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Vision – Kildedal Nord
Visionen for Kildedal Nord er at skabe konceptuelle arkitektoniske 
projekter, der passer ind i nutidens krav til bæredygtighed, 
sociale sammenhænge med delestruktur og naturen der er 
i området. Kildedal Nord skal udvikles som en bydel, der med 
stisystemer knyttes sammen med nærområderne til Knardrup 
Landsby, Værløse Flyvestationsområde og Kildedal Syd. I Kildedal 
Nord etableres beboerhuse for læring, kreativitet, værksteder, 
kunst, drivhuse og andre aktiviteter der skaber fællesskab i 
lokalsamfundet.
Via bofællesskaber som Plushusene og Eco Village, kombiner-
et med hotel/hotellejligheder, gives der mulighed for et byrum 
med torve, åbne grønne pladser og andre aktiviteter for alle be-
boere i Kildedal Nord. (inspirationsbillede 5-6)
Der skabes et miljø i Kildedal Nord hvor nærhed, samvær, fæl-
lesskab, såvel inde som ude, forenes med naturen, der skabes 
med grønne beplantninger sammen med bæredygtigt byggeri i 
moderne arkitektur.
Det er vigtigt, at Kildedal udvikles for fællesskaber - herunder 
bofællesskaber, hvor prisen afstemmes ifht. middelklasse-seg-
mentet.
Som en konsekvens af prisstigninger i indre København, mangel 
på almene boliger, samt den naturlige tilstrømning af 

OVERSIGT:
Beboelse:
Tæt/Åben-lav   = 200 enh. á gns. ca. 90 m2
Parceller    = 120 enh. á gns. ca. 150 m2
Hotellejligheder   = 142 enh. á gns. ca. 70 m2
Plushusene   = 150 enh. á gns. ca. 80 m2
Boliger/Hotellejligheder  =    50 enh. á gns. ca. 60 m2

Hotel    = ca. 7000 m2
Erhverspark   = ca. 30000 m2
Energipark anlæg   = ca. 7000 m2
Natur/leg/læring/institution/
krea/beboerhuse/andet  = ca. 5000 m2
Dagligvare/Butik/Handel  = ca. 3000 m2

Grundareal; mulig udvidelse  = ca. 35000 m2
Heraf foreslået:
Udvidelse Hotellejligheder  = ca. 40 enh. á gns. ca. 70 m2 
Udvidelse Tæt/Åben-lav  = ca. 80 enh. á gns. ca. 90 m2
Udvidelse Bolig/Erhverv  = ca. 15000 m2

mennesker til hovedstadsområdet, presses store dele af mid-
delklassen, herunder flere og flere børnefamilier, ud af indre by, 
og kan derfor tænkes at udgøre et segment der vil finde det 
attraktivt at bo og leve i Kildedal Nord.
Kildedal Nord adskiller sig fra Kildedal Syd og andre områder, 
ved  det konceptuelle bæredygtige lave og mere spredte 
byggeri, hvor landskab, boliger og erhverv smelter sammen på 
en harmonisk måde.
Konceptuelle arkitektoniske projekter er i masterplanen opdelt 
som f. eks. Plushuse (fremtidens bæredygtige bofællesskab 
for alle generationer) med fælleshuse, Skovhuse/gårde som 
træhuse med lavt CO2 aftryk, Eco Village (Økolandsbykoncept), 
bofællesskaber, Active House med lavt energiaftryk, Hotel & 
Hotellejligheder med Fitness, Pool og Spa tilkoblet Energi Parks 
jord/luftvarme anlæg.
Kildedal Nord kan forsynes varmemæssigt fra lokalt etableret 
Energi Parks anlæg.
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Boliger i kontakt med Naturen: (Billede 1-3)
I tæt kontakt til naturen, placeres boliger nænsomt i landskabet 
og integreres med markerne, vådområdet samt en flora og 
fauna som er karakterbåren og steds-specifik for Kildedal Nord. 
Varierende typologier og udtryk spiller harmonisk sammen om 
en helhed med afsæt i bæredygtige byggeprincipper, materialer 
og boformer. 

Arkitekturen som et bymæssigt tiltag: 
Der ønskes at skabe en harmonisk helhed med varierende 
udtryk, hvor lavere bebyggelser af gårde, klynger, rækker af huse 
samt tilpassede miljøer for parceller, spiller harmonisk sammen 
med flere nøje anlagte beboerhuse, fælleshuse, værksteder, 
mindre lokalt erhverv og start-up-virksomheder. Et fremsynet 
og kreativt miljø der i sin tilgang til arkitektur og udformningen 
for en visionær helhedsplan ligeledes kan tiltrække fremsynede 
og innovative kræfter til området og derved skabe en hub for 
fremtidens samfundsstruktur. Arkitekturen skal ind tænke 
naturen som en fundamental integrerede del af det overordnede 
udtryk. Ydermere ønskes det at skabe reminiscens til datidens 
bygder hvor man boede i mindre enklaver i tæt kontakt naturen, 
afgrøder, flere generationer sammen og med gode byggeskikke 
og sunde materialer.

Bæredygtige Boliger: (4-5)
I en verden med stigende krav til hvordan vi lever, spiser og 
bevæger os, er det essentielt at skabe bæredygtige boliger, 
med hensyntagen til miljø, sociale samt økonomiske aspekter. 
Byggeri med mulighed for udvikling af bla. allergivenlige 
boliger, træhusbyggeri, teglbyggeri, genanvendelige materialer, 
økonomiske gode løsninger der sikre boliger til alle og derved 
skaber en social diversitet med rumlighed, agilitet og tolerante 
værdier. I en samlet plan hvor gode kerneværdier kobles med 
nytænkende udvikling af fremtidens boformer.

Innovative løsninger:
Innovation er ikke altid at opfinde nye tiltag, men i lige så høj 
grad at gentænke løsninger i nye konstellationer. Det kunne 
være brugen af naturligt lys som en integreret del i arkitekturen, 
og derved mindske kunstig belysning. Her har vi et samarbejde 
med LYS Technologies, som forsker i lys og dets påvirkning 
af vores velvære på sammen niveau som kost og motion. 
Ydermere ønskes det at skabe platforme og rammerne for både 
ny teknologi som en integreret del af vores hjem (smart-homes), 
men samtidig på et større bymæssigt plan med brug af delebiler, 
helt eller delvis selvforsyning af varme, opsamling af regnvand, 
læringsstationer langs natursti, nye fællesskabs konstellationer 

som socialt styrkende tiltag, erhvervsmæssige attraktive forhold og 
fleksibelt layout for en udviklingsplan der kan rumme og varetage 
samfundsmæssige forskydninger og tid.  

Materialer: (2-9)
Tegl og træ som de bærende materialer for området, med mulighed 
for flere testbyggerier, hvor bla brugen af genanvendelige materialer, 
nye solpanelsystemer og allergivenlige materialer kan integreres 
som en del af arkitekturen. Det er essentielt at fastholde en høj 
kvalitet af materialer der sikre at områdets arkitektur patinere pænt 
over tid og området fastholder denne kvalitet i fremad.

Nye Boformer og Work-Life Balance:
Bofællesskaberne i Gårdhuse med gårdmiljøer der skaber 
reminiscens til den landlige idyl, Enklaver og Mikro-samfund i 
naturlige omgivelser, Parceller i bæredygtige konstellationer og 
fokus på Work-life-balance, Generationsfællesskaber mv. 
Kildedal Nord ønsker at fremme og udvikle et miljø hvor arbejdsliv 
og privatliv går hånd i hånd, hvor familien og fællesskabet skaber 
rammerne for et godt erhvervsliv som bryder med den gængse 
industri og erhvervspark, men i stedet ind tænker den bymæssige 
karakter for hele området.
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Naturen: (10-12)
I Masterplanen er der etableret grønne volde og naturbælter 
med tilhørende naturstier. De nuværende søer tænkes udvidet 
med regnvandsøer for opsamling af alt regnvand i området, 
hvor der skabes områder og stier med natur, læring og leg. 
Naturstierne skal kobles på stisystem til de grønne områder i øst 
ved Værløse Flyveplads og syd mod Kildedal Station.
Der etableres flere grønne kiler i området, hvor der plantes 
en del træer for at skabe grønne landskaber mellem og inde i 
byggeområderne. 

Hotel/Hotellejligheder: (17-18)
Behovet for hotellejligheder har vist sig at være stigende i 
København, hvor nødvendigheden for at tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft til virksomheder i kortere eller længere perioder 
kræver fuld møblerede lejligheder med de yderligere faciliteter 
Hotellet kan tilbyde. Konference og multihal tilknyttes Hotellet.
Kildedal Nord er central beliggende omkring den slags 
virksomheder der har dette behov såsom, NOVO og Demant. 

Rekreative Miljøer:
At værne om naturen og livet omkring Kildedal Nord er essentielt 
for at opretholde og skabe fundamentet for en by med en 

grøn og bæredygtig profil. Hertil ønskes at skabe miljøer med 
mulighed for beboer og besøgende at udfolde sig kreativt. At 
fremme og dyrke et fællesskab med værksteder, hvor man kan 
udforske sig selv og fælleskabet igennem; mad, dyreliv, natur, 
motion, bevægelse, fordybelse, leg og læring er af høj prioritet. 
Værksteder som kan benyttes både privat og med tilkobling af 
det lokale erhverv.

Uddannelse og Innovation: (13-14)
For at fremme viden, uddannelse og innovation er indtænkt 
mulighed for at skabe fleksible miljøer til bla. start-up-
virksomheder, der i samspil med gode økonomiske muligheder 
for bolig og nærhed til station, brug af områdets faciliteter, kan 
skabe rammerne for at tiltrække personbåren drivkraft med 
fremsynthed og værdiskabelse for området.

Teknologi og Vidensdeling: (15-16)
Det er målet at tiltrække virksomheder med en bæredygtig 
og grøn profil. Erhverv hvor iværksætteri og innovative små, 
store og mellemstore virksomheder indenfor bæredygtighed 
og CO2 reduktion kunne have et omdrejningspunkt i Kildedal 
Nord og derved spille sammen med områdets øvrige vision. 
Det ønskes at skabe mulighed for vidensdeling ved etablering af 

besøgscenter ifbm energiparken samt mulighed for benyttelse 
af hotellets konferencecenter.

Aktiv Livsstil. (10-12)
Det ønskes at fremme den aktive livsstil, hvor integreret leg 
skal danne rammerne for læring, motion, sund kost mv. Der 
placeres således en række læringshuse langs stiforløbet som 
kan indeholde alt fra food-hall, center for dyre -og planteliv, 
motionsstationer, kreative værksteder, væksthuse mv.
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