets kvaliteter. Drømmen om at flytte 
ud af byen og finde en naturgrund har rodfæstet sig i mange, og i Kildedal Nord kan den blive til virkelighed. 
Det nordlige boligområde består af fritliggende boliger, der alle lægger sig omkring mindre engområder, hvor 
regnvand samler sig og danner små søer. At se vejret og have adgang til naturlige udemiljøer giver glæde i 
hverdagen. I forbindelse med COVID, er vi alle blevet mindet om, hvor stor en betydning vores bo-miljø har 
for vores livskvalitet.

VÅDOMRÅDER 
De integrerede LAR-systemer, løser ikke kun praktiske problemer, men er også med til at skabe merværdi 
og naturoplevelser. Vådområderne bidrager ikke kun med biodiversitet, men også er også med til at skabe 
udendørs læringsmiljøer og herlighedsværdi. Naturområderne inviterer natur- og outdoor elskere til Kildedal 
Nord og giver mulighed for div. rekreative aktiviteter; en løbe- eller gåtur, være på opdagelse og se naturen, 
mountainbike, lave et bål - kun fantasien sætter grænser!

FREMTIDENS OUTDOOR-DESTINATION 
Kildedal Nord er et sted hvor udelivet bliver en aktiv del af hverdagen. Uanset om du er til surfing, vandring, 
mountainbike, eller skøjteløb, findes der muligheder og oplevelser i Kildedal. Et multifunktionelt program 
inviterer en bred gruppe af brugere og giver mulighed for en aktiv livsstil året rundt. Spændende oplevelser 
for både besøgende og lokale skaber en stærk identitet og en destination for hele Sjælland.

SKOVBRYNET SØBYEN

BYGNINGSVOLUMEN 
LANGS OMKREDSEN 

MAKSIMER OMKREDS FORBINDELSE
PORØSITET 

Traditionel organisering         vs.

Vindenergi       

Solenergi 

Jordvarme

Traditional housing development          vs.

Det centrale område:  

Organisk organisering 

Det centrale område Skoven skubber ind

OVERORDNET SITEPLAN 1:2500

RESSOURCEHAVEN 

FERIEBOLIGER 

BEVAREDE LANDSKABER 

SURFINGOMRÅDE

Skoven er det centrale motiv for hele området. Skoven omfavner alle aspekter af fremtidens destination og giver mulighed for en givende og sund sameksistens for alle

ET STED FOR ALLE 

Et moderne boligområde med  nærhed til naturen, der giver mulighed for en aktiv livsstil. 

POST-CORONA LIVET

Kildedal Nord er designet som en destination der henvender sig til det moderne og sunde familieliv.

Hytter i skoven giver mulighed for at komme ud af byen og nyde livet i det fri.

SKOVEN 

DANMARKS BEDSTE OUTDOORDESTINATION 

Forslag F9/90125 – ”Beboet natur”
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TOPOGRAFI OG LANDSKAB
Stedets særlige topografi og terræn giver en unik 
mulighed for at indtænke bygninger som forskyder 
og indskriver sig med forskellige variationer i det 
kuperede landskab.

Bebyggelserne orienteres efter 3 hovedretninger 
for udsyn i landskabet; syd, vest og nordvest, 
og danner tilsammen en åben kant om områdets 
slette, og en overgang mellem by og land(skabet).

Højderyggen (+19 m og over) friholdes for 
bebyggelse og anvendes i stedet som et 
attraktivt og rekreativt sted med små indbyggede 
opholdssteder og de bedst mulige udsigtsposter til 
det omkringliggende landskab. 

Disse er både oplevelsestilbud for områdets 
beboere såvel som besøgende udefra.

Med afsæt i tidligere forslags studier af 
regnvandshåndtering, foreslås der 3 nye søer til 
regnvandsopsamling og -forsinkelse på sletten, for 
fremtidigt at aflaste Værebro Å. 

Stedets topografi gør at regnvandet naturligt vil 
sive mod lavområderne, så der indtænkes desuden 
i bebyggelsen, at hver gårdklynge kan opsamle 
regnvand til lokal genanvendelse, foruden afledning 
gennem ny rørlægning under vejforbindelsen.

IDENTITET OG KULTURHISTORIE
Med afsæt i områdets historiske landsbysamfund 
og herre- og enkeltgårde beliggende i det åbne 
landskab, planlægges de fremtidige boliger som 
24 selvstændige gårdklynger.
De placeres primært langs skrænterne, så de kan 
orientere sig ud mod landskabet.

Som ved en landsbys struktur danner gårdklyngerne 
tilsammen en bygade, hvor en større grad af tætte 
uderum og daglige møder opleves i lokalsamfundet.

Bag bygaden findes den grønne midte, som 
er mere tæt bevokset med forskellige arter af 
blomster, planter og træer, og  med en højere grad 
af biodiversitet.

Den enkelte gårdklynge organiseres ortogonalt 
ligesom hos de traditionelle gårde, men opdeles i 
mindre længer som forskydes let. 
Dette skaber uderum med flere variationer, kanter 
og nicher end én lang facade, og muliggør også en 
bedre tilpasning til terrænets koter.

De indre gårdrum skaber fælles og lokale 
uderum med definerede afgrænsninger til alle 
gårdklyngernes beboere. 
 
Her kan en større grad af privathed opleves 
afskærmet fra det åbne landskab, med mulighed 
for at plante nyttehaver og lignende.

INFRASTRUKTUR OG MOBILITET
Bygaden fungerer som en loop-forbindelse rundt til 
alle områdets boliger.
Den kobler sig på Kalveholmvej og etablerer en ny 
indgang via Knardrupvej ved Jungshøjvej. 

Vejadgangen til Langagergaard ændres en smule, 
da en lille sidste del af Kalveholmvej omlægges. 
 
Ved at holde biltrafikken og parkering langs loopet, 
ved undtagelse af Kalveholmvej, kan den grønne 
midte såvel som det åbne landskab friholdes til 
gående og cyklister. 
På den måde kan asfaltering og mængden af 
anlagt vej også minimeres, og undgå at forstyrre 
landskabet, skrænterne og den grønne midte.

Langs loopet og på tværs ved områdets indkørsler 
etableres cykel- og gåstier med hård belægning, 
som også kobles på en fremtidig cykel- og gårute 
til Knardrup og Kildedal St. 

På tværs af området og landskabet laves 
forbindelser for gående i form af trådte og/eller 
bløde stier, der tilbyder daglig aktivitet i form af de 
nemmeste måder at bevæge sig frit rundt i området 
uden forstyrrelser og trafik.

Motivationen for at være fysisk aktiv fremmes ved 
at prioritere naturoplevelser som en integreret del 
af den daglige mobilitet i Kildedal Nord.

FASEINDDELINGER OG PROGRAM
For at opnå den mest strategiske og bæredygtige 
byudvikling skitseres her en overordnet 
faseinddeling for udvikling af Kildedal Nord:

1. Beplantningen langs den grønne kant og midte indtænkes 
og igangsættes inden bebyggelsen. Mellem hver gårdklynge 
anlægges der også en lille lund af træer. I den nordlige del 
påbegyndes omdannelsen fra landbrugsjord til naturområde.

2. Et natur- og fritidscenter etableres i den nordlige del uden for 
byzonen med henblik på at kunne blive en attraktor for dem som 
besøger naturen i området, såvel som at tilbyde undervisning 
og rekreativ læring til skole- og daginstituionsbørn.

3.1 / 3.2. De første boliger bygges i to etaper sammen med 
daginstitution og fælleshus i den eksisterende byzone.  
Mod Knardrupvej indrettes henholdsvis materiale- og jorddepot 
for at minimere transport og kørsel.
Efter 1. etape påbegyndes bearbejdningen af højderyggen med 
ny beplantning, stier og udsigtsområder.

4. De sidste boliger udføres i den nye byzone, hvor grænsen 
stopper syd for Rolandsgård.

Som del programmet for de fremtidige boliger 
foreslås områdets daginstitution og fælleshus i 
den grønne midte af bebyggelsen med adgang via 
Kalveholmvej. Her kan også findes legepladser og 
opholdsområder i det grønne ved regnvandssøerne.

Langs den grønne kant etableres der sportsbaner, 
en række mindre baner foruden en materiale- og 
genbrugsstation for (nær)områdets beboere.

BOLIGTYPER OG PROGRAM
Bebyggelsesplanen består af 24 gårdklynger i 5 
forskellige kompositioner, og indeholder i alt ca. 
500 boligenheder.

1 gårdklynge indeholder ca. 4.750 m2 brutto, 
hvoraf ca. 4.000 m2 gælder for boliger. 

Boligtyperne og -former kan variere mellem 
gårdklyngerne, og antallet er boligenheder vil typisk 
være 20-22, afhængig af sammensætningen. Til 
hver gårdklynge hører der indbyggede skure og 
(værksteds)lokaler til, foruden fælles affaldssortering.

I det viste eksempel findes der 22 boligenheder, 
hvoraf 1 er et mindre bofællesskab på ca. 580 m2 
med ca. 10 private værelser.

Der er desuden 5 ejerboliger på ca. 180 m2 hver 
og 16 leje- eller almene boliger på ca. 100 m2 hver. 

Boligenhederne forestilles at præfabrikeres som 
enten rumstore moduler eller fladeelementer, 
hvilket gør det nemt og fleksibelt at sammensætte 
en gårdklynge efter det ønskede behov.

Husenes maks. højde er 8 m over terræn, med 2 
plan der forbindes med egen indre trappe.

LIVET I EN GÅRDKLYNGE
Udsnit: isometrisk tegning med ¼m terrænkoter i 1 : 250

HELHEDSPLAN FOR KILDEDAL NORD
Situationsplan i 1 : 2500

ADGANG OG BEVÆGELSE
Hovedadgang til boligerne sker fra det omsluttende 
gangareal (i sten eller fliser) der løber hele vejen 
rundt om gårdklyngens yderside, følger terrænet 
og ned/optrapper hen mod de boliger som er 
beliggende lavere eller højere.

Denne mødes med hovedloopet for hele området, 
og danner således en skærmet bagside væk fra 
det åbne landskab eller den grønne midte.

Det er her at gårdklyngens bilparkering (med 
ladestandere), cykelparkering og dagrenovation 
er indrettet for at mindske forstyrrelse og trafik ud 
mod landskabet og naturen. 

Det åbne landskab forbindes på tværs med mindre 
trådte stier, og tænkes tilvokset med lyng, enggræs, 
vilde blomster og lignende, der ikke visuelt blokerer 
udsynet, og som er med til at friholde det kuperede 
terræn med de tæt/lave bebyggelser.

Regnvand udledes via den asfalterede hovedvejs 
profils afløb, og regnvand kan desuden også 
nedsive ved de permeable belægninger i 
parkeringsområderne. 

FÆLLESSKAB OG GÅRDRUM
Hver gårdklynge danner et indre fælles gårdrum, 
der forbindes via et trædæk langs facaderne som 
en lille terrasse, hvor beboerne kan gå direkte 
ud fra deres bolig via små nicher i stueplanet.   
 
Afhængig af landskabets forløb og boligens 
placering kan man enten træde direkte ned fra 
trædækket på gårdrummets overflade eller benytte 
de små trapper og ramper.

Gårdrummet indeholder et grønt uderum med 
nyttehaver til beboerne, og tilbyder plads til det 
lokale fællesskab, som er mere afskærmet både i 
forhold til det privat/offentlige men også vind/vejr.

Tagets envejshældning gør det også nemt og muligt 
for hver gårdklynge at opsamle regnvand i tanke til 
eget brug, f.eks. vasketøj, toilet og afvanding.

På facaderne er stueplanet den mest åbne og 
aktive del med de største vinduer, hvor den 1. sal 
er mere afskærmet med smallere vinduer. 
Boligernes taghældning orienterer sig sådan, at 
det er mod gårdrummet, at er rummene på 1. sal 
højest, og giver mulighed for at indrette hems og 
lignende.

NATUR OG BEPLANTNING
Den fremtidige bebyggelse i Kildedal Nord 
udformes i samspil med den eksisterende natur og 
det karakteristiske landskab, hvor disse friholdes 
mest muligt fra (visuelle) indgreb og forstyrrelser.

Den beskyttede natur i lavområderne fastholdes 
som et grønt bælte vest om byudviklingen hvor 
kun trådte stier skaber forbindelser langs med 
områderne og uden for Kildedal Nord videre mod 
Knardrup og Værløse.

I den nordlige del friholdes arealet stort set for 
bebyggelse således at det åbne land kan blive en 
integreret del af den ydre grønne kile i Fingerplanen. 

Langs den østlige grænse ved Knardrupvej udvides 
og fortættes den grønne kant med træer og 
beplantning, i en fremtidige  gå- og cykelforbindelse 
mod Knardrup, Frederikssundruten og Kildedal St.

Den eksisterende beplantning ved de to gårde 
bevares, og der anlægges en stor grøn og frodig 
midte for byområdet omkranset af bebyggelserne.

Skråningerne mod slugten/lavområderne såvel som 
den lille højderyg og den nordlige del, friholdes for 
træer og bebyggelse således at det markante terræn  
og de landskabelige træk understøttes mest muligt, 
og at stedet opleves som en større helhed.
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landsbysamfund og gårde. En ringgade betjener alle boliger 
og indeholder parkering. Gårdklyngerne danner et indre 
grønt rum, en midterzone, der friholdes som et fritvoksende 
naturlandskab med daginstitution og fælleshus integreret. 
Offentlige sportsbaner placeres mod øst ud til Knardrupvej 
og skal tiltrække gæster udefra. Der foreslås et kultur/fri-
tidscenter vest for mosen. 
Alt byggeri foreslås udført i præfabrikerede boksmoduler 
for at billiggøre. De enkelte klynger kan indeholde blandede 
ejerformer, ejer, lejer og bofællesskab.
Dommerkomitéen anerkender ambitionerne, men finder 
dog ikke det samlede greb tilstrækkelig overbevisende.

Forslag F12/15090
Vi bor i Kildedal
Udført af:
Jan Bille, ophavsret

Bebyggelserne placeres overvejende i den centrale del af 
området på det kommunalt ejede areal. I den nordlige del 
foreslås udlagt et mindre antal jordbrugsparceller. Forsla-
get angiver ikke det samlede antal boliger. Der foreslås 
et cirkelformet Klimaværksted indeholdende børnehave, 
naturskole, udsigtstårn, café, værksteder og overnatnings-
muligheder for at tiltrække gæster udefra, som et uformelt 
regionalt mødested.
Det foreslås at anlægge et større sti-og brosystem der fører 
til Kildedal Station.
Forslaget ønsker stor grad af fællesskab og indeholder flere 
gode idéer til vandhåndtering og en indlevet beskrivelse 
af hvordan et fællesskab kombineret med et ønske om et 
mere bæredygtigt liv, på sigt kan udfoldes i Kildedal Nord.
Dommerkomitéen finder dog ikke, at det fysiske helheds-
greb er tilstrækkelig robust som grundlag for en udvikling af 
området.

Forslag F13/22886
På Kanten
Udført af:
Christian Kuczynski MDL, ophavsret
Konsulent: Jakob Sandell MDL

Forslagets vision er at disponere hovedparten af de fore-
slåede 600 boliger på ’Kanten’. Det betyder, at boligerne 
overvejende placeres på tværs af koterne mod vest og syd. 
Hermed gives et meget stort antal boliger udsigt til natu-
ren. Husene falder så at sige ned af skråningen og under-
streger terrænets bevægelse.
Der foreslås en skovrejsning i midten på plateauet. Den-
ne indrammes af en bøjleformet vejstruktur, der betjener 
husene på ’kanten’. Parkeringspladser integreres i skov-
rejsningen. De to eksisterende gårde på plateauet bliver 
startskud og udspring for to små fortelandsbyer, der danner 
selvstændige klynger. Bakkebebyggelsen og engbyerne op-
deles af systemplantede træer og åbne enge. Der etableres 
en Natursti til læring og foreslås en cirkusplads i forbindelse 
med Kalveholmvej.

Forslag F12/15090 – Vi bor i Kildedal

Signatur

Eksist mose, sø og vådeng
Eksist skov
Ny skovbryn
Ny eng
Beboerhaver
Flyvestation Værløse
Hjortespringskilen
Jordskulptur
Boldbaner og heste

På kant. At give sig tid til umagen.
Stedets stærkeste træk tegner konturene for fremtidens småsamfund på kan-
ten af forstad. Ny by skal tegnes fra gammelt landskab.

Den mest umiddelbare læsning af grunden er hurtigt fortalt: En grøn slugt gennem flade marker. Det lyder ligetil, lidt kedelig oveni-
købet. Efter besøg på grunden bliver man klogere. Istidens gletsjere der moser sig igennem den fede ler; moser, vandspejl, bøndernes 
dræn og trækfugle i luften. Tænk sig; fremtidens byer lige her mellem ler og mudder! Vi ser byen folder sig ud på kanten mellem land 
og by, på kanten mellem eng og skrænt og på kant med vanetænkningen.

...Hvordan lukker vi op for vision? Hvordan mejsler man tanken ud i hovedet og ned på papir, ovenikøbet så andre kan se den? Hvor-
dan deler man den, hvordan beskriver man den? Det er røv svært; Man skal give sig tid til at gøre sig umage og så skal man håbe på 
lidt medvind på cykelstien.

Egedal Kommune har med Kildedal Nord Konkurrencen givet os lidt tid til umage. Vi har lukket døren på klem til vores dagligdag, vi 
har diskuteret, tegnet, og nu lander vi igen, forhåbentlig med mindst én fod på jorden. Det kunne have været bedre, mere præcist mere 
udfoldet, men vi håber at de store træk er penslet ud og modtageren vil lukke øjnene på klem for vores fejl og uvidenheder. 

Forslag til bebyggelsesplan for Kildedal  
Nærværende bebyggelsesplan er skabt til den åbne konkurrence for byudvikling 
i Kildedal Nord for Egedal Kommune i foråret 2022.

Kendingstal: 22886
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Aktionsforskning
ambitionernes virkelighed

Programformuleringen tegner de helt rigtige konturer for ny by. Det skal være båret frem af landskabet, det må ikke ligge unødigt pres 
på resourcerne, og det skal ske efter lige sociale spilleregler der tilgodeser en blandet beboerskare. Det kan vi lide. Vi ser det som en 
levende stykke aktionsforskning hvor der både handles i det små og tænkes stort på samme tid.

Vi har forsøgt at tegne løse rammer for det hverdagsliv der skal udspille sig mens stedet tager sin tid. Der skal tænkes langsigtet. Først 
med natur-beskyttelse af de eksisterende kvaliteter i mose og skovbryn, dernæst natur-genopretning på de opdyrkede marklodder og 
til sidst by-opretning i kanterne mellem de rum der opstår mellem det der beskyttes og det der tilføjes.

slugt, flade og skovbryn Forslaget bebygger bakken mod slugten, på den ene side, og fladen på den anden. To forskel-
lige bebyggelsesstrategier der sammenføjes med et nyt skovbryn på bakkekammen. Infrastruktur og bevægelse sker langs og igennem 
det nye skovbryn, der fungerer som rumligt pejlemærke i byen. Bakken mod slugten på den ene side af skovbrynet; fladen og engene 
på den anden.

Bakken Bebyggelse på bakken foregår på terrænnets betingelser; der bygges i faldende længder ned mod mosen. Boligstokkene 
kiler sig ned på tværs af terrænnet og understreger terrænnets fald. Kig mellem stokkene fritholdes, natureng podes ind mellem byg-
ningerne og søger at smelte dalen og siderne sammen.  

Fladen På fladen fortætter vi omkring de to eksisterende gårde. Gårdene bliver startskud og udspring for to små fortelandsbyer. 
Eng, skov og hestefold opdeler boligområderne i mindre dele. Fortelandsbyerne tegnes omkring mindre firkanter, eller ”gårdlænger” 
der gentager de eksisterende gårdes skala og gårdanlæg med rækkehuse og etageboliger. Her bygger vi i samme terrænkote, og det er 
den umiddelbare nærhed til eng og skov, samt det lokale sammenhold i gård og forteby, der skal understreges.

Mellem husene
De store rammer tegner byens kvaliteter. Landskab før bygning, sammenhæng 
før detalje.

stort og lille Både bakkebebyggelsen og engbyerne opdeles af systemplantede træer og åbne enge. Forslaget søger at skærme 
af mellem klynger af varierende størrelse, for at udvide din forståelige by-enhed, lidt større end egen husstand. Langt hovedparten 
af boligerne tegnes som en del af en boligstang, hvor man både deler facade, indgangsparti og tagudhæng med en nabo. Samtidig er 
man del af en større boligklynge på 30-40 enheder. Mellem klyngerne placeres beboerhaver, læhegn eller skovbryn. Samtidig danner 
klyngerne tilsammen et større område (bakke, skov eller eng); altid som en del af en sammenhæng. Det store hænger sammen med 
det lille.

Det vilde og det forfinede Naturen i forslaget skal ikke forståes som udelukkende vild natur. Forslaget dyrker forskel-
lene mellem det vilde og det kulturelle. En række forfinede natur pejlemærker opdeler området i mindre. Overskudsjord fra byggeriet 
bruges til at skabe to terrænskulpturer, én i hver ende af slugten der spænder dalen ud mellem sig. I bakkerne anlægges geotermiske 
slanger der skaber strøm fra temperaturforskel i jordlagene. 9 meter master opstilles i cirkulær formation mod den ene jordskulptur. 
For enden af masterne placeres solcellepaneler. Energiproduktion, mødested og pejlemærke i et skulpturelt landskabeligt sammen-
hæng. Kontrast til denne: den bevarede mose for enden af bakken.    

tILGÆNGELIG  MOSE
For at skabe forståelse og læring omkring naturen, etableres der en ”natursti” langs med mosen 
med opholdssteder og infopunkter langs med ruten.

Reference: Port og indang i Dianas Have, 
arkitekt: Vandkunsten.

Portene skaber skrå forbindelser gennem 
bebyggelsen.

Hvis facaderne bliver for lange 
åbninger vil de lukke for me-
get af for udsigten på tværs og 
gøre tilgængeligheden svær. 

Bygningshøjderne kan enten 
følge terrænnet fald eller holde 
fast overhøjde. 

tILGÆNGELIGHED MELLEM BOLIGER
Mellemrummene mellem rækkehuse og portene i boligstænger sørger for der altid er en fuldt 
tilgængelig adgang til boligerne.  Ved at gå skrådt ned af bakken istedet for direkte mod højdekur-
verne skaber vi altid en alternativ rute til barnevogn eller rolator. 

BYGNING I LaNDSKaB
Den måde bygningen møder terrænnet på kan enten forstærke eller mildne 
indtrykket af bakkens hældning. Faldende højder skaber kig henover hustage. Fast 
taghøjde forstærker fornemmelsen af terrænspring.

BEBOERHaVER
Beboerhaver mellem boligklyngerne giver beboerne mulighed for at have sin 
egen have tæt på. Helt op ad bygningen er forbeholdt natureng og træterrasse.

HELåRS KOLONIHaVER - MINIBOLIG
Rygtet siger det nærmest er umuligt at blive skilt i Værløse og Måløv, 
fordi der er så langt til nærmeste tilgængelige lejebolig uden venteliste!

Vi foreslår at overveje at oprette nogle minimalboliger (d.v.s. boliger 
mellem 30-50 kvadratmeter) som fritstående helårs kolonigrunde. Man 
lejer grunden af kommunen ligesom i havebyerne Mozart og Frederiks-
høj i Sydhavn. Giv en chance til dem der ikke passer ind i kernefami-
lien.

I vores udformning er vi blevet voldsomt inspireret af CTHs haver i 
Nærum, men mindre shapy kan også gøre det.
 

aKtIV SKOV
Skovbrynet langs med eng og skrænt er aktiv på flere 
måder. Det er her broderparten af parkering foregår i 
lommer mellem træerne. 

Samtidig udnytter vi også terrænet til at skabe lavninger 
til regnvand fra området midt i skoven. Her vil rødel pil 
og bregner trives med årene, og skoven få en eventyrlig 
fugtig karaktér.

At plante en skov er en langtidsinvestering. Man bør 
starte med at læse Anders Busses artikler og satse på 
små hurtigvoksende pionérarter ...og samtidig ikke være 
bange for at vente 10 år inden det ligner noget.

MatERIaLER - BYGNING
Facade materialer som tyndplade, træfiber eller bræddebeklædning. 
Udtrykket skal ikke slå for meget væk fra omgivelserne og være produceret 
uden store resourceomkostninger. 

1
Natursti her som hævet træbro. Udføres i diskrete naturmaterialer som ubehandlet 
træ på skruefundament. Broen er designet for nem adskillelse.

2
Naturstien løber umiddelbart helt tæt op ad boligerne på pæle. 

Referencebilleder for simple trækonstruktioner i 
landskabet.

Beboerhaverne kan være lidt af hvert. Det er her folk kan sætte de-
res eget præg, gå sammen et par stykker og byde ind på et lod eller 
to. Haverne falder i bløde terrasser ned af bakken og skaber gode 
udkig. 

1 Drivhus
2 Bænke og siddepladser
3 Juletræ bed
4 Dyrkningshave og stenovn
5 skrammellegeplads 

Minimalboligerne bygger man indenfor sin rundekolonihave. 
Folk bor i husene fast hele året. Dette er en billig bolig man kan 
leje eller købe sig ind i en andelsforening med stram regulering 
på prissætningen.

1 Hus
2 Have

Plads til store udendørs begivenheder 
som cirkus, marked, store vejfester eller 
lignende.

Vi har diskuteret om det kunne være en fordel 
at lade vand løbe til mosen, så længe man har 
styr på vandkvaliteten, men vi forstår at der er 
udfordringer ved dette.

Vi har placeret parkering og 
vejbane således for at mini-
mere krydsninger mellem 
bløde trafikanter og bilister.

Vand opsamles selvsagt fra 
hustage og bruges rekreativt 
i byrum og til husholdning om 
muligt.

De små karreer er omkranset af en hoftehøj mur der 
markerer skellet mellem gårdrum og offentligt rum, 
og sørger for ungerne ikke stikker af.

Eksisterende vej bevares 
og udbygges efter behov

Jorddepot og landskabs-
skulptur i baggrund. Solcel-
ler integres i jorddepotet. 
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EVENtYRLIG ENERGI
Vi skal finde nye måder at integrere energiproduktion især i de mere rurale 
bysamfund. Solcelle paneler behøver ikke at blive placeret i endeløse rækker 
på dårlig landbrugsjord. På Kanten vil vi bruge solpaneler i sammenhæng med 
jorddepotet for at skabe en pejlemærke der kan bruges til noget.  Udsigtspunkt, 
energiprodution og genbrug af byggejord i én. 

Gennemgående træk:
projektet søger at styrke de eksisterende kvaliteter ved stedet og pode dem 
ind i en frodig vision for et småsamfund på grænsen mellem forstad og LaND.
De eksisterende kvaliteter på stedet har at gøre med de lange kig, henover morænelandskabets småbakker. Mindre beplantninger, 
hegn, skov, mose.  De mindre bysamfund i Søsum, Flyvestation Værløse, Bringe, Jonstrup danner den sociale kimplante for opgaven; 
Et småsamfund med højt til loftet, til både store og små, unge og gamle, med mere eller mindre på friværdien.

Den skønneste by mærkes
Den læses i landskabet på vejen dertil. Den ses i træerne og vandet mellem hu-
sene mens man er der. Den sætter sig i baghovedet og vil fortælles videre.

Den bedste måde at starte ny by på er at gøre sig bekende med stedets landskabelige udgangpunkt. Fremhæv de karakteristiske træk 
og land omgivelserne gøre arbejdet. Det er god by. Projektet tager sit udgangspunkt i det skønneste på stedet. I Kildedal handler det 
om slugten, fladen og de lange kig. Det er disse træk det hele handler om.

En Sammenkædet by
Det er ikke én slags by der tegnes, men en perlekæde af forskellige bytyper 
rundt i området. Med udgangspunkt i de to eksisterende gårde, går vi både 
”nedenom” til slugten, og ”ovenom” på engen.

Med og mod terrænnet.
Ved bevidst placering ”på tværs” af bakken, samt placering af faldende bolig-
volumner i terrænnet, skaber forslaget nye kontraster og overgange i området. 
understreger udsigten ”ned af bakke” ved at begrænse kigget på tværs. 

Grænse, port og det lille sted.
Forslaget åbner op for kig, ved at skærme af. Grænserne gennemhulles af hver-
dagens mødesteder og smøgpauser. Kig ind, kig ned, kig forbi.

Forslaget opererer med flere forskellige rumdannende elementer der skærmer, og derved skaber rum. Landska-
bets elementer har den fordel at de er bløde og gennembrydelige. De små nicher skabes i mellemrummet mel-
lem poplerne i alléen eller opgangsporten mellem bygningerne.

Planens lag

Plan 1:2500, roteret

Snit 1: 1000

Byggeri

Tallene er vejledende. Vi går overordnet 
set efter de 25 % fortætning, med cirka 
600 boligenheder som foreslået i pro-
grammet. Det kan opnåes i planen ved 
at gange vores bebyggede fodaftryk med 
2,5. Det vil sige en fordeling på fortrins-
vis 2- og 3 etagers bygninger.

Instutitionen placeres enten i en ombyg-
get Langagergård, eller som nybyggeri 
ved ankomsten til stedet syd.

Leisure faciliteter er placeret som fortæt-
ning omkring Rolandsgården.

Infrastruktur og 
byrum

Vi foreslår at anlægge en 
ny vej på toppen af bak-
ken der fordeler biler ind 
i området. Parkering fin-
des i lommer mod sko-
ven, renovation placeres 
i nærheden af parkering. 
En ny cykelrute træk-
kes nord-syd igennem 
området og forbinder de 
to eksisterende gårde.

Signatur

Gang og cykelzone
Cykelsti
Eksisterende vej
Ny fordelingsvej
Mulig ny vej

Parkering, 30 p
Renovation

Signatur

Eksist gård
Fritid
Instutition
Bolig eng
Bolig skrænt

Natur og pejle-
mærker i byen

Ny og eksisterende natur 
sammenflettes i området. 
Vi sørger at styrke det 
der eksisterer og skabe 
nye grønne pejlemær-
ker i området, både for 
beboere og besøgende til 
mosen.

Mose, slugt og lange kig. 
Kvaliteterne i området.

Hvis byudviklingen søger 
at styrke landskabets træk 
kan det ikke gå helt galt.

forslaget går ud på at skabe en ny ”kant” ved 
at placere bebyggelsen i overgangene mellem 
mose, eng og skov. byudviklingen ”glider” 

ud i landskabet fra de 
eksisterende gårde i 
området.

På tværs af højdekur-
verne bliver bygningern 
til at filter.

Naturen vokser ind mel-
lem stængerne.

En port, en indgang, Et 
skævt kig. En bænk

+
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Fald over 1/25 direkte ned af bakken.

Referencebillede af 
hurtigvoksende fler-
laget skov fra artikel 
”Strukturrige bevoks-
ninger” af Anders 
Busse et. al.

En slynget gangbro er det eneste der markerer græn-
sen mellem mose og boligområde. Beplantningen 
forvildes ind mellem boligstængerne.

Området mod Knardrupvej foreslåes fritholdt til kæl-
kebakke og visuelt åndedræt.

Kig langs med skrænten med fordelingsvej på top-
pen af bakken til højre i billedet og mosen for enden 
af bakken til venstre.
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Mulig første etape.

Sydområdet.
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Dommerkomitéen finder strategien med at bygge på skrå-
ningerne interessant, men samtidig meget krævende i den 
skala, der lægges op til. De store p-pladsanlæg i skovkan-
ten fremstår ikke overbevisende, og samlet set vurderes 
forslaget ikke tilstrækkelig robust som afsæt for en udvik-

ling af Kildedal Nord.

Forslag F15/15389 
Skovbrynet
Udført af:
MATTERS ARKITEKTER
Marie-Louise Holst, partner, arkitekt MAA
Lotte Rønne, partner, arkitekt MAA
Chara Paparizou, architect
Emilie Enne Lykkegaard, arkitekt MA
Josefine Rita Vain, cand.polyt.arch
Kawtar Al Akel, architect MAA

Bebyggelserne, der rummer i alt 460 boliger, placeres i 4 
halvcirkler (skovklynger) med ryg mod en ny skovrejsning. 
Alle klyngerne rummer et varieret og bredt sammensat 
tilbud af boligtyper og ejerformer.
Forslaget baseres på en sammenhængende skovrejsning, 
der udspringer fra det lavtliggende moseområde og bevæ-
ger sig op ad skråningerne.
Med inspiration fra filosofien om skovbadning er målet at 
skabe et byggeri, hvor man ikke kan undgå at være til stede 
i naturen.
Man foreslår en række fællesinitiativer som nyttehaver, 
kaniner, høns, cykelværksted, petanque baner, og meget 
mere som udgangspunkt for fællesskaber omkring ønsket 
om at leve med og i naturen, på en bæredygtig måde.
Vejadgangen er placeret helt nede i lavningen langs mosen, 
hvor også parkering anlægges. 
Forslaget foreslår byggeri i op til fem etager, men kan 
gå ned til tre etager, der er maksimums-højden jævnfør 
programmet, med færre boliger som konsekvens, må man 
formode. Man argumenterer med ønske om at lave et så 
lille fodaftryk som muligt.
Dommerkomitéen savner mere indlevelse i det faktuelle 
terræn, og finder ikke disponeringen med vejadgang og 
parkering langs mosen tilstrækkelig overbevisende.
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Variation i natur og landskab
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VISUALISERING
Fly-over af Skovbrynet

Hovedankomsten til Skovbrynet sker via den nye 
skovvej, der placeres mellem skov og mose. Herfra 
fordeles man på mindre veje ud til bebyggelserne i 
lysningerne. Parkeringen til boligerne sker på ydersi-
den af lysningerne så boligfællesskaberne for så vidt 
mulig holdes bilfri. Dog leder små grusveje ind i lysnin-
gerne hvilket gør det muligt at køre helt tæt på sin 
bolig i forbindelse med f.eks. afsætning. 
Et veludviklet cykelstinet gør det attraktivt og let at 
bevæge sig på cykel i området og til og fra indkøb 
og station og for motionscyklister i oplandet. 

Visionen er at udfordre antallet af parkeringspladser 
pr. bolig til 1 pr 4 bolig, og overveje om de mindre 
klynger på vestsiden af mosen gøres helt bilfri. 
Konceptet for udviklingsplanen, gør det dog muligt 
at udvide parkering til det ønskede antal.

01 ANKOMST & FLOW
Flere cykler,  færre bi ler

Mosen er det samlende element i udviklingsplanen, 
og visionen er, at der langs mosen placeres fælles 
samlingssteder i det grønne.
Her placeres skovpladsen og mosetorvet m. fælles-
hus(e), værksteder, genbrugs- og byttestation og 
små oplevelsesplatforme, der understøtter områdets 
særegne kvaliteter. 

Alle tiltag skal opfordre til fællesskaber, samskabelse 
og være med til at sikre lang og succesfuld social 
bæredygtighed i Skovbrynet.

02 DET STORE SAMLENDE FÆLLESSKAB
Social bæredygtighed

Det nære fællesskab skabes i form af klyngerne i 
hver sin lysning. 
Klyngerne består af en mindre ”familie” af bygning-
er, der samler sig om et fælles samlingspunkt. Her 
opfordres til at beboerne bliver del af fællesskabet 
i form af nogle mindre fællesfaciliteter, hvor alle kan 
være med. 

Her dyrkes fællesinitiativer som nyttehaver, kaniner, 
høns, cykelværksted, petanque baner, og meget 
mere: Fællesskaber omkring ønsket om at leve med 
og i naturen, på en bæredygtig måde.

03 DET NÆRE FÆLLESSKAB 
Sammen om at leve i  og med naturen

04 FÆLLESFACILITETER

Fællespladser, huse og samlingssteder, herun-
der værksted, byttecentral, nærgenbrug og 
legepladser. 

Mødesteder i naturen: Shelters, bålpladser, 
broer, opholdszoner, trailcenter, mm. 

Mødesteder m. udsigtspunkter i klyngerne. 
Her samles man til f.eks. solop- og solnedgang 
eller tager et hvil på sin gåtur med hunden.

Børnehaven Mosegården. Daginstitution med 
tilhørende parkering og udeområde.

Forsyningsgårde - små private enheder der 
dyrker økologiske fødevarer til slag.

Regnvand håndteres ud fra et simpelt koncept med 
lavninger og wadier, som leder vandet mod vådom-
rådet og bækken. I skoven etableres lavninger, stør-
re våde oaser, bag munke som sørger for at vandet 
forsinkes ved store regnskyld og stormflod. Ved be-
byggelse etableres wadier, en kombination af rekre-
ativ forsinkelse af vandet(regnbede) og nedgravet 
faskine. 

Det kuperede terræn, lavninger og wadierne skaber 
sammen med beplantningen rumlige landskabelige 
strukturer, som understøtter den programmatiske va-
riation, forsinker vandet og ikke forstyrrer den naturli-
ge afstrømning i området. 

15389

05 AFLEDNING AF REGNVAND
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EngEng Dyrket jordDyrket jord Mose

I  Skovbrynet har vi  taget udgangspunkt i  at skabe 
unikke bol igområder,  der sammenbindes med na-
turen i  en sådan grad at man glemmer den travle 
hverdag. Når man kommer hjem ER man i  skoven, 
kan indånde den fr iske luft  og slappe helt  af .
Vi  vi l  dyrke stedets identi tet og forstærke dets ibo-
ende særegne kval i teter og skabe meningsfulde 
steder,  der inviterer t i l  fællesskaber og opfordrer t i l 
mødet mellem hinanden. 

I Skovbrynet skaber landskabet rammerne for bebyggelsen 
og tilfører området en merværdi med attraktive rekreative 
muligheder, som bidrager til det store fællesskab mellem alle 
klyngerne. 
Skovbrynet er et projekt med hovedfokus på at skabe unik-
ke, fleksible og bæredygtige rammer for det gode liv i den 
gode bolig, med stærke fællesskaber og direkte adgang til 
naturen. Et sted, hvor man får lyst til og har mulighed for at 
blive boende resten af sine dage. Ambitionen er at skabe en 
landskabsbebyggelse, der danner ramme for bæredygtige, 
inspirerende og attraktive boformer, fællesskaber og ud-
foldelsesmuligheder i både de helt bolignære områder og i 
det omgivende landskab. 

Muligheden for at bo i og med naturen er sammen med 
drømmen om ”det simple liv” og nære, lokale fællesskaber i 
stigende grad vigtige parametre, når især yngre familier skal 
vælge bolig, som alternativ til det intense storbyliv og stigen-
de ejendomspriser. Det stiller alt sammen store krav til nye by- 
og boligområder, som skal rumme en høj grad af fleksibilitet 
og plads til at eksperimentere med nye boformer og fælless-
kaber, og samtidig skal være robuste i forhold til ændrede 
forudsætninger over tid. Her skal alle have mulighed for at 
bidrage til udviklingen med fysiske, sociale og kulturelle tiltag 
og aktiviteter, der styrker fællesskabet som en naturlig del af 
hverdagslivet.

Med inspiration fra filosofien om skovbadning er målet at 
skabe et byggeri, hvor man ikke kan undgå at være til stede 
i naturen på en nærværende og sansende måde. Samtidig 
skabes rammerne for et liv i og mellem husene, som opfordrer 
til fællesskaber og synergi på tværs af boformer og gener-
ationer, hvor det er muligt at skabe en større forståelse for 
hinanden og hjælpe hinanden når der er brug for det.

BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER MED 
NATUREN SOM RAMME
Udvik l ingsplan for K i ldedal Nord.

SKOVBRYNET
Kildedal Nord består af et smukt, varieret og kupe-
ret landskab, der samler sig i et lille fald mod eksi-
sterende moseområde, med tilhørende samling af 
træer/højere beplantning. 
Mod øst er grunden afgrænset af Knardrupvej og 
mod vest og nord strækker markerne sig videre i 
det åbne landskab. Mod syd afgrænses grunden 
af endnu et moseområde.

Grundens fald mod mosen og den oprindelige 
beplantning langs denne, er en kvalitet med stort 
potentiale for at blive et dragende og samlende 
element i udviklingsplanen. Vi har derfor valgt at 
udvikle projektet på hele grunden.

01 EKSISTERENDE KONTEKST & POTENTIALE

Konceptet i projektet er at fokusere på mosen som 
det centrale sammenbindende element og skabe 
muligheder for mødesteder langs denne. 

Første greb er derfor at udvide det eksisterende be-
plantningsbælte ved mosen. Dette greb er både 
med til at give dyrelivet bedre forudsætninger, samt 
giver mulighed for at skabe afskærmede lysninger, 
der kan okkuperes. 

Området tilplantes med varieret skov, der kobles til 
beplantningen omkring mose og bæk med en for-
holdsvis høj tæthed. Skoven placeres i naturlig sam-
menhæng og med udgangspunkt i stedets mar-
kante natur og kuperede terræn og skal forstærke 
områdets særlige identitet, som spændende ople-
velsesrig og overraskende. Der skabes en indbyden-
de diversitet i landskabet.

02 SKOVEN, DYRELIVET & MOSEN

I lysningerne omdannes dele af det opdyrkede 
landskab og der introduceres nye typer af landska-
ber: Biotoper, der skal sikre et rigt fugle & insektliv og 
være med til at fremtidssikre et bæredygtigt land-
skab.

Biotoperne indsættes som vild eng - lavere typer 
af beplantninger, der fletter sig ind i lysningerne og 
danne en interessant overgang mellem skoven og 
det åbne dyrkede landskab.  Det opdyrkede kul-
turlandskab blander sig her med mere oprindelige 
landskabstyper som skoven, og skaber dermed en 
spændende synergi mellem nutid og fortid.

Visionen er at alt det omkringliggende dyrkede 
landskab på sigt kan omdannes til økologiske og 
bæredygtige grøder eller græsmarker til kvæg.

03 IDENTITET & KARAKTER: BIOTOPER, 
BIER & BLOMSTER

Den nye bygningsmasse placeres i skovbrynet mel-
lem skoven og det åbne landskab. Derved ligger 
bygningerne beskyttet af skoven på den ene side 
og med lys og luft over det åbne landskab til den 
anden side.

Boligerne får en helt speciel sammenhæng til va-
rierede landskaber, der nærmest skubber sig ind i 
boligen fra begge sider. Dermed bliver boligen en 
integreret del af de større landskabelige træk.
Naturen sætter dermed  rammen for planlægnin-
gen af boligområdet og der skabes et optimalt 
samspil mellem de landskabelige kvaliteter og bo-
ligerne.

04 SAMSPILLET MELLEM LANDSKABET & 
BEBYGGELSEN.

Skovbrynet er opdelt i 4 mindre skovklynger og hver klynge er opbygget 
så der er mulighed for at skabe små fællesskaber mellem blokkene. Her 
tilbydes en blandet vifte af boliger i forskellige størrelser til forskellige behov. 
Fra helt små senior boliger i et seniorkollektiv, almindeligt bofællesskab, 
lejligheder til singler og par samt til større familier. 

Ønsket er at skabe en mangfoldighed blandt beboerne, hvilket opfordrer til 
fællesskab og tolerance for hinanden. Derudover er der placeret en række 
fællesfunktioner ud mod eng og mark. Dette er med til at skabe en synergi 
mellem beboerne og skabe liv og tryghed i området.
Derudover er visionen at bygningskroppene udformes så dyre- og plantear-
ter tænkes ind i designet. Dette kan være f.eks. gennem lommer i facaden 
der skaber gode huler for flagermus eller fugle, insekhoteller i facaden, lev-
ende tage eller grønne facader. 

M2 + højde: Boligmassen er fleksibel og kan let udvides eller gøres mindre. I 
forslaget er vist 450 boliger plus fællesarealer (40.600m2 brutto). 
Boligernes højde strækker sig fra 1 etage til få i 5 etager længst mod Nord. 
Højden er dog fleksibel så alle boliger kan justeres til 3 etager, hvis ønsket er 
at følge lokalplanen.

MANGFOLDIGHED

I Skovbrynet er naturen arbejdet så tæt på boligen at man ikke undgå at 
føle sig som del af skoven. Fra vinduet kan man indsnuse årstiden og være 
midt i naturen.

Bevidsthed om naturens indvirkning på menneskets mentale og fysiske 
sundhed kan bl.a. spores tilbage til den nordiske shamanistiske tradition, 
hvor man dyrkede udesidning(skovbadning); et stille og tavst ophold i na-
turen over en hel nat for at forbinde sig dybt til naturen - og frem til i dag, 
hvor naturterapi, bl.a. i form af Skovbadning, i stigende grad anerkendes 
for sine positive effekter på vores generelle helbred og ikke mindst vores 
lykkefølelse. Skovbadning handler om at være til stede i skoven på en 
nærværende og sansende måde. 

Både danske og udenlandske forskere beskriver, at naturen hjælper på 
stress, styrker dit immunsystem, sænker blodsukkeret, hjælper på din kon-
centration, indlæringsmuligheder og hukommelse. Blodtrykket falder, det 
forbedrer synet, hjælper på følelsen af velvære, mindsker smerter, hjælper 
på humøret, og så kan det gøre dig mere kreativ.

MENNESKET I  SYMBIOSE MED NATUREN

Bebyggelsen udformes som kompakte volumener der minimerer over-
fladearealet, og materialerne skaber identitet og variation i facader. For-
men er modulær og kan produceres off-site for at reducere tid og belast-
ning af naturen under byggeprocessen. Bygningerne funderes med punkt 
eller rendefundament for at efterlade så lille et aftryk som muligt. 

Boligerne designes efter cradle-to-cradle eller ‘design for dissassembly’ 
principperne, så materialer kan genbruges eller flyttes hvis bygningen skifter 
brug/skal rives ned. 
Facaderne er beklædt med genbrugsmateriale eller et biologisk-regenera-
tivt materiale. Eksempelvis genbrugte mursten, stråtækt, genbrugs træ, træ 
spån, tang, hemp ect. Konstruktioner udføres i træ og der benyttes åndbare 
materialer for at sikre et godt indeklima. 

BÆREDYGTIGHED

Landskabet tilplantes med varieret skov, der strækker sig fra 
den eksisterende beplantning omkring mosen mod en høj 
tæthed ved boligerne. Beplantningen sammensættes af 
skovtræer, som plantes med gradvise overgange mellem 
de forskellige områder/arter, for at understøtte den rumlige, 
oplevelsesmæssige variation. I skoven skabes hemmelige 
steder til stille ophold, og det krydsende stinet opfordrer til 
uformelle mødesteder.

Boligerne ligger i krydsfeltet mellem det høje skovbryn og de 
lavere biotoper(engen) og skaber dermed et naturligt, cen-
treret fællesskab i klyngerne. I engen skabes den nære sam-
lingsplads, i mindre lysninger til opholds- og aktiviteter for be-
boerne.

På den anden side - i lysningerne foran boligerne - skabes 
varieret eng. Vilde blomster og vilde græsser får lov til at bre-
de sig mellem det dyrkede land og skovbrynet. Kantzonerne 
mellem biotoperne får lov at blande sig naturligt, da det er i 
disse områder biodiversiteten vil være højest og det skaber 
modstandsdygtige økosystemer.  

Den dyrkede jord dyrkes uden sprøjtemidler og som blande-
de afgrøder for at blive mere modstandsdytige overfor vejrfor-
hold, sygdom og insekte. Dyrket jord eksisterer dermed i sym-
biose med skove, biotoperne, mennesket og bebyggelsen.

SKOVEN, BOLIGERNE & BIOTOPERNE

FAMILIEBOLIGER

SINGLER + PARSENIOR 
BOFÆLLESSKAB

KOLLEKTIV

STUDIEBOLIGER

FÆLLESSTUE

FÆLLESKØKKEN

FÆLLESSTUE

FÆLLES-HOBBY

Forslag F15/15389 – Skovbrynet
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GENERELT OM BORGERFORSLAGENE

Dommerkomitéen er begejstret over den store interes-

se, der har været for at deltage i borgersporet og har 

med stor interesse studeret alle de indkomne borge-

ridéer i konkurrencen. Samlet set er der indkommet 

rigtig mange gode idéer, som kan indgå i det kommen-

de arbejde med helhedsplanen.

Der er en række temaer der går igen, og det giver et 

godt indblik i borgernes tanker og idéer, som kan være 

til inspiration i det videre forløb.

Generelt er der meget stor interesse for naturen som 

en kvalitet i dagligdagen, til såvel rekreation, aktivite-

ter, oplevelse, læring og formidling. 

Ønsket om det landsbyagtige miljø med nærhed og 

variation går igen i flere af forslagene, dette gælder i 

øvrigt også i de præmierede forslag i fagsporet. Der er 

mange gode beskrivelser og referencebilleder af disse 

kvaliteter, som kan være til inspiration i det videre 

arbejde med en helhedsplan for området. 

Der er mange af de indkomne idéer, som påpeger vig-

tigheden af gode stiforbindelser, også til at komme ud 

i naturen. Det bliver et vigtigt fokusområde i arbejdet 

med helhedsplanen.

Mange af forslagene lægger op til at plante ny skov, 

hvilket også en række af de professionelle forslag i 

fagsporet benytter sig af. 

Der er indkommet en række konkrete forslag om 

faciliteter såsom naturfolkeskole, skovinstitution, na-

turindskoling, skolehaver, naturlegeplads, naturcenter, 

besøgs-dyrehold, shelters, skulpturpark, udsigtstårn 

med mere.

Dommerkomitéen har i bedømmelsesprocessen haft 

en række gode diskussioner om hvilke af disse idéer, 

man kunne se for sig på den pågældende placering og 

hvordan nogle af borgernes idéer talte rigtig godt ind 

i de forslag til helhedsplaner, som der er modtaget i 

fagsporet. Det vil være oplagt at arbejde videre med 

at indtænke nogle de konkrete idéer i en kommende 

helhedsplan.

Der er også kommet enkelte forslag til byggerier og 

faciliteter, som efter dommerkomitéens opfattelse 

ikke passer så godt i forhold til områdets karakter og 

beliggenhed og visionerne for området. Alle idéerne 

har dog har været værdifulde, fordi de samlet set har 

givet anledning til gode diskussioner og derigennem 

en større afklaring af hvilken udvikling der ønskes for 

området.
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Forslaget indeholder et samlet bud på disponering 

af hele Kildedal Nord-området, og en række konkre-

te forslag til hvordan Rolandsgården kan indgå i en 

sammenhæng med det øvrige Kildedal Nord-område i 

en fremtidig udvikling. Området syd for Rolandsgården 

foreslås udbygget med boligklynger. 

Selve Rolandsgården foreslås udbygget med nye læn-

ger i gårdlignende stil, fælleshus og orangeri, så det 

kan udvikles som et større bofællesskab. På arealerne 

nord for Rolandsgården foreslås der etableret et spi-

seligt arboret, der kan anvendes som grønt område og 

med mulighed for samarbejder omkring formidling og 

videnskab. Der foreslås desuden etableret en sø og et 

indhegnet hundeareal og der er forslag til stiforbindel-

ser, bl.a. rundt om slugten. Området vest for slugten 

friholdes for bebyggelse og bevares som landbrug.

Forslaget udmærker sig især ved ideen om et spiseligt 

arboret, samt de meget konkrete idéer om at indtænke 

og videreudvikle den eksisterende bebyggelse i en ny 

sammenhæng. Forslaget er derudover fint illustreret 

med referencebilleder. 

En enig dommerkomité finder, at forslaget indeholder 

mange gode og konkrete idéer, som vil kunne videre-

udvikles og eventuelt indgå i en helhedsplan, og har 

derfor tildelt forslaget en delt 1. præmie.

Udført af:
Marianne Bjerre & Peder Schmidt 

I samarbejde med: 
Københavns Universitet- IGN

Lektor Torben Dam, Landskabsarkitekt mdl Studieleder

DELT 1. Præmie kr.5.000,-
Forslag B5
Rolandsgården 2.0 med 
spiseligt arboret

Fælleshus

Orangeri
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Parkering/udhus

Rolandsgården vers 2.0 (A)

• Med indretning af de bestående længer og udflyt-
ning af den ældste og dårlige længe mod nord, samt 
etablering af ny længe mod syd, vil der estimeret 
kunne være mellem 16-22 boligenheder af varie-
rende størrelse.

• Boliger som vil  henvende sig til alle aldersgrupper, 
familier/ singler, unge/ældre. 

• Rolandsgården skal, både i sine nuværende byg-
ninger såvel som nye bygninger, bevarer sin nu-
værende identitet og arkitektur, som en bondegård 
med 4 længer, gårdsplads, sidelænger og en lade 
(fælleshus) 

• Laden indrettes som fælleshus til fællesspisning, 
aktiviteter, kontorarbejdsplads, gæsterum, m.m.

• Orangeri etableres i tilslutning til fælleshus. Til op-
hold og dyrkning af urter.

• Omgivende arealer på matriklen vil bortset fra små 
private terrasser være fælles arealer. 

• Park med høje træer, sø, eng, shelter, bålplads m.m.

3 Rolandsgården 2.0 +  Spiselig arboret

Klynge
Klynge

Klynge
Klynge

Landbrug

Sti til fods, cykel eller hestSti til fods, cykel eller hest

Cykelsti fra Knardrup til Kildedal

Hundeskov 
og parkering

Knardrup

Ny sø – afvandning 
og overfladevand

Spiselig Arboret 
(se næste side)

Rolandsgården 2.0
                                           (se næste billede)

F

A

B

C

E

D

G
• Ved indragelse af det lavtliggende vådom-

råde mod nord, kan der etableres en sø 
(C), som både kan bidrage til afvanding af 
det nære vådområdet samt overfladevand 
fra Rolandsgården. Søen vil være med til 
at skabe større biodiversiteten. Der kan 
etableres shelter og bålplads. 

• Der anlægges stisystem langs det gamle 
gærde (den gamle Knardrupvej) så der er 
adgang for gående fra Knardrup til Arbore-
tet. På østsiden langs Knardrupvej etab-
leres en P-plads, og i tilslutning hertil en 
indhegnet hundelufterskov. (D) 

• Der etableres stisystem (E) hele vejen 
rundt om vådområde/mose og §3 om-
rådet, helt ned til kommunegrænsen og 
Knardrupvej, således at man kan kom-
me hele vejen rundt om naturområdet. 
Stisystemet kobles sammen med den 
nye bebyggelse i Ballerup kommune og 
Flyvestationen. 

• Området mod nord/vest på bakken (F) 
friholdes helt for både byggeri og beplant-
ning. Området fortsætter som landbrugs-
område i drift. 

• Ny cykelsti mellem Ganløse-Knardrup- Kil-
dedal station foreslås at følge Knardrupvej 
med forbindelse mod Flyvestationen. (G) 

Mod flyvestationen

Klynge
Klynge

Klynge

KlyngeKlynge

Klynge
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Forslagets hovedidé er at etablere en skulpturpark, 

der opfordrer til leg og bevægelse. Gerne i et bevok-

set område, og med bæredygtige materialer. Her kan 

man gå tur og opleve kunsten i skoven, og det giver 

en særlig kunst- og naturoplevelse, som vil tiltrække 

besøgende.

Det foreslås, at man overvejer at lave en konkurrence 

for lokale kunstnere om at bidrage med skulpturer. 

Børn og institutioner kan evt. involveres i opførelse og 

vedligehold.

Forslaget udmærker sig ved selve idéen om at etablere 

en skulpturpark. 

Dommerkomitéen finder samspillet mellem kunst og 

natur spændende og i god overensstemmelse med 

kommunens indsats med at fremme kunst i det offent-

lige rum. Forslaget vil kunne indarbejdes i en helheds-

plan for området, som et element, der kan bidrage 

til at skabe en særlig identitet og tiltrækningskraft i 

området. Derfor har en enig dommerkomité tildelt 

forslaget en delt 1. præmie.

DELT 1. Præmie kr.5.000,-
Forslag B14
Skulpturpark

Udført af:
Magnus Ankerstrøm

Forslagets hovedidé er at etablere et nyt sammen-

hængende skovområde mellem Knardrup og Kildedal, 

som også skaber forbindelse over mod naturområderne 

i Furesø. Skovområdet placeres i forlængelse af de 

eksisterende naturområder i slugten. Der kan bygges 

omkring det, men selve skovområdet skal friholdes for 

bebyggelse og veje. Skovområdet ses som et iden-

titetsgivende element for området, der samtidig kan 

give naturoplevelser til både beboere og besøgende i 

området og forbedre biodiversiteten.

Forslaget udmærker sig ved det klare og tydelige plan-

lægningsgreb, hvor der arbejdes med sammenhæn-

gende natur som et strukturerende element i området. 

Derfor har en enig dommerkomité tildelt forslaget en 

delt 1. præmie.

DELT 1. Præmie kr.5.000,-
Forslag B20
Lunden i Kildedal-Knardrup

Udført af:
Christian Fertner & Mette Fertner

Knardrup

Ganløse via 
eksisterende 
cykelsti

Vejforbindelse 
via Knardrup

Mulighed for forbindelse
til flystationen

Ny central
skov/lund

mellem Kildedal 
og Knardrup”Det nordlige 

område”

”Det centrale område”

Vejforbindelse 
via Kalveholmvej

Mod Værbro Å

2

Referencebilleder for naturoplevelser i Lunden

Lunden i Kildedal-Knardrup
En kompakt og uafbrudt rekreativ og økologisk
korridor mellem Knardrup og Kildedal Nord
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Forslagets hovedidé er at skabe et område med en 

identitet, der tager udgangspunkt i områdets historie: 

fortidshøje, beboelse i oldtiden og lergravning. Det er 

illustreret med en collage, der viser et forslag til ho-

veddisponering og ideer til udvikling af området. Om-

rådet disponeres med 4-500 boliger i den sydlige del 

og er i den nordlige del disponeret med felter til sport, 

økologisk landbrug, ler og keramik samt et historisk 

område, hvor frivillige kan bo som i vikingetiden, og 

en overskåret gravhøj der kan indgå i formidling til 

besøgende. Der er desuden en række konkrete tanker 

om bæredygtig forsyning.

Forslaget fremhæves især for sit fokus på det stedspe-

cifikke og historiske. Der er mange interessante idéer 

og et fint bud på en sammenhængende vision om det 

fællesskab og den fysiske og mentale sundhed, der 

kan opnås igennem de forskellige aktiviteter. Derfor 

har en enig dommerkomité tildelt forslaget en delt 2. 

præmie.

DELT 2. Præmie kr. 3.500,-
Forslag B1
Et område for natur- og 
historieinteresserede

Udført af:
Dan Abildskov

1 

Kære dommerpanel for Idekonkurrencen for Kildedal Nord 2022. 

B1

Forslagets idé er at etablere et marktårn med udsigts-

platform, som skal bidrage til at give området regio-

nal tiltrækningskraft. Tårnet skal opføres i træ med 

spektakulær arkitektur og mulighed for at nyde naturen 

og udsigten på vejen til og på toppen. Tårnet foreslås 

kombineret med kælkebakker, svævebaner, hænge-

broer, rutchebaner, naturlegeplads, natur- og undervis-

ningscenter, madpakkehus, shelter, bålplads etc. 

Forslaget fremhæves for selve idéen om et udsigtstårn 

og de mange ideer til hvordan det vil kunne kobles 

med en række aktiviteter, der i indhold og skala virker 

relevante i forhold til området. Derfor har en enig dom-

merkomité tildelt forslaget en delt 2. præmie.

DELT 2. Præmie kr. 3.500,-
Forslag B11
Marktårn

Udført af:
Kristina Dalgaard Kristensen

Bunden/under tårnet kunne udnyttes til madpakkehuse, shelters, toiletter, 

naturcenter/skovbørnehave eller en scene/foredragsplads. 

Forskellige sketch ideer: 
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Forslagets idé er, at etablere et udviklingscenter for 

klimaløsninger, et klimaets Silicon Valley for iværk-

sættere og ildsjæle og fundraisere indenfor klima og 

bæredygtighed. Her kan der for eksempel arbejdes 

med projekter indenfor fx energi, køling, og hængende 

skove af smeltet spildplast.

Det foreslås at der bygges en udviklings- og testlands-

by med fornybare elementer, minimalt ressourcefor-

brug, cirkulær tankegang og fokus på biodiversitet.

Forslaget udmærker sig ved sine overvejelser og ambi-

tioner og forsøg på at favne den samlede udfordring i 

konkurrenceprogrammet for så vidt angår den miljø-

mæssige bæredygtighed og for idéen om at etablere 

en udviklings- og testlandsby. Derfor har en enig dom-

merkomité tildelt forslaget en delt 3. præmie.

DELT 3. Præmie kr. 1.000,-
Forslag B9
Udviklingscenter for Klimaløsninger

Udført af:
Bygmester Tommy von Pein

Forslagets overordnede idé er at holde området nord 

for Kalveholmvej åben fx som eng med græssende 

dyr. Den sydlige del kan udbygges som bæredygtigt 

lokalsamfund med forskellige boligstørrelser. Boligerne 

bygges af bæredygtige materialer og under en kli-

maskærm af glas, som både kan give rum for ophold 

og passage og reducere energiforbruget til opvarm-

ning. 

Det foreslås at der placeres en uddannelsesinstitution 

med fokus på natur, indskolingsskole, sportshal, cafe 

og dagligvarebutik. Boligerne skal være til forskellige 

målgrupper, fx billige ungdomsboliger og seniorbo-

liger og med mulighed for at grupper af borgere kan 

etablere egentlige bofællesskaber. Der er desuden en 

række konkrete idéer omkring trafik, bæredygtighed, 

regnvandshåndtering og natur. 

Forslaget har mange gode overvejelser omkring fælles-

skab på tværs af generationer, bæredygtighed og natur 

og en række konkrete bud på hvad der skal til for at 

skabe af et godt område med plads til mange forskel-

lige aldersgrupper. Derfor har en enig dommerkomité 

tildelt forslaget en delt 3. præmie.

DELT 3. Præmie kr. 1.000,-
Forslag B12
Naturområde på naturens præmisser

Udført af:
Karen Juul
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Forslaget lægger vægt på at sikre klar afgrænsning 

mellem åbent land og bebyggelserne. Det nordlige 

areal henlægges således til natur og rekreative formål.  

Det øvrige areal udlægges til tæt lav bebyggelse, som 

udvikles med selvgenererede fællesskaber med bæ-

redygtig profil som foregangseksempel for besøgende 

om klimasmart og naturtilpasset beboelse. 

Det foreslås, at der etableres klyngeboliger til cirka 250 

beboere på skråningerne i den sydlige del af Kildedal 

Nord. Syd for Langagergård kan der etableres virk-

somheder med mulighed for aktiviteter med synergi 

til Langagergårds konferencevirksomhed. På Rolands-

gården kan der etableres en dagistitution. Desuden 

foreslås et udsigtstårn, som kan danne afsæt for ture 

og naturvejledning. 

Forslaget rummer mange gode og konkrete tanker om 

bæredygtighed. Det har et klart afsæt i stedet og der 

er tænkt over sammenhængen med de omkringliggen-

de byområder. Det fremstår som en gennemarbejdet 

og er godt iIlustreret med billeder af eksempler på byg-

geri, der underbygger beskrivelsen. Derfor har en enig 

dommerkomité tildelt forslaget en delt 3. præmie.

DELT 3. Præmie kr. 1.000,-
Forslag B22
Kildedal Naturport

Udført af:
Danmarks Naturfredningsforening i 

Egedal Kommune
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Forslag B2
Storcenter såsom City 2  
Udført af: Metin Günes

Forslag om etablering af storcenter, eventuelt i kom-

bination med fitnesscenter og legeland, hvilket ifølge 

forslagsstiller vil kunne skabe værdi i form af penge og 

arbejdspladser til kommunen. Forslaget er trods det 

konkrete indhold næppe realiserbart og forholder sig 

slet ikke til visionen for området eller de lokale poten-

tialer og kvaliteter.

Forslag B3
Senior Club Resort 
Udført af: Lars Langhoff

Forslag om at etablere blandede boliger, herunder et 

eksklusivt seniorboligprojekt med ”all inclusive”, grøn-

ne områder, boldbane, swimmingpool, torvehal til salg 

af lokale råvarer og jule/høstmarkeder. 

Selvom der er en række konkrete idéer, finder Dom-

merkomitéen ikke det samlede forslag tilstrækkeligt 

overbevisende.

Forslag B4
Egedal skitunnel
Udført af: Gert Olsen

Forslag om at etablere en skitunnel til langrend og 

skiskydning. Den vil ifølge forslagsstiller kunne tiltræk-

ke skiløbere fra hele landet samt nabolande og kan 

kombineres med andre sports- og forlystelsesaktivite-

ter, såsom padeltennis, minigolf, mountainbike, uden-

dørs motionsanlæg og kan forbindes til aktiviteterne på 

Flyvestation Værløse via en tunnel. 

Forslaget er en anderledes idé, men dommerkomi-

teen tvivler på, at den vil være økonomisk realisabel 

i Danmark, og at den kan etableres på miljømæssig 

bæredygtig vis.

Forslag B6
Åbent land  
Udført af: Knardrup Grundejer- og Borgerforening

Forslaget beskriver nogle holdninger til afgrænsnin-

gen og udformning af ny bebyggelse. Forslaget svarer 

mere eller mindre til et af de høringssvar, der indgik 

som baggrundsmateriale til konkurrencen, og der er 

savnes beskrevet en klar idé.

Forslag B7
Fra jord til bord – en byhave/nyttehave
Udført af: Lykke Hermansen

Forslag om at der i området etableres byhaver med 

højbede og drivhuse, der kan lejes af borgerne samt et 

fællesareal med grill og hønsehuse, der eventuelt kan 

passes af en skov- eller naturinstitution. Den lokale 

produktion af fødevarer kan øge forbrugernes oplevel-

se og engagement i produktionen af sunde, varierede 

og bæredygtige madvarer og byhaverne kan samtidig 

åbne op for nye fællesskaber og samarbejder med 

f.eks. kokke eller landmænd. 

Dommerkomitéen finder forslaget sympatisk, og 

muligt at indtænke i området, hvis der er interesse for 

det, men er i tvivl om hvilken målgruppe der er tænkt 

på, og tvivler på, at det vil være noget der vil tiltrække 

udefra kommende.

Forslag B8
Kildedal Nord udlægges til 
naturområde  
Udført af: Bodil Landt

Området nord for Kalveholmvej foreslås udlagt til 

landbrugsjord, hvilket forslagsstiller finder vil være i 

god sammenhæng med de overdrevslignende arealer 

omkring flyvestationen og Bringe Mose. Det kommu-

nalt ejede område bør udlægges til naturområde, hvor 

der plantes skov med naturstier eller græssende dyr. 

Dommerkomitéen finder ikke det samlede forslag 

tilstrækkeligt overbevisende.

Forslag B10
KLIP, KLOP, KLIP, KLOP og et lille 
prust
Udført af: Tina Foscolo

Forslaget lægger op til, at der i udviklingen af Kildedal 

Nord-området indtænkes ride- og hesteaktiviteter, 

såsom ridespor, riderute forbundet til ruten på fly-

vestation Værløse, Trec bane, terrænforhindringer 
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samt overnatning for både heste og ryttere i shelters. 

Forslaget er godt illustreret med referencer fra lignen-

de projekter. 

Dommerkomitéen finder forslaget spændende, og 

synes at det er et godt bud på nogle aktiviteter baseret 

på lokale potentialer, men er i tvivl om hvor stort et 

opland, der realistisk set vil bruge området. Uanset om 

forslaget realiseres, vil det være en god ide at indtæn-

ke ridesti-nettet i en helhedsplan.

Forslag B13
Naturfolkeskolen sætter Egedal på 
landkortet   
Udført af: Nadja Breitenstein 

Forslag om at der etableres en naturfolkeskole i 

området, som skal være bæredygtig, klimavenlig og 

integreret i naturen og med fokus på natur og fysisk 

aktivitet. Som en del af skolen etableres specialdesig-

nede udeområder, naturklasseværelser og læringsrum 

samt en naturlegeplads, der også er åben for offent-

ligheden. Forslaget kan eventuelt kombineres med 

naturvuggestue og børnehave og naturcenter, hvilket 

forslagsstiller finder vil være i god tråd med tidens ånd 

og kommunens ønske om at være grøn.

Dommerkomitéen finder grundlæggende, at det er 

en sympatisk og nytænkende ide. Men der er ikke 

grundlag for en skole i området, og det vurderes, at 

beliggenheden ikke er hensigtsmæssig.

Forslag B15
Naturlig start på livet i Kildedal Nords 
nye Skovinstitution  
Udført af: Bestyrelsen i Stenløse Private Skovbørnehave

Forslag om en Skovinstitution fra vuggestue til bør-

nehave med fokus på bæredygtighed, science, kreativ 

tænkning og motorik. Forslaget spiller især ind i pej-

lemærkerne om natur og fællesskaber. Forslagsstiller 

fremhæver, at leg og læring i naturen styrker motorik 

og indlæringsevner. Udenfor åbningstid kan lokalerne 

bruges af borgere og foreningsliv.  

Dommerkomitéen finder, at mange af disse ideer vil 

kunne være til inspiration, når der på et tidspunkt skal 

planlægges for en kommunal institution i området, da 

det sandsynligvis vil passe godt til områdets profil og 

de fremtidige beboere i området.

Forslag B16
Naturlegeplads, skolehaver og dyr   
Udført af: Kristina Dalgaard Kristensen

Forslag om etablering af tre områder med henholdsvis 

naturlegeplads, skolehaver og dyr i den nordlige del 

af området. Skolehaverne tænkes benyttet af skoler 

og daginstitutioner i projektuger, dagture og længere 

forløb. Legepladsen tænkes som offentligt tilgængelig 

og gerne i tilknytning til institution. Dyreholdet fore-

slås med dyr som geder, får, køer, heste, kaniner og 

lign. som kan anvendes til hyggebesøg, undervisning 

og eventuelt afgræsning/naturpleje. Samlet set peger 

forslagsstiller på et potentiale i forhold til læring om 

bæredygtighed, vækst/dyrkning, naturen/dyrene, leg 

og motorik. 

Dommerkomitéen finder ideerne sympatiske, men 

ser en udfordring i den daglige pasning og opsyn med 

såvel dyr som haver, hvis brugerne primært er besø-

gende fra andre af kommunens bysamfund.

Forslag B17
Naturindskoling, firstmover kommune
Udført af: Magnus Ankerstrøm

Forslag om etablering af en naturindskoling som en 

afdeling af en eksisterende skole i området med sær-

ligt fokus på science, natur og udeliv, kombineret med 

SFO og eventuelt i samarbejde med en skovbørneha-

ve. Forslagsstiller fremhæver naturprofilen som noget, 

der kan bidrage til at styrke børnenes motorik, til gavn 

for indlæringsevner og mental sundhed.

Dommerkomitéen finder, at det er en sympatisk ide, 

men næppe realisabel. Der er ikke beskrevet hvor 

børnene skal komme fra.

Forslag B18
Arealanvendelsen med ressourcen 
vand som et styrende princip
Udført af: Bent Møller Rasmussen  

Forslaget beskriver en række principper for hvordan 

området skal udvikles. Der lægges blandt andet op til 

at disponere området efter de naturgivne forhold med 

vandet som det styrende princip. Forslaget indeholder 

en slags ”program” for hvordan man skal bygge i om-

rådet med maksimalt 3 etager, variation i naturindhold 

og bykarakter, ejerform og boligtyper. Der foreslås 

nogle typologier, som kan supplere kommunens øvrige 

boligbyggerier og er desuden en række konkrete ideer, 
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for eksempel omkring beplantning. Visionen er dog 

ikke så klart beskrevet og forsvinder lidt i de mange 

forskellige tekniske detaljer.

Forslag B19
Shelterpladser   
Udført af: Bodil Larsen

Forslag om etablering af en shelterplads med 2 

shelters, bålplads, bålhytte og skovtoilet, som for-

slagsstilleren mener vil kunne øge områdets rekreative 

tiltrækning for lokalområdet. 

Dommerkomitéen finder, at det er en god idé, der vil 

kunne indpasses i mange forskellige typer af helheds-

planer. 

Forslag B21
Bevar mest mulig natur   
Udført af: Signe Rasmussen

Forslagsstiller vil helst have at der bygges så lidt som 

muligt, så natur og marker bevares, men hvis man 

gør, så indtænk gerne noget af følgende: Forskellige 

ideer, stiruter, træningsbaner, hjertestier, legeplads, 

svømmehal med panoramaudsigt, kulturhistorisk mu-

seum eller naturvidenskabeligt museum/læringsrum i 

børnehøjde, evt. i samarbejde med eksperimentariet 

eller Novo Nordisk.

Dommerkomitéen tænker at nogle af ideerne vil kunne 

indtænkes i en fremtidig helhedsplan, men er ikke 

umiddelbart overbevist om, at beliggenheden er den 

bedst egnede til større kulturinstitutioner.

Forslag B23
Private boliger, tennis- badmin-
ton-squashbaner mm
Udført af: Jens Christian Drongesen

Forslaget indeholder tre prioriterede bud:

At udstykke området til private boliger og grønt areal 

der vil passe med den grønne kile, at anlægge et ten-

nis og badmintoncenter kombineret med squash-ba-

ner, klub faciliteter, restauranter og butikker, eller 

at anlægge en golfbane med klubhus, restaurant og 

butikker evt. kombineret med boliger. 

Der savnes en begrundelse eller beskrivelse af, hvor-

dan de pågældende anlæg kan spille sammen med 

områdets lokale potentialer og kvaliteter.

Forslag B24
Her bor jeg: Ny landsby Kildedal   
Udført af: Tina Foscolo

Forslaget beskriver, hvordan man kan genskabe lands-

byens idyl, ved at skabe en ny landsby med variation 

i de enkelte huse eller klynger af huses udtryk, en 

lille hovedgade med torv og få butikker og cafe eller 

restaurant samt et fælleshus, der også kan lejes af 

borgere udefra. Det foreslås, at der bygges camoufle-

rede parkeringshuse og arbejdes med vertical farming, 

som både kan gøre området unikt og spare plads. 

Dommerkomitéen finder, at kvaliteterne i en landsby 

er godt beskrevet, men idéen om landsbymiljø kom-

bineret med vertical farming og parkeringshuse er en 

kobling, som dommerkomiteen ikke helt kan se for sig.

Forslag B25
Naturcenter   
Udført af: Lykke Hermansen

Forslag om etablering af et naturcenter, som kan være 

et trinbræt til oplevelser og kan give større forståelse 

for bæredygtigt liv, økologi, dyreliv, havedyrkning, ude-

køkken og naturen. Forslaget kan eventuelt kombine-

res med skovbørneinstitutioner og naturpædagogiske 

aktiviteter, som også kan være målrettet skoleelever, 

foreningslivet, lokale borgere, familieklubber med 

mere. I tilknytning til naturcenteret kan indrettes uden-

dørs aktivitetsområde, med for eksempel naturskatte-

jagter, formidlingsposter, vandhuller med haletudser 

samt cafe og undervisningslokaler.

Dommerkomiteen finder, at det er en sympatisk ide, 

med mange gode tanker om synergier og aktiviteter, 

men det findes mange andre steder.
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