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Titel:
Strukturanalyse for området ved Kildedal Station

Strukturanalysen er udarbejdet af Ballerup - og Egedal Kommu-
ner i samarbejde med NIRAS planlægning og den regionale Task 
Force for klimatilpasning, der er initieret og støttet af KLIKOVAND 
og Region Hovedstaden. 

Juli 2019 

Vision og baggrund
Det er Egedal - og Ballerup Kommunes fælles vision at skabe et sammenhæn-
gende og velfungerende byområde med Kildedal Station som omdrejningspunkt 
og en blå-grøn profil som afsæt. Byområdet skabes som et attraktivt, funktions-
integreret bymiljø med mulighed for bosætning, tilknyttede servicefunktioner og 
et særligt fokus på videns- og teknologivirksomheder.  

Det stationsnære område har et stort potentiale som byudviklingsområde med 
en interessant beliggenhed i et markant terræn med god trafikal tilgængelig-
hed samt spændende muligheder for rekreative værdier i form af grønne kiler 
og vandelementer. Samtidig giver disse potentialer en række udfordringer, idet 
Tværvej og banedæmningen danner en barriere for en sammenhængende plan 
for hele området,  og terrænet og den eksisterende belastning af Værebro Å 
stiller store krav til håndteringen af vand.

Strukturanalysen
Denne strukturanalyse giver et bud på, hvordan områderne i de to kommuner 
kan udvikles som en helhed med forskellige typologier tilpasset områdets iboen-
de potentialer og med en bærende grøn og blå struktur. Denne kombination kan 
give det ca. 73 ha store byområde en spændende karakter af et stationsnært 
byområde med mangfoldige rekreative værdier. 

Det stationsnære kerneområde udvikles med en tæt og forholdsvis høj bebyg-
gelse organiseret omkring spændende fælles fodgængerstrøg med tilhørende 
byrum, der forbinder stationen med de enkelte bebyggelser og med fokus på de 
bløde trafikanter. I de perifere dele udvikles området også med en vis tæthed, 
men med lavere bygningshøjder. 

Strukturanalysen giver et bud på, hvordan områdets funktion som trafikalt 
knudepunkt kan udnyttes til pendlerstation med tilstrækkelige parkeringsplad-
ser, samt stiforbindelser, hvor borgere og medarbejdere trygt kan færdes hele 
døgnet på tværs af overordnede trafikale forbindelser. 

Endvidere udnyttes områdets vandhåndtering til at skabe en klar grøn og blå 
profil med fastholdelse af Sørup Rende som et væsentligt rekreativ styrende 
element. Derudover viser strukturanalysen, hvordan der kan skabes et attrak-
tivt byområde i kraft af nye grønne og blå elementer, samt rekreative områder 
i direkte forbindelse med områdets eksisterende friarealer, grønne strøg og det 
åbne land mod vest.  
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Indledning

4

I dette afsnit introduceres projektområdet igennem en beskrivelse af om-
rådets relation til Regionplan 73 og de potentialer, området har i kraft af 
dets overordnede placering. Dette er understøttet med fotos fra projekt-
området.   
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Et erhvervsknudepunkt
Området ved Kildedal Station ligger, hvor Frederiks-
sundfingeren krydser transportkooridoren. Området 
blev med Regionplan 73 for 45 år siden udlagt som 
erhvervsknudepunkt. Udviklingen er dog gået meget 
langsommere end man dengang forventede. 

I mange år har området ligget ubebygget hen. Først i 
midten af 90’erne kommer der gang i udbygningen med 
Novo Nordisk´s nye virksomhed nord for Måløv Byvej. 
I 2002 vedtages en strukturplan for området omkring 
Kong Svends Høj, som giver grundlag for en større bo-
lig udbygning i området.

Kildedal station bliver anlagt i år 2000 som led i S-ba-
nens forlængelse til Frederikssund. Samtidigt føres 
Kildedalsvej under banen. 

Først i 2014 starter anlæggelsen af Tværvej som for-
binder Kildedal Station med Frederikssundmotorvejens 
2. etape. Det betyder, at området ved Kildedal Stati-
on bliver mere tilgængelig for biltrafikken. Hermed er 
grundlaget for udbygningen af området på plads. 

Fra vedtagelsen af området som erhvervsknudepunkt 
og frem til i dag har erhvervslivet i stigende grad efter-
spurgt mere blandede og levende bydele. Ved udarbej-
delse af strukturanalysen har man derfor set behov for 
at revidere planerne om et rent erhvervsknudepunkt og 
istedet skabe en blandet ny bydel med både boliger og 
erhverv.  

År 1995 År 2002

År 2004 År 2013  Regionplan 73
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Stationsområdet Kildedal C
God tilgængelighed til det storkøbenhavnske arbejds-
kraftopland og ca. 30 min til Rådhuspladsen og Køben-
havns lufthavn har gjort området ved Kildedal station 
interessant for arbejdskraftintensive virksomheder.

Området har tiltrukket en række store virksomheder 
specielt inden for life science, elektronik og it. Her-
udover er der etableret en række mindre nystartede 
virksomheder i området. Blandt de større virksomheder 
kan nævnes Novo Nordisk, Oticon Medical og Cooper 
Surgical. Området har med de nye virksomheder bevist, 
at der er tale om en attraktiv lokalisering.

Det er ikke alene den gode placering ift. vej og banetra-
fik, der gør området attraktivt. Det kuperede moræne-
landskab skaber gode muligheder for en tæt kontakt 
til det omkringliggende landskab. Det gør placeringen 
attraktiv for boliger, som får en naturskøn, central be-
liggenhed tæt på stationen og for større virksomheder 
med behov for en repræsentativ placering. Den  gode 
beliggenhed har bl.a. medført etablering af en række 
attraktive boligbebyggelser omkring Kong Svends Høj 
over de sidste 12-15 år.  

Området nord for Kildedal station og vest for Kilde-
dalsvej/Tværvej ligger i Ballerup Kommune, mens 
området sydøst for banen ligger i Egedal Kommune. 
Området har gennem en årrække været udlagt til 
erhvervsområde i Ballerup kommuneplan, mens den 
sydøstlige del er udlagt til erhverv og blandet byområde 
i Egedal kommuneplan. 

På kortet på side 7 ses kamerastandpunkter for de 
fotos, der er vist.
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Fysisk kortlægning

8

I dette afsnit beskrives de fysiske bindinger og gældende planforhold, der 
ligger til grund for planløsningen. Desuden beskrives kort, hvordan planen 
forholder sig til disse bindinger. 
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1:10.000

Lokalplaner 
Der er udarbejdet flere lokalplaner for området. 

Lokalplan 41 er fra 1987 og udlægger et område syd 
for Måløv Byvej til erhverv. 

Lokalplan 107 er fra 2000 og udlægger området til 
S-togsstation og vej samt administrative og højteknolo-
giske virksomheder.

Lokalplan 052801 er fra 1991 og udlægger området 
til administrative erhverv, institutioner og offentlige 
formål. Herudover fastlægger lokalplanen området til 
stianlæg, parker, afskærmningsbælter og faciliteter for 
fritidsorganisationer.

N

Projektområde

Erhverv
 
Offentlige formål

Blandet bolig erhverv

Bolig

Muligt byudviklings-
område

Kommunegrænse

Kerneområde

Lokalplan 
41 

1:10.000
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Lokalplan 53, der er fra 2018, overlapper den sydligste 
del af strukturanalysens område og udlægger dette til 
erhvervsformål. Der må etableres erhverv i miljøklasse 
1-3, såsom administration, forsknings- og udviklings-
virksomhed, liberale erhverv, undervisning, privat og 
offentlig service, lettere industri, lager-, håndværks- og 
værkstedsvirksomhed. Den del af lokalplanområdet, 
som ligger syd for strukturanalysens område, er udlagt 
til boligformål.

I forbindelse med den videre planlægning af byudvik-
lingsområdet vil det gældende lokalplangrundlag blive 
revideret i nødvendigt omfang. 

Kommuneplan
I den nordlige del af området, der hører til Ballerup 
Kommune, er hele området udlagt til erhverv og offent-
lige formål i den gældende kommuneplan fra 2013. 

I den sydlige del af området, som hører til Egedal 
Kommune, er dele af arealet mod jernbanen og områ-
dets sydligste del ved Schæfergården udlagt til erhverv, 
mens de centrale dele af området ved Kong Svends Høj 
er udlagt til boligformål. Et enkelt område er udlagt til 
blandet bolig og erhverv. Et areal langs Tværvej indgår 
i dag ikke i kommuneplanen, men forventes inddraget i 
forbindelse med detailplanlægningen for området. 

Lokalplan 107

Lokalplan 052801

Lokalplan 53

Stort set hele planområdet er udlagt som stationsnært 
kerneområde, hvilket bl.a. indebærer, at der kan ligge 
store erhvervsvirksomheder. 

I forbindelse med den videre planlægning af byudvik-
lingsområdet vil de gældende kommuneplanrammer 
blive revideret i nødvendigt omfang.
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Energinet

Den største del af området er offentligt ejet. 

I den nordlige del er Ballerup Kommune en stor grund-
ejer og kun to mindre arealer er privatejet. Det drejer 
sig om det forurenede område syd for Måløv Byvej, 
hvor der foretages afværgeboringer og arealet nord for 
Måløv Byvej, hvor virksomheden Cooper Surgical ligger.

I den sydlige del er Egedal Kommune den største 
grundejer. Et større område langs Tværvej er privat 
ejet.

1:10.000

N

Beskyttelseslinjer
Der er en række beskyttelsesinteresser indenfor områ-
det. 

Oldtidshøjen, Kong Svends Høj, ligger højt og markant i 
landskabet. Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg 
indenfor en afstand af 100 m fra højens fod.

En del af strukturanalysens område er udpeget som 
kulturarvsareal, da der er stor sandsynlighed for at 
støde på fortidsminder i forbindelse med gravearbej-
de. Prøvegravninger på Egedal Kommunes arealer har 
allerede afsløret 300 kogegruber fra bronzealderen, så 
arkæologiske udgravninger må påregnes i forbindelse 
med byudviklingen.

1:10.000

N

Projektområde

Fredet fortidsminde

Fortidsminde beskyttelsesareal

Kulturarvsareal

Beskyttet jord- og stendige

Fredskov

Skovbyggelinje

Ejerforhold, matrikler og funktion
Flere jord-og stendiger gennemskærer området. Det 
længste dige, som løber fra stationsområdet op ad bak-
ken i syd, understøtter ikke landskabets naturlige former 
og er derfor ikke indarbejdet i helhedsplanen. Digebe-
skyttelsen søges ophævet i forbindelse med lokalplan-
lægningen af området.

Den vestlige del af området er omfattet af en skovbyg-
gelinje. Skovbyggelinjen forventes ophævet i forbindelse 
med planlægningen af området.

Beskyttet natur er beskrevet på side 18.
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Projektområde

58-63 db(A)  
bolig og udendørs 
opholdsareal

>63 db (A) Erhverv

Vejbyggelinje 
25 m, Måløv Byvej vejmidte
35 m, Tværvej vejmidte
35 m, Kildedalsvej vejmidte

Projektområde

Hovedtransmissionsledning, 
national naturgas

Respektafstand hovedtrans-
missionsledning, 200 m

Naturgasledning, regional

Spildevandsledning

Vandledning

Fibernet 

El-ledning

Støjkort og byggelinjer 
Der er i 2017 udarbejdet en kortlægning af støjen fra 
den kommunale vej, Måløv Byvej. For statsvejene, 
Kildedalsvej og Tværvej er det vejdirektoratets støjkort-
lægning, som gør sig gældende. Seneste opdatering af 
denne kortlægning er fra april 2019. 

Kortet herover er en sammenlægning af de to støjkort-
lægninger og viser, hvor støjen er beregnet til at være 
under 58 db, og dermed velegnet til boligformål og 
under 63 db og dermed velegnet til erhvervsformål.

Ved lokalplanlægning af området skal der foretages ny 
støjberegning på baggrund af fremskrevne trafiktal og 
aktuelle hastighedsgrænser.

Ledninger 
Der ligger en række ledninger inden for helhedsplanens 
område. De fleste af dem har en meget begrænset 
respektafstand. Linjeføringen af hovedtransmissions-
ledningen for naturgas har dog en respektgrænse på 
200m. Ledningen følger ikke helt arealreservationen for 
transportkorridoren, som ligger lidt længere mod vest. 

Gasledningen forudsættes flyttet inden arealerne, som 
er berørt af respektafstanden kan byudvikles.

1:10.000
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I strukturanalysen anbefales det at nedsætte hastighe-
den på Kildedalsvej til 50 km/t for at mindske støjen. 
Det vil samtidigt skabe bedre mulighed for at sammen-
binde byudviklingsområdet på tværs af Kildedalsvej og 
dermed skabe en mere sammenhængende bydel.   

Der er udlagt vejbyggelinjer fra henholdsvis Måløv By-
vej på 25m og fra Kildedalsvej og Tværvej på 35m.
En reduktion af sidstnævnte byggelinje vil være ønske-
ligt af hensyn til at skabe et mere sammenhængende 
bymiljø omkring stationen.
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Projektområde

Primær vej, vejadgang 

Supercykelsti, Frederikssundruten

Primær sti

Projektområde

Vådområde

Sø

Bevoksning/beplantningsbælte

Vandløb

Eksisterende træ, omtrentlig placering

0,5 m kurve

Værdifulde træer

Panoptikon, udsigtsmonument

Veje og stier
Projektområdet vil som udgangspunkt kunne forbindes 
med eksisterende veje og hovedstier som vist på kortet. 

I strukturanalysen tages der stilling til, hvilke veje 
og stier, som skal forbindes igennem området, og på 
hvilken måde, herunder særligt, hvorvidt Kongeåsen og 
Kongebakken skal forbindes.

Topografi og landskab
Området omkring Kildedal station er meget kuperet 
med det højeste punkt ved Kong Svends Høj. Herfra 
falder terrænnet ca. 30 m ned mod  ådalen og Sørup 
Rende. Nord for banen stiger terrænnet igen en smule 
op til Måløv Byvej, hvorefter det skråner ned til et min-
dre dalstrøg med Engagerrenden i bunden.

En række render, vandløb og mindre åer slynger sig 
gennem landskabet og er med til at afvande området.
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Grænsefladeprojekter 
Der er en række tilgrænsende projekter, der kan have 
betydning for planlægningen af området. 

Der er udarbejdet en helhedsplan for området nordøst 
for Kildedal Station. Helhedsplanen har udgjort et pilot-
projekt forud for udarbejdelse af denne plan.

Ifølge vandplanerne skal Egedal Kommune senest i 
2021 gennemføre et projekt for genslyngning af Sørup 
rende vest for Tværvej. Projektet har til formål at for-
bedre vandløbets tilstand.

Projektområde

Pilotprojekt

Afværgeanlæg, Cheminova

Smørum Vest/Boliger

Genslyngningsprojekt

1:10.000

N

Nordøst for stationen er et grundvandsforurenet are-
al under oprensning. Oprensningen forventes at vare 
mange år endnu.

Syd for Schæfergården er et byudviklingsprojekt i gang, 
som forventes at give plads til ca. 250 nye boliger.



14

Oplandsanalyse og strategi

14

Med udgangspunkt i en oplandsanalyse beskriver dette afsnit en strategi 
for den overordnede vandhåndtering.
 
Strategien giver et bud på, hvordan projektområdet kan udbygges uden 
risiko for oversvømmelse af ny og eksisterende bebyggelse samt, hvordan 
vandet kan udnyttes rekreativt som et blåt styrende element for byudvik-
lingen. 

Strategien tager udgangspunkt i, at al regn, som falder i området skal 
håndteres lokalt, således at belastningen af Værebro Å ikke øges og at  
vandløb og søer i om rådet skal sikres mod belastning af forurenet vand.
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Vandets veje

Oplandsanalyse og vandstrategi
Afvandingen af byudviklingsområdet omkring Kildedal 
Station tager udgangspunkt i de eksisterende strøm-
ningsveje i området. Der er et lokalt topografisk skel 
ved Måløv Byvej i den nordlige del af projektområdet. 
Vand nord for denne vej løber mod Engagerrenden, 
mens vand syd for vejen vil løbe mod Søruprenden. 
Begge vandløb udmunder i Værebro Å mod vest. 

Sørup Rende modtager vand fra en grøft, der afvander 
den centrale del af projektområdet, samt renset afvær-
gevand fra Region Hovedstadens rensningsanlæg til 
jordforurening efter Cheminova. Den vestlige del af om-
rådet, mellem S-banen og Måløv Byvej afvander delvist 
under banelegemet. I den sydlige del af projektområ-
det er der desuden et vandskel, hvorfra der er naturlig 
strømning til en lokal lavning.

Sørup Rende

V
æ

reb
ro Å

Engagerrenden
Højengen

Kong 
Svends Høj

Afværge

Underføring Underføring

Grøft
Måløv Byvej

Lokal lavning
Kortet viser strømningsveje og 
vandskel indenfor strukturanalysens 
område.



16

Der er blevet foretaget en række hydrogeologiske og 
geotekniske forundersøgelser i projektområdet. Bl.a. er 
der foretaget DualEM-undersøgelser på Kong Svends 
Høj, og desuden er der en lang række undersøgelsesbo-
ringer i forbindelse med afværgeprojektet ved grunden, 
hvor Cheminova tidligere lå. De forskellige forundersø-
gelser indikerer, at der generelt er ringe nedsivningsfor-
hold i området. Der er dog to sammenhængende områ-
der; omkring afværgeanlægget samt i det nordvestlige 
hjørne af projektområdet, hvor der er vurderet at være 
gode nedsivningsforhold. 

Boringer 
Der er indhentet boringsoplysninger fra GEUS Jupiter-
database. Boringerne i området er overordnet inddelt i 
to klynger. Den ene klynge ligger sydvest for området 
og er primært forhenværende vandindvindingsboringer 
fra en nedlagt HOFOR-kildeplads. Den anden klynge lig-
ger nord for jernbanen og er etableret i forbindelse med 
forureningsundersøgelserne og afværgeanlægget efter 
Cheminova. Området er kraftigt forurenet, og der har 
siden 80’erne været foretaget permanente afværgebo-
ringer for at begrænse forureningen af grundvandet.

I forbindelse med byudviklingen skal der tages højde 
for placeringen af disse boringer og for eventuelle til-
hørende, aktive ledninger mellem disse og afværgean-
lægget. Strukturanalysens bebyggelse er placeret under 
hensyntagen til boringerne.

Nedsivningspotentialer Projektområde

Boring

Projektområde

Jordforurening V2

Smeltevandssand
 
Ferskvandstørv

Moræneler

Nedsivning egnet

Nedsivning mindre egnet

1:10.000 1:10.000

N N

Kong 
Svends Høj

Afværge

Der ønskes ikke nedsivning omkring afværgeanlægget, 
fordi det vil påvirke afværgeanlægget. Der kan eventu-
elt i den videre proces arbejdes med lokal nedsivning 
i det nordvestlige område, men som udgangspunkt 
arbejdes der udelukkende med vandhåndtering på 
overfladen og udledning til vandløbene Søruprenden og 
Engagerrenden.
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Projektområde

Sø

Vandløb

Status Quo

Væ
re

br
o 

Å

Væ
rebro Å

Sørup Rende

Grøft

Engagerrenden

skal foretages en genslyngning af vandløbet på stræk-
ningen umiddelbart vest for projektområdet.

Det skal sikres, at byudviklingen ikke medfører negativ 
påvirkning af vandløbenes tilstand. Derfor indbefatter 
strategien, at alt regnvand renses i vådbassiner inkl. 
forbassiner iht. bedst kendte teknologi (BAT) og drosles 
til de to vandløb, med et udledningstal der ikke oversti-
ger 0,5 l/s/ red. ha.

Recipienter og tilstand
De to recipienter for afledning af overfladevand udgøres 
af Engagerrenden og Sørup Rende.

Engagerrenden
Den nuværende tilstand i Engagerrenden er ringe. 
Vandløbet er omfattet af vandområdeplanerne med en 
målsætning om god økologisk tilstand. Vandløbet har 
udskudt tidsfrist for målopfyldelse, og der er ikke udpe-
get indsatser til forbedring af tilstanden.

Søruprenden
Den nuværende tilstand i Sørup Rende er ringe på den 
berørte strækning. Den er i Vandområdeplanen mål-
sat til at skulle have god økologisk og kemisk tilstand i 
henholdsvis 2021 og 2015. Det er derfor fastlagt, at der 

N

Glatførebekæmpelse
Byudvikling som vist i strukturanalysen vil omfatte ca. 
18 ha befæstede flader, der skal glatførebekæmpes i 
vinterperioder. Det antages, at Engagerrenden og Sørup 
Rende allerede i dag modtager vand med en vis salt-
koncentration fra blandt andet Måløv Byvej. Der findes 
dog ikke monitering af nuværende saltkoncentration. 
Vælges der at glatførebekæmpe med salt på de veje/
parkeringspladser, der etableres i forbindelse med by-
udviklingen, vil saltkoncentrationen i de to recipienter 
stige om vinteren. 

Saltkoncentrationen i plansituationen i vandløbene kan 
estimeres ud fra følgende forudsætninger:

 
• Saltning: 4 mdr/år 
 (alt nedbør, der strømmer til bassinerne er  
 saltpåvirket) 

• Saltningstryk: 0,6 kg/m2  
 (lavt saltningstryk svarende til mindre  
 boligveje) 

• Der tabes ca. 20 % til omgivelserne 

• Det  skønnes, at der i Sørup Rende og 
 Engagerrenden er en baggrundafstrømning på 
 hhv. ca. 8 l/s og 4 l/s i vandløbene ved en 
 vinter middelsituation. 

Med de antagelser, vurderes det, at der i et worst case 
scenarie vil være en saltkoncentration på 400 mg/l i 
Engagerrenden og 900 mg/l i Sørup Rende på den op-
strøms strækning, inden der kommer yderligere bidrag 
eller tilløb. 

Det må antages, at der kommer et naturligt bidrag af 
ikke saltholdigt regnvand fra oplandet og at der dermed 
vil ske en gradvis fortynding af saltkoncentrationen 
inden de to vandløb udmunder i Værebro Å. Ligeledes 
er det en konservativ betragtning, at der saltes kon-
tinuerligt fire måneder om året. Ikke desto mindre vil 
byudviklingen medføre en væsentlig saltpåvirkning, der 
potentielt kan påvirke arterne i de to respektive vand-
løb, hvilket der skal tages hånd om i de efterfølgende 
projektfaser. 

Et virkemiddel til at nedbringe saltkoncentrationenkun-
ne være, at der i delområder anvendes alternative glat-
førebekæmpelsesmidler (f.eks. CMA-produkter), hvil-
ket indeværende, indledende analyse peger på bliver 
nødvendigt. Det er dog usikkert, hvilken saltpåvirkning 
der er i dag, så monitering af afstrømning og nuværen-
de saltpåvirkning kunne være en del af forundersøgel-
serne i den videre proces. Ligeledes skal der laves en 
konkret vurdering af saltningstryk ud fra kommunens 
nuværende glatførebekæmpelsespraksis og definition af 
vejklasser. 

Anvendelse af alternativ glatførebekæmpelse kræver 
forudgående vurdering af konsekvenserne for vejdrif-
ten, ligesom der skal tages forholdsregler til at sikre 
vandmiljøet mod negativ påvirkning ved øget nærings-
tilførsel. 
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Både i og udenfor projektområdet findes der lokalite-
ter, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. 
Her må der ifølge loven som udgangspunkt ikke ske 
tilstandsændringer. Der kan dog efter vurdering af et 
konkret projekt gives dispensation til ændringer, først 
og fremmest når ændringen medfører en naturforbed-
ring. Tilladelse kan i nogle tilfælde gives med krav om 
etablering af erstatningsnatur andre steder. 

Indenfor projektområdet findes fem lokaliteter med 
beskyttet natur, herunder tre søer, en sø/mose og et 
engområde. Bortset fra den nordligste sø ligger alle 
lokaliteterne i lavninger, hvor vand naturligt strømmer 
til. I strukturanalysen udnyttes de samme lavninger til 
håndtering af regnvand fra byområdet, hvilket vil med-
føre, at lokaliteternes naturtilstand påvirkes i forskel-
lig grad. Nogle steder vil der kunne ske en væsentlig 
fysisk påvirkning, f.eks. hvor eksisterende vandhuller 
flyttes, uddybes eller udvides, andre steder kan der 
ske tilstandsændringer som følge af øget vandtilførsel. 
Selvom forurenet vand renses i forbassiner, kan det 
ikke udelukkes, at de beskyttede områder også vil blive 
påvirket kemisk i en vis grad. 

Beskyttet natur

Eng

Mose

Sø

Beskyttet vandløb

Princip for forsinkelsesbassin 
Forsinkelse af regnvandet sker primært i vådbassiner.
Vådbassinerne designes til at kunne tilbageholde en 
5-årshændelse ved et år 2100 klima (T5) i et udgravet 
bassin under det omkringliggende terræn. Udover selve 
det udgravede bassin, benyttes det omkringliggende 
terræn til at kunne håndtere en 10-års hændelse ved et 
år 2100 klima (T10). Der regnes med, at T5 opstuver 
ca. 1 m, og at T10 opstuver yderligere ca. 0,1-0,3 m 
over permanent vandspejl. Nedbørshændelser over T10 
vil blive ledt kontrolleret videre via nødoverløb til nær-
liggende recipient via et grøftesystem. 

Vådbassinerne etableres med forbassin og med skrå-
ningskanter, som af sikkerhedshensyn anlægges med 
en hældning på højst 1:5. 

Forsinkelse 1:
- Udgravet bassin
- Grøfter 

Forsinkelse 2: 
- Områder omkring 
   bassiner 

Forsinkelse 
3: 
- På terræn   
  mod 
  recipienter

Forsinket 
afløb

T10

T5

T100

Lille afløb

T100

Bebyggelse

Sti

Sti

Sti

Sti

100 årshændelse

Bebyggelse

Hverdagssituation

T5

Bebyggelse

5 årshændelse

T10

Bebyggelse

10 årshændelse

Ved vurdering af byudviklingens påvirkning af §3 områ-
der skal det tages i betragtning, at flere af de beskytte-
de søer/vandhuller i området i udgangspunktet er regn-
vandsbassiner, der over tid har udviklet sig til beskyttet 
natur. Det skal ligeledes tages i betragtning, at en vis 
vandtilførsel er nødvendig, da der vil ske tilstandsæn-
dringer, hvis der vælges løsninger, der ikke involverer 
tilledning af vand til den eksisterende beskyttede natur.

Umiddelbart vest for projektområdet findes et større 
sammenhængende § 3-beskyttet område med både 
eng, mose og sø. Byudvikling efter principperne i struk-
turanalysen vil ikke medføre påvirkning af dette område 
ved normal regn, idet den beregnede bassinkapacitet 
i projektet er tilstrækkelig til at håndtere byområdets 
regnvand op til en tiårshændelse. I forbindelse med 
hydrauliske spidsbelastninger (skybrud m.v.) forventes 
det lavtliggende område dog at kunne indgå som buffer 
til forsinkelse af vandet inden udløb til Værebro Å. Idet 
området udelukkende bruges til at opsuge og stuve en 
større mængde vand, forventes det ikke umiddelbart, at 
en sådan løsning vil ændre områdets naturtilstand. 

1:10.000

N

Værebro Å udmunder i Natura 2000-område nr. 136 
Roskilde Fjord, som er omfattet af Habitatbekendtgørel-
sen. Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der laves konse-
kvensvurdering af planer og projekter, som er placeret 
inden for de beskyttede områder eller kan påvirke ind 
i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrund-
laget. Idet Sørup Rende og Engagerrenden er en del af 
Værebro Å-systemet, er der hydraulisk kontakt mellem 
projektområdet og Natura 2000-området, og dermed en 
potentiel påvirkning.
 
Byudviklingsprojektet vurderes at have en vis kemisk 
påvirkning på recipienterne Sørup Rende og Engager-
renden (primært pga. saltpåvirkningen), mens påvirk-
ningen af Værebro Å vurderes at være lille. Det skal i 
en væsentlighedsvurdering vurderes, om planforslagets 
påvirkning af Natura 2000-området er af væsentlig be-
tydning. Hvis væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes, 
skal der laves en Natura 2000-konsekvensvurdering.

I forbindelse med detailplanlægning af området skal det 
undersøges, om byudviklingen vil påvirke arter, som er 
omfattet af bilag 4 i EU´s naturbeskyttelsesdirektiver.
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1:5.000

N

Koncept for den overordnede 
vandhåndtering
På baggrund af de naturlige afstrømningsforhold indde-
les projektområdet i hydrologiske deloplande som vist 
på kortet. Hvert af de hydrologiske deloplande afvander 
til et vådbassin i det lokale topografiske lavpunkt inden 
udledning til enten Sørup Rende eller Engagerrenden. 
Alt tag- og vejvand bliver transporteret til bassinerne 
via grønne afvandingskorridorer eller i rør. Den primære 
rensning sker i vådbassinerne inkl. tilhørende forbassin. 

Afvandingsstrukturen er en robust klimasikringsløsning 
og giver hele byudviklingsområdet et rekreativt løft, 
hvor regnvandet benyttes aktivt til at forøge herlig-
hedsværdien i de enkelte delområder. De blågrønne 
elementer danner desuden en naturlig ledelinje for fau-
na gennem området til de omkringliggende naturområ-
der. Projektet har således et naturforbedrende element, 
hvor varierede vandelementer giver base for en forøget 
biodiversitet i området. 

Der er fastsat et relativt lavt tilladt afløbstal på 0,5 l/s/
red. ha fra bassinerne, hvilket indebærer en relativ lang 
tømmetid for de enkelte bassiner. Derfor forventes det 
at være nødvendigt med supplerende lokale forsinkel-
seselementer i flere af deloplandene. Lokale forsinkel-
seselementer er beskrevet nærmere i ek semplerne på 
vandhåndteringsløsninger på side 30 og 41. 
 
I den videre proces kan det undersøges, i hvilket om-
fang det §3-beskyttede eng- og moseområde vest for 
projektområdet kan udnyttes som periodevis buffer-
kapacitet inden udløb til Værebro Å, og om et gens-
lyngningsprojekt for Sørup Rende vil kunne medvirke til 
at forsinke overløbsvand fra bassinerne.

Byudviklingen i projektområdet vil med den foreslåede 
strategi for håndtering af regnvand ikke bevirke en øget 
hydraulisk belastning af Værebro Å selv ved langvarig 
regn. Det droslede afløb og den store bassinkapacitet 
giver en afstrømning svarende til den afstrømning, der 
er i dag ved langvarige nedbørshændelser. 

For at opfylde kravet om, at al vandhåndtering skal 
ske indenfor projekområdet, placerer strukturanalysen 
bassinerne i delopland 1 og 2 Nord for Måløv Byvej på 
skrånende areal. Dette risikerer dog at give bassinerne 
et konstrueret udtryk. For at tilpasse bassinerne bedre i 
landskabet kan følgende ændringer anbefales: I delop-
land 1 kan nedsivningspotentialet undersøges nærme-
re, og såfremt nedsivning viser sig mulig, kan bassinet 
her udføres som tørbassin med nedsivning gennem 
filterjord og evt. dræn mod den nordligt beliggende sø. 
I delopland 2 kan det overvejes at rykke bassinet ca. 
20 m mod nord udenfor projektområdet, hvor terræn-
net er mere fladt.  

I delopland 9 og 10 er der et opmærksomhedspunkt 
omkring den eksisterende kloakledning, der muligvis 
skal lægges om afhængig af ledningens dybde og den 
endelig bassinudformning.   

Hverdagssituation

5 årshændelse

10 årshændelse

Vandskel

Oplande

Sørup Rende

Underføring

Vandvej

Spuns

T5 
 (m3)

2000
1450
2550
2515
3500
2750
2250
1550
3750
4300

200
850

27665

Afløbstal 
(l/s)

1,16
0,86
1,50
1,47
2,05
1,61
1,30
0,92
2,20
2,64
0,13
0,51

16,36

Befæstet areal 
(red. ha)

2,33
1,72
3,01
2,95
4,10
3,21
2,61
1,83
4,39
5,28
0,26
1,02

32,71

T10 
 (m3)

2450
1800
3150
3100
4300
3350
2750
1900
4600
5250

250
1050

33950

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Ialt

Tabellen viser det befæstede areal tilknyttet de enkelte 
deloplande samt afløbstal svarende til 0,5 l/s/red. ha. 
Derudover er skitseret de beregnede mængder, bassi-
nerne tilbageholder ved hhv. en 5- og 10-års hændelse. 
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Programmering og hovedgreb

20

Dette afsnit redegør for den overordnede fordeling af boliger og erhverv, 
samtidig med, at det tydeliggør strukturanalysens hovedgreb i forhold til 
vejstruktur, blå/grøn struktur og områdets bebyggede struktur. 

Desuden beskrives strukturanalysens principielle vejtyper samt de overve-
jelser, som ligger til grund for den foreslåede vejstruktur i Egedal Kommu-
nes del af projektområdet.    
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Måløv Byvej 

Måløv Byvej 
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Måløv teknikerby

Kongebakken

Kongeåsen

Kong Svends vej

Programmering
Udgangspunktet for planlægningen af området har 
været, at området skulle kunne rumme ca. 500 boliger 
og 10.000 arbejdspladser. Det svarer rundt regnet til 
45.000 m2 boligareal og ca. 250.000 m2 erhvervseta-
geareal eller ca 15% boliger og 85% erhverv målt i 
forhold til det samlede etageareal.

I forbindelse med tilvejebringelse af strukturanalysen 
har det været diskuteret at hæve andelen af boliger i 
området. Det skyldes  bl.a. ønsket om at styrke bylivet 
med en funktionsblandet bydel. Ved en mere blandet 
anvendelse vil erhvervsvirksomhederne skabe liv om 
dagen, mens boligerne vil skabe liv fra sidst på efter-
middagen og om aftenen. Det betyder, at andelen af 
boliger er blevet hævet til 1125 eller ca. 33%, mens 
andelen af erhverv er reduceret til ca. 8300 arbejds-
pladser eller 67%.

Vejstruktur 

Vejstrukturen er tilpasset områdets udformning samt 
kommunernes ønske om vejadgang og koblinger til 
eksisterende veje. Den præcise længdeprofil af vejene 
skal detaljeres i næste fase, så de etableres indenfor 
vejreglernes max hældning. 

I de to områder nord for banen er der lagt vægt på at 
skabe et vejsystem uden blinde veje, et såkaldt cul de 
sac system. Vejsystemet sikrer let adgang til områder-
nes erhverv og projektområdets centrale bebyggelse.  

I den sydvestlige del af projektområdet ligger adgangs-
vejen som en ryg til boligområdet med erhverv på den 
modsatte side. Ligesom i de to områder nord for Måløv 
Byvej er vejsystemet her blindt. Det giver plads til et 
vådområde i forbindelse med boligområdet og skaber-
således mulighed for en tæt forbindelse mellem områ-
dets boliger og det omkringliggende landskab.

I den sydøstlige del af området, har den eksisterende 
vejstruktur på Kong Svends Høj og ønsket om en for-
bindelse til stationen sat sit tydelige præg på vejstruk-
turen. Dette er yderligere gennemgået på de følgende 
sider.

Hovedgreb

Blå/grøn struktur 

Den blå og grønne struktur er bygget op over et cen-
tralt loop, der ligger rundt om den centrale del af byom-
rådet. Fra det centrale loop fører grønne, radiale bånd 
ud til de omkringliggende byområder. I nogle af disse 
grønne bånd løber mindre vandløb, som transporterer 
vandet fra området til henholdsvis Engagerrenden eller 
Sørup Rende.

Ud over at virke som transportveje for vandet, fungerer 
de blå/grønne elementer også som væsentlige rekrea-
tive rum med stiforbindelser, som forbinder området på 
tværs af delområder og kommunegrænser.

Områdets bebyggede struktur og anvendelse

Den centrale del af byområdet består af en tæt bebyg-
get struktur i 3-6 etager. I både den nordøstlige del og 
den nordvestlige del er der et højhus på 12 etager, der 
er med til at markere området i landskabet. Bebyggel-
sesstrukturen er tilpasset nærheden til stationen og 
tætheden bliver mindre, når man bevæger sig længere 
væk fra det centrale byområde. Bebyggelsesstrukturen 
er ligeledes tilpasset terrænet således, at områdets 
iboende potentiale bliver udnyttet. 

Det centrale byområde indeholder blandet anvendel-
se, dvs. boliger, institutioner og erhverv. Nord for det 
centrale byområde er anvendelsen udelukkende er-
hverv, mens anvendelsen syd for det centrale byområde 
både er boliger og erhverv. Der er flest boliger i Egedal 
Kommune.

Overordnede veje

Erhverv

Blandet bolig og erhverv

Boliger

Grøn struktur

Panoptikon

Kildedal station
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Alternativ 0 

”Blinde veje ind i områderne” Ingen forbin-
delse mellem Kongebakken og Kongeåsen.

Området vil sandsynligvis få karakter af en 
”Måløv-del” og en ”Smørum-del”, afhængig af 
hvorfra området vejbetjenes.

Fordele:
Ingen mulighed for genvejskørsel => ingen 
gennemkørende trafik => mindst mulig på-
virkning af lokalmiljøerne.

Ulemper:
Ingen mulighed for gennemkørsel => mindre 
fleksibel trafikafvikling i området; man skal 
via det omkringliggende vejnet ved krydsning 
af projektområdet i Egedal Kommune. Risiko 
for øget trafikbelastning i området samlet set 
og særligt på Hindbærvangen/Smørumned-
revej. 
 
Ingen kobling til Tværvej => Al trafik til/fra 
motorvejen skal via Måløv Byvej/Tværvej => 
øget pres på trafikafviklingen.

Alt 3Alt 2Alt 1Alt 0

Alternativ 1 

”Forbindelse mellem Kongebakken og Konge-
åsen, men ikke til stationen”

Fordele:
Bedre intern sammenhæng mellem del-områ-
derne. Mindre risiko for ”opdeling”.

Ulemper:
Forbindelsen mellem Kongebakken og Konge-
åsen kan medføre øget pendlingstrafik gen-
nem boligområdet. Skal formentlig suppleres 
med hastighedsdæmpning gennem Smørum 
for at hindre genvejskørsel.

Ingen kobling til Tværvej => Al trafik til/fra 
motorvejen skal via Måløv Byvej/Tværvej 
(sekundært Smørum by) => øget pres på 
trafikafviklingen lokalt.

Alternativ 2 

”Ingen forbindelse mellem Kongebakken og 
Kongeåsen, men forbindelse fra Kongebakken 
til stationen”.

Området vil sandsynligvis få karakter af en 
”Måløv-del” og en ”Smørum-del”, afhængig af 
hvorfra området vejbetjenes. 

Fordele:
Ingen mulighed for genvejskørsel => ingen 
gennemkørende trafik => mindst mulig på-
virkning af lokalmiljøerne

Kobling til Tværvej kan forbedre trafikafvik-
lingen lokalt, da presset på krydset Tværvej/
Måløv Byvej reduceres.

Ulemper:
Ingen mulighed for gennemkørsel => mindre 
fleksibel trafikafvikling i området; man skal 
via det omkringliggende vejnet ved krydsning 
af projektområdet i Egedal Kommune. Risiko 
for øget trafikbelastning i området samlet set 
og særligt på Hindbærvangen/Smørumned-
revej 

Alternativ 3 

”Forbindelse mellem Kongebakken og Konge-
åsen og til stationen” 

Fordele:
Bedre sammenhæng  internt i området, som 
i højere grad vil få karakter af ét samlet om-
råde. 

Kobling til Tværvej forbedrer trafikafviklingen 
lokalt, da denne giver mulighed for dels at 
reducere trafikken i krydset Tværvej/Måløv 
Byvej dels gennem Smørum by.

Ulemper:
Mulighed for gennemkørende biltrafik i om-
rådet; idet biltrafikken kan tage ind gennem 
området for således at undgå trængsel på 
Tværvej/Måløv Byvej. Dette kan dog minime-
res ved hastighedsdæmpning lokalt i området 
samt bedre styring af trafikreguleringen på 
Måløv Byvej. 

Alternativ 4

”Forbindelse mellem stationen og Schæffer-
gården”

Fordele:
Vejen er vigtig for at koble det nye boligom-
råde syd for Schæffergården til stationsom-
rådet. Uden vejen vil beboerne få en stor 
omvejskørsel, når de skal til stationen.

Ulemper:
Vejen er et dyrt og et relativt stort indgreb i 
landskabet i forhold til, at den kun servicerer 
relativt få ejendomme, med mindre den for-
længes til det nye boligområde ved Smørum 
Vest.

Vejstruktur

Alt 4

Projektområdets trafikale struktur er væsentligt mere kompliceret i Egedal Kommune end i 
Ballerup Kommune. De forskellige muligheder for trafikal struktur er derfor diskuteret i for-
bindelse med nedenstående figurer, der viser 4 forskellige alternativer til vejbetjening af 
området. De viste alternativer er vurderet ud fra en foreløbig screening af områdets trafikale 
forhold. I forbindelse med den nærmere planlægning af området, skal der foretages en grun-
digere analyse af projektets trafikale påvirkning. 

Konklusionen på diskussionen er, at alternativ 3 kan fungere fint, men at det kan anbefales at 
anlægge alternativ 2 først, for senere at supplere med alternativ 1, hvorved det fulde alterna-
tiv 3 er realiseret.

Alternativ 4 bør etableres, idet Egedal Kommune ønsker at sikre denne direkte forbindelse til 
stationen fra det nye boligområde syd for Schæfergård.
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Fordelingsgade, principsnit 1:200

Parkeringsgade, principsnit 1:200

Forbindelsesgade, principsnit 1:200

Principielle vejtyper 
Vejstrukturen er bygget op omkring 3 principielle vej- 
typer. 

Fordelingsgaden udgør den overordnede trafikstruktur 
i området. På fordelingsgaden er der kun parkering 
visse steder, mens andre dele er friholdt for parkering. 
Cykeltrafikken afvikles på kørebanen, da trafikken er 
meget begrænset, og det derfor erfaringsmæssigt er 
mere trafiksikkert at blande cyklende og kørende trafik. 
Langs gaden er fortov og beplantning i begge sider.

I Egedal Kommune har fordelingsgaden separat cykel-
sti. Den fremtidige vejstruktur, som kobler Kongebak-
ken og Kongeåsen med stationen, vurderes at kunne 
medføre en større mængde biltrafik. Samtidig vurderes 
det, at den øgede nærhed til stationen vil kunne med-
føre en stigning i cykeltrafikken fra boligområderne.       

10 m

13 m

6 m

6 m

7 m5 m 5 m2 m 2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

1,5 m 1,5 m

21 m

Fordelingsgade

Fordelingsgade med 
separat cykelsti

Parkeringsgade

Forbindelsesgade

Parkeringsgaden vejbetjener boligerne og virksomhe-
derne. Som udgangspunkt foregår parkeringen som 90 
graders parkering. Cykeltrafikken afvikles på køreba-
nen. Langs gaden er fortov i begge sider. Beplantningen 
opdeler rækkerne af parkeringspladser.

Forbindelsesgaden anvendes til at skabe forbindelse 
mellem parkeringsgaden eller fordelingsgaden til bag-
vedliggende parkeringspladser. Cykeltrafikken afvikles 
på kørebanen, men vil formentlig være begrænset, da 
gaden betjener parkeringsarealerne. Der er fortov langs 
forbindelsesgaden, men ingen beplantning.

1:10.000

N
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Strukturanalyse 

24

Dette afsnit redegør for strukturanalysens bebyggelsestypologier og syn-
liggør, hvordan den overordnede strategi for vandhåndteringen, planens 
hovedgreb, vejtyper og bebyggelsestypologier kan skabe en samlet og hel-
støbt strukturplan for området.   
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18 m

20 m

54 m

54 m

18 m

10 m

10 m

Bebyggelsestypologier
Strukturanalysen bygger på tre bygningstypologier. 

Punkthusbebyggelse
Punkthusbebyggelsen består af kvadratiske huse på 
18*18 meter. Husene anvendes primært til erhverv og 
kan sammenbygges. 

Etagebebyggelse
Etagehusbebyggelsen består af mindre stokhuse på 
10*20 meter og anvendes udelukkende til boliger. Hvis 
etagehusene sammenbygges forskydes de i den del, der 
er sammenbygget. 

Karrébebyggelse
Bebyggelsen består af karréer, der udvendigt måler 
54*54 meter og har en husdybde på 10 meter. Karré-
byggelsen indeholder både boliger og erhverv.

Nogle karréer udformes med et hævet gårdrum i midten 
for således at give plads til parkering under gårdrummet.

Punkthuse, etagebebyggelse og karréer opføres med va-
rierende højder, for at øge den arkitektoniske oplevelse.  
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Fodgængerstrøg

Loopstien

Grønt loop

Parkering

Parkering under terræn

Panoptikon

Regnvandsbassin, permanent vandspejl

Volumen til 5-årshændelse

Volumen til 10-årshændelse

Sørup Rende

Rekreative stier

Rekreative forbindelser

Bevaringsværdi beplantning

Kildedal Station 

Fælleshus

Adgangssti til fælleshus

Tunnel til vand og sti

1:5.000

N
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1:5.000

N

Anvendelse, parkering og areal-
beregning
For at opnå en mere funktionsblandet by med mere by-
liv blev boligandelen i forbindelse med programmerin-
gen af arealet gjort større end i oplægget. Det betyder 
at andelen af boliger er blevet hævet til 1125 eller ca. 
34% - svarende til knap 2.500 borgere, mens andelen 
af erhverv er reduceret til ca. 8.100 arbejdspladser eller 
ca. 66% af etagearealet.

Den tætteste del af bebyggelsen ligger inden for det 
grønne loop, hvor den beregnede, forventede bebyggel-
sesprocent vil være 140. Den beregnede bebyggelses-
procent for den samlede plan forventes at blive 74.

I de nye byområder uden for det grønne loop forventes 
bebyggelsesprocenten at være mellem 48 og 81. 

I alt vil planen udløse krav om ca. 3.620 p-pladser. Her-
af vil godt 900 blive etableret i konstruktion inden for 
det grønne loop, mens knap 500 vil blive etableret som 
p-kælder under friarealer på bakken ved Kong Svends 
Høj. Der er udlagt 142 flere p-pladser end parkerings-
kravet forudsætter.

Den mere præcise arealberegning fremgår af tabellen.

Af tegningen til venstre fremgår anvendelsen og etager 
af de enkelte bygninger. Anvendelsen følger de princip-
per, som er beskrevet under hovedgrebet.

Område I alt

M2 boligareal 28.900 22.200 50.124 101.224

Antal boliger 321 0 0 247 557 1.125

M2 erhvervsareal 54.820 48.924 46.170 12.150 34.781 202.677

Antal arbejdspladser 2.193 1.957 1.847 486 1.391 8.107

M2 P-hus 21.332 0 5.776 0 0 27108

Etageareal i alt 105.052 48.924 51.946 34.350 84.905 331.009

Grundareal 75.000 69.750 74.625 42.375 176.250 438.000

B% 140 70 70 81 48 74

P-plads krav 1.075 753 710 365 706 3.624

P-plads udlagt 1.783 341 624 255 763 3.766

For mange/
for få pladser

708 -412 -86 -110 57 142

1

5

1

54321

4

2

3

Erhverv  1-3 etager

Erhverv 2-5 etager

Bolig 2-4 etager

Blandet bolig og erhverv, 3-6 etager

Højhus, 12 etager

Fælleshus

Parkering på terræn 

Parkering i konstruktion

Parkering under terræn

Områdeafgrænsning 

Område nr. 

P

P

P
P

P

P

P

P

P

PP

P
P

P

P P

P

P
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1:2.000
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Fodgængerstrøg

Loopstien

Grønt loop

Parkering

Regnvandsbassin, permanent vandspejl

Volumen til 5-årshændelse

Volumen til 10-årshændelse

Sørup Rende

Rekreative stier

Kildedal Station

Snitpil

Spuns

Tunnel til vand og sti
 

Område 1
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Tværsnit i Kildedalsvej, 1:500

Område 1
Området er den centrale del af det nye byområde og 
ligger indenfor det grønne loop.

Områdets bebyggelsesstruktur består dels af 8 karréer, 
med en blanding af bolig og erhverv, og dels af punkt-
huse, der udelukkende anvendes til erhverv, detailhan-
del eller offentlige funktioner. Både i den nordvestlige 
del og i den nordøstlige del er der placeret et højhus, 
der er med til at markere Kildedal som bydel.

Fra stationen og ud i de tre af byområderne fører et 
urbant fodgængerstrøg, som er med til at binde den 
tætte by sammen og kanalisere flowet fra stationen ud 
i bydelene. Fodgængerstrøget skaber desuden rum for 
ophold og fællesskabende funktioner som f.eks. uden-
dørs erhvervskantine. Syd for Kildedal Station munder 
strøget ud i en stationsforplads med dagligvarebutik og 
busterminal.   

Fra det centrale byområde er der direkte adgang til det 
grønne loop, der udgører områdets rekreative hoved-
strøg. I det grønne loop ligger en sti, der løber hele 
vejen rundt om det centrale byområde, og her ligger 
også de bassiner, som er en central del af områdets 
vandhåndtering. Det grønne loop føres på tværs af ba-
nedæmningen ved at der både øst og vest for stationen 
etableres en tunnel til sti og vandafledning.

Parkeringen foregår dels på terræn langs parkerings-
gaderne, dels i konstruktion i de enkelte karréer og 
dels i to parkeringshuse syd for S-banen. Parkeringen 
i karréerne etableres som to dæk, hvor det ene ligger 
under terræn, mens det andet ligger på terræn og er 
ovedækket af et gårdrum. Gårdrummet kan anvendes 
til rekreative funktioner. Adgangen til parkeringskælde-
ren sker fra parkeringsgaderne.

Kildedalsvej, der er en statsvej, skærer sig markant 
gennem landskabet fra S-banen mod Frederikssundvej. 
Vejens niveau ligger 4-5 meter under det omkringlig-
gende terræn, hvor karréerne er placeret. Etablering 
af niveaufri fodgængerpassager over Kildedalsvej kan 
være problematisk, hvorfor det anbefales at stations-
perronerne forlænges og udnyttes til at skabe fodgæn-
gerforbindelse på tværs af Kildedalsvej.

Vejadgang til byområdet inden for det grønne loop sker 
henholdsvis fra Måløv Byvej og fra Kildedalsvej.
  

Energinet, Fredericia. 
Overdækket gårdrum i kontordomicil.

Sluseholmen. 
Parkering under gårdrum.

Allerød bymidte. 
Hævet gårdrum med erhverv i stueetagen.
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Eksempel på vandhåndterings-
løsning i urban kontekst
Inden tilledning til det overordnede vandhåndteringssy-
stem, bliver tag- og vejvand lokalt forsinket, renset og 
benyttet til rekreative formål i de enkelte bolig/
erhvervsområder. 

De lokale løsninger er medvirkende til at undgå overløb 
fra bassinerne i våde perioder med langvarig regn. Der 
er valgt 2 forskellige lokale løsninger, baseret på topo-
grafi og bygningssammensætning, således at det ene 
omfatter en løsning i en urban kontekst og den anden 
en landskabelig kontekst. 

I den urbane løsning bliver tagvand ledt til grønne om-
råder i gårdmiljøerne indenfor den enkelte karré. Her 
opsamles og forsinkes regnvandet i mindre bassiner, 
evt. med membran, inden det ledes videre til vejtracéet 
via en vandtrappe. 

I vejtracéet forsinkes vejvandet ved anvendelse af 
konceptet punktvis regnvandshåndtering, hvor vejvand 
bliver forsinket og delvist benyttet til vanding af 
vejtræerne i vækstsæsonen. Løsningen med punktvis 
regnvandshåndtering er salttolerant, hvorfor der kan 
anvendes almindelige salt til glatførebekæmpelse. Fra 
træerne ledes vandet til bassiner under terræn. Afløbet 
fra disse bassiner er en drossel, der sikrer, at bassinet 
tømmes langsomt over 24 timer til recipienten. 

Vandet fra de urbane pladser bliver ledt på overfladen 
til de store vådbassiner i det grønne loop via nedsæn-
kede grønne pladser, som er sammenbundet af urbane 
render. Hvis der i konkretisering af projektet kommer 
pladsproblemer på overfladen, kan der benyttes faski-
ner til yderligere forsinkelse i systemet. 

I det grønne loop, hvor der er stisystem, vil vandet bli-
ve ledt til de overordnede bassiner via en lokal lavning, 
der følger landskabet ved siden af stien.

Nedsænket plads
med opstuvning og
fordampning

Nedsænket plads
med opstuvning og
fordampning

linjedræn

Vand ledes til
vådområde via ledning

Vand ledes til
vådområde via ledning

Shared space

linjedræn

P-pladser med 
faskiner og vanding af træer

P-pladser med 
faskiner og vanding af træer

Opsamlet vand
fordampes

Opsamlet vand
fordampes

Vandtrappe
Vandtrappe

Urban
vandrende

SIGNATURFORKLARING

Vandets vej - på terræn

Vandets vej - under terræn

Nedsænket grøn plads med
ophold og opstuvning samt fordampning.

Vandrende på terræn med urbant udtryk
leder regnvand ned gennem bydelens strøg

Vandtappe med synligt vand leder
regnvandet ud af gården

Opsamling og fordampning af regnvand 
i mindre bassiner med membran i
gårdrummene 

Regn opsamles og magasineres i faskiner 
under p-pladser og træer vandes, inden det 
drosles videre i systemet
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Set fra sydøst mod nordvest
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1:2.000
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Loopstien

Grønt loop

Parkering

Regnvandsbassin, permanent vandspejl

Volumen til 5-årshændelse

Volumen til 10-årshændelse

Spuns

Område 2

32
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Område 2
Område 2 ligger uden for det grønne loop og vest for 
Kildedalsvej og Knardrupvej i Ballerup Kommune. 

Bebyggelsesstrukturen inden for område 2 består ude-
lukkende af punkthuse i 1-4 etager. Anvendelsen er fast-
lagt til erhverv og i mindre omfang til offentlige instituti-
oner. Bebyggelsen skaber ryg mod Måløv Byvej med en 
højde på fortrinsvis 3-4 etager og åbner sig op ud mod 
det åbne landskab i både udformning og med en højde 
på 1-2 etager.

De to områder henholdsvis nord og syd for Måløv Byvej 
er hver især bundet sammen af et internt vejsystem, der 
består af fordelingsgader. Langs fordelingsgaderne er 
fortove, der giver adgang til både stationen og kig over 
det åbne land mod vest. Mod nord danner et rekreativt 
bånd en glidende overgang til dalstrøget, hvor Engager-
renden løber.

I den sydlige del af området ligger parkeringsarealerne 
primært bag bebyggelsen. I den nordlige del sker par-
kering dels på parkeringsgaderne, dels på p-arealer bag 
bebyggelsen. Der er ikke planlagt parkering i konstrukti-
on inden for området.

Vejadgangen til området foregår udelukkende fra et nyt 
firbenet kryds på den vestlige del af Måløv Byvej.

Køge Kyst, Køge. 
Etagebebyggelse møder det åbne landskab.

Århusgade, Nordhavn. 
Sammenhængende punkthuse i varierende højder.

Set fra nordvest mod sydøst
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Loopstien

Grønt loop

Parkering

Regnvandsbassin, permanent vandspejl

Volumen til 5-årshændelse

Volumen til 10-årshændelse

Rekreative stier

Område 3
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Område 3
Område 3 ligger udenfor det grønne loop på den østlige 
side af Kildedalsvej og Knardrupvej i Ballerup Kommune.

Bebyggelsesstrukturen inden for område 3 består for-
trinsvis af punkthuse i 1-4 etager, men med et enkelt 
højhus på 12 etager. Anvendelsen er primært fastlagt 
til erhverv og i mindre omfang til offentlige institutio-
ner. Som i område 2 skaber bebyggelsen ryg mod Må-
løv Byvej med en højde på fortrinsvis 3-4 etager. Helt 
m+od nord åbner bebyggelsen sig op med en højde på 
1-2 etager og inviterer det omkringliggende landskab ind 
imellem strukturen.  

De to områder henholdsvis nord og syd for Måløv Byvej 
er hver især bundet sammen af et internt vejsystem, 
der består af fordelingsgader. Langs fordelingsgaderne 
er der fortove, der giver adgang til stationen og i den 
nordlige del kig over det åbne land. Et rekreativt bånd 
løber fra krydset Måløv Byvej/Kildedalsvej langs Måløv 
Byvej gennem området og ud i det åbne land mod nord. 
Mod øst grænser arealet dels op til Novo Nordisk, dels 
op til nogle mindre erhvervsvirksomheder syd for Måløv 
Byvej.

I den sydlige del af området sker parkering på parke-
ringsgaderne, på enkelte større parkeringspladser samt 
i to parkeringshuse. I den nordlige del sker parkering på 
arealer bag bebyggelsen.

Vejadgang til det sydlige område sker dels fra Måløv 
Byvej, hvor man kan køre højre ind og højre ud, dels 
fra Måløv Teknikerby. Vejadgang til det nordlige område 
sker fra Knardrupvej.

Århusgade, Nordhavn. 
Sammenhængende punkthuse i varierende højder.

Damfærgevej, Nordhavn. 
Højhus.

Køge Kyst, Køge. 
Udsigt til det åbne landskab.

Set fra syd mod nord
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Loopstien

Grønt loop

Parkering

Regnvandsbassin, permanent vandspejl

Volumen til 5-årshændelse

Volumen til 10-årshændelse

Rekreative stier

Rekreative forbindelser

Område 4
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Område 4
Område 4 ligger i Ballerup Kommune syd for S-banen og 
udgør en lille enklave.

Bebyggelsesstrukturen består dels af punkthuse til er-
hvervsformål, der ligger mod banen og mod det åbne 
land og dels af  etagehuse til boligformål, der ligger på 
den skrånende flade ned mod Sørup Rende.

Boligbebyggelsen er udformet med varierende højder, 
således at de nordligste er fire etager, mens bebyggel-
sen nærmest de rekreative arealer er 2 etager. Således 
spiller højde og terræn sammen og sikrer bedst mulig 
udsigt fra alle boliger.

Fra boligområdet er der adgang til de fælles rekreati-
ve arealer mod syd, der bl.a. indeholder en sø, som er 
områdets centrale regnvandsbassin. Herfra er der ad-
gang til det rekreative område ved Sørup Rende og til 
det grønne loop mod øst. Mod vest er der kig over det 
åbne land mod vest.

Parkering foregår primært langs fordelingsgaderne og 
i de parkeringsgader, som giver adgang til boligerne. I 
erhvervsbebyggelsen er der mod vest etableret enkelte 
parkeringsarealer bag bebyggelsen.

Vejadgangen til området foregår fra den eksisterende 
rundkørsel, der ligger umiddelbart syd for Kildedal Sta-
tion.

Juulsbjergparken, Vejle. 
Etageboliger på skrånende terræn.

Køge Kyst, Køge. 
Udsigt til det åbne landskab.

Set fra sydøst mod nordvest
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Loopstien

Grønt loop

Parkering

Parkering under terræn

Panoptikon

Regnvandsbassin, permanent vandspejl

Volumen til 5-årshændelse

Volumen til 10-årshændelse

Sørup Rende

Rekreative stier

Rekreative forbindelser

Bevaringsværdi beplantning

Fælleshus

Adgangssti til fælleshus

Snitpil

Tunnel til sti
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Område 5
Område 5 er langt det største delområde i projektom-
rådet og udgør omkring 40% af planens samlede areal. 
Det er samtidig det eneste område, der ligger i Egedal 
Kommune.

Bebyggelsesstrukturen er præget af områdets bemær-
kelsesværdige topografi med Kong Svends Høj, der lig-
ger højt over det omkringliggende landskab. 

De første 200 meter fra højen mod stationen er relativt 
fladt med et fald på ca. 3 meter. På arealet er placeret 3 
enklaver med etageboligbebyggelse, som orienterer sig 
omkring et indre grønt areal. Højden på bebyggelsen er 
3-4 etager.

De næste 230 meter herfra og til stationen falder ter-
rænet ca. 26 meter. På dette areal er placeret rækker 
af etagebebyggelser på tværs af højdekurverne, så der 
skabes kig mod nord og vest over det omkringliggende 
landskab. Højden på bebyggelsen er 2-3 etager. Imellem 
rækkerne af etagebebyggelse ligger grønne strøg, som 
både udgør et rekreativ, offentligt, landskabligt element 
og kan benyttes til håndtering af områdets overflade-
vand.

Mellem boligbebyggelsen og Tværvej, samt i områdets 
sydlige del ved Schæfergården, består bebyggelsen af 
punkthuse til erhvervsformål. Punkthusene danner en 
buffer mellem boligbebyggelsen og Tværvej og skærmer 
delvist for støjen herfra. 

Mod øst langs Kongebakken er bebyggelsestypologien 
ikke fastlagt, da der er tale om store erhvervsenheder, 
hvor grundarealet er afhængig af den funktion, som de 
skal huse.

To overordnede rekreative stiforbindelser skaber adgang 
fra stationen til den nye bebyggelse. Den ene følger den 
eksisterende supercykelsti mod øst, hvorefter den drejer 
mod syd og følger en gangsti op ad bakken mod Kong 
Svends Høj. Denne gangsti vil fremover danne grænse 
mellem de kommende boliger og erhvervsbebyggelsen 
ved Kongebakken. Den anden rekreative forbindelse er 
en ny sti, som etableres fra stationen gennem det grøn-
ne rum, som adskiller boligbebyggelsen på bakken fra 
erhvervet langs Tværvej. Denne sti er både tiltænkt cyk-
ler og gående og har samtidig funktion som dige i forbin-
delse med skybrud.  

Ud over de 2 rekreative stier udgør det grønne loop en 
vigtig rekreativ forbindelse i området.

Centralt i boligområdet og for enden af en af de de re-
kreative forbindelser er der placeret et fælleshus for om-
rådets beboere. 

Parkering i området foregår dels langs parkeringsgader-
ne og dels i konstruktion under to af boligenklavernes 
indre grønne areal på den flade del af bakken. Herudover 
ligger der parkering langs vejen, som forbinder stationen 
med det sydlige område ved Schæfergården. I det østli-
ge erhvervsområde foregår parkering på egen grund og 
indgår ikke i parkeringsberegningen for området og på 
tegningerne.

Vejadgangen til området sker fra tre steder. Den primæ-
re vejadgang foregår fra rundkørslen umiddelbart syd for 
Kildedal Station og via Kongebakkens forlængelse. Her-
udover er der vejadgang fra Måløv Byvej via Kongebak-
ken fra øst. Endelig er det muligt at komme til området 
fra Smørum Nedre via Kongeåsen.
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Tværsnit i boligbebyggelse, 1:500 

Århusgade, Nordhavn. 
Sammenhængende punkthuse i varierende 
højder.

Juulsbjergparken, Vejle. 
Etageboliger på skrånende terræn.

Sluseholmen. 
Parkering under fællesareal.

Set fra vest mod øst
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Lavning m.
fast vandspejl

Lavning m.
fast vandspejl

Lavning m.
fast vandspejl

Lavninger m.
midlertidig
vandspejl

Lavninger m.
midlertidig
vandspejl

Trædæk

Vandrende

Vandrende

Vandrende

træbro
Naturgræs

Græs

Plint

Plint

Grussti
Vejvand til
lavning

Hævet cykelsti 
leder vand til 
grøn kile med 
lavninger

Erhvervs-bygninger

Hævet 
cykelsti

Cykelsti i 
terræn

Lavninger m.
vandtrapper

Lavning m.
vandtrappe

TræbroTagvand

Tagvand

Eksempel på vandhåndterings-
løsning i landskabelig kontekst
En landskabelig  løsningstype for vandhåndtering er 
valgt ved etageboligerne nordvest for Kong Svends Høj. 
Her bliver tag- og vejvand ledt til og forsinket gennem 
grønne kiler, hvor der er en markant topografisk forskel 
fra top- til lavpunkt i den enkelte kile. 

I de grønne kiler bliver vandet opsamlet og forsinket ef-
ter samme princip som risterrasser. Her bliver regnvan-
det magasineret i en perlerække af lavninger på hver 
ca. 50-100 m2, hvor vandet opmagasineres i forskellige 
niveauer. 

Der vil i størstedelen af lavningerne ikke være perma-
nent vandspejl, da vandet enten drosles videre under 
terræn eller ledes videre på terræn. Tømningen desig-
nes til at bassinerne er tømte efter ca. 24 timer, så de 
står klar til at modtage næste nedbørshændelse.

De lokale lavninger etableres som små temahaver med 
forskelligartet udtryk. Det kan f.eks. vælges at beplan-
te ud fra hvilken vanddybde, der vælges at stuve til (i 
spændet 0,1-0,4 m). Alle de våde bassiner skal have 
fladt anlæg 1:5.

Vejvandet udledes via et droslet afløb til én af lavnin-
gerne nord for den gennemgående rekreative sti. For 
forhindre kontakt til det forurenede vejvand, beplantes 
lavningen med salttolerante planter. Alternativt kan 
vælges at lade de lokale arter indfinde sig over tid. Ved 
større nedbørshændelser fungerer stien som dige og 
vandet løber til lavpunktet i den grønne kile og under 
diget. 

Der skabes mellem de små bassiner en erosionssikker 
flade på terræn i håndsten eller lignende, hvor vandet 
kan løbe ved større hændelser.

Et virkemiddel til at skabe ekstra forsinkelsesvolumen i 
systemet (f.eks. i område 9) er at etablere en sænket 
græsflade med dræn over de nedsænkede parkerings-
pladser, der kan opmagasinere tagvand.

SIGNATURFORKLARING

Vandets vej - på terræn

Vandets vej - under terræn

lavning m. fast vandspejl

lavning m. midlertidig vandspejl

lavning m. vandtrapper

Grussti

Vandrende i natursten

Trædæk - træbro
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