
Udvikling af Kildedal Nord

Borgerdialog den 26. april 2022



Velkomst 
v. borgmester Vicky Holst Rasmussen



• Områdets beliggenhed og 
landskabelige kvaliteter gør det meget 
attraktivt til byudvikling. 

• Der forventes en befolkningstilvækst 
på knap 10 % inden for de næste 12 år. 
Der er brug for at udvikle nye 
attraktive områder.

• Udnytte områdets fantastiske 
beliggenhed og skabe nye typer af 
boligtyper og boformer. 

• Skabe et lokalsamfund som er 
forgangseksempel og regional kendt 
for sine bæredygtige løsninger.

Hvorfor ønsker Egedal Kommune at 
udvikle Kildedal Nord-området?



Overgang mellem by og natur
Kildedal Nord er tæt på både fremtidig by, 
udstrakte naturområder, landsbyen 
Knardrup og det åbne land.

Landskab i dag
Kildedal Nords kuperede landskabsformer 
med unikke udsigtsmuligheder giver 
området en særlig karakter. Størstedelen af 
området er i dag dyrket landbrugsjord.

Beliggenhed
Flyvestation 
Værløse

Knardrup



Området er i alt ca. 89 hektar (svarer til 
ca. 125 fodboldbaner)

Egedal Kommune ejer cirka 33 hektar i 
den sydlige og mest stationsnære del af 
området, som i sin tid blev erhvervet 
med henblik på en byudvikling af 
området. 

De øvrige arealer er ejet af fem 
forskellige ejere.

Ca. 22 hektar er naturområder, to 
eksisterende gårde, øvrige areal dyrkes 
som landbrug.

Fakta om Kildedal Nord-området



• være et bæredygtigt 
lokalsamfund af høj kvalitet.

• 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.

Kildedal Nord-området skal:



Vision

Kildedal Nord skal være et unikt 
område, der med udgangspunkt i 

stedets markante natur og 
kuperede terræn tilbyder 
attraktive oplevelses- og 

fritidstilbud for både beboere og 
besøgende, skaber rammer for 
fællesskaber og nærhed, og har 

høje standarder inden for 
arkitektur, kvalitet og 

bæredygtighed.

Pejlemærker

1. IDENTITET OG KVALITET

2. BÆREDYGTIGHED

3. FRITID OG OPLEVELSER

4. FÆLLESSKABER

5. NATUR

Vision og pejlemærker for Kildedal Nord



Formål, program og spilleregler 
v. kommunaldirektør Christine Brockdorf



Formål i aften

Få jeres input til:

Fra vision til virkelighed
• Hvordan skal Kildedal Nord 

udvikles bedst muligt, så visionen 
indfries? 

Fokusområder for en helhedsplan 
• Hvilke fokusområder skal gælde 

for, hvordan en helhedsplan for 
området sammensættes og 
udformes?

?



En lang proces

• Idékonkurrencen var startskuddet på en længere proces.

• I aften skal vi – med udgangspunkt i de indkomne idéer og forslag –
have jeres input til udvikling af en helhedsplan for Kildedal Nord.



17.00 Velkomst 

17.10  Formål, program og spilleregler

17.20 Temaer på tværs

18.10 Temadrøftelse runde 1 

18.40 Pause inkl. mad

19.15 Temadrøftelse runde 2

20.00 Fælles opsamling

20.20 Den videre proces

20.30   Tak for i aften

Program



Spilleregler

• Alle input er velkomne – der er ingen rigtige eller forkerte 
synspunkter 

• Det er vigtigt, at der bliver skrevet ned under temadrøftelser, 
da der skal arbejdes videre med jeres input.

• Vær opmærksom på, at I måske ikke ender med at sidde med 
et samlet og forkromet overblik, når aftenen er forbi.

• Der skal arbejdes videre…



Temaer på tværs af forslag og idéer
v. fagdommer Jan Albrechtsen



Vi planlægger for fremtiden

Bebyggelse
Nye bomønstre og 

boligformer
Nye krav til byggeri

Vilkår
Klimakrise

Urbanisering
Teknologisk 

udvikling
Pandemi

Naturen
Oplevelser i og tæt på 

naturen
Selvorganiserede 

aktiviteter 
Selvforsyning



Hovedgrebet er     
bærende for stedets 
identitet og sætter 

rammerne for den fysiske 
(bebyggelse og landskab), 

æstetiske, trafikale, 
sociale, miljømæssige, 

økonomiske og 
markedsmæssige       

udvikling.

Helhedsplanen skal have et stærkt, 
robust og identitetsskabende 
hovedgreb, som kan vise retningen 
for udviklingen af Kildedal Nord over 
tid.

Kildedal Nords udvikling kan løbe 
over mange år og helhedsplanen skal 
derfor samtidig være fleksibel så den 
kan tilpasse sig skiftende behov, 
tendenser og ændringer i markedet. 
Derfor er det vigtigt:
• At tænke i etapedeling.
• At selve hovedgrebet er stærkt og 

robust nok til at rumme disse 
skiftende behov og ændringer.

En fleksibel helhedsplan 
med et stærkt hovedgreb



Fra konkurrenceprogrammet:

• Udnytte lokale kvaliteter og 
potentialer

• Beliggenheden
• Landskabet og naturen
• Integrere bebyggelse og 

landskab
• Ny afgrænsning mod nord?

Bebyggelse, landskab og natur
v. fagdommer Jan Albrechsen



• Landbrugslandskabet og de 
åbne vidder.

• Terrænet der skaber mulighed 
for kig og særlige 
beliggenheder.

• Naturen, som noget man kan 
bevæge sig ud i eller bygge 
tæt op ad?

• Forskellige typer natur- skov, 
søer, vådområder, eng

Bebyggelse, landskab og natur



Områdets afgrænsning

?

?

Smørumnedre

Knardrup

Smørumovre

Ballerup

Værløse

Veksø

Hjortespringkilen

Hjortespringkilens 
forlængelse

Vestskovkilens
forlængelse

Flyvestation 
VærløseStenløse



Skov som strukturerende 
element

Friholde terrænnet

Bebyggelse på eng-fladen

Koncentrere 
bebyggelsen

1. præmie, fagspor

2. præmie, fagspor

1. præmie, fagspor

3. præmie, fagspor



Samspil mellem bebyggelse, 
landskab og natur



Natur- og landskabselementer

Skovrejsning

Blomstereng
Enge der 
afgræsses 

Agerbrugslandskab

Udsigtspunkter

Mose

Søer og vådområder

Byhaver med højbede 
og drivhuse

Græssende dyr

Ridestier og 
hesteaktiviteter

Skolehaver

Dyrehold med geder, får, 
heste, kaniner og lignende

Udendørs læringsrum

Vandhuller med 
haletudser

Skovhave
Spiseligt arboret 

Lunde

Frugttræer og 
buske

Vandløb

Galloway kvæg

Shetlandsponyer

Plantageskov

Grøntsagsdyrkning

Fælled



Fritid, oplevelser og regional tiltrækningskraft
v/ fagdommer Jan Albrechtsen

Fra konkurrenceprogrammet:

• Attraktive rammer for fritid og 
oplevelser, der fremmer 
fællesskaber, liv og aktivitet.

• Spændende oplevelses- og 
fritidstilbud for beboere og 
besøgende.

• Kildedal Nord skal have 
regional tiltrækningskraft. 
Det skal både være et sted 
for beboere og besøgende. 

• Attraktionsværdien med 
udgangspunkt i de 
stedbundne potentialer og 
lokale kvaliteter og virke 
som et fyrtårn, der både 
markerer og giver Kildedal 
Nord sin identitet.



• Forbindelser løbe-/gå-/ridestier og -ruter

• Udendørs sport, aktiviteter og rekreation 
kunstig surfbølge, spiseligt aboret, 
svævebane/hængebroer, naturlegeplads, 
madpakkehus, shelters, bålpladser og 
bålhytter, kælkebakke, skovtoilet, boldbaner, 
swimmingpool, skitunnel, ridning, rulleskøjter, 
mountainbike, løb, vandre, skaterbane, 
udendørs træning, golfbane, spiseligt arboret, 
salg af lokale fødevarer mv.) 

• Indendørs sport og aktiviteter (håndbold, 
badminton, squash, svømmehal mv.)

• Naturcenter, læring og undervisning 
(naturfolkeskole, skovinstitution, 
naturindskoling, skolehaver, besøgsdyrehold)

Konkrete tiltag, der understøtter 
fritid og oplevelser



Overordnede, 
identitetsgivende greb/principper
• Skovrejsning
• Bæredygtige boformer

Konkrete tiltag
• Landskabeligt vartegn 

(Kilometeren, cirkelbro)
• Udkigspunkt (marktårn, 

udkigstårn, p-hus)
• Kunst-/skulpturpark 
• Kunstig surfbølge
• Sundhedscenter/konferencecenter 

(slow living) 

Regional tiltrækningskraft

Kilometeren som et reelt knudepunkt 
for fritidsliv i regionen – en 
stedsbunden attractor

2. præmie, fagspor



Fra konkurrenceprogrammet:

• Kildedal Nord som 
forgangseksempel på 
bæredygtig udvikling fx via 
klimatilpasning, en cirkulær 
tilgang til ressourcer, 
biodiversitet, mindske 
miljøbelastningen og 
understøtte omstillingen til et 
klimaneutralt samfund

• Nærhed i den fysiske 
disponering og sociale 
fællesskaber. 

• Frivilligt engagement og 
fællesskaber på tværs af 
alder, baggrund, livsfase og 
interesser.

• Nye boformer og boligtyper, 
der  muliggør nye og 
bæredygtige måder at bo 
sammen på.

Bæredygtighed og fællesskab 
v/ fagdommer Jan Albrechtsen



• Bebyggelse har et mindre 
fodaftryk (mindre belægning 
og infrastruktur)

• Strategi for bæredygtighed
• Skovrejsning
• Vand som styrende og 

identitetsgivende princip
• Bilfri bebyggelse / decentral 

parkeringsløsning

Bæredygtighed – overordnet og 
identitetsgivende greb



Bebyggelse med 
begrænset fodaftryk

Samlet strategi/
dogmer for 
bæredygtighed

Mindre 
belægning og 
befæstet 
areal/mindre 
infrastruktur

Vand som styrende og 
identitetsgivende 
principBilfri bebyggelse / 

decentral 
parkeringsløsning

3. præmie, fagspor

1. præmie, fagspor



Skovrejsning

1. præmie, borgerspor2. præmie, fagspor

3. præmie, fagspor1. præmie, fagspor



Bæredygtighed - konkrete tiltag

• Bæredygtige, genanvendte 
byggematerialer/design for 
disassembly

• Energioptimering/bæredygtig 
forsyning

• Opsamling af regnvand
• Delebiler
• Lokal fødevareproduktion
• Udviklingscenter for 

klimaløsninger/ 
uddannelsesinstitution

• Biodiversitet

• Bæredygtige, genanvendte 
byggematerialer/design for 
disassembly

• Energioptimering/bæredygtig 
forsyning

• Opsamling af regnvand
• Delebiler
• Lokal fødevareproduktion
• Udviklingscenter for 

klimaløsninger/ 
uddannelsesinstitution

• Biodiversitet



Overordnede principper for 
fællesskab Fra privat til 

fælles

Lokale stedsfællesskaber med 
en klar natur-miljø-klimaprofil

Grader af fællesskab

Fællesskab på tværs af 
generationer/ livsfaser/ 
livssituationer

Organisering af bebyggelse, der 
danner rum for det nære fællesskab. 
Rumlige landsby-kvaliteter  (trygt at 
bevæge sig og bo)



Konkrete tiltag, der understøtter 
fællesskab

Fællesdyrkning/fælleshaver/lokal 
fødevareproduktion

Fællesfaciliteter/fælleshus

Mindre mit, mere vores –
fællesværksted, delebil 

mv.



Fire temaer

Tema 1: Bebyggelse og afgrænsning

Tema 2: Landskab og natur

Tema 3: Fritid, oplevelser og regional tiltrækningskraft

Tema 4: Bæredygtighed og fællesskab



Tema 1: Bebyggelse og afgræsning
v/ Lotte og Jana

• Bygge spredt eller samlet?
• Hvilke arealer giver dette 

indimellem/udenom bebyggelsen?
• Hvad skal der ske med det areal der 

evt. ”udtages” af området? (landbrug, 
natur, skovrejsning..)?

• Balance mellem det der bygges og 
rekreative elementer, fundraising, 
lokale initiativer etc.?



Tema 2: Landskab og natur
v/ Jeanette og Ellen

• Hvordan får vi mere natur og 
fremmer biodiversiteten? 

• Skovrejsning og/eller lysåben natur?
• Rekreative arealer– hvad skal deres 

naturværdi/brugsværdi være?
• Hvordan opleves/ bruges naturen i 

dagligdagen? Hvilken kvalitet kan 
det give i bebyggelsen?  

• Hvilken værdi har det nuværende 
dyrkningslandskab?

• Hvilke faciliteter er vigtige for at 
understøtte adgang til naturen? (fx 
stier, shelters, naturlegeplads, etc.

• Hvad er de vigtigste elementer og 
hvordan kan lokalsamfundet bidrage 
til skabelsen af de ønskede 
kvaliteter / faciliteter?



Tema 3: Fritid, oplevelse og regional 
tiltrækningskraft
v/ Henrik og Miya

• Regional tiltrækning - et vartegn (fx 
cirkelbro eller udsigtstårn) eller 
delelementer (fx bebyggelse)? 

• Balance mellem regional 
tiltrækningskraft (gæster udefra) og et 
trygt og nært fællesskab/boligområde for 
beboerne? 

• Kan man både have vild ”uberørt” natur 
og aktiviteter i naturen? 

• Skal fritidsaktiviteter have en 
”bæredygtig profil” (”must have” eller 
”no-go” aktiviteter)? 

• Hvem er målgruppen? 
• Hvem finansierer faciliteterne? 



Tema 4: Bæredygtighed og fællesskab
v/ Ida og Jan

• Hvordan bliver Kildedal Nord et 
forgangseksempel på bæredygtig 
udvikling? 

• Er der konkrete bæredygtighedstiltag, 
som skal prioriteres? 

• Hvordan understøtter 
bebyggelsen/måden vi bor på 
fællesskabet mellem beboerne? 

• Prioritere mindre bolig m2 og flere 
fælles/delefunktioner?

• Kan man vælge fællesskabet til og fra?
• Hvor går grænsen fra det private til det 

fælles?

Fra privat til fælles



Start på temadrøftelser
Vælg det tema, hvor du har mest på hjerte



Temadrøftelser – runde 1
v. temaborde



Temadrøftelse – runde 1 (30 min.)

• Overordnede perspektiver og dilemmaer

• Inspiration fra idékonkurrencens forslag og idéer

• Input – hvad har du på hjerte?

• Fælles prioritering – tre vigtigste pointer



PAUSE 
inkl. sandwich og drikke



Temadrøftelser – runde 2
v. temaborde



Temadrøftelse – runde 2 (30 min.)

• Overordnede perspektiver og dilemmaer

• Inspiration fra idékonkurrencens forslag og idéer

• Input – hvad har du på hjerte?

• Fælles prioritering – tre vigtigste pointer



PAUSE 



Fælles opsamling
v. kommunaldirektør Christine Brockdorf og temaejere



Væsentligste pointer og prioriteringer

Hvad var de væsentligste pointer og prioriteringer temadrøftelserne?

Tema 1: Bebyggelse og afgrænsning

Tema 2: Landskab og natur

Tema 3: Fritid, oplevelse og regional tiltrækningskraft

Tema 4: Bæredygtighed og fællesskab



Den videre proces



Tak for i aften
v. borgmester Vicky Holst Rasmussen
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