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KILDEDAL
EN BY FOR LIVET
Bearbejdet Helhedsplan, oktober 2022

Kildedal – en by for livet
Vision

Ballerup Kommune &
PensionDanmark
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Værdiprogram

25. juni 2021

2022

Strategi for kunst i det 
offentlige rum i Kildedal  

Livredderen ved Vestamager Svømmehal. 
Hvidmalet bronze af Elmgreen & Dragset.

Dispositionsforslag
for:

 Den grønne korridor
Gader

Støjskærme
Broer / underføring

Kvalitetsprogrammet for Kildedal udgør de overordnede 
rammer for udviklingen af Kildedal. Rammerne skal sikre en 
levende og bæredygtig by i kontinuerlig høj kvalitet. 

Via konkrete designprincipper og formålsbeskrivelser har 
Kvalitetsprogrammet til formål at sikre kvaliteten af bebyggelsen, 
byrummene, landskabet, infrastrukturen samt fællesskaber og 
byliv i Kildedal. Kvalitetsprogrammet er således det værktøj, 
som sikrer realiseringen af de intentioner, som er beskrevet i 
Visionen, Værdiprogrammet og Helhedsplanen.

På baggrund af de tre ovennævnte dokumenter har 
arealudviklingsselskabet udviklet konkrete designprincipper, 
som i tegninger, diagrammer og tekst beskriver, hvordan 
fremtidige investorer og rådgivere skal forholde sig til konkrete 
problemstillinger. 

Kvalitetsprogrammet er et styringsredskab, der er 
omdrejningspunktet for forventningsafstemning og dialog 
mellem arealudviklingsselskabet og kommende investorer 
og bygherrer om, hvilke kvalitetskrav der skal opfyldes i 
realiseringen af byggefelter og bygnings- og byrumsprojekter. 
Kvalitetsprogrammet skal desuden give retningslinjer for den 
kommende planlægning og byggesagsbehandling i Kildedal. 

En bygherre skal i dialog med arealudviklingsselskabet 
redegøre for, hvordan der arbejdes med og bidrages til, 
at kvalitetskravene bliver opfyldt i de enkelte projekter 
fra første skitse til færdigt byggeri. Først når bestyrelsen 
i arealudviklingsselskabet har vurderet, at bygherres 
skitseprojekt, lever op til kvalitetsprogrammet, kan bygherre gå 
videre med projektering og udførelse. 

Kvalitetsprogram Kildedal //
Proces og roller

Kvalitetsprogrammets krav er detaljeret i en række strategier og 
planer, som bygherrer skal efterleve: 
  
• Biodiversitetsstrategi
• Strategi for kunst i det offentlige rum i Kildedal
• Bylivsplan
• Bæredygtighedskrav
• Mobilitetsplan

Som supplement til kvalitetsprogrammet findes der også 
følgende produkter: 

• Dispositionsforslag som konkretiserer en række 
forhold for Den Grønne Korridor, gader, støjskærme, 
broer/underføring, inventar generelt samt belysning. 
Dispositionsforslagene er bindende for bygherrer.  
Der kan udarbejdes flere dispositionsforslag undervejs.

• Naturkvalitetsprogram, Grøn Forsyningsstrategi, Smart City-
strategi.

• Afleveringskrav som beskriver, hvad bygherrer skal aflevere 
til selskabet for at vise, at deres skitseprojekt lever op til 
kvalitetsprogrammet. 

• Bygherrevejledning, som understøtter et godt samarbejde 
ved at tydeliggøre de enkelte aktørers roller, samt 
synliggøre hvordan arbejdsgangen og rækkefølgen i et typisk 
projekt vil være, samt give gode råd til hvor bygherres fokus 
bør ligge i de enkelte faser. 

I det videre dokument bliver arealudviklingsselskabet Kildedal 
P/S, benævnt som AUS og Ballerup Kommune som BK.
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Helhedsplan

MARKERING AF PRIVATEJEDE GRUNDAREALER

Kildedal er en naturbåret by i en menneskelig skala. 
Samhørigheden mellem by og natur er Kildedals arkitektoniske 
identitet. Hele Kildedal skal være en intensiv grøn og blå by, hvor 
den omkringliggende natur og Den Grønne Korridor skal flette sig 
harmonisk sammen med bebyggelsen.

Helhedsplanen illustrerer et eksempel på et udbygget Kildedal. 
Bygningernes præcise placeringer og udformning er ikke fastlagt i 
helhedsplanen og vil derfor ændre sig i den videre bearbejdning. 

Et af de helt centrale elementer i helhedsplanen for Kildedal er 
”Den Grønne Korridor”, som binder byens områder sammen 
og skaber adgang til de omkringliggende naturområder. Denne 
bliver udviklet og etableret af AUS og er nærmere beskrevet i Den 
Grønne Korridors dispositionsforslag.

Et andet centralt element i udviklingen af Kildedal er udviklingen 
af et stærkt life science-miljø på erhvervsarealerne, integreret 
i byen og med mulighed for synergi, innovation og samarbejder 
både mellem små og store virksomheder og mellem erhverv og 
beboere.  

Helhedsplanen beskriver en gennemsnitlig bebyggelsesprocent 
på ca. 80% for hele byen under ét.

For de enkelte områder i helhedsplanen vil bebyggelsesprocenten 
variere fra ca. 55% og op til 230%, alt efter områdernes størrelse 
og byggeriernes højde og volumen.

I Kildedal kan der i dialog med AUS og Ballerup Kommune 
placeres enkelte markante og højere byggerier, der understøtter 
ambitionen om den varierede og tætte by.
BK har besluttet, at der opføres to dagtilbud og et bevægelseshus 
i Kildedal samt at muligheden for en ny skole undersøges. Det 
ene dagtilbud placeres på byggefelt 9, mens det andet samt 
bevægelseshuset planlægges placeret på byggefelt 5.  

0 100m 200m 400m

HELHEDSPLAN 1:4000 (A3)
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Kvalitetstemaer

Beskrivelse

Kvalitetsprogrammet er overordnet opbygget i tre kapitler 
med fokus på henholdsvis bebyggelse, landskab/pladser og 
infrastruktur. Inden for hvert kapitel er der en række emner, 
der skal sikre kvaliteten i udviklingen af områderne og byen 
som helhed. Emnerne sikrer ikke kun den fysiske kvalitet, men 
også visionerne om en levende by med stærke fællesskaber 
og skal ses i sammenhæng med målsætningerne beskrevet i 
værdiprogrammet. Bæredygtighed er en tværgående præmis, 
der har indflydelse på alle de andre kvalitetstemaer. 

Kvalitetsprogrammet stiller krav til bearbejdelse af en række 
specifikke DGNB-indikatorer, som relaterer sig til hvert 
kvalitetstema.
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Bæredygtighed - DGNB Guld

DGNB fungerer som en bæredygtighedskontrakt mellem de involverede parter.

02 Landskab og pladser

• Byen for alle // universelt design
• Torve og pladser
• Kunst
• Bynatur og biodiversitet
• By og beskyttet natur
• Lokal afledning af regnvand (LAR)
• Belysning
• Overgange // kantzoner

03 Infrastruktur

• Mobilitet
• Gader og stræder
• Stiforbindelser
• Parkering
• Ressourcer og affald

01 Bebyggelse

• Bebyggelsens udformning og 
variation

• Bebyggelsens skala
• Materialevalg
• Facader
• Tagudformning
• Fællesskaber
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6 ud af 17 Verdensmål er udvalgt som særligt vigtige i Kildedal:

3. Sundhed og trivsel
• Stort fokus på at sikre et sundt mikroklima
• Landskabs- og mobilitetsplanlægning der fremmer motion og bevægelse
• Bystruktur der balancerer tæthed og gode dagslysforhold i bygninger

7. Bæredygtig energi
• Bystruktur der fremmer bygningernes udnyttelse af passive energitiltag
• Byen forsynes med vedvarende energi - fx. lavtemperaturfjernvarme
• Mulig udnyttelse af overskudsvarme fra erhverv til opvarmning af boliger.

9. Industri, innovation of infrastruktur
• En blandet by som understøtter fremtidens innovative virksomheder og sikre bæredygtighed
• Økonomisk vækst, med fokus på at investere og tiltrække virksomheder indenfor Life Science
• En by opkoblet omkring en robust infrastruktur både for bilisme og offentlig transport

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
• En blandet og levende by samt variation i boligformer og ejerforhold
• Fokus på et lavt CO2-aftryk pga. stationsnærhed og bæredygtige byggematerialer
• Byggeri der understøtter fællesskaber vha. organisering, deleordninger og fødevaredyrkning

13. Klimaindsats
• Grønne indsatsområder som arbejder med bynatur, grøn energiforsyning og bæredygtigt materialevalg 

er alle tiltag der mindsker Kildedals CO2-udledningen
• De grønne løsningerne i Kildedal vil blive dokumenteret og formidlet for at inspirere andre

15. Livet på land
• Bevaring af beskyttede naturområder kombineret med understøttende naturområder
• Nye faunapassager styrker levevilkår og sikrer naturgenopretning af landbrugsjord
• Vild og varieret bynatur sikrer grønne og sunde naturoplevelser i hverdagen

Verdensmål

Den grønne omstilling og FNs Verdensmål

Kildedal skal være et aktivt bidrag til den grønne omstilling 
og et foregangseksempel på at arbejde med at indfri både 
nationale og internationale målsætninger. Kildedal skal bidrage 
til at indfri Paris-aftalen samt til at opnå Danmarks 70% CO2-
reduktionsmålsætning. Derudover skal Kildedal leve op til 
Ballerup Kommunes klimahandleplan. De mange målsætninger 
stiller krav til en præcis rammesætning af Kildedals 
bæredygtighedsmål. 

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling er anvendt 
som afsæt og rammesætning for Kildedals bæredygtige 
fokusområder og til at synliggøre Kildedals samfundsmæssige 
værdiskabelse. Kvalitetsprogrammets tre temaer føder ind i 
denne rammesætning på et overordnet niveau, hvor DGNB-
certificeringen anvendes til at gøre fokusområderne, og dermed 
Verdensmålene, konkrete og målbare.

Det er et formål, at Kildedal skal bidrage med en bæredygtighed 
som er mærkbart for menneskets sanser, målbart for klima- 
og CO2-regnskab og konkret i den forstand, at tekniske 
løsninger skal suppleres med passive tiltag. Eksempelvis at 
regnvandshåndtering ikke skal stå alene, men at den også skal 
være en synlig del af identiteten og bybilledet.

Kildedal
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DGNB-certificering, supplerende krav og 
fyrtårnsprojekter

Formål

Kildedal skal være et aktivt bidrag til den grønne omstilling og 
skabe de bedst mulige rammer for at forene en bæredygtig 
livsstil med høj livskvalitet. 

I Kildedal skal bygherrer derfor leve op til tre tiltag på 
bæredygtighedsområdet: 
 
• Krav til DGNB guld på område- og bygningsniveau
• Supplerende bæredygtighedskrav
• Et bæredygtigt fyrtårnsprojekt i alle områder 

I udviklingen af Kildedal benyttes DGNB certificerings-
systematikken som et styrings- og kvalitetssikringsværktøj for 
bæredygtig udvikling, både for byen som helhed, men også for 
de enkelte byggerier i hvert af områderne. DGNB skaber et 
fælles sprog for bæredygtighed, både for AUS og de enkelte 
bygherrer. 

DGNB skal være løftestang for, at der implementeres 
værdiskabende bæredygtighedsinitiativer, således Kildedal som 
helhed vil fremstå som en bæredygtig by med et godt samspil 
mellem byliv, natur og arbejdspladser.

Beskrivelse

Kildedal udvikles over en lang årrække, hvilket gør det essentielt 
at have øje for, at der med tiden vil opstå nye normer og 
teknologisk udvikling, som betyder, at bæredygtighedsmålene 
for Kildedal må tilpasses løbende. Dette for at fastholde et højt 
ambitionsniveau for at udvikle Kildedal som et forgangseksempel 
for bæredygtig byudvikling. 

DGNB-certificering som styringsværktøj til at sikre langsigtede og ambitiøse bæredygtighedsmål

DGNB anvendes i Kildedal som styrings- og kvalitetssikingskvalitetssikringsværktøj til at sikre, at bæredygtighedsmål 
løbende opstilles, imødekommes og dokumenteres, ud fra både sociale, økonomiske og miljømæssige kvaliteter.

BYOMRÅDE BYGNINGER
DGNB Bygnings-certificering til Guld-niveau

Der stilles krav om at alt byggeri i Kildedal skal DGNB-
certificeres til minimum guld-niveau. Det er bygherres 
ansvar at opnå DGNB guld ud fra de gældende 
betingelser i hvert område. Med DGNB har hvert 
område frihed til at opstille egne bæredygtighedsmål, 
samtidigt med at DGNB-systematikken anvendes som et 
fælles styringsværktøj i alle områderne.

Udviklernes rolle

DGNB Byområde-certificering
For hvert område og byggefelt er det nødvendigt, at bygherre, arkitekter og rådgivere 
påtager sig Kildedals overordnede bæredygtighedsambitioner, for at sikre en DGNB-
certificering af hele byområdet. Størstedelen af DGNB byområde-kriterierne påvirkes af 
beslutninger, som foretages lokalt i hvert område. Derfor skal bygherre løbende bidrage 
med at sikre den nødvendige dokumentation for, at DGNB byområde-certificeringen for 
Kildedal som helhed kan gennemføres. Derfor stilles der krav om, at bygherre tilvejebringer 
specifikt DGNB dokumentationsmateriale til AUS, som beskrevet i Bæredygtighedskrav.

DGNB Bygnings-certificering
Der stilles krav om, at alle bygninger minimum DGNB guld-certificeres. Bygherre er selv 
ansvarlig for at tilknytte DGNB-rådgivning, der kan varetage certificeringsprocessen.  AUS 
tilvejebringer fællesdokumentation, hvilket letter dokumentationsbyrden for hvert område.

DGNB Byområde-certificering til Guld-niveau

Kildedal skal som samlet byområde DGNB-certificeres 
til minimum guld-niveau. Dette ansvar påhviler både AÚS 
og kommende bygherrer i områderne. AUS er ansvarlig 
for koordinering og indsamling af DGNB Byområde-
certificeringsmaterialet, som udover selskabets egen 
planlægning og anlæg, også beror på bidrag fra de enkelte 
områder.

Områder som udvikles af Kildedal P/S Områder som udvikles af kommende investorer

Arealudviklingsselskabets rolle

Arealudviklingsselskabet har en række 
DGNB-kriterier, som de er særligt ansvarlige 
for at handle på. Dette er i særdeleshed 
DGNB-kriterier omkring proces-kvalitet, 
der forholder sig til integreret planlægning, 
inddragelse, kvalitetssikring og overordnet 
byggemodning. Herudover er arealselskabet 
også ansvarlige for at løfte DGNB-kriterier, 
som vedrører anlæg af infrastruktur, den 
grønne korridor, broer og underføringer, 
samt centrale gader og pladser, der ligger 
uden for områderne. AUS indsamler DGNB-
dokumentation fra områderne.

For at Kildedal kan opnå en DGNB byområdecertificering, 
skal den enkelte bygherre, der køber et område, bidrage med 
at sikre det nødvendige dokumentationsmateriale til AUS. 
Kvalitetsprogrammet opstiller de kravspecifikationer, som 
bygherre skal leve op til og dokumentere realiseringen af. 
Derudover skal den enkelte bygherre sikre sig at alle bygninger 
i deres område bliver DGNB bygningscertificeret til minimum 
guldniveau.  Illustrationen til højre viser, hvordan både AUS og 
bygherre bidrager til den overordnede DGNB-målsætning på 
byområde- og bygningsniveau. 

Det forventes, at den seneste DGNB-version til enhver tid 
anvendes. Nuværende kravspecifikationer tager udgangspunkt i 
DGNB-versionerne: 

• DGNB Byområde 2020 version 2.0.0
• DGNB Nybyggeri 2020 version 2.0.0

Som supplement til kravet om DGNB-certificering skal 
alle bygherrer i Kildedal leve op til en række supplerende 
bæredygtighedskrav herunder bl.a. krav om maksimal udledning 
på 8,5 kg CO2/m2/år. Disse er beskrevet i Bæredygtighedskrav 
for Kildedal. Heri beskrives også, hvad og hvornår der skal 
dokumenteres og afleveres på bæredygtighedsområdet. På alle 
byggefelter skal bygherren byde ind med et særligt bæredygtigt 
fyrtårnsprojekt, som beskrives nærmere på næste opslag. 

Bæredygtighed
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Fyrtårnsprojekter

Formål

I Kildedal er der et ønske om at skabe bæredygtige og innovative 
fyrtårnsprojekter. Dette gælder for bygninger og pladser, 
men også for infrastrukturen. Fyrtårnsprojekterne skal være 
med til at synliggøre Kildedal som en foregangsby for klima og 
bæredygtighed.

Beskrivelse

Fyrtårnsprojekterne kan realiseres i forskellige skalaer og 
typologier, men fælles skal være, at det er projekter, som 
afprøver nye tiltag, og som udskiller sig markant fra typiske 
projekter. Ønsket om at udvikle fyrtårnsprojekter i Kildedal 
gælder både bygherrer, forsyningsselskaber og kommunen, men 
også øvrige lokale interessenter og ildsjæle.

For bygninger kan der udvikles fyrtårnsprojekter for både 
bolig, fælleshuse, institutioner, retail og erhverv, der hver især 
kan afprøve nye innovative teknologier og tiltag til at fremme 
bæredygtighed både på socialt, miljømæssigt og økonomisk 
niveau. På pladser og i infrastrukturen kan der også afprøves nye 
innovative tiltag, som kan bidrage til en gentænkning af, hvordan 
byens gulv indrettes, både i forhold til bylivskvaliteter men også i 
forhold til den tekniske håndtering af regnvand, affald, trafik mv. 

Herunder er oplistet en række eksempler på temaer til 
inspiration for udvikling af fyrtårnsprojekter i Kildedal:

• Design for adskillelse og materialepas
• CO2-venlig infrastruktur
• Byggefællesskab
• Tiny houses
• Smart city - digital monitorering
• Alternative byggematerialer
• Forpligtende fællesskaber
• Forurening/luftkvalitet
• Energioptimering
• Minimere drikkevandsforbrug
• Minimere affald - øge sortering, genanvendelse og genbrug
• Mobilitetsoptimering fx særligt gode vilkår for cyklister
• Særlige forhold for fauna

Reference: Konditaget Lüders | JAJA Architect, By & Havn
Tag med opholds-, lege- og træningsfaciliteter, samt udsigt til Øresund

Lokal udnyttelse af regnvand
Projekt med særligt fokus på at synliggøre regnvandskredsløbet, både 
med hensyn til forsinkelse, transport og rensning af regnvand.

Nye rammer for mobilitetsløsninger
Projekt med særligt fokus på at skabe attraktive rammer for 
fremmelsen af bæredygtige mobilitetsformer.

Reference: Vandledningsruten | Bisgaard Landskab, Gladsaxe Kommune
Tilbageholdelse af regnvand med synligt flow langs stien

Reference: Clever ladestation | COBE
Modulært koncept for ladestationer til elbiler

Sociale mødesteder
Projekt med særligt fokus på at udnytte byens kvadratmeter på 
effektiv og kreativ vis for at skabe sociale mødesteder og aktivitetsrum.

Byggeri med minimalt CO2-aftryk
Projekt med fokus på at skabe et byggeri med minimalt CO2-aftryk, 
både med hensyn til indlejret CO2 og CO2-forbrug i driftsfasen.

Reference: Living Places, Jernbanebyen | Velux, Effekt og MOE
Ved et ekstraordinært fokus på at forstå bygningens klimaaftryk henover alle 
livscyklusfaser fra produktion til drift til endt levetid, viser Living Places, at det er 
muligt at bygge med et klimaaftryk ned til 4 kg CO2/m2 ved brug af eksisterende 
teknologi og materialer.

Bygningsintegreret natur
Projekt med biodiversitet og grønne overflader i fokus. Eksempelvis 
med helt eller delvis indkapsling af grønne og naturlige elementer i 
både tagflader og facader, men også indvendigt.

Reference: Reinvent Paris | SLA
Ved at tænke bynatur i tre dimensioner, skabes der bynatur på terræn, facader 
og tagflader. Projeket viser en skalerbar model og strategi for at skabe både 
social og miljømæssig værdi af funktionel karakter. 

Cirkulært byggeri
Projekt med fokus på at skabe cirkulære kredsløb, hvor der anvendes 
genbrugsmaterialer, regnvand opsamles og anvendes lokalt, lokal 
energiproduktion dækker elforbrug til bolig og elbil.

Reference: Åens Hus, Aarhus | BRIQ
Åens hus i kernen af det nye bæredygtige kvarter Trælasten i Aarhus. Her 
danner træspær fra de gamle træhaller grundsøjlen i bygningens konstruktive 
princip, og facadetræ genbruges i det nye hus i et arkitonisk udtryk med 
smalle facadeafsnit, som gør udnyttelsesgraden af det genbrugte træ højere. 
Der arbejdes med et aquaponisk basin i forbindelse med bygningen, som skal 
medvirke til at kultivere fødevarer uden brug af jord. 
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01  Bebyggelse
•  Bebyggelsens udformning og variation
•  Bebyggelsens skala
•  Materialevalg
•  Facader
•  Tagudformning
•  Fællesskaber
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Bebyggelsens udformning 
og variation

Formål

I udviklingen af Kildedal skal der tages konkret stilling til 
bebyggelsens udformning og skala. Formålet er at skabe 
en varieret by med identitet, som skaber følgende særlige 
karakterdannelser i byen: 

• Forskellig skala og rumligheder
• Oplevelsesrige bebyggelser og udearealer
• Variation i bygningsarkitektur, materialevalg m.v.
• En blandet og mangfoldig by

Beskrivelse

I Kildedal er samspillet mellem mennesker, natur og arkitektur en 
del af byens logik. Derfor arbejdes der med bebyggelse i forskellig 
skala for at få en varieret by, der favner både hverdag og fritid. 

Eksempelvis skal bebyggelsen nedskaleres mod den 
omkringliggende beskyttede natur mod syd og nord, både i højde 
og volumen. Dette for at imødekomme naturen og mindske 
skyggepåvirkningen på naturområderne, samt at skabe udsigt og 
herlighedsværdi til så mange som mulig.

I bymidten skal man bygge højere og tættere for at skabe en 
bymæssig karakter, som danner et centrum og hjerte i Kildedal. 
I dialog med AUS kan der placeres enkelte markante og højere 
byggerier, som understøtter ambitionen om den varierede 
og tætte by. For at skabe et mangfoldigt byliv sammensættes 
kulturelle, rekreative og kommercielle funktioner, som har til 
formål at skabe en inspirerende ramme for både beboere, 
medarbejdere og besøgende i byen. Bebyggelserne nedskaleres 
mod Den Grønne Korridor. 

Indenfor større områder anvendes flere tegnestuer for at 
sikre variation. I hvert af de større områder i Kildedal skal der 
sikres mindst ét særligt koncept for boformer, eksempelvis 
bofællesskaber, ældreboliger, flergenerationshuse, personer 
med særlige behov eller lignende. Tilsammen skal Kildedal blive 
en blandet og mangfoldig by, hvor man lever sundt og socialt i 
grønne omgivelser. 

Principsnit af nedskalering mod den omkringliggende natur

Principsnit af opskalering ved stationen for at skabe en bymæssig karakter
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Etagebyggeri, max 5 etager ekskl. tagudformning

Bebyggelse, max 4 etager ekskl. tagudformning

Bymæssig bebyggelse, max 6 etager ekskl. tagudformning

Tæt-lav bebyggelse, max 2 etager ekskl. tagudformning
Rækkehusbebyggelse, max 3 etager ekskl. tagudformning

Planen viser helhedsplanens retningsgivende principper for antal 
etager i de forskellige områder i Kildedal. 

I område 2, 3 og 9 skal bebyggelsen mod den omkringliggende 
beskyttede natur mod hhv. nord og syd være maksimalt 2 etager 
for at undgå skygge på de beskyttede naturarealer. 

Rækkehuse, der vender ud mod gader, kan være i 3 etager og 
etagebyggeri mod jernbane og veje kan være 5 etager.

I område 4 skal bebyggelse, der ligger ud mod naturen, være 
i maksimalt 4 etager, mens bebyggelse mod veje og gader kan 
være i 5 etager.

I områderne 6 , 8, 10 og 11 skal bebyggelsen være maksimalt 6 
etager, dog er der mulighed for enkelte bygninger op til 9 etager 
for at skabe en bymæssig karakter rundt om stationen.

I de resterende områder må der bygges maksimalt i 5 etager. 

Bebyggelse skal nedskalere mod Den Grønne Korridor på 
byggefelterne 4, 5 og 6. 
 
Bebyggelsens højde skal variere inden for de enkelte bebyggelser 
for at skabe variation. Der kan i dialog med AUS være mulighed 
for at placere enkelte markante og højere byggerier i områderne.

Diagram over bebyggelsens udformning og skala, 1:4000

Signaturforklaring

3 Etg.

2 Etg.

4 Etg.
4 Etg.

3 Etg.

5 Etg.
5 Etg.

5 Etg.

5 Etg.

5 Etg.

5 Etg.

4 Etg.

6 Etg. 6 Etg.

5 Etg.

6 Etg.

2 Etg. 2 Etg.

Bebyggelsens skala

11

KildedalKvalitetsprogramBebyggelse

Oktober 2022



Eksempel på facadesystem med let (de)montering af facaden

Materialevalg

Formål

I udviklingen af Kildedal skal der i forbindelse med materialevalg 
være fokus på patinering, sundhed og på byggeriets samlede 
miljøaftryk miljøaftryk (Life Cycle Assessment: CO2-udledning 
ifm. både udvinding af materialer, produktion, vedligehold og 
bortskaffelse) samt totaløkonomiske overvejelser (Life Cycle Cost: 
levetid, robusthed, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger osv.).

Nedenstående punkter skal tages i betragtning i forbindelse med 
materialevalg i Kildedal:

• Begrænse materialeforbrug og -spild
• Anvende genbrugsmaterialer og genanvendte materialer
• Anvende fornybare materialer med lavt CO2-aftryk
• Anvende certificerede produkter (eks. Svanemærkning eller C2C)
• Anvende lokale materiale for at reducere transport
• Anvende materialer der ældes med ynde
• Anvende materialer som er giftfri og fri for VOC

Beskrivelse

I Kildedal skal materialerne være med lavest mulige CO2-aftryk 
og have en høj genanvendelsesgrad. Det vil sige, at står valget 
mellem flere forskellige materialer, skal det mest bæredygtige 
valg benyttes. Dette gør sig gældende både hvad angår miljø og 
økonomi. Dette kan eksempelvis være:

• Minimere materialeforbruget – undgå skæringer på pladsen.
• Kalkmørtel i stedet for cementmørtel. Derved vil teglbyggeri 

kunne nedtages – og stenene vil kunne genanvendes.
• Bruge rene materialer og produkter – undgå 

blandingsprodukter; medmindre det er en take-back ordning.
• Skruer i stedet for søm – undgå videst muligt limning
• Udnyt materialers potentialer til fulde; Hvis facaden har 

en levetid på 60 år og den bærende konstruktion hare en 
levetid på 120 år – så skal det sikres, at der let kan laves en 
demontering og adskillelse af de to.

• Bygnings- og materialepas kan indgå for at gøre drifts- og 
adskillelsesprocesser lettere.

Ud over at anvende mere bæredygtige materialer i Kildedal skal 
der foretages æstetiske materialevalg, der ældes med ynde. I 
Kildedal anvendes der derfor ikke pudsede facader. Bygningernes 
indeklima og sundhed skal være i fokus i materialevalget.

Eksempel på certificering

Eksempel på materialer som ældes med ynde

Eksempel på træ certificering Eksempel på genandvendte materialer, kork og træflis

Eksempel på C2C-certificeret materiale

Upcycle house
Arkitekt: Lendager 

Foto: Unsplash Komproment
Ryhaven

Komproment
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Facader

Eksempel på genbrugstegl facade

Livsrum i Aalborg
Arkitekt: Polyform / WERK

Foundation for Polish Science Headquarters 
Arkitekt: FAAB_Architektura

Freiburg Town Hall 
Arkitekt: Ingenhoven architects

Hotel Comwell, Kolding
Arkitekt: Skovgaard Sørensen

Kannikegården
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg

Råå Børnehave
Arkitekt: Dorte Mandrup

Hus i Berlin
Arkitekt: Rundzwei Architekten

Komproment

Peoples Pavilion
Arkitekt: Bureau SLA Milford

Eksempel på facade med skift i rytme og retning

Eksempel på facade med solcellerEksempel på træ facade

Eksempel på C2C-certificeret facadeEksempel på hængt teglfacade / skærmtegl Eksempel på facade med klatreplanter

Eksempel på facade af genbrugsplast Eksempel på espaliersystem til grøn facade

Eksempel på facade af kork Eksempel på facade af tang

Eksempel på lamelfacade

Formål

Kildedals arkitektoniske udtryk skal være varieret og mangfoldigt. 
De enkelte bebyggelser skal være forskellige og have egen 
karakter med forskellige materialer, farver, udtryk, detaljering og 
ornamentik. 

Nedenstående punkter skal tages i betragtning ved udformning af 
facader i Kildedal:

• Bebyggelserne skal fremstå varierede både i facadeudtryk, 
tagformer, højder mv

• Der anvendes ikke pudsede facader
• 10% af alle facader skal etableres som grønne facader 
• Facader skal nedskaleres og detaljeres
• Facader skal fremstå med skift i rytme og retning

Beskrivelse

Facaderne i Kildedal skal varieres på en række måder: Rumligt, 
funktionelt og arkitektonisk ved at udnytte de mange muligheder 
for variation i bygningsdele og apteringer, skalaspring, aktive 
eller grønne facader, fremspring og tilbagerykninger, afslutning 
mod tag, vinduesplaceringer mv. Det vil oplevelsesmæssigt 
nedskalere etagebebyggelserne og bidrage til en menneskelig 
skala at facaderne varieres og detaljeres. Også opdelingen i 
boliger, fællesrum, erhverv og butikker, forskellige boligtyper, 
adgangssystemer og portåbninger skal understreges ved hjælp af 
facadernes ornamentik, udtryk og detaljering, ligesom karnapper 
og dybe altaner kan bryde med bygningens vertikale retning og 
understrege et mere varieret facadebillede.

Grønne facader kan lokalt være med til at reducere støjniveauer, 
binde finstøv fra luften og dermed forbedre luftkvaliteten, samt 
reducere varmeøeffekten ved at absorbere varme og afgive fugt 
til omgivelserne. Derudover kan grønne facader bidrage til at øge 
biodiversiteten og biofaktoren i Kildedal. 

Læs mere om aktive stueetager i bylivsplanen for Kildedal.

Ressourcerækkerne
Arkitekt: Lendager / Foto: WERK

Tanghus på Læsø
Arkitekt: Vandkunsten
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Tagudformning

Formål

Kildedal ønskes udformet som en by med en særlig identitet, 
hvor byens tage afsluttes arkitektonisk stærkt mod himmelen. I 
udviklingen af de forskellige områder og byggerier skal der derfor 
tages konkret stilling til udformning af byens tage.  

Minimum 10% af tage på bygninger med 1-2 etager etableres med 
solceller, minimum 20% for 3-4 etager og minimum 30% for 5 
etager eller derover. Grønne tage kan kombineres med solceller. 

I udformningen af byens tage skal der fokuseres på:

• Taget som arkitektonisk afslutning på bebyggelse
• Grønne tage der øger biodiversiteten og forsinker regnvand
• Opsamling af regnvand til genanvendelse  
• Flade tage der udnyttes til grønne tage, nyttehaver eller 

ophold
• Solceller der er integreret i skrå tagflader til produktion af 

fornybar energi
• Variation af tagformer indenfor det enkelte område

Beskrivelse

Når der skal arbejdes med tage som den arkitektoniske afslutning 
på bebyggelsen, tænkes dette gjort med eksempelvis sadeltage, 
skrå tage, materialeskift, mansarder o.l. 

Tage med lave hældninger (mindre end 20 grader), skal udformes 
med grønne flader til forsinkelse af regnvand eller vandopsamling. 
Grønne tage kan også være flade tage etableret som egentlige 
taghaver med græs, buske og planter i store krukker eller lukkede 
plantebeholdere integreret i tage og evt. i overgangen til facader. 
Den del af regnvandet, der ikke fordamper, ledes videre til LAR-
anlæg i terræn. 

Egnede tage med en hældning på over 20 grader bør forsynes 
med solceller. Solceller og andre tekniske installationer, som 
placeres på tage, skal integreres i bygningens arkitektur.

Tage som en arkitektonisk afslutning på 
bebyggelsen

Grønne tage til forsinkelse af regnvand og / 
eller fælles opholdsareal

Solceller og andre tekniske installationer 
som placeres på tage skal integreres i 
bygningens arkitektur

Eksempel på skrå tageEksempel på erhvervsbygning med sadeltageEksempel på skulpturelle tage

Eksempel på fælles opholdsareal med højbede

Eksempel på solceller og grønne tage Eksempel på integrerede solceller Eksempel på integrerede instalationer

Eksempel på tag-nyttehave Eksempel på grønne tage til regnvandsamling

Thurøhus
Arkitekt: Effekt

Uncommon ground, Chicago

Solhuset
Arkitekt: CCO 

Estland
Roofit solar

Æbeløen
Arkitekt: Cebra

DLG domicil
Arkitekt: PLH Arkitekter

Syd Energi, Esbjerg
Arkitekt: GPP arkitekter
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Fællesskaber

Formål

Fællesskaber er med til at gøre Kildedal til et sted, hvor man 
både har lyst til at bo, arbejde og leve. Fællesskaberne skal give 
mulighed for spontane møder, nye ideer og engagement på 
følgende niveauer: 

• Byfællesskab
• Områdefællesskab
• Karré- og beboerfællesskaber
• Digitale fællesskaber

Beskrivelse

Fællesskaber opstår i det nære og på tværs af alder, områder 
og kulturer. I udviklingen af Kildedal arbejdes der derfor med 
at styrke fællesskabet på flere niveauer. AUS har formuleret 
rammerne for det tværgående byfællesskab, mens bygherre 
etablerer rammerne for de nære fællesskaber, som er knyttet til 
det enkelte område og bebyggelser – se mere i Bylivsplanen

I Kildedal etableres en Byforening – en fælles grundejerforening 
for hele Kildedal. Nogle af hovedopgaverne, som finansieres via 
Byforeningen, vil være:

• Byværter som med afsæt i bylivsplanen og 
bæredygtighedskrav opstarter og understøtter 
fællesfaciliteter og aktiviteter for både beboere og 
erhverv, kuraterer kommercielle koncepter, bidrager til at 
vedligeholde de ønskede fællesskaber og understøtter et 
bæredygtigt liv tæt på naturen 

• Midler til kulturaktiviteter, bæredygtighedsindsatser, 
kommunikation mv. 

• Drifts- og vedligeholdelse af de fælles faciliteter i de 
enkelte områder, der har hele bydelen som brugergruppe 

Byværter

Fællesspisning
Kaffebar

Værksted Byttestationer

Nærgenbrugsstation

Bygården
Naturbasen

og af særlige gader og pladser samt af støjskærme langs de 
overordnede veje

• Understøtte et bæredygtigt liv bl.a. via minimering af affald 
og øge genbrug og genanvendelse, formidling af bytte- og 
deleordninger, information om natur, grøn mobilitet mv. 

• Udarbejde årligt grønt regnskab, opfølgning på biodiversitet 
mv. i Kildedal

For hvert område skal der afsættes minimum 1% af alle etm2 til 
fællesfaciliteter, som kan benyttes af alle i Kildedal på tværs af 
områder. Disse fællesfaciliteter opføres af bygherrerne og driftes 
efterfølgende af Byforeningen. Områderne udvikles med forskellige 
identiteter og tilsvarende forskellige fællesfaciliteter med 
varierende temaer og aktiviteter. Variationen motiverer til, at man 
besøger hinandens fællesfaciliteter, og at møder opstår på tværs. 
Der sigtes mod at der bl.a. kommer fælles værkstedsfaciliteter,
byfælleshus med mulighed for fællesspisning, motionsmuligheder, 
åbne kantiner, naturbase mv. Disse skal ses i sammenhæng med de 
offentlige kulturfunktioner som bl.a. bevægelseshuset, dagtilbud og 
eventuelt en skole. Fordeling af fællesfaciliteter mellem områderne 
beskrives nærmere i Bylivsplanen. 

For at styrke område- og karré- og beboerfællesskabet kan 
bygherre understøtte fællesskaber med væksthuse, nyttehaver, 
gamerrum, fitness mm. på ikke-kommercielle vilkår. For at styrke 
fællesskaber i Kildedal, skal flest mulige fællesfaciliteter placeres 
på terrænniveau og ikke på tage.

AUS står for udviklingen af et digitalt fællesskab. Dette kan være 
i form af en app, platform eller lignende, som gør det muligt for 
beboere og folk, der arbejder i Kildedal, at tilgå byens fællesskaber 
nemt og enkelt, understøtte bæredygtighed og bytte- og 
deleøkonomi, følge energiforbrug mv.

Eksempel på fælles væksthus / vinterhaveEksempel på fælles nyttehave

Eksempel på fællesspisning

Eksempel på dyrkningsfællesskab

Eksempel på rum for motion og bevægelse

Eksempel på fælles værksted

Eksempel på fællesareal

Eksempel på fælleshus

Eksempel på festplads

Skovhuset Fælleshus
Arkitekt: Rubow

Foto: Getty Images

Køge Maritime Modelbyggerlaug

Foto: UnsplashAllerpark, Wolfsburg

Foto: Unsplash

Grønttorvet, Valby, 
Fotograf: Anders Houmann  Skt. Hans bål i Kirkegårdsparken
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02  Landskab og pladser
•  Byen for alle // Universelt design
•  Torve og pladser
•  Kunst
•  Bynatur og biodiversitet
•  By og beskyttet natur 
•  Lokal afledning af regnvand (LAR)
•  Belysning
•  Overgange // Kantzoner
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Formål

Kildedal skal være en by for alle og dermed imødekomme 
mangfoldigheden af brugere og den diversitet i behov, der findes 
i befolkningen. Alle dele af Kildedal skal udvikles ud fra begrebet 
universelt design, for at skabe imødekommende rum som er 
inkluderende og indbydende.

I Kildedal bruges universelt design som et designprincip. 
Hensigten er at få integreret alle brugeres behov og at dette 
afspejler sig i indretningen af pladser og bygningsdesign.

Beskrivelse:

Universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre 
alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige 
rum. 

Universelt design er et begreb, der inkluderer menneskelig 
mangfoldighed på tværs af funktionsevne og alder, køn og kultur. 
Derved rummer universelt design muligheden for sanselige, 
stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag såvel som funktionelle 
og praktiske. 

Idéen er at tage afsæt i, det grundvilkår, at mennesker er 
forskellige, og ved at omfavne diversiteten skabe løsninger, der 
tilgodeser alles behov. 

I Kildedal skal alle projekter udformes ud fra følgende seks 
designprincipper1 for Universelt design. 

1 Story M.F (2001) Principles of Universal Design. Universal Design Handbook.

Byen for alle //
Universelt byrumsdesign

6 designprincipper

1. Retfærdig brug
Universelt design tilbyder alle mennesker at bruge de samme 
funktioner; hvis ikke på præcis samme måde så lignende. 
Designet skal appellere til alle mennesker og sørge for privatliv, 
sikkerhed og tryghed for alle for at forhindre stigmatisering af 
bestemte grupper eller personer.

2. Fleksibelt i brug
Universelt design stiller gerne flere muligheder til rådighed, så 
hver enkelt person kan vælge den, der passer bedst til sit eller 
sine behov. 

3. Enkelt og intuitivt design
Ved at eliminere al unødig kompleksitet i designet bliver alle 
arealer og funktioner tilgængelige for flest mulige uagtet 
brugernes sprog og læsefærdigheder. Det betyder bl.a. at 
bygninger og byrum er konsekvent i forhold til brugernes 
forventning og intuition.

4. Letgenkendelig og mærkbar information
Essentielle informationer i bygninger og byrum, fx omkring 
orientering, formidles på flere samtidige måder, der åbner op 
for, at den kan forstås med brug af flere forskellige sanser: Se, 
høre, føle. 

5. Lille fysisk indsats
Bygninger og byrum er indrettet sådan, at man kan bruge 
og opholde sig i dem med så lidt fysisk anstrengelse som 
muligt. Derfor er enkelte elementer effektive, har minimale 
gentagelser og tillader brugeren at anvende dem med en neutral 
kropsposition.

6. Rum og plads nok
Arealer og passager er indrettet med nok plads til, at alle kan 
være der eller komme igennem uagtet deres bevægelighed eller 
brug for en ledsager. 

Eksempel på kulturelt inddragende byrum

Eksempel på gangbro gennem skov Eksempel på bro som tilgodeser en bred pallette af brugere 

Taktilledelinje integreret i belægningenEksempel på inkluderede tilgængelighed

Superkilen, Nørrebro
Arkitekt: BIG / Topotek 1 / Superflex 

Kronborg Care
Mærsk tower

Arkitekt: CF Møller / SLA

Wildwood Park,  Harrisburg Pennsylvania
Alfred Nobels Bro, Sydhavnen

Arkitekt: Cobe
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Torve og pladser

Formål 

I udviklingen af Kildedal skal der skabes attraktive pladser med 
gode opholdsmuligheder. Derudover skal pladserne bidrage til at 
skabe en by med fællesskaber i fokus. 

Det er her, at områdets beboere og brugere kan mødes. 
Pladserne skal understøtte det enkelte områdes karakter og 
funktion og placeres med fokus på et godt mikroklima. Fælles 
for alle udearealer gælder, at udeområderne skal designes 
med et særligt fokus på menneskelig skala og sundhed samt 
have velbearbejdede kantzoner. Derfor skal der skabes rum for 
aktivitet, udeliv, motion og bevægelse på byens pladser. 

Beskrivelse
 
Pladserne i Kildedal skal indrettes med tanke på at appellere til 
både børn, unge og voksne, så generationer motiveres til at være 
sammen på tværs - et vigtigt aspekt af at leve sundt og længe i 
fællesskab med hinanden. Ligeledes skal der være fokus på at 
indrette pladserne, så de er attraktive på tværs af køn. 

I Kildedal arbejdes der med fire kategorier af pladser, og i hvert 
område etableres mindst en plads. 

      Kildedal Torv, min. 2000 m²
      Stationsforpladsen, min. 1500 m²  
      Områdeplads, min. 500 m² 
      Lokalplads, min. 200 m² 

I udarbejdelsen af Kildedals pladser skal der være et fokus på og 
en redegørelse for, hvordan der arbejdes med følgende emner: 
attraktivitet ifht. køn, generationer, stimulation af menneskets 
sanser, tryg og levende by, liv og aktivitet i og omkring pladserne, 
kantzoner, stueetager og anvendelse, menneskelig skala, gode 
mikroklimatiske forhold, klimatilpasning og regnvandshåndtering, 
stedsintegreret kunst, universelt byrumsdesign, vild bynatur, lav 
vedligeholdelse, gode opholds muligheder og høj biofaktor. 

AUS har, som en del af dispositionsforslaget for gader og pladser, 
udarbejdet et fælles inventarkatalog for Kildedal, hvor bænke, 
affaldsbeholdere, skilte, lysmaster mm. er beskrevet. 

Kildedal Torv 

Kildedal Torv skal være en stor central plads og danne et urbant 
centrum i Kildedal. Derudover skal den være afgrænset med 
bebyggelse, så den bliver en klart defineret plads. 

Signaturforklaring

Med henblik på at samle frem for at sprede livet i Kildedal, 
koncentreres publikumsorienterede koncepter i stueplan og 
hovedsageligt omkring Kildedal Torv. 

Kildedal Torv skal være en fleksibel plads, som ikke er 
overprogrammeret, da den skal kunne rumme mange mennesker 
til fællesskabende arrangementer og begivenheder som 
markeder og gadefester på tværs af butiksejerne. 

Stationsforpladsen

Stationsforpladsen er Kildedals mobilitetsknudepunkt 
med adgang til S-tog, busser, gode cykelparkeringsforhold, 
taxaholdeplads samt pendlerparkering. Ved at arbejde med 
pladsens udformning og aktive facader skal den oplevede tryghed 
på alle tidspunkter af døgnet være høj. 

Områdepladser
 
De fleste områder har deres egen områdeplads. En områdeplads 
ligger altid ud til en gade og er afgrænset af bebyggelse, så 
pladsen fremstår rumligt veldefineret. Områdepladsen skal 
understøtte områdets identitet, hvad enten pladsen ligger i et 
erhvervsområde eller i et boligområde. 

På byens områdepladser skabes rum for bevægelse og aktivitet, 
hvor man kan få pulsen op. Fast sportsinventar, motionspladser 
og multibaner vil præge byens belagte pladser og er et led i en 
overordnet ambition om et sundt liv. 

Ved pladserne anvendes aktive og udadvendte stueetager, så 
bygningerne er med til at bidrage til at skabe liv og aktivitet i og 
omkring pladserne. Dette vil være med til at skabe trygge og 
levende pladser samt til at styrke fællesskabet i byområdet. 

Ved at arbejde med åbne stueplaner og ved at skabe udadvendte 
koncepter i stueplan i erhvervsområder, kan virksomhederne 
invitere byens brugere ind i åbne kantiner, kontorfællesskaber 
eller showrooms. 

Lokalpladsen
 
De fleste områder har deres egen lille lokalplads. Pladsen skal 
være afgrænset med bebyggelse på mindst en side. 
Formålet med lokalpladsen er at styrke beboerfællesskabet i det 
enkelte område. Lokalpladsen er en mindre plads til de uformelle 
møder, bevægelse og aktivitet. Her er trafikken i området minimal 
og foregår i lavt tempo. Eksempel på aktiv stueetage i form af café Eksempel på rum for leg, bevægelse og ophold

Den Grønne Korridor – et særskilt projekt som AUS udvikler

Eksempel på placering af byrum i Kildedal

Kildedal Torv Områdeplads Lokalplads

L’etoile, Copenhagen light festival
Kunstner: Atelier LUX

Charlotte Ammundsends plads
Arkitekt: 1:1 landskabAarhusgadekvarteret, København
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Kunst

Formål

I udviklingen af Kildedal skal der være fokus på, at kunst bliver en 
integreret del af bybilledet.
Kunst tænkes ind i byen i form af konkrete kunstværker og 
en kunstnerisk udformning af f.eks. facader, pladser, inventar 
samt i belysningen af enten bygninger eller de fælles pladser og 
opholdsarealer.

Stedsintegreret kunst i Kildedal skal:

• Skabe merværdi
• Bidrage positivt til områdets identitet
• Bidrage til vores hverdag i form af kunstoplevelser

Beskrivelse

Kommende bygherrer vil, sammen med Ballerup Kommune og 
AUS, skulle bidrage økonomisk og organisatorisk til etablering af 
kunstværker i Kildedal i overensstemmelse med Kunststrategien. 
Der vil herudover blive søgt kunstfonde, som også kan indgå 
i finansiering og kvalificering af kunstværkerne. Kunstpuljen 
vil være tværgående og kan bruges på tværs af de forskellige 
områder og styres af Kildedal Kunstudvalg i samarbejde med 
bygherrerne.

Kunststrategien for Kildedal giver konkrete eksempler og bud 
på, hvordan kunst kan integreres i byudviklingen samt beskriver 
processerne omkring udvikling og etablering af kunstværkerne.

Stedsintegreret kunst i Kildedal kan eksempelvis være:

• Udsmykning af mobilitetshuse
• Facadeudsmykning
• Kunst i pladser herunder kunstlegepladser
• Kunst i landskabet
• Kunstneriske aktivitetsstier
• Skulpturpark
• Udsmykning af broer og undergange
• Udadvendt kunst i bygninger til offentligt skue 
• Kunstnerisk formgivning af inventar

Læs mere i Strategi for kunst i det offentlige rum i Kildedal. 

VM Bjerget
Arkitekt: BIG / Kunstner: Victor Ash

Tyrkiets ambassade, Berlin
Arkitekt: NSH Architekten

Teddy Venlig, Høje Taastrup
Kunstner: Thomas Dambo 

Solar egg
Kunstner: Bigert & Bergstrøm

Alpha Tunnel
Kunstner: James Turrell

Semicircular Mirror Labyrinth II, Ordrupgårds kunstpark
Kunstner: Jeppe Hein

Amfora, Skulpturparken-Allerød 
Kunstner:  Gunnar Palander

The Hand, Schweiz 
Kunstner: Eva Oertli and Beat Huber

Python Bridge, Amsterdam
Arkitekt: West 8

L’etoile, Copenhagen light festival
Kunstner: Atelier LUX

P-huset Hydra i Kanalbyen i Fredericia 
Kunstner: Kristine Roepstorff

Hands, San Jose 
Kunstner: Christian Moeller
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Bynatur og biodiversitet

Formål

Kildedal skal udvikles med stort fokus på biodiversitet, så bynatur 
samt dyre- og insektliv fremmes. 

I udformningen af Kildedal skal der lægges vægt på: 

• At opretholde, bevare og forbedre den eksisterende 
biodiversitet

• At skabe ny biodiversitet
• At registrere biodiversiteten fra starten og monitorere den i 

fremtiden
• At informere om og involvere i natur og biodiversitet nu og i 

fremtiden
• At afsætte midler til fremtidige bæredygtighedsindsatser i 

Kildedal

Beskrivelse

Kildedal ligger midt i markante bakkedrag og tunneldale, dyrkede 
marker, lavtliggende eng- og moseområder, overdrev, læhegn og 
småsøer af høj naturmæssig og rekreativ værdi. I udviklingen af 
Kildedal handler det om at bygge på det eksisterende landskab 
og de eksisterende naturværdier, at fremme biodiversiteten og 
dermed sikre fremtiden. 

Bynatur og en høj biodiversitet skal i Kildedal balanceres i forhold 
til det byggede miljø, gader, pladser og natur. Mennesker, planter 
og dyr skal kunne leve side om side med hinanden. Derfor vil der 
i udviklingen af Kildedal være fokus på at beskytte og understøtte 
eksisterende naturområder, skabe nye samt på at forstærke og 
forbinde de eksisterende enge, moser og overdrev ved hjælp af 
Den Grønne Korridor – ligesom bynatur også på byens pladser og 
mellem bygninger prioriteres højt. 

Biodiversiteten i Kildedal er kortlagt. Målet er at opretholde, 
bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet og skabe ny.  
Som en del af Byforeningens arbejde vil biodiversiteten også blive 
monitoreret i fremtiden, ligesom der også her afsættes midler til 
årlige bæredygtighedsindsatser. AUS vil have fokus på at formidle 
og involvere i natur og biodiversitet i Kildedal. Også dette arbejde 
videreføres i Byforeningen. 

Vadestedet, Ørestad
Foto: WERK

Joel Weeks Park, Toronto
Arkitekt: Janet Rosenberg & Studio 

Kalvebod Fælled skole
Foto: WERK

Chiayi Art Museum, Taiwan
Arkitekt: MOTIF

Herlev Hospital
Arkitekt: SLA

Budolfi Plads, Aalborg
Arkitekt: SLA / ByMunch landskab

Den Internationale Krigforbryderdomstol, 
Haag / Arkitekt: SLA 

Grønttorvet
Arkitekt / Foto: WERK

Quai Branly Museet, Paris
Arkitekt: Jean Nouvel

Mellor Primary School, Leicester
Arkitekt: Sarah Wigglesworth Architects

Arkitekt: Pamela Burton & Company

Bynaturen i Kildedal skal overordnet kendetegnes af grønne og 
blå elementer, der bidrager til oplevelsesrigdom og rekreativ brug 
af byen, og som samtidig er med til at skabe Kildedals identitet. 
Vandet i Kildedal er synligt, og bynaturen skal fremstå varieret og 
naturlig. 

Beplantningen i Kildedal skal bestå af en høj andel af 
hjemmehørende arter, samt arter der egner sig til det bymæssige 
miljø i forhold til klima, højde og stedsspecifikke vækstforhold. 
Dette skal sikre en høj biofaktor og artsmangfoldighed. Et lokalt 
– gerne regenerativt - dyrkningsfællesskab kan også bidrage 
til ambitionen om at opnå en by med en høj biodiversitet samt 
samhørighed med og respekt for natur og klima. 

Bygherrerne skal i de forskellige områder, som led i DGNB-
certificeringerne for både byområde og bygninger, opnå 
en bestemt biofaktor samt leve op til krav om variation og 
hjemmehørende arter. 

Læs mere i Biodiversitetsstrategi for Kildedal.
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Diagram over areal for Naturkvalitetsprogram samt beskyttet og understøttende natur, 1:4000

Understøttende naturzone
§3 beskyttet natur

Naturkvalitetsprogram

By og beskyttet natur

Formål

I Kildedal vil vi passe godt på naturen og samtidig bringe folk 
tættere på den, da dette skaber grobund for en større forståelse 
for naturens store betydning på globalt plan og helt tæt på. I 
og omkring Kildedal findes flere beskyttede naturområder, som 
skal have en særlig opmærksomhed og beskyttelse. Derfor 
arbejdes der med understøttende naturområder og også med 
et decideret naturkvalitetsprogram for at højne naturværdien og 
øge biodiversiteten rundt om Kildedal. 

Arealerne der ligger mellem by og natur skal derfor:

• Styrke kendskabet til naturen
• Give adgang til naturen
• Beskytte naturværdier 

Beskrivelse

Kildedal-området er registreret og kortlagt i forhold til 
biodiversitet, bilag IV- arter og §3-beskyttet natur. I og omkring 
byudviklingsområdet findes flere naturområder, som er beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens §3 og klassificeret som sø, vandløb, 
mose, eng eller biologisk overdrev. Målet er at bevare, øge og 
højne naturværdien af den eksisterende §3 natur. I områderne 
som grænser op til den §3-beskyttede natur er naturen også i 
fokus. 

Langs de beskyttede arealer er udpeget en zone med 
understøttende natur, som understreger, at her skal udvises 
særlig nænsomhed. Byggeriet er her trukket tilbage og 
nedskaleret mod den beskyttede natur, både i højde og 
volumen. Dette for at minimere påvirkningen og undgå skadelige 
skyggepåvirkninger på den beskyttede natur. Her minimeres de 
befæstede arealer, og naturen trækkes helt op til og ind mellem 
bygningerne. 

Signaturforklaring

Også naturen på arealerne rundt om Kildedal skal have et 
særligt fokus – både den beskyttede natur og de mere klassiske 
landbrugsarealer. For at sikre et samlet overblik er der derfor 
udarbejdet et naturkvalitetsprogram med fokus på benyttelse, 
beskyttelse og højnelse af naturværdien på arealerne rundt 
om Kildedal. Fokus er her på muligheder for kvalitetsløft i 
biodiversiteten, på naturbevarelse og på at sikre adgang til 
naturen via stier og cykelruter i det åbne land samt på samspillet 
med Kildedal By. 

I og udenfor Kildedal er der registreret flere bilag IV-arter, som 
alle er beskyttede efter EU’s habitatsdirektiv, og hvis levested skal 
bevares. Gennem en række afbødende tiltag sikres det, at bilag 
IV-arternes levesteder enten bevares som eksisterende, eller at 
der etableres levesteder i en ny sammenhæng.

Læs mere i Biodiversitetsstrategien for Kildedal samt 
Naturkvalitetsprogrammet. 
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Lokal Afledning af Regnvand
(LAR)

Formål

I udviklingen af Kildedal bliver regnvandshåndtering tænkt ind 
helt fra starten. Løsninger skal både kunne håndtere skybrud 
og hverdagsregn og samtidig fungere som et værdiskabende og 
rekreativt element i byområdets uderum, de mange dage hvor det 
ikke regner. 

Håndtering af regnvand vil have følgende fokusområder:

• Håndtering af hverdagsregn
• Håndtering af skybrud / skybrudssikring
• Forskønnende og rekreativt element
• Lokal udnyttelse af regnvand – genanvendelse / opsamling af 

regnvand til vanding af udearealer
• Integreret del af landskabsdesignet
• Skabelse af biotoper

Beskrivelse

I Kildedal arbejdes der med regnvand som en ressource og som en 
synlig og naturlig del af byen, både på bygnings- og landskabsniveau. 
Der er udviklet et samlet LAR-koncept for hele byen, som de enkelte 
områder skal forholde sig til, som indgår i dispositionsforslagene for 
gader og pladser samt Den Grønne Korridor. 

Der skal overvejes, hvordan de blå elementer tænkes ind som et 
forskønnende og rekreativt element på pladserne. Langs bygaden 
arbejdes der med regnbede, mens der i lokalgader og stræder som 
udgangspunkt arbejdes med åbne grøfter eller kanaler, som bidrager 
med en oplevelsesmæssig merværdi til området, og ikke blot flytter 
regnvand fra A til B.

I Den Grønne Korridor spiller det blå en lige så vigtig rolle som det 
grønne. Derfor indrettes der her med fordybninger, der både kan 
opsamle og transportere vandet gennem byen. Det blå element er 
ligeledes vigtigt i forhold til målet om at skabe en høj biodiversitet, 
idet de våde områder understøtter en anderledes flora og fauna. 
Terrænformerne udformes med tanke på at skabe indbydende 
rekreative zoner, hvad enten fordybningerne er fyldte eller tomme 
for vand.

Flade tage med en hældning på mindre end 20 grader er beplantede 
tage, som kan optage og forsinke regnvandet. Samtidig skal der 
arbejdes for regnvandsopsamling til lokal anvendelse så som 
havevanding, bil- og cykelvask, tøjvask mm. med henblik på reduktion 
af drikkevand. Selskabet arbejder for, at 50% af vandforbruget på de 
offentlige arealer er af regnvand. 

Godsbanearealet, Aalborg
Arkitekt / Foto: WERK

Kultorvet
Arkitekt / Foto: WERK

Place François Mitterrand
Le Creusot, France Augustenborg, Malmø

Cooling Station” fra Vortex
Umeå 

Cykelservicestation GRAND

Fremtidens Gårdhave, Valby
Arkitekt: BOGL / Foto: WERK

Milford

Bendigo
Naure Build

Foto: Unsplash
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Formål

Belysning langs gader og stier skal bidrage til at gøre Kildedal til et 
trygt og sikkert sted at færdes for gående, cyklister og bilister. 

Ved design af belysningen i Kildedal skal være følgende 
fokusområder:

• Tryghed
• Bæredygtighed
• Smart belysning
• Begrænse lysforurening

Beskrivelse

Belysningen i Kildedal skal differentieres således, at lysniveauet er 
højere i bebyggede områder og nedtones i områder, der skaber 
overgang til Den Grønne Korridor og de beskyttede naturområder. 
I stræderne opstilles lavere belysningsarmaturer end på by- og 
lokalgader. Kantzonerne behandles som en overgang mellem by 
og natur, og der skabes en naturlig overgang mellem det højere 
lysniveau omkring boligerne  og de mørkere arealer i Den Grønne 
Korridor og i den tilstødende natur.

Der skal anvendes LED-lyskilder.

Belysningen skal sikre, at der findes zoner i byen med lav 
belysningsintensitet , der giver mulighed for at se stjernerne. Dette 
skal balanceres med behovet for at føle sig komfortabel og tryg, 
når man færdes i byen og i Den Grønne Korridor i de mørke timer.

Belysningen i de naturvendte kantzoner skal minimere 
lysforurening ud i naturområderne og lysniveauet mindskes så 
meget som muligt.

På byens pladser kan anvendes et stemningsskabende 
belysningskoncept, der indbyder til brug i de mørke timer. 
Stemningsbelysning kan medvirke til en følelse af at være tæt på 
naturen. 

Belysningen i Kildedal skal have en varm lystemperatur for at sikre 
en god farvegengivelse og skabe yderligere tryghed, og kan med 
fordel styres med dagslyssensor .

AUS har som en del af dispositionsforslaget for gader og pladser 
udarbejdet en belysningsstrategi og et fælles inventarkatalog for 
Kildedal, hvor belysningsmaster og armaturer mm. er beskrevet. 

Belysning

Nordvestparken
Arkitekt: SLA

Gammel Hellerup Gymnasium
Arkitekt: BIG

Frederiksberg
Arkitekt: SLA

 Windrush Square, London

Armatur: Copenhagen LED gen2 mini fra Philips
Toronto´s havnefront

Lysmast fra Structura / Arkitekt: MVVA Træpullert fra Aubrilam

Lysormen, PH park - Hørsholm
Kunstner: Kristian Hestbech 
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Principiel markering af forskelligartede overgange // kantzoner, 1:4000

Overgange // Kantzoner

Formål

I Kildedal skal overgangen mellem bygninger og omgivelser 
behandles bevidst for at understøtte en varieret, sammenhængende 
og levende by. 

Byens pladser skal understøtte brugernes behov, og bygningerne 
skal bidrage til at skabe liv og aktivitet i og omkring pladserne, ved 
at indeholde funktioner, der skaber attraktive og velfungerende 
offentlige rum.

Kantzonen iscenesætter og definerer mødet mellem bygninger og 
omgivelser.

Beskrivelse

Der opereres med 6 varierede kantzonetypologier, der definerer 
overgange mellem offentlig og privat. 

 A) Bred kantzone mellem bygning og plads. 
 B) Smal kantzone mellem bygning og bygade
 C) Bred kantzone mellem bygning og stræde / lokalgade
 D) Bred kantzone mellem bygning og Den Grønne Korridor
 E) Mellembred kantzone mellem bygning og understøttende  
 m natur / tilstødende natur
 F) Overgang mellem institutionernes udeareal og DGK

Kantzonerne skal skabe variation og oplevelser i de forskellige 
pladser og omgivelser og tænkes sammen med stueetagerne. På 
opholdspladser etableres brede kantzoner de steder, hvor der 
er god mulighed for sol, som kan understøttes yderligere ved 
etablering af udadvendte funktioner i bygningernes stueetager. 
Pladser og omgivelser, hvor der ikke er krav til høje stueetager 
og udadvendte funktioner – eller krav til hævede stueetager – 
etableres med mellembrede kantzoner, typisk i form af en forhave. 

Dette skal skabe nogle meget grønne stræder og gaderum, som 
det f.eks. kendes fra Kartoffelrækkerne eller Københavns Sydhavn. I 
gårdrum er der brede private kantzoner som grønne forhaver. Der 
kan kun etableres smalle kantzoner i sammenhæng med hævede 
stueetager.

Kantzonerne etableres med belægningsforbandt-, størrelses- og/
eller materialeskifte eller som afmærkning i belægningen eller med 
beplantning – undtagen i forbindelse med indgangspartier, hvor 
materialet fra fortov kan fortsættes. 

Ved etablering af de enkelte kantzoner skal brandredning tænkes 
ind som vigtigt parameter.
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3–6 m

ByrumKantzone/
udadvendt funktion

Kantzone/
udadvendt funktion

fortov Vej

3 – 6 m

Kantzone A
Mellem udadvendte funktioner og plads

Beskrivelse

Kantzone A er en bred kantzone, typisk mellem 3 – 6 meter, i 
overgangen mellem bygning og mellem det offentlige og private. 
Den skaber mulighed for interaktion mellem ude og inde.

Kantzonen etableres, hvor der er gode mikroklimatiske forhold, 
så som gode sol- og vindforhold, samt udadvendte funktioner. 
Dette vil bidrage til at skabe liv og aktivitet i og omkring 
pladserne. 

Formål

• At udnytte placeringer med gode mikroklimatiske forhold
• At skabe interaktion imellem inde og ude, især ved aktive/

udadvendte stueetager
• At aktivere pladser
• At skabe en mere mangfoldig og levende by

Kantzone A // Eksempel på café mod plads

Eksempel på placering af 
kantzone A

Kantzone A 
Mellem mobilitetshus og plads

Beskrivelse

Kantzone A er en bred kantzone på typisk 3 – 6 meter. 
Mobilitetshusene skal i stueetagen mod pladser kombineres med 
publikumsorienterede funktioner til gavn for området, som f.eks. 
bilvask, byttestation, fitness, café, værksted, butik mm., som vil 
bidrage til at skabe liv og tryghed i og omkring mobilitetshusene. 

Formål

• At bidrage til at skabe mere liv og tryghed i og omkring 
mobilitetshuse

• At understøtte åbne eller publikumsorienterede funktioner i 
overgangen mellem mobilitetshus og byrum

Eksempel på placering af 
kantzone A // P-hus

Kantzone A // Eksempel på P-hus mod plads
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1–2,5 m
Kantzone BygadeParkering/

flexzone
Fortov

Eksempel på placering af 
kantzone B

Kantzone C // Eksempel på bolig mod stræde / lokalgade

Kantzone/have Stræde / Lokalgade

LAR grøft1,5–6 m

Beskrivelse

Kantzone C er en bred privat kantzone på 1,5 – 6 meter langs 
solrige facader. 

Kantzoner kan indrettes som private haver knyttet til de enkelte 
boliger. Sydvendte kantzoner etableres som brede kantzoner, 
mens nordvendte kantzoner er smalle, men kan kombineres med 
LAR-løsninger som et rekreativt og synlig blåt element.

Formål

• At give beboere mulighed for et grønt og frodigt areal 
• At etablere brede private kantzoner mod syd
• At håndtere overfladevand  med LAR-løsninger i kantzoner 

mod nord

Eksempel på placering af 
kantzone C

Kantzone C
Mellem boliger og stræde / lokalgade

Kantzone B  
Mellem boliger og bygade

Formål

• At skabe en bymæssig karakter 
• At sikre privathed i boligerne og mindske indblik på steder, 

hvor boliger etableres langs bygader

Beskrivelse

Kantzone B er en smal kantzone på typisk 1 – 2,5 meter. For at 
opnå privathed i boliger, hæves stueetagerne langs bygader 
med smalle kantzoner. Hævede stueetager skal indrettes med 
brystninger for at modvirke indkigsgener.

Kantzone B // Eksempel på bolig mod bygade
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Kantzone/
udadvendt funktion

Sti Den Grønne 
Korridor

Kantzone D // Eksempel på erhverv med udadvendt funktion mod Den Grønne Korridor
3 - 6 m

Kantzone/have Sti Den Grønne Korridor

Kantzone D // Eksempel på bolig med have / terrasse mod Den Grønne Korridor
3 - 6 m

Eksempel på placering af 
kantzone D // Erhverv

Beskrivelse

Kantzone C er en bred kantzone, typisk mellem 3 – 6 meter. De 
enkelte ejendomme får en bred privat kantzone med mulighed 
for at indrette den som have vendt mod Den Grønne Korridor. 
Dette vil være med til at skabe tryghed og liv i Den Grønne 
Korridor.

Formål

• At skabe tryghed og liv i Den Grønne Korridor
• At skabe en god overgang mellem boligbebyggelser og Den 

Grønne Korridor

Kantzone D 
Mellem boliger og Den Grønne Korridor

Eksempel på placering af 
kantzone D // Bolig

Beskrivelse

Kantzone D er en bred kantzone, typisk mellem 3 – 6 meter. De 
enkelte ejendomme får en bred kantzone, der kan indrettes som 
grønt opholdsareal eller udendørs arbejdsmiljø vendt mod Den 
Grønne Korridor. Dette vil være med til at skabe tryghed og liv i 
Den Grønne Korridor.

Formål

• At skabe tryghed og liv i kanten af Den Grønne Korridor
• At skabe et grønt opholds- eller arbejdsmiljø tæt på naturen
• At skabe en god overgang mellem erhvervsbebyggelser og 

Den Grønne Korridor

Kantzone D
Mellem udadvendt erhverv 
og Den Grønne Korridor
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Kantzone/natur

Kantzone/natur

Sti

Sti

Den Grønne 
Korridor

Den Grønne 
Korridor

3 – 6 m

3 – 6 m

Kantzone D // Eksempel på erhverv med grøn kantzone mod Den Grønne Korridor

Eksempel på placering af 
kantzone D // Erhverv

Eksempel på placering af 
kantzone D // P-hus

Beskrivelse

Kantzone D er en bred kantzone, typisk mellem 3 – 6 meter. De 
enkelte ejendomme får en bred grøn kantzone, der vender ud 
mod og bliver til del af Den Grønne Korridor. Dette vil være med 
til at skabe et bedre indendørs arbejdsmiljø med udsigt til det 
grønne, helt tæt på naturen, og vil medvirke til at minimere indkig 
fra Den Grønne Korridor.

Formål

• At sikre en bred grøn kantzone mod Den Grønne Korridor
• At trække naturen og Den Grønne Korridor helt op til 

erhvervsbebyggelsen
• At skabe en god overgang mellem erhvervsbebyggelsen og 

Den Grønne Korridor
• At skabe arbejdsmiljøer tæt på naturen

Kantzone D 
Mellem erhverv og Den Grønne Korridor

Beskrivelse

Kantzone D er en bred kantzone, typisk mellem 3 – 6 meter. 
Parkeringshuse, der vender ud mod Den Grønne Korridor eller 
tilstødende natur får en bred grøn kantzone som gør det muligt 
at trække naturen helt op til husets facader. Kantzonen skal give 
gode vækstforhold og muliggøre begrønnede facader og øge 
biodiversiteten. 

Formål

• At trække naturen helt op mod mobilitetshuset
• At øge biodiversitet
• At muliggøre grønne facader

Kantzone D // Eksempel på parkeringshus med grøn kantzone mod Den Grønne Korridor

Kantzone D
Mellem mobilitetshuse og 
Den Grønne Korridor
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Kantzone/terrasse
Understøttende

 natur
2 – 4 m

Kantzone E // Eksempel på bolig med hævet terrasse i den understøtende natur

Kantzone E
Mellem boliger og den understøttende natur

Beskrivelse

Kantzone E er en mellembred kantzone på mellem 2 – 4 meter. 
For at berøre den understøttende natur så lidt som mulig, bliver 
kantzonen udformet som terrasser, hvor opholdsfladen løftes fri 
af underlaget.  Dette skal give muligheden for at trække naturen 
helt op til og ind mellem bygningerne. 

Formål

• At minimere aftrykket på og berøringen med naturområder
• At trække naturen helt op til og ind mellem bebyggelsen
• At skabe den mindst muligt synlige overgang mellem natura-

realet og boligbebyggelsen
• At øge biodiversiten

Eksempel på placering af 
kantzone E
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Eksempel på placering af 
kantzone ved daginstitution

Eksempel på placering af 
overgang ved daginstitution

Kantzone 
Mellem daginstitution og gade

Overgang F
Mellem daginstitution og Den Grønne Korridor

1–2,5 m
Kantzone Bygade

Den Grønne Korridor

Parkering/
flexzone

Overgang

Fortov

Institutionernes udeareal

Formål

• At skabe en bymæssig karakter 
• At sikre privathed i institutionerne og mindske indblik på 

steder, hvor institutioner etableres langs gader

Formål

• At skabe en naturlig og flydende overgang
• At sikre en afgrænsning til institutionernes udearealer
• Undgå en stor visuel barriere mod Den Grønne Korridor

Beskrivelse

Kantzonen er en smal kantzone på typisk 1 – 2,5 meter. For at 
minske direkte indblik i institutionerne, beplantes der langs 
gaderne med smalle kantzoner. 

Beskrivelse

Overgangen i mellem institutionernes udearealer og Den Grønne 
Korridor laves som levende hegn eller hegn som inviterer til indkig. 
Dette for at man skal kunne mærke livet på begge sider af over-
gangen samt at arealerne visuelt virker større.

Kantzone // Eksempel på daginstitution mod gade

Overgang // Eksempel på overgang mellem institutionernes udeareal og DGKOktober 2022 30
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03  Infrastruktur
•  Mobilitet
•  Gader og stræder
•  Stiforbindelse
•  Parkering
•  Ressourcer og affald
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Eksempel på delebil

Eksempel på cykelvask i det offentlige rumEksempel på god cykelparkering i byrumEksempel på gode stiforbindelser for bløde trafikanter

Eksempel på grøn mobilitet Eksempel på grøn mobilitetEksempel på ladestationer

Mobilitet

Formål

I udviklingen af Kildedal skal der skabes høj mobilitet for 
flest mulige mennesker ved at fremme gang, cyklisme og 
offentlig transport samtidig med, at der skal sikres god 
tilgængelighed og effektiv fremkommelighed for privatbilismen og 
varelevering. Dette fordrer også gode skiftemuligheder mellem 
transportformer. 

Derudover skal der være fokus på grøn delemobilitet for at 
fremtidssikre og reducere antallet af biler i Kildedal. Derfor er der 
i Kildedals mobilitetsplan fokus på følgende:

• Delebilsordning
• Ladestandere til el-cykler og biler
• Cykelpumper
• Delecykler
• Løbehjul
• Gode og sikre parkeringsmuligheder for cykler
• Nem adgang og synlighed af delemobilitet i byen
• Gode knudepunkter for transportskift 
• Strategi for tung trafik
• Fodstøtter ved lyskryds
• Vandposter

Alle ladestandere skal være intelligente ladestandere, hvor 
bilerne oplades efter brugsbehov, eller efter hvornår strømmen 
er billigst og grønnest. 

Beskrivelse

Kildedal er skabt på de bløde trafikanters præmisser med et 
veludviklet vej- og stinet som forbinder områderne og skaber høj 
mobilitet for flest mulige mennesker. 

Mobilitetshuse og adgangsveje hertil er placeret centralt i 
Kildedal for at skabe mindst mulig gennemkørsel i områderne og 
dermed frigive mere plads til de bløde trafikanter og reducere 
støjgener i bebyggelsen.

I alle Kildedals mobilitetshuse etableres der ladestandere til el-
cykler og biler. Delebilspladser etableres langs by- og lokalgader. 
På udvalgte pladser i Kildedal etableres cykelpumpe samt 
eventuelt mulighed for at placere løbehjul eller delecykler.

Læs mere i mobilitetsplanen.  

Umeå 
Cykelservicestation GRAND

Springfield 
Cykelservicestation, Cycle SafeStreetlife
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Diagram over typer af gader, 1:4000

Lokalgade
Bygade

Særlige overgange
Stræde 

Gader og stræder

Der arbejdes med tre typer gader i Kildedal, hvis overordnede 
formål er at:

• skabe god adgang til områdets boliger og arbejdspladser
• binde Kildedal sammen – trafikalt og æstetisk
• skabe gader og veje med en tydelig grøn og blå identitet
• fastlægge principper for parkering i terræn – for biler og cykler

Beskrivelse

Kildedal opbygges med et differentieret gadenet, hvor udformning 
og tværsnit tilpasses gadernes trafikale funktion. 
De tre gadetyper i Kildedal:

Bygader
Bygaderne er fordelingsgader, som giver nem adgang til alle 
bygninger i de centrale dele samt til indkøbsmulighederne i 
Kildedal. 

Lokalgader 
Lokalgaderne er mindre trafikerede gader med lav hastighed og 
med vendeplads. Lokalgaderne er udlagt i de nordlige og sydlige 
boligområder.

Stræder
Stræderne er de korte, interne arealer med forbindelse til det 
omkringliggende landskab. Som udgangspunkt er der ingen adgang 
for biler i Stræderne, noget som betyder at leg og ophold er i 
fokus. 

Signaturforklaring
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Kantzone

Kantzone

Fortov

Fortov

Flexzone

Flexzone

Vej

Formål

• At skabe et sammenhængende forløb gennem byens 
områder. 

• At skabe en urban gade med en tydelig grøn og blå identitet.
• Fastlægge placering af parkeringspladser (afsætning, 

varelevering, handicap).

Beskrivelse

Bygaderne er en fordelingsgade som giver nem adgang til alle 
bygninger og udformes med et profil med en bymæssig og 
sammenhængende karakter.
Bygaderne har en samlet bredde på 16 meter, og skiltes med 40 
km/t påbudt og anbefalet hastighed 30 km/t.

Bygaderne indrettes med parkeringspladser reserveret til
handicapkøretøjer, delebiler, erhvervskøretøjer, afsætning,
cykelparkering, LAR-elementer, affaldshåndtering, træer og
ophold.

Bygaderne indrettes på en måde, så hastigheden dæmpes, og der 
skabes gode oversigtsforhold, hvor den grønne korridor krydser. 

Cyklister færdes på samme færdselsareal som bilerne, og i begge 
sider af gaden indrettes der et fortov. 

For disponering og materialitet af bygaderne henvises til 
dispositionsforslaget for gader og pladser samt mobilitetsplanen. 

Bygade

Principtegning af Bygade
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Opdateres W
ERK

Kantzone

Kantzone

Fortov

Fortov

LAR grøft

Flexzone

Parkering/
Flexzone

Vej

Lokalgade

Formål

• At skabe et profil hvor bløde trafikanter prioriteres.
• At skabe et grønt forløb med en tydelig grøn og blå identitet.
• At fastlægge principper for placering af LAR i gaden.

Beskrivelse

Lokalgaderne er mindre trafikerede, med lav hastighed og med 
vendeplads. Lokalgaderne er udlagt i det nordlige og sydlige 
boligområde.
Lokalgaderne har en samlet bredde på 15,5 meter. Hastigheden 
fastsættes til 40 km/t påbudt og anbefalet 30 km/t.

Lokalgaderne indrettes med områder til gadeparkering for biler 
og cykler, åbne LAR-grøfter og vejtræer. Affaldshåndtering skal 
indpasses i gadeprofilen. 

Cyklister færdes på samme færdselsareal som bilerne og i begge 
sider af gaden indrettes der et fortov. 
 
For disponering og materialitet af bygaderne henvises til 
dispositionsforslaget for gader og pladser samt mobilitetsplanen. 

Principtegning af Lokalgade
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Kantzone/
forhave

Kantzone

LAR grøft

Areal til leg 
og ophold

Formål

• At skabe et profil hvor bløde trafikanter prioriteres.
• At skabe et grønt forløb med en tydelig grøn og blå identitet.
• At skabe et areal til leg og ophold uden daglig biltrafik.

Beskrivelse

Stræderne er de korte, interne arealer med offentlig forbindelse 
til det omkringliggende landskab. Som udgangspunkt er der ingen 
adgang for biler i stræderne, noget som betyder at leg og ophold er 
i fokus. 
  
Stræderne indrettes med fokus på beboerne og på de bløde 
trafikanter. Arealet indrettes til leg og ophold for beboerne/
brugerne, hvor biltrafikken må vige. Stræderne er smallere end 
lokal- og bygader og bør indrettes til en meget lav hastighed fx 15 
km/t. Der vil dog ved behov være adgang for redningskøretøjer og 
renovationskøretøjer i stræderne. 

I begge sider indrettes stræderne med brede kantzoner, der 
indrettes med haver knyttet til de enkelte ejendomme. Kantzoner/
haver som vender mod syd får en bred zone, mens den mod nord 
bliver smal. Mellem kantzonen mod nord og opholdsarealet kan der 
udlægges en grøft eller en rende til LAR som et rekreativt og synligt 
blåt element. 

Stræde

Principtegning af Stræde
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Diagram over overordnet stisystem, 1:4000

Sekundære stier 

Primære stier 
Signaturforklaring

Formål

I udviklingen af Kildedal skal der skabes sammenhæng mellem de 
forskellige områder. Dette gøres bl.a. ved at skabe et omfattende 
stisystem. Stisystemet består af primære stier, hvis hovedformål er, 
at sikre mobilitet og trafiksikkerhed. De sekundære stier fungerer 
som koblingspunkter mellem boligområderne og de primære stier.

Stisystemets fokuspunkter i Kildedal er:

• At skabe trafiksikkerhed for de bløde trafikanter
• At skabe grønne og frodige stiforbindelser
• At sikre mobilitet mellem områderne og skabe sammenhæng i 

Kildedal
• En sammenhængende karakter og let adgang til 

knudepunkterne i byen
• At understøtte motion og bevægelse

Beskrivelse

I Kildedal skal der være mulighed for at leve et sundt liv i 
bevægelse og harmoni tæt på naturen. Derfor etableres et 
omfattende stisystem som forbinder byen på tværs og på langs, og 
skaber adgangspunkter ud til det tilstødende landskab.

Nem og synlig adgang til gå-, løbe og cykelruter i det omgivende 
landskab vil være med til at gøre fysisk aktivitet til en integreret del 
af livet i Kildedal

Primære stier udlægges med varierende brede på ca. 3-5 
meter, hvor cyklister og fodgængere færdes sammen. Langs 
stiforbindelserne bliver der også udlagt sociale mødesteder, hvor 
man kan lave aktiviteter sammen eller mødes og spise sammen 
eller drikke en øl i solen. 

Under hensyntagen til den beskyttede natur vil det være mindre 
sekundære stier, som kobler sig på det overordnede stisystem. 
Disse vil være smallere end de primære stier og have et præg af 
naturstier.

Bygherrer skal etablere de interne stiforbindelser for det enkelte 
område, og her bliver det vigtigt, hvordan de kobler sig på og 
skaber sammenhæng med det overordnede stisystem. Et særligt 
hensyn bliver her, hvordan man skaber sikre skoleveje m.v.
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Diagram over parkering, 1:4000

200 meter radius fra mobilitetshus
Parkering i konstruktion

Mobilitetshus

Signaturforklaring

Formål

Kildedal skal være en bæredygtig by, en by hvor den samlede 
mobilitet er tænkt igennem, med plads til både de bløde 
trafikanter, biltrafik og andre transportformer. Den overordnede 
strategi er, at parkering ikke foregår på terræn, men i 
mobilitetshuse, hvilket giver større kvalitet i bybilledet.  

Design af parkeringsløsningen i Kildedal skal have følgende 
fokuspunkter:

• Rimelig afstand fra bolig til parkeringsmuligheden
• 25 % af alle parkeringspladser etableres med ladestandere
• Parkeringshenvisning internt i de enkelte mobilitetshuse

Beskrivelse

I Kildedal er en del af parkeringsstrategien at placere parkering 
i mobilitetshuse. Mobilitetshusene udelukker ikke etablering 
af parkering i kælder / konstruktion, såfremt det måtte være 
bygherrers ønske.

P-normerne for Kildedal reguleres af de enkelte lokalplaner. 
Da Kildedal udbygges som tæt og blandet by, vil der være 
åbenhed overfor at drøfte at de centrale mobilitetshuse kan 
dobbeltudnyttes og dermed opnå rabat på parkeringsnormen 
mellem bolig og erhverv.

Det er den enkelte bygherres ansvar at sørge for, at 
parkeringsnormen indenfor de enkelte områder bliver opfyldt. 
Der henvises til Mobilitetsplanen. 

Parkering
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Principsnit af P-hus med udadvendt og åben stueetage

Formål

I Kildedal er mobilitetshuse mere end et p-hus.
Mobilitetshusene skal være mere bæredygtige og bidrage til 
at skabe mere liv og være trygge. Derudover kan de indeholde 
publikumsorienterede funktioner med udadvendte og åbne 
stueetager.

Mobilitetshusene i Kildedal skal indeholde:

• Ladestationer til cykler og biler
• God belysning, der skaber tryghed
• Udadvendte og åbne stueetager mod pladser

Beskrivelse

Mobilitetshusene skal udføres med bæredygtige og grønne 
løsninger, dette kan f.eks. være facader af genbrugsmaterialer, 
grønne facader, solceller, vandopsamling mm.

Generelt skal der arbejdes med tryghed i alle mobilitetshusene, 
dette kan eksempelvis være med hjælp af dagslys, belysning, 
lydanlæg mm. Mobilitetshusene kan endvidere kombineres 
med andre funktioner til gavn for området, som f.eks. 
bilvask, pakkepost, byttestation, nærgenbrugsstation, depot, 
cykelaflåsning, fitness, café, klatrevæg, værksted, boldbaner, 
butik, kunst mm. hvilket vil bidrage til at skabe liv og tryghed i 
og omkring mobilitetshusene. Der skal placeres aktive og/eller 
udadvendte funktioner i mobilitetshusenes stueetager, som 
vender ud mod en plads 

Mobilitetshuse 

Eksempel på bilvask Eksempel på fitness Eksempel på Café / kaffebar Eksempel på aktivt tag / boldbane

Eksempel på kunst integreret i facaden

Eksempel på parkeringshus facade af genbrugs-
aluminium og nem (de)montering

Eksempel på parkeringshus facade Eksempel på parkeringshus facade med 
udadvendte funktioner i stueetg.

Eksempel på parkeringshus facade med 
udadvendte funktioner i stueetg.

Eksempel på nærgenbrugsstation i parkeringshusEksempel på arkitektonisk afslutning på parkeringshus Eksempel på grøn facade

P-hus, Østre havn
Arkitekt: Sangberg

P-hus Ejler Bille
Arkitekt: JaJa

Det grønne P-hus, Nørrebro
Arkitekt: Bystrup Arkitekter

P-hus, Tjekkiet
Arkitekt: malý chmel

P-hus Lüders
Arkitekt: JaJa 

P-hus, Køge
Foto: WERK

P-hus Frederiks Brygge
Arkitekt: Design Group / Foto: WERK

Frederiksbjerg skole
Arkitekt: HLAVærnedamsvej, København

P-huset Hydra i Kanalbyen i Fredericia 
Kunstner: Kristine Roepstorff
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Eksempel på ladestationer

Eksempel på kanstensparkering / flexzone

Eksempel på belægningsskifte ved parkeringsbås

Eksempel på kanstensparkering / flexzone Eksempel på kanstensparkering / flexzone Eksempel på kanstensparkering / flexzone

Eksempel på grønt parkerinsområde Eksempel på grønt parkerinsområde

Eksempel på belægningsskifte ved parkeringsbås Eksempel på permeable parkerings belægningerEksempel på permeable parkering

Eksempel på handicapparkering

Formål

De centralt placerede mobilitetshuse, kan blive suppleret med en 
begrænset andel af parkering på terræn samt afsætningsmulighe-
der, hvis det konkrete projekt i sin udformning tillader det, uden 
at dette sker på bekostning af andre væsentlige kvaliteter.

Fokuspunkter for parkering på terræn er:

• Grønne P-pladser med maksimalt 12 pladser pr. parkerings-
område (græsarmering, træer mv)

• Placering af ladestandere
• Placering af delebiler
• P-pladser reserveret til handicapbiler og større varevogne

Beskrivelse

Langs Bygaderne er der terrænparkering i begrænset omfang i 
vejside mellem træer. 

På lokalgaderne ved tæt-lav bebyggelserne i område 1, 2 og 9, er 
der mulighed for en begrænset andel af parkering på terræn.

De steder, hvor man har parkering på terræn, skal der være fokus 
på at etablere handicapparkeringspladser og p-pladser til afsæt-
ning, delebiler og større varevogne. 

Parkering på terræn er desuden beskrevet nærmere i dispositi-
onsforslag for gader og pladser, se også mobilitetsplanen. 

Parkering på terræn

Ogmios City Public Space
Arkitekt: DO architects

Pladehals Allé, København
Amsterdam, Holland

Foto: WERK
Amsterdam, Holland

Foto: WERKNordhavnen, København

Valby
Foto: WERK

40

KildedalKvalitetsprogramInfrastruktur

Oktober 2022



Formål

For at styrke den grønne mobilitet i Kildedal er det vigtigt, at der 
skabes gode og sikre parkeringsmuligheder for cyklister. Dette gør 
sig gældende både ved boligbebyggelser, kontorer, butikker og 
offentlige institutioner. 

P-normen for cykelparkering følger anbefalingerne fra Dansk 
Cyklistforbund. Design af parkering for cykler skal ske med afsæt i 
følgende: 

• Reserveret areal til ladcykler og cykler med anhænger
• Aflåst areal til cykelanhængere og -sæder samt evt. mulighed 

for opladning relevante steder
• Cykelparkering med nem adgang og tæt på indgange
• Beskyttelse mod vejret/overdækning
• Belægningerne skal tilgodese snerydning
• Tyverisikring via godt indkig i parkeringsarealer fra boliger eller 

aflåste pladser
• Fælles cykelværksted
• God og jævn belysning, der skaber tryghed

Beskrivelse

Cykelparkering placeres bolignært langs gaderne, i byrum og 
gårdrum, i konstruktion samt i mobilitetshusenes stueetager, på 
måder så det ikke går ud over bykvaliteten. Som udgangspunkt 
arbejdes der for, at der maksimalt placeres 20% langs gader og i 
byrum afhængig af delområder og typologier.

Når der anlægges cykelparkeringspladser, så skal der være pladser, 
som er øremærket til pladskrævende cykler, eksempelvis cykler 
med anhænger og ladcykler.

Ved pladser, gader og gårdrum skal cykelparkering placeres for-
trinsvis i terrænniveau, mens der ved stationen samt i mobilitets-
husene og i konstruktion kan placeres i to etager/niveauer. Hvis 
der vælges 2-etagers stativer, skal standarden være modellen, der 
gør brug af overetagen nemmere. Ved cykelparkering i kælder skal 
der være let adgang via cykelrampe.

Endvidere henvises der til cykelparkeringshåndbogen ved etable-
ring af cykelparkering i Kildedal samt Mobilitetsplan. 

Cykelparkering

Eksempel på overdækket cykelparkering i 2 etagerEksempel på cykelparkering i p-huse/konstruktion

Eksempel på cykelparkering i byrum Eksempel på cykelparkering i byrum Eksempel på cykelparkering i byrum Eksempel på materialitet

Eksempel på bygningsintegreret cykelparkering Eksempel på bygningsintegreret cykelparkering

Eksempel på cykelparkering tæt på indgangEksempel på adgang til cykelparkeringskælder Eksempel på cykelparkering langs gavlfacade Eksempel på cykelparkering ved indgangsfacade

Grønttorvet
Foto: WERK

Grønttorvet
Foto: WERK

Nordhavnen

Rosario, Argentina 
Arkitekt: Pablo Gagliardo Amsterdam

Mulhouse, Frankrig
Arkitekt: Mutabilis Paysage MOLS-lo Cykelstativ (G9)

Dannersplads
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Fisketorvet

Nordea, Ørestaden
Arkitekt: HLA

Frederiks Brygge
Arkitekt: HLA

Archiexpo
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Ressourcer og affald

Formål

I udviklingen af Kildedal skal der være fokus på at skabe en 
ressourcebevidst bydel, hvor det er en naturlig del af hverdagen 
at forebygge, sortere og genanvende affald. En bydel hvor det at 
reparere, genbruge og dele udtjente og ekstra ting og materialer 
understøtter en cirkulær livsstil. Velintegrerede affaldsløsninger 
skal fremme sorteringen af affald, og løbende formidling af gode 
råd og synliggørelse af det cirkulære i Kildedal skal medvirke til at 
reducere affaldsmængderne over tid.

Designet af ressource- og affaldsløsningen i Kildedal skal leve 
op til krav om sortering i 10 fraktioner, som beskrevet i statens 
affaldsstrategi, og tager afsæt i følgende konkrete mål:

• Nedgravede beholdere placeres samlet og max 50m fra 
enhver opgang/hoveddør.

• Etablering af simple nærgenbrugsstationer i alle områder 
til storskrald, farligt affald, tekstil og haveaffald, samt 
genbrugsegnede materialer.

• Etablering af lokale byttestationer i alle områder til direkte 
genbrug af beboernes ting.

• Alle boliger og erhvervsbyggerier indrettes med 
affaldssorteringsløsninger til primære affaldsfraktioner.

• Årlig informationskampagne med erfaringer fra 
affaldshåndtering og nye målsætninger for forebyggelse, 
genbrug og genanvendelse af affald.

• Sorteringsløsning for erhvervsvirksomheder.

Beskrivelse

I Kildedal sker en del af affaldshåndteringen via nedgravede 
beholdere for følgende fraktioner: pap, papir, madaffald, 
restaffald, metal, plast/mad- og drikkekarton og glas. De 
nedgravede beholdere placeret samlet og max 50m fra enhver 
opgang/hoveddør.
 
Nærgenbrugsstationer placeres centralt i alle områder til 
storskrald (indrettes med opdeling i træ, porcelæn, stort metal og 
elektronikaffald, stort brændbart (sofaer, skabe mv.), farligt affald 
(miljøskabe), tekstil og haveaffald og skal kunne tilgås 

Eksempel på byttestation som en satelit i byen Eksempel på storskraldstation Eksempel på nedgravet affaldsbeholder langs gade

Eksempel på nedgravede affaldsbeholdere på gade Eksempel på dyrkning ved brug af kompostjord Eksempel på skraldespand i byrum

Eksempel på skraldespand i byrumEksempel på nærgenbrugsstationEksempel på nærgenbrugsstation i parkeringshus

af lastbiler, da tingene hentes med grab. Ligeledes placeres     
byttestationer centralt i alle områder f.eks. i mobilitetshuse eller i 
stueetager ved byrum, så beboernes brugte sager kan genbruges 
direkte eller ved relativ simpel rengøring eller istandsættelse. 
Nærgenbrugsstationer og byttestationer kan placeres samlet.
 
Affaldssortering gøres til en nem og integreret del i hverdagen, 
og der skabes en række tiltag og fysiske rum med henblik på at 
opbygge en kultur omkring at dele, genbruge og genanvende. 
Bl.a. etableres værkstedsfaciliteter i Kildedal, så beboere kan 
reparere og vedligeholde elektronik, cykler, inventar mv.
 
Alle boliger indrettes med affaldssorteringsløsninger til primære 
affaldsfraktioner for at gøre det let at sortere affald til aflevering i 
affaldsbeholdere, nærgenbrugsstationer og i byttestationer.
 
Kommunen stiller krav om, at der skal være tilknyttet en 
affaldsansvarlig ved alle fællesløsninger. Denne opgave løses i 
regi af Byforeningen, som med overblikket over hele byen kan 
iværksætte kampagner efter behov samt facilitere værksteds- og 
byttefaciliteter. 
 
For at skabe viden om og synliggøre affaldshåndteringen 
i området, skal der løbende informeres til beboere og 
brugere. Som en del af Byforeningens arbejde evalueres 
på affaldshåndteringsløsningerne og med udgangspunkt i 
Miljøstyrelsens affaldshierarki fastlægges konkrete målsætninger 
for affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse.
 
Erhvervsvirksomheder, der producerer samme mængde og 
type affald som en stor husstand, kan anvende de nedgravede 
affaldsstationer i lighed med beboerne mod betaling. Større 
erhvervsvirksomheder skal selv håndtere og sortere sit affald, 
samt træffe aftale om afhentning. 
 
Affaldsløsningen skal til en hver tid være i overensstemmelse 
med kommunens gældende affaldsregulativ. Affaldsbeholdere 
er beskrevet i inventarkataloget for Kildedal, som er en del af 
dispositionsforslaget for gader og pladser.

P-hus Lüders
Arkitekt: JaJa 

Be-low

GH-Form

GH-form
Arkitekt: Erik Brandt Dam

VF600 JOCAVesterbro Århus

P-hus Lüders
Arkitekt: JaJa
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Materialet er udviklet af WERK arkitekter for 
Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S

Yderlige rådgivere er:  
COWI, NIRAS, GRANDVILLE, BRIQ, CBRE og

 Aaen Engineering


