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Forord

Helhedsplanen Gladsaxe Ringby viser Byrådets vi-
sion for Gladsaxe Erhvervskvarter. Planen er en lokal 
udmøntning af byvisionen for Ringbyen, LOOP CITY.

Gladsaxe Ringby er en af perlerne i den nye by, der 
som en kæde vil strække sig fra Lundtofte i nord til 
Ishøj/Avedøre i syd. En kæde af udviklingsområder, 
som ikke alene knytter fi ngrene i fi ngerplanen sam-
men, men som kan binde hele Ørestadsregionen 
sammen. Langs letbanen vil en gennemgribende by-
omdannelse i rækken af udviklingsområder danne 
fundamentet i fremtidens by, LOOP City, hvor Glad-
saxe Ringby vil blive en perle med sit helt eget sær-
præg.

Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarter vil føre 
kvarteret ind i fremtiden. Kvarteret vil blive en attraktiv, 
bæredygtig bydel med erhverv og andre byfunktioner, 
der naturligt kan indpasses i en moderne erhvervsby. 
Gladsaxe Ringby vil særligt markere sig som et grønt, 
sundt og levende erhvervskvarter med en samlet 
identitet. Gladsaxe Ringby skal i endnu højere grad 
være et innovativt erhvervskvarter med plads til både 
de store videnstunge virksomheder samt de små, 
kreative iværksættere. Området skal på den måde til-
trække nye attraktive virksomheder, som vil være med 
til at skabe en spændende bydel med bykvaliteter og 
servicefunktioner såsom spisesteder, overnatning, fi t-
ness og andre fritidsfunktioner.

I dag er Ring 3 en grøn facadeløs korridor gennem 
erhvervskvarteret. Vi forestiller os Ring 3 omdannet til 
et nyt hovedstrøg - en boulevard, som bebyggelsen 
åbner sig imod, og som samler området omkring 
letbanen.

Helhedsplanen er Byrådets vision for erhvervskvar-
terets fremtidige udvikling. Byrådet ser en stor udfor-
dring i at udvikle by på arealer, der for størstedelens 
vedkommende er privatejede. Det har derfor været 
magtpåliggende for Byrådet at få en god debat med 
grundejere, lejere og developere om visionen og 
planen, og om hvordan vi kan realisere den.

Helhedsplanen har været fremlagt til offentlig debat i 
otte uger i foråret 2011. Byrådet modtog i alt 22 til-
kendegivelser. En tilkendegivelse fra Helsingør Stifts-
øvrighed førte umiddelbart til en ændring i helheds-
planen, idet bygningshøjden begrænses inden for 
kirkebeskyttelseslinjen fra Gladsaxe Kirke. De øvrige 
tilkendegivelser medførte ikke ændringer i helheds-
planen, men indgår i den videre planlægning.

Byrådet vedtog helhedsplanen i juni 2011. Den giver 
et godt grundlag for den kommende planlægning, som 
har til formål at udvikle Gladsaxe Erhvervskvarter til 
Ringbyens erhvervs-metropol.

Karin Søjberg Holst
Borgmester
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Ravnholm Erhvervsområde

Lundtofte Erhvervsområde

Dyrehavegård

Firskovvej

Buddinge By

Herlev Hospital
Herlev Bymidte

Marielundvej Erhvervsområde

Hersted Industripark

Glostrup Sydvest

Ejby Erhvervsområde

Kirkebjerg Erhvervsområde
Kirkebjerg

Priorparken og Vibeholm

Mørkhøj Erhvervskvarter

Brøndby Strand Centrum

Ishøj Centrum
Ishøj Bycenter

Delta Park

Vallensbæk
Stationscenter Avedøre Holme Udviklingsområde

Gladsaxe Erhvervskvarter

Lyngby Indrætsby

Kgs. Lyngby

Erhvervsområdet ved Vejlegårdsvej 

Vejleåparken

Amalieparken
Åhaven

Letbanen og LOOP CITY

tværs af både sektorer, geografi ske grænser 
og myndighedsområder og tager fat på mange 
af de allerstørste udfordringer som moderne 
byer står overfor i dag. Det er udfordringer som 
global opvarmning, energiforsyning, biodiver-
sitet, sundhed, mobilitet, mangel på arbejdsk-
raft mv.

Letbanen
Den foreslåede Letbane langs Ring 3 fra 
Lundtofte i nord til Ishøj/Brøndby Strand/
Avedøre Holme i syd vil betjene mange centralt 
beliggende arbejdspladser og boliger i hoved-
stadsområdet og skabe høj fremkommelighed 
for borgere, erhvervsliv og pendlere. Allerede 
i dag er der i byområderne tæt ved Letbanen 
ca. 75.000 arbejdspladser, ca. 85.000 beboere 
og fl ere store regionale institutioner som bl.a. 
sygehuse og uddannelsesinstitutioner.

Byvisionen og Letbanen styrker gensidigt 
hinanden. Realisering af byvisionen vil øge 
letbanens passagergrundlag og dermed også 
investeringens rentabilitet. Velfungerende 
tværgående trafi kforbindelser for både bane 
og vej, vil muliggøre udvikling af Ringbyen 
som et vækstområde i regional sammenhæng. 
Tilsammen vil Letbanen og udviklingen af en 
tæt, bæredygtig by langs Ring 3 skabe en høj 
tilgængelighed og en langsigtet, holdbar ud-
vikling til gavn for hele hovedstadsområdet. 

Byvisionen LOOP CITY
Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby tager afsæt 
i den fælles byvision, som kommunerne langs 
Ring 3 har udviklet i samarbejde med Region 
Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, 
Transportministeriet og Realdania. Byvisionen 
bygger på, at der etableres en højklasset kollek-
tiv trafi kforbindelse i Ring 3, som for eksempel 
en letbane eller busser i eget tracé.

Byvisionen fastsætter de fælles rammer om en 
ønsket byudvikling, som skal understøtte den 
højklassede kollektive trafi kforbindelse. Ram-
merne skal udfyldes lokalt, og Helhedsplanen 
for Gladsaxe Ringby giver et bud på, hvordan 
Gladsaxe Erhvervskvarter ud fra den over-
ordnede byvision kan omdannes til et attraktivt 
bæredygtigt blandet bykvarter med erhverv og 
andre byfunktioner. 

Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på 
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Letbanens styrker
Byområderne langs Ring 3 har en central 
placering og betydning for hovedstadsområdet 
og Ringbyen skaber sammenhæng på tværs i 
fi ngerbyen. Set i et regionalt perspektiv har det 
derfor stor betydning, at bykvaliteten i disse 
indre dele af hovedstadsområdet kan fast-
holdes og højnes, som følge af etableringen 
af Letbanen langs Ring 3. Områderne rummer 
allerede mange vigtige trafi kknudepunkter, bo-
ligområder, erhvervsvirksomheder og offentlige 
institutioner, og i de ældre erhvervsområder 
er der store potentialer for byomdannelse og 
byudvikling. Det vil bidrage til yderligere at 
styrke områdets attraktivitet og konkurren-
ceevne.

Den fremtidige byudvikling starter ikke på bar 
mark, men bygger videre på eksisterende 
byområder med tidligere samfundsmæssige 
investeringer i infrastruktur med veje, stisyste-
mer, kollektiv trafi k, varme, el, vand m.v. samt 
et eksisterende serviceudbud. De nuværende 
skoler, institutioner, fritidstilbud m.v. vil i et vist 
omfang kunne udvikles til at dække de nye 
beboeres behov.

Stor forskellighed og variation
Byområderne langs Ring 3 er forskellige. 
Anvendelse og intensitet vil også fremover 
variere fra område til område og fra kommune 

til kommune. Med afsæt i den hidtidige udvikling 
og planlægning af fi ngerbyen vil letbanen nogle 
steder være omgivet af tæt by og andre steder, 
hvor den passerer fi ngerbyens grønne kiler, 
være friholdt for bebyggelse.

De nye muligheder
Letbanen løber som en rød tråd gennem byen, 
og sikrer gangafstand til både arbejdspladser, 
boliger, butikker, caféer og restauranter, uddan-
nelses- og kulturinstitutioner, forskningscentre, 
grønne og rekreative områder, sportsfaciliteter, 
hospitaler og badestrande. Nærheden og 
tilgængeligheden til alle disse forskellige tilbud 
er grundlag for nye bykvaliteter i langs letbanen.

Den bymæssige tætte by
Forudsætningen for byvisionen er Letbanen 
og den stationsnære placering. Det giver mu-
lighed for at bygge en tæt by med en høj grad 
af bymæssighed samtidig med, at der bliver 
lagt vægt på at skabe store, byarkitektoniske 
kvaliteter. Det gælder også ved udformningen af 
de forskellige byrum som pladser, torve, prom-
enader, stier og rekreative områder.

Tilgængelighed
Letbanen sikrer hurtig og god tilgængelighed til 
og fra byområderne langs Ring 3 med velfun-
gerende krydsningspunkter til det øvrige bane-
system og busserne. Ikke kun for dem, der bor i 

de nye byområder langs banen, men også for 
de mange i det øvrige hovedstadsområde, der 
har deres arbejdssteder i erhvervsområderne 
langs Ring 3. En satsning på byudvikling langs 
Ring 3 vil også være med til at ændre de 
pendlingsstrømme, der er vendt mod centrum i 
København.

Cykler og stiforbindelser
Cyklen vil være et attraktivt supplement til let-
banen. Byvisionen indebærer et forgrenet net 
af cykelstier, som sammenkobler Letbanen og 
byen, og samtidig sikrer god forbindelse med 
den øvrige del af hovedstadsområdet. Også 
motions- og gangstier vil være en del af den 
fremtidige bydannelse.

Bæredygtighed
Bæredygtighed er en integreret del af byvi-
sionen, og det giver store muligheder for at 
skabe gode løsninger indenfor bl.a. varme-
forsyning, lavenergi, solenergi, nedsivning eller 
bymæssig anvendelse af regnvand, grønne 
tage m.v. For nybyggeri er det en målsætning, 
at det skal være CO2 neutralt. Den tætte by 
med en højklasset kollektiv trafi kbetjening er 
en grundlæggende forudsætning for at sikre en 
langsigtet holdbar byudvikling.
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Gladsaxe Erhvervskvarter i dag
Gladsaxe Erhvervskvarter ligger umiddelbart op 
til grønne arealer, men der er i dag næsten ingen 
forbindelse fra erhvervskvarteret til de grønne 
områder.

Erhvervsområdet ligger centralt placeret i Glad-
saxe Kommune, tæt på butikker, offentlig og 
privat service. Men de meget få vej - og stifor-
bindelser til og fra området gør det i dag svært 
for virksomhederne at at udnytte den gode plac-
ering tæt på Gladsaxes mange servicetilbud . 

En kortlægning af støj fra virksomheder i områ-
det viser, at det ikke vil være muligt at placere 
boliger eller anden støjfølsom anvendelse i 
størstedelen af erhvervskvarteret uden at redu-
cere eller fjerne støjen fra de eksisterende virk-
somheder. Samtidig er en stor del af kvarterets 
ejendomme på grund af tidligere anvendelse 
forurenet i større eller mindre omfang. 

Gladsaxe erhvervskvarter har et areal på 116 ha. 
Etableringen af en letbane lang Ring 3 vil med 
den nuværende vejstruktur betyde, at 70 ha får 
en stationsnær placering, hvilket åbner for en 
langt mere intensiv og varieret arealanvendelse, 
end det er muligt i dag.

Gladsaxe Erhvervskvarter er et Danmarks æld-
ste planlagte erhvervskvarterer og et af hoved-
stadsområdets største. Kvarteret er med en 
placering umiddelbart op til Ring 3 og Hillerød-
motorvejen et af de trafi kalt mest velplacerede. 

Erhvervskvarteret har i gennem de sidste mange 
år været igennem en omdannelsesproces, hvor 
de industrivirksomheder, der oprindeligt prægede 
området lukker eller fl ytter ud og erstattes af nye 
virksomhedstyper. 

Den lange omdannelsesproces betyder, at gade-
billedet er præget af både nyopførte erhvervs-
domiciler, butikker og nedslidte erhvervsejen-
domme.

Der er en tydelig tendens til at omdannelsen går 
hurtigst langs Gladsaxevej og Gladsaxe Mølle-
vej, hvor synligheden er størst. Hvor det i områ-
det langs Gladsaxe Møllevej er det hovedsagligt 
fi rmadomiciler, der dominerer gadebilledet, er 
Gladsaxevej blevet et samlingspunkt for butikker, 
der handler med pladskrævende varer.

De kontorvirksomheder, der lokaliserer sig i 
området i dag har væsentligt fl ere ansatte per 
kvadratmeter end de industrivirksomheder, der 
tidligere lå i området. Det betyder, samtidig en 
væsentlig forøgelse af biltrafi kken til og fra områ-
det samt et øget behov for parkering.

Gladsaxe Erhvervskvarter 
= 116 ha = 1.160.000 m² 
= 10 x Bagsværd Bypark

Gladsaxe Erhvervskvarter 
= 235 virksomheder 
= 10.800 ansatte 
= 138 grundejere 
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Store domiciler præger den vest-
lige del af Vandtårnsvej. 

Gladsaxe Møllevej karakteriseres 
af stor variation og mangel på 
sammenhæng i bebyggelsens 
facadeudtryk.

Ring 3 fremstår i dag som en grøn 
motorvejskorridor, der deler erhverv-
sområdet i to. Virksomhederne er 
skjult bag beplantning.

Gladsaxevej karakteriseres af varieret 
bebyggelse og butikker til pladskræv-
ende varer. Arealer ud mod vejen er 
befæstet og punktvis afbrudt af hegn 
og beplantning.
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Vejstrukturen i og omkring 
Gladsaxe Erhvervskvarter 
i dag.

Stistrukturen i og 
omkring Gladsaxe 
Erhvervskvarter.

Forbindelser til Gladsaxe 
Erhvervskvarter.

Vejforbindelse

Stiforbindelse

Letbanens forløb gennem Gladsaxe 
erhvervskvarter. Der er planlagt 
stationer ved Gladsaxe Møllevej og 
Gladsaxevej.
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Haveforeningen Voldly afgrænser 
erhvervsområdet mod nord vest.

Tinghøj Batteri ligger i erhvervs-
kvarterets østlige del

Gladsaxe Idrætspark afgrænser 
erhvervskvarteret mod sydøst

Høje Gladsaxeparken afgrænser 
erhvervsområdet mod syd.
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Hegn og lukkede facader kan gøre 
det utrygt at færdes i området.

Store tomme arealer kan give  om-
rådet øde præg.

De åbne arealer med mange parkerede 
og udstillede biler mindsker oplevelsen 
af at være i en by.

Mange høje og lukkede hegn kan 
gøre det svært at orientere sig.



14GLADSAXE RINGBY

Tobaksfabrikken er et af de bygnings-
anlæg med en høj bevaringsværdi, der 
ønskes bevaret og genanvendt til nye 
formål.

Ungdomsskolen er registreret med 
høj bevaringsværdi.

Gladsaxe Kirke afkaster en kirke-
beskyttelseszone på 300 meter fra 
kirken.

Mørkhøjgård er fredet og skal 
bevares.
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Områdets eksisterende virk-
somheder afkaster en støjzone, 
der ikke er foreneligt med 
støjfølsom anvendelse som 
eksempelvis boligbyggeri.

Jordforurening kan være 
problematisk i forhold til 
ny anvendelse.

Ejendomme,hvor der er registreret  
jordforurening, der er problematisk 
i forhold til følsom anvendelse.

Ejendomme, hvor der er registreret 
jordforurening, der kan være prob-
lematisk i forhold til følsom anven-
delse.

Fredet bygning

Bygning med høj 
bevaringsværdi

Gladsaxe kirke, Tinghøj Bat-
teri og 2 gravhøje er omfattet af 
beskyttelseszoner, hvor der er 
begrænsede byggemuligheder.

Gladsaxe Kommune ønsker 
at bevare og genanvende 
bebyggelser med høj bevar-
ingsværdi.



Butikker med pladskrævende varer
lokaliserer sig langs Gladsaxevej.
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De nye typer virksomhed i området betyder et 
øget behov for parkeringspladser.

Enkelte kontorvirksomheder har 
indrettet sig i tidligere fabrikker.

Firmadomiciler præger området
langs Gladsaxe Møllevej.



Arealanvendelse

IdrætIdræt

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

BymidteBymidte

Værksted

Forskning

Domicil

Dom
icil

FabrikFabrik
FabrikFabrik

FabrikFabrik

VærkstedVærksted

VærkstedVærksted

FabrikFabrik

Detailhandel

Detailhandel

Daginstitution

Idræt

Kommunal service
Uddannelse

Kulturinstitution
Dagligvarer

Udvalgsvarer

Daginstitution
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Fremstillingsvirksomhed

Handel-, kontor og transport

Offentlige formål

Gladsaxe Erhvervs-
kvarter ligger tæt på 
offentlig og privat 
service.

Omdannelsen fra 
traditionel industri til 
ny anvendelse sker 
langs gadestrøg 
med stor synlighed

En fragmenteret 
ejerstruktur og stor 
variation i grundstør-
relser giver forskellige 
udviklingsmuligheder 
i erhvervskvarteret Et 
sammenhængende 
farvefelt svarer til en 
ejer.

Domicilbyggeri er i dag 
koncentreret langs 
Gladsaxe Møllevej og 
Vandtårnsvej.
Butikker for plads-
krævende varer er 
koncentreret langs 
Gladsaxevej.



Caféer
Masser af ideer 
Cykel, gang og motionsstier mellem områderne / station og bus 

Hotel er en mangelvare til alle disse virksomheder. 

Mange medarbejdere = flere indkøbsmuligheder. 

Evt. fælles tilbud om børneinstitutioner for alle virksomheder i området. 

Ja, med det store byggeri der har foregået – er det meget nødvendigt.  

Hotel
P-pladser
Restauranter – mindre spisesteder 

Virksomhedscenter 

Spørgsmål 8 
Hvilke emner skal en helhedsplan regulere? 

(eksempler: bygningshøjder og tæthed, bebyggelsens udseende, skilte, forarealer, 

parkering, friarealer, beplantning mv.) 

Bygningshøjder
Tæthed
Parkering
Give fleksible muligheder, ikke regulere. 

Sikkert de fleste af de nævnte ting. 

Bygningshøjder
Tæthed
Udnyttelse
Bebyggelses%
Friareal
Stiforbindelser
Rekreative områder 
Alle eksempler er gode muligheder! 

Skal udvikles af virksomhederne 

Det hele – så området bliver mere attraktivt udseende 

Dennis Larsens indlæg var rigtigt godt – meget af det. Tak 

Spørgsmål 5 
Hvilke 3 initiativer kunne være særligt værdifulde at få gennemført i forbindelse med 

helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter? 

Letbane
Div. Trafikale forbedringer 
Tog / letbane 
Tværgående stiforbindelse 
Dialogmøder med alle i området incl. Udviklere og entreprenører 

Bedre offentlige transportmidler i Gladsaxe Erhvervspark 

En plan for hvorledes de gamle/larmende bygninger/virksomheder forvandles til tidsvarende 

af slagsen. 
Krav til P-kælder/IP-hus/P-dæk ifm nybyggeri, så vi undfår P-problemer 

Trafikplanlægning 
Letbane
”Oprydning” blandt gamle bygninger etc. 

Udvikling af kollektiv trafik. 
Rigtige P-pladser 
Gennemsigtighed ved ændringer på fair vilkår for bestående virksomheder. 

Sikkerhed (mine arbejdere/ansatte skal ikke være bange for at komme på arbejde) 

Få området gjort pænt i stand (se fortorvet på Rosenkæret – en skam på 10. år) 

Samarbejde mellem virksomhederne – både store og små 

Letbane, bedre transport til/fra 

Generelt løft af kvalitet, udseende, XXXX 

Bedre indkøb 

Spørgsmål 6 
Hvordan sættes Gladsaxe Erhvervskvarter på landkortet? 

Ved at fremstå bedre end nabokommunerne 

Ved at flere anerkendte virksomheder vælger stedet. 

Ved at infrastrukturen forbedres, hvilket vil resultere i ovenstående. 

God arkitektur og byplanlægning, der tiltrækker attraktive virksomheder og eksempelvis 

NOVO etc 
Ved at være innovativ 
Innovative løsninger 
Markedsføring etc. Via lokale lokomotiver eksempelvis AB-fodboldklubben m.fl. 

Ikke så højt som for 10 år siden 

Spørgsmål 7 
Er der behov for nye funktioner og tilbud i området? 

(eksempler: idræt, institutioner, butikker, fitness, kultur, boliger, mødelokaler, hotel, 

parker mv.) 

Butikker 
Kultur
Parker
? måske, vil gerne komme tilbage med input hertil (NCC) 

Det tror jeg ikke. Men der er behov for et karakteristisk løft flere steder.(Ring for eksempler) 

Butikker 
Parker

de 

tel, 

Det tror jeg ikke. Men der er behov for et karakteristisk løft flere steder.(Ring for eksempler) 

Butikker 
Parker

Spørgsmål 3 
Hvad anser I som de vigtigste 3 fortrin ved Gladsaxe Erhvervskvarter? 

Tæt på Kbh. centrum, alligevel tæt på Nordsjællands boligområder 

Gode motorvejsforbindelser 
Placering ved Ring 3, M 3 og Hillerød motorvejen 
Gladsaxe Trafikplads + fremtidig letbane 
Udvikler sig til et præsentabelt område – til en fornuftig pris 
Hurtig adgang til motorvejsnet /hovedvejsnet, både Nord- og Sydgående. 

Lave km2 priser på nybyggeri, herunder såvel leje som skatter samt parkering. 

Hurtig adgang til mange indkøbsmuligheder. 
Godt område til handel. 
Godt område til kontor. 
Trafik! 
Beliggenhed nationalt 
Beliggenhed lokalt 
Nærhed til motorvej 
Nærhed til lufthavn 
Kommunens Erhvervspolitik 
Central beliggenhed i al almindelighed 
Gode indfaldsveje 
Nærhed til relevante kunder, leverandører og medarbejderbopæle 

Rimeligt prisniveau 
Tæt på Kbh. 
Tæt på motorvej 
Gode parkeringsmuligheder (for ca. 10 år siden) 
Beliggenhed 

Spørgsmål 4 
Hvad anser I som de 3 største ulemper ved Gladsaxe Erhvervskvarter? 

Stigende trafikmængde 
Manglende togforbindelse 
Manglende vejforbindelser, bedre udkørsler, større veje/motorveje 

Løse op for muligheden af flere butikker i nærområderne 
Manglende togstation 
En stor del af ejendomme i området er grimme og nedslidte. 
Der er ingen ramme til handel. 
Lang tid til ny lokalplan. 
Trafik
Stærk trafik 
Trafikken til og fra området i myldretrafikken 
Meget gennemgående trafik som ikke er relateret til Gk’s brugere til-fra motorvej 

Man jager muligvis lagerkrævende, men nødvendige virksomheder udenbys. 

Tyveri / indbrud (vi har ca. 2. – 3. år) 
Ca. 10 år med alt for meget vejarbejde – opgravning og vejrod. 

På de 10 år vi har været i Gladsaxe – er der komme alt for mange ”fremmed” 

ed 

nd

s 

ot

Spørgsmål 3 
Hvad anser I som de vigtigste 3 fortrin ved Gladsaxe Erhvervskvarter? 

Tæt på Kbh. centrum, alligevel tæt på Nordsjællands boligområder 

Gode motorvejsforbindelser 
Placering ved Ring 3, M 3 og Hillerød motorvejen 
Gladsaxe Trafikplads + fremtidig letbane 
Udvikler sig til et præsentabelt område – til en fornuftig pris 
Hurtig adgang til motorvejsnet /hovedvejsnet, både Nord- og Sydgående. 

Lave km2 priser på nybyggeri, herunder såvel leje som skatter samt parkering. 

Hurtig adgang til mange indkøbsmuligheder. 
Godt område til handel. 
Godt område til kontor. 
Trafik! 
Beliggenhed nationalt 
Beliggenhed lokalt 
Nærhed til motorvej 
Nærhed til lufthavn 
Kommunens Erhvervspolitik 
Central beliggenhed i al almindelighed 
Gode indfaldsveje 
Nærhed til relevante kunder, leverandører og medarbejderbopæle 

Rimeligt prisniveau 
Tæt på Kbh. 
Tæt på motorvej 
Gode parkeringsmuligheder (for ca. 10 år siden) 
Beliggenhed 

Spørgsmål 4 
Hvad anser I som de 3 største ulemper ved Gladsaxe Erhvervskvarter? 

Stigende trafikmængde 
Manglende togforbindelse 
Manglende vejforbindelser, bedre udkørsler, større veje/motorveje 

Løse op for muligheden af flere butikker i nærområderne 
Manglende togstation 
En stor del af ejendomme i området er grimme og nedslidte. 
Der er ingen ramme til handel. 
Lang tid til ny lokalplan. 
Trafik
Stærk trafik 
Trafikken til og fra området i myldretrafikken 
Meget gennemgående trafik som ikke er relateret til Gk’s brugere til-fra motorvej 

Man jager muligvis lagerkrævende, men nødvendige virksomheder udenbys. 

Tyveri / indbrud (vi har ca. 2. – 3. år) 
Ca. 10 år med alt for meget vejarbejde – opgravning og vejrod. 

På de 10 år vi har været i Gladsaxe – er der komme alt for mange ”fremmed” 

 Gladsaxe Erhvervskvarter 

Spørgsmål 1 

På en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst. Hvilken karakter ville du give, hvis du skulle anbefale Gladsaxe Erhvervskvarter til andre som et attraktivt sted at drive sin virksomhed?

Hvorfor gav du denne karakter? (i stikordsform) 

8 Beliggenhed 
 Godt samarbejde med kommunen 
8 Erfaringer fra vores virksomhed og potentielle lejere 
6 Godt område med store muligheder 
8
6-7 Let adgang til motorvejsnet.  
 Få minutters gang til trafikplads. 
 Mange anerkendte virksomheder i området. 
 Nybyggeri til konkurrencedygtige km2 priser ifht. F.eks Ørestaden. Men: der mangler tog og der ligger mange nedslidte bygninger i området. 7
7 + Biltrafik ift motorveje 
 - Offentlig trafik 
7 = 10 – 3 for 3III 
8 All round ok 
8
9 Infrastruktur 
 Beliggenhed 
 Arbejdskraft 
? 6-10  

Gennemsnitlig karakter 7,5 

Spørgsmål 2 
Hvorfor valgte jeres virksomhed at lokalisere sig i Gladsaxe Erhvervskvarter? 
Beliggenhed 
Geografi / medarbejdere 
Synlighed / tilgængelighed 
Positiv / imødekommende kommune/ Byråd 
Vi udvikler området, bor her ikke. Men vi ser området som meget potentielt. Placering tæt ved vore andre aktiviteter i Bagsværd og Gentofte. 
Vi varetager udlejning af VAT83; nybyggeri på Vandtårnsvej. Vi bor således ikke i Gladsaxe Erhvervskvarter, men på Østerbro. 
Godt sted 
Mulighed for pladskrævende virksomhed 
Rimelig pris for køb af grundareal 
God infrastruktur tæt på Kbh. 
Fordi prisen var rimelig (ca. 10 år siden) 
Beliggenhed 
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Ønsker til fremtiden?

Der er forud for den politiske behandling af 
helhedsplanen for Gladsaxe Erhvervskvarter 
gennemført en proces med en høj grad af of-
fentlig inddragelse. 

Byrådet har ønsket virksomhedernes syns-
punkter om erhvervskvarterets potentialer og 
problemer forud for vedtagelsen af en samlet 
plan for området.

Der er som opstart afholdt et møde for om-
rådets interessenter, hvor alle deltagere har 
udfyldt spørgeskemaer og drøftet ønsker til 
en helhedsplan for området.

Der er blandt områdets interessenter ned-
sat en følgegruppe, der over tre møder har 
været med som rådgiver og diskussionspart-
ner på helhedsplanen.

Der er afholdt interviews med repræsentan-
ter fra virksomheder, der tilsammen vur-
deres at give et billede af de interesser, der 
er i kvarterets udvikling. 

Der afslutningsvis afholdt en workshop, 
hvor virsomheder, borgere sammen med 
Byrådets politikere har diskuteret helheds-
planens indhold. På denne side er et sam-
mendrag af de svar, der er kommet ud af 
processen.

Fortrin ved Gladsaxe Erhvervskvarter
Virksomhederne ligger i erhvervskvarteret eller 
påtænker at fl ytte til Gladsaxe Erhvervskvarter 
på grund af områdets gode trafi kale placering 
ved Ring 3, Motorring 3 og Hillerød Motorvej-
en. Erhvervskvarterets placering vurderes at 
være tilpas tæt på København uden de trafi k-
problemer, der er forbundet med en placering 
tæt på centrum.

En anden årsag til at lokalisere sig i Gladsaxe 
Erhvervskvarter er det relativt lave lejeniveau i 
forhold til tilsvarende byggeri i erhvervskvarter-
centralt i København.

Herudover nævnes beliggenheden tilpas tæt 
på virksomheder inden for samme branche og 
tæt på et opland med veluddannet arbejds-
kraft.



Der er afholdt interview med:

Christian Friis Nielsen
Friis Nielsen Automobiler

Kay Wilhelmsen
Kay Wilhelmsen Gruppen

Peter Hartig, Managing Direktor
Alfa Laval, Copenhagen

Susan Hellner Lintrup, Partner
Lintrup & Norgart

Verner Bentzen, Vice President 
Novo Nordisk Facility Management
Novo Nordisk AS
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Udfordringer for Gladsaxe Erhvervskvarter
Som årsag til ikke at placere en virksomhed 
eller investere i området nævnes en mang-
lende vision for områdets udvikling. 

De mange nedslidte bygninger og nedslidte 
veje nævnes som en udfordring. Det skæmmer 
området.

De kollektive trafi kforbindelser til området er 
utilstrækkelige, og herudover er der bekym-
ring over den fremtidige trafi kafvikling til og fra 
området. Den nuværende vejstruktur frygtes 
at bryde sammen, efterhånden som området 
fortættes med nye virksomheder.

Områdets små produktions- og håndværksvirk-
somheder frygter, at den fremtidige udvikling i 
området vil tvinge dem til at fl ytte. 

Initiativer til udvikling af området
Virksomheder ønsker mest mulig synlighed. 

Der efterlyses pænere omgivelser. Flotte 
bygninger, veje uden huller og indbydende 
grønne omgivelser vil gøre det lettere at tiltræk-
ke virksomheder og medarbejdere til området.

Det er vigtigt, at området fastholder en god 
trafi kafvikling og tilstrækkeligt med parkerings-
pladser til områdets virksomheder. Herudover 
nævnes letbanen af alle, som en forudsætning 
for udvikling af erhvervskvarteret.

Nye funktioner i området
Der er et ønske om fl ere butikker, der kan 
betjene de ansatte i områdets virksomheder. 
Herudover er der et ønske om fl ere spisesteder, 
der kan betjene især de mindre virksomheder, 
der ikke har egen kantine. 

Der efterlyses et hotel, der kan anvendes af 
besøgende til områdets virksomheder.

Virksomhederne ønsker udsigt og adgang til 
grønne områder og adgang til idrætsfaciliteter 
for de ansatte. Som yderligere service for de 
ansatte nævnes daginstitutioner for ansattes 
børn.

En styrket profi l for Gladsaxe Erhvervsk-
varter
Området skal fremstå innovativt og kendes 
på arkitektur, bæredygtighed, gode trafi kfor-
bindelser og indbydende grønne omgivelser. 
Herudover skal profi len for erhvervskvarteret 
styrkes gennem en generel forskønnelse af 
området. Der ønskes større synlighed fra Ring 
3.

Der foreslås en samlet markedsføring af om-
rådet. Her kan et nyt navn - Gladsaxe Ringby 
være med til give området en ny profi l.



Visionen om Gladsaxe Ringby
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Parkstrøg, grønne friarealer, gadebeplantning 
vil understrege Gladsaxe Ringby som et at-
traktivt sted at placere sin virksomhed.

Gladsaxe Erhvervskvarter er i konstant foran-
dring og er en dynamo i byens udvikling. Ved 
at fastholde området til erhverv sikres en fort-
sat dynamisk udvikling af Gladsaxe kommune.

Ved at fastholde Gladsaxe Ringby til erhvervs-
formål vil området styrke sin position som et af 
de største erhvervsområder i hovedstadsom-
rådet.

Gladsaxe som erhvervsmetropol
Gladsaxe Erhvervskvarter er et af de største 
og trafi kalt mest velbeliggende erhvervsom-
råder i hovedstaden. Med etablering af let-
banen og den igangværende omdannelse fra 
traditionelle produktionsvirksomheder til kon-
torvirksomhed vil antallet af arbejdspladser i 
kvarteret forøges markant. Det gør det muligt 
at udbygge og skærpe Gladsaxe Ringby som 
erhvervsmetropol i hovedstadsområdet. 

Op mod 50.000 personer vil i fremtiden arbejde 
eller uddanne sig i området. Den store koncen-
tration af virksomheder vil muliggøre en større 
vidensudveksling internt i området og medføre 
et bedre rekrutteringsgrundlag for områdets 
virksomheder.  De mange arbejdspladser vil 
betyde et større grundlag for bykvaliteter og 
nye servicefunktioner som spisesteder, over-
natning, handelsliv, autoværksteder, frisører, 
fi tness og lignende, der kan komme både er-
hvervslivet og kommunens indbyggere til gode.

En samlet identitet
En samlet identitet for Gladsaxe Ringby skal 
sikre en større bevidsthed om kvarterets 
kvaliteter, så virksomheder både i dag og frem-
tiden ønsker at lokalisere sig i området. 

Et grønt erhvervskvarter
Gladsaxe Ringby skal være kendt som det 
grønne erhvervsområde. Attraktive parker, store 
og små byrum med mange træer skal skabe et 
sted med naturoplevelser, hvor man har lyst til 
at være - også uden for arbejdstid. 

Et sundt og levende erhvervskvarter
Gladsaxe Ringby skal være kendt som det lev-
ende og sunde erhvervskvarter, der indbyder til 
fysisk udfoldelse og fællesskab uden for arbejds
pladsen. Det skal sikres gennem stiforbindel-
ser, der gør det let og sikkert at færdes til og fra 
stationen, nye løbestier og let adgang til idræts-
faciliteter. 

Et innovativt erhvervskvarter
Gladsaxe Ringby skal være kendt som et inno-
vativt fyrtårn i hovedstadsområdet. De videns-
virksomheder, der i dag præger kvarteret skal 
understøttes af gode mødesteder for højtud-
dannet arbejdskraft, let adgang til at etablere 
iværksættervirksomhed og synlige banebry-
dende løsninger inden for blandt andet energi-
besparelse og arkitektur.

Virksomheder lægger større og større vægt 
på bæredygtighed. Skal Gladsaxe Ringby til-
trække fremtidens virksomheder er det vigtigt 
at området som helhed har en bæredygtig 
profi l

Et bæredygtigt erhvervskvarter
Gladsaxe Ringby skal være kendt som hoved-
stadens bæredygtige erhvervskvarter. Udover 
en bæredygtig infrastruktur med let adgang 
til kollektiv transport skal lavenergibebyg-
gelse, delebilsordning, opsamling af regnvand, 
grønne tage og lokal vedvarende energipro-
duktion gøre det attraktivt for virksomheder at 
lokalisere sig i området.



En skærpet erhvervsprofi l
Gladsaxe Ringby har en størrelse, hvor det er 
muligt at udvikle til kontorformål og samtidig 
bevare de eksisterende velfungerende produk-
tionsvirksomheder. Det kræver en klar anven-
delsesprofi l for de enkelte delområder, så både 
nye og eksisterende virksomheder har sikker-
hed for deres investering i området. Det gælder 
eksisterende produktionsvirksomheder, der 
ønsker sikkerhed for, at de kan blive og udvikle 
sig. Og det gælder nye kontorvirksomheder, 
der ønsker at lokalisere sig blandt tilsvarende 
virksomheder. 

Plads til iværksættere og håndværk
For at sikre en fortsat dynamisk erhvervsud-
vikling, skal det være muligt at etablere nye 
iværksættervirksomheder i erhvervsområdet, 
hvor de kan ligge tæt på de veletablerede virk-
somheder, som de måske udspringer af eller 
samarbejder med. Et område med særlige vilkår 
og en lav bebyggelsesprocent skal sikre, at nye 
kreative virksomheder har let ved at etablere sig 
i området.

Håndværksvirksomheder servicerer både områ-
dets virksomheder og ansatte, der eksempelvis 
får repareret bil eller cykel i arbejdstiden. Det 
er derfor vigtigt at fastholde en mulighed for 
håndværk og småproduktion, der vil sikre et højt 
serviceniveau i erhvervskvarteret og i Gladsaxe 
som helhed.

Arealanvendelse
Omdannelsen af Gladsaxe Ringby er en lang-
sigtet proces, hvor det er markedet og de fy-
siske forhold, der afgør, hvor nye virksomheder 
placerer sig i kvarteret. Det er derfor vigtigt at 
understøtte og videreføre den udvikling, der 
allerede fi nder sted. 

Den fremtidige anvendelse i Gladsaxe Ringby 
er derfor en afspejling af de udviklingsten-
denser, der er registreret i området, og de 
muligheder og begrænsninger, der fremkom-
mer, når man tager højde for stationsnærhed, 
naboområder, støj og forurening. 
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En klar profi l for udvikling og anvendelse af 
de enkelte dele af Gladsaxe Ringby vil gøre 
det mere attraktivt at investrere i Gladsaxe 
Ringby.

Gladsaxe Ringby opdeles i fl ere kvarterer med 
hver deres profi l. Det vil sikre rum til mange 
forskellige erhvervstyper kan eksistere og 
udvikle sig i området uden konfl ikter.

Dagens små kreative iværksættere er frem-
tidens store koncerner. Det er vigtigt at fast-
holde muligheden for, at små virksomheder 
har mulighed for at etableres sig i Gladsaxe 
Ringby

En by har behov for service til virksomheder 
og ansatte. Det er derfor vigtig at der fortsat 
er plads til traditionelle håndværk og små 
servicevirksomheder i området, så de ikke 
presses ud af byen.

Den fremtidige anvendelse i Gladsaxe Ringby 
er en afspejling af de udviklingstendenser, der 
ses i området i dag.
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Koncentration af virksomheder og 
byggeri omkring letbanens stationer vil 
skabe grundlag for nye servicefunktioner 
som butikker, fi tness, spisesteder og 
mødefaciliteter til glæde for virksomhed-
er og ansatte

Nye muligheder i letbanen
Letbanen og de stationsnære områder åbner 
for ny og intensiv anvendelse. Det giver mu-
lighed for kontorbygninger på mere end 1.500 
m² men åbner også for uddannelse, idræts- og 
kulturtilbud, der har hele hovedstadsområdet 
som opland. 

Med let adgang til kollektiv transport kunne 
kvarteret også rumme eksempelvis videre-
gående uddannelser, som kunne have fordel af 
en placering tæt på erhvervslivet. 

De gode idrætsfaciliteter i Gladsaxe Idrætspark 
gør det også oplagt at placere et idrætsgymna-
sium eller idrætshøjskole i området. 

Et tæt erhvervskvarter
Letbanen og den stationsnære beliggenhed 
giver mulighed for intensiv bebyggelse. For at 
få mest udbytte af den stationsnære beliggen-
hed bør mest muligt af det fremtidige byggeri 
koncentreres omkring stationerne. Det vil give 
fl est muligt kortest mulig vej til en station og 
samtidig vil en stor koncentration af arbejdsp-

ladser skabe grundlag for servicefunktioner som 
spisesteder, trykkeri, budservice, konference-
faciliteter, overnatning eller indkøbsmuligheder. 
Funktioner, der vil gøre det mere attraktivt at 
placere sin virksomhed i Gladsaxe og samtidig 
være til glæde for kommunen som helhed.

Bebyggelsen vil være tættest omkring Ring 3, 
hvor der kan bygges i op til 10 etager med en 
bebyggelsesprocent på 250. I områderne langs 
Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej, hvor der 
er længere til kollektiv transport og motorvejen, 
kan der bygges 4-6 etager med en bebyggels-
esprocent på 150.

En intensiv udnyttelse af den stationsnære 
beliggenhed forudsætter en ekstensivering af de 
ikke stationsnære områder. Områderne fast-
holdes til pladskrævende anvendelse som hånd-
værk, transport- og produktionsvirksomheder 
med en lav bebyggelsesprocent. 
Hvis de i dag velfungerende produktionsvirk-
somheder vælger at frafl ytte Gladsaxe Ringby, 
vil de områder, der er udlagt til produktion, 
kunne anvendes til håndværk eller omdannes 
til andre byformål som bolig, institutioner og 
lignende.

Et synligt erhvervskvarter
Mange virksomheder ønsker mest mulig syn-
lighed, når de skal vælge adresse for deres 
hovedkvarter. Med en udtynding i plantebæltet 
langs Ring 3 får Gladsaxe Ringby den syn-
lighed, som virksomhederne efterspørger.

Ring 3 som boulevard
Ring 3 omdannes til en moderne boulevard, 
der som en ny hovedgade gennem erhvervs-
kvarteret samler området samtidig med at den 
giver forbindelse til Motorring 3, Hillerød Motor-
vejen, Buddinge By og Søborg Hovedgade.

Ny og banebrydende arkitektur langs vejen vil 
være med til at synliggøre erhvervskvarteret og 
Gladsaxe Kommune.

Mange virksomheder ønsker en 
synlig placering. Muligheden for 
byggeri ud til Ring 3 vil gøre det 
attraktivt at placere sin virk-
somhed i Gladsaxe Ringby.

Ny markant arkitektur og smukke 
byrum langs Ring 3 vil være et 
vartegn, der sætter Gladsaxe 
Ringby på landkortet.

Den stationsnære beliggenhed giver mulighed 
for at placerer nye virksomheder, uddannels-
esinstitutioner og aktiviteter, som henvender 
sig til hele hovedstadsområdet.
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Direkte stiforbindelser til stationer langs 
letbanen vil forøge det stationsnære område, 
og sikre at fl est muligt af områdets ansatte har 
kortest mulig vej til en station.

En motionsmotorvej med plads til cykler 
rukkeskøjter, gående og løbende omkranser  
Gladsaxe Ringby og skaber forbindelse til de 
omkringliggende kvarterer

Let adgang til stationer
En fi ntmasket stistruktur i Gladsaxe Ringby skal 
sikre, at fl est muligt har kortest mulig afstand 
til Letbanens stationer og dermed sikre, at så 
mange som muligt anvender den kollektive 
transport. Samtidig vil det betyde, at det station-
snære areal vil kunne forøges fra 70 til 85 ha. 
En forøgelse af det stationsnære areal på 15 ha 
med de fordele og udviklingsmuligheder, som 
det medfører. 

Et nyt parkeringsstrøg på begge sider af Ring 
3 vil give let adgang til virksomhederne langs 
vejen og fungere som parkering for besø-
gende.

En ny vejforbindelse på tværs af Ring 3 fra 
Tobaksvejen til Rosenkæret vil sammen med 
en række nye passager mellem bygningerne 
skabe forbindelse fra Ring 3 til de øvrige virk-
somheder i erhvervskvarteret.

Vejadgangen til Gladsaxe Ringby forbedres 
herudover en ny vejforbindelse fra Ring 3 til 
Sydmarken. En genåbning af Tobaksvejen og 
en ny intern vejforbindelse parallelt med Glad-
saxevej gøre det nemmere at komme til og fra 
områdets virksomheder. Nye parkeringshuse 
tæt på Ring 3 og Hillerødmotorvejen skal 
afl aste parkeringen internt og mindske antallet 
af biler og trafi kproblemer.

Grøn vejbeplantning
Gladsaxe Ringby er præget af en meget vari-
eret bebyggelse. En markant beplantning langs 
kvarterets store veje med allé træer og store 
solitære træer vil give gaderummene et hel-
hedspræg, der kan opveje de store kontraster 
mellem nye og gamle bygninger.

Parkstrøget
Et nyt parkstrøg skaber forbindelse mellem 
Høje Gladsaxeparken, Ring 3 og idrætspladsen 
ved Gladsaxe Skole. Det storslåede overdrevs-
landskab i Høje Gladsaxeparken kan dermed 
bredes ud mellem virksomhederne og skabe et 
grønt erhvervskvarter, hvor størstedelen af virk-
somhederne i Erhvervsparken får direkte udsyn 
og adgang til parken. 

I det grønne strøg er det muligt at etablere 
blandt andet mødesteder, udekantine og stier 
med ruter på 5, 10 eller 15 minutter, der kan 
bruges til gå-møder.

Motionsmotorvejen
En stiforbindelse, der forbinder de mange 
private og offentlige grønne arealer i periferien 
af kvarteret vil kunne skabe en samlet grøn 
ring rundt om erhvervskvarteret, der kan skabe 
forbindelse mellem erhvervskvarteret og de 
omkringliggende bydele.

Den nye stiforbindelse kan udformes som en 
motionsmotorvej med plads til gående, løbere, 
skatere samt cyklister og vil blive brugt af både 
de ansatte i området og de omkringboende 
som genvej, som søndagstur og som let 
adgang til de idræts og fritidstilbud, der ligger 
langs stien.
 
En stor trafi k på motionsmotorvejen - særligt i 
aftentimerne vil være med til at gøre det tryg-
gere at færdes i området og kan være med til 
at begrænse kriminaliteten. 

Stiforbindelsen bør være oplyst i aften og 
nattetimerne, så den kan bruges året rundt, og 
det kan sikres at alle kan færdes trygt.
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De stationsnære arealer langs Ring 3 
giver mulighed for at intergrere erhverv, 
uddannelsesinstititioner, forskning og 
kultur.

En koncentration af virksomheder og be-
byggelse langs Ring 3 giver grundlag for 
ny service i form af spisesteder, konfer-
encefaciliteter og hotel.
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Koncentration af virksomheder og byg-
geri omkring stationer vil skabe mere by-
liv og skabe grundlag for servicefunktion-
er som spisesteder og mødefaciliteter.

Direkte stiforbindelser til stationer 
langs letbanen vil forøge det sta-
tionsnære område og sikre at fl est 
muligt har kortest mulig afstand til 
kollektiv transport.

Letbanen vil med den nuværende 
vej- og stistruktur vil give et sta-
tionsnært areal på 70 ha.

Direkte stiforbindelse fra station-
erne kan sikre et stationsnært 
areal på 85 ha.
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Boulevardbeplantning langs vejen kan 
samle en meget varieret bebyggelse og 
skabe et grønt byrum omkring Ring 3.

Ring 3 giver virksomheder mu-
lighed for at markere sig med ny 
og markant arkitektur.
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Flere vej- og stiforbindelser fra Ring 3 vil 
lette adgangen til området og gøre bou-
levarden til det naturlige samlingssted i 
kvarteret.

Ring 3 som en ny boulevard mellem 
motorvejene og Buddinge By vil være det 
naturlige centrum i Gladsaxe Ringby.

Genåbning af Tobaksvejen, et park-
eringsstrøg langs Ring 3 og en ny 
fordelingsvej mellem Gladsaxevej og 
Vandtårnsvej vil forbedre tilkørslen til 
områdets virksomheder.

En fi nmasket stistruktur sikrer 
let adgang til letbanens sta-
tioner og de omkringliggende 
byområder.
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Det grønne strøg giver områdets 
virksomheder direkte adgang til 
naturoplevelser.

Motionsmotorvejen i plantebæltet 
rund om Gladsaxe Erhvervskvarter 
forbinder erhvervskvarteret med de 
omkringliggende bydele.

Motionsmotorvejen giver både 
ansatte og byen borgere adgang 
til idrætsaktiviteter i grønne omgiv-
elser.

Det grønne strøg kan danne 
ramme om gå-møder, frokostpaus-
er og fi rmaarrangemneter.
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Et grønt strøg skal sikre 
områdets virksomheder 
adgang til grønne friarealer

Plantebæltet åbnes og 
forbindes med en ny sti. 
En motionsmotorvej, 
der skaber forbindelse 
til og fra området og 
giver både ansatte og 
byens borgere adgang til 
idrætsaktiviteter i grønne 
omgivelser. 

Private og offentlige parker, 
parkeringsanlæg med park 
på taget samt idrætsarealer 
skaber en struktur, hvor alle 
har kort afstand til grønne 
områder.

Allé træer og grønne 
forarealer langs områdets 
primære veje giver Glad-
saxe Ringby et grønt præg 
og tilfører de enkelte gader 
et ensartet udtryk.
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Langs Gladsaxe Boulevard er der mulighed 
for kontorhuse, uddannelses- og kulturinsti-
tutioner, hotel og spisesteder.

Langs Gladsaxevej er der mulighed for  
butikker til pladskrævende varer, kontor-
byggeri i form af domiciler og kontorho-
teller. Her er også plads til fi tness, kultur 
og fritidsaktiviteter.

Erhvervsparken langs Gladsaxe Møllevej 
er primært til kontorbyggeri

Iværksætterbyen mellem Rosenkæret og Vandtårns-
vej er en frizone med plads til små produktions-
virksomheder, kreative erhverv, kultur, spisesteder 
og fritidsaktiviteter. Iværksætterbyen skal sikre, at 
fremtidens virksomheder kan etableres og udvikles i 
Gladsaxe. 

Ved de to stationer kan der 
etableres lokalcentre med 
dagligvarebutikker.
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Værkstedsbyen fastholdes til håndværk og 
små produktionsvirksomheder. Området skal 
sikre, at der fortsat er plads til de tradionelle 
håndværk, der kan servicere virksomheder, 
ansatte og den omkringliggende by.

På Gladsaxe Skole og Tobaksfabrikken 
kan der skabes en blandet bydel med 
bolig, kontorerhverv, liberalt erhverv, ud-
dannelse og kulturinstitioner.

Områderne med velfungerende 
produktionsvirksomheder fastholdes 
som traditionelt industriområde med 
fremstillingsvirksomhed.

Mørkhøjgård kan anvendes til 
uddannelse, forskning og andre 
offentlige formål. Herudover kan der 
etableres bolig og liberalt erhverv.
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Langs Gladaaxe Boulevard kan der ska-
bes en tæt by med en bebyggelsespro-
cent på 200-250.

I iværksætterbyen holdes bebyggels-
esprocenten på 75, så de eksisterende 
virksomheder kan fastholdes i området 
og nye komme til. 

Den sydlige del af Erhvervs-
parken ligger ikke stations-
nært. Derfor fastholdes den 
nuværende bebyggelses-
procent på 90.

Tobaksfabrikkens bevarings-
værdige bygninger og store 
grønne arealer gør at bebyg-
gelsesprocenten fastsættes 
til 70.

I den nordlige del af Erhvervsparken 
langs Gladsaxe Møllevej og Bygaden 
langs Gladsaxevej samt nord for Tobaks-
vejen kan der bygges med en bebyggel-
sesprocent på 150. 

I produktionsområderne, Forskerbyen 
og Værkstedsbyen fastsættes en 
bebyggelsesprocent på 50, så de ek-
sisterende virksomheder har mulighed 
for at blive i området.
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Skitse til Helhedsplan
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Fokusområderne
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Høj og markant bebyggelse i op 
til 10 etager præger Gladsaxe 
Boulevard.
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Gladsaxe BoulevardGladsaxe Boulevard

Gladsaxe Boulevard bebygges med tårnhuse, 
der danner ramme om en ny markant hovedgade 
gennem erhvervskvarteret.

Mellem bygningerne er der små pladser og 
byrum, der giver adgang imellem bygningerne til 
erhvervsområdets øvrige virksomheder.

Det nuværende plantebælte tyndes ud, så 
der bliver visuel kontakt mellem vejen og virk-
somhederne. I plantebæltet etableres en paral-
lelvej, der giver mulighed for gæsteparkering 
langs vejen og adgang til parkeringsanlæg under 
områdets bebyggelse.

Langs Boulevarden sikrer en ny promenade 
adgang til områdets virksomheder og forbindelse 
til Buddinge By.

I bygningernes stueetage langs Boulevarden 
placeres udadvendte funktioner som reception, 
mødefaciliteter og kantiner.

Centralt på boulevarden ligger letbanen med 
stationer ved Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej. 
Ved de to stationer kan der placeres lokalcentre 
med daglivarebutikker.
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En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby 
afklares:
hvordan Tobaksvejen kan genforbindes, og 
der kan etableres en ny vejforbindelse mel-
lem Tobaksvejen og Rosenkæret.

hvordan etableringen af en promenade et 
parkeringsstrøg i det tidligere plantebælte 
kan foregå uafhængigt af letbanens an-
læggelse, så udviklingen af ejendommene 
langs Boulevarden ikke sættes i stå.

hvordan der etableres fælles parkerings-
huse for områdets virksomheder.

En handlingsplan kan opstille retninglinjer 
for:
anlæg og vedligehold af stiforbindelser, 
friarealer, vejbeplantning.

implementering af bæredygtige principper i 
områdets bebyggelse og friarealer.

etablering af en delebilsordning for områ-
dets virksomheder.
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Bebyggelsen

Bebyggelsen langs Gladsaxe Boulevard er 
opført med en varierende bygningshøjde på 
mellem 5 og 10 etager.

Af hensyn til naboejendommene nord og syd 
for Boulevarden, er bebyggelsen højest ud til 
Boulevarden og trappes ned mod de bag-
vedliggende veje.

Boulevardens bygninger er opført i samme 
facedefl ugt, der svarer til plantebæltets nu-
værende afgrænsning.

Bebyggelsen ud til Gladsaxe Boulevard er 
opdelt af en række passager og friarealer, 
der fungerer som forareal til områdets virk-
somheder og giver forbindelse til Rosen-
kæret, Columbusvej og Tobaksvejen.

Boulevardens bebyggelse er opført med 
visuelt åbne stueetager, hvor offentlige funk-
tioner som reception, mødelokaler og kantine 
er placeret.

Områdets gæster parkerer langs Boulevard-
en. Parkering til de ansatte er anlagt i parker-
ingstårne eller under terræn.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Boulevardens bygninger er opført som lav-
energibebyggelse.

Boulevardens bygninger er opført med 
grønne tage, der kan tilbageholde regnvand 
ved kraftig nedbør.

Bygningernes facader har integrerede solpa-
neler, der forsyner bygningerne med energi.

Fra Boulevardens friarealer opsamles regn-
vand til brug i toiletter ol. 

Størstedelen af de ansatte langs Boulevarden 
benytter letbanen til og fra arbejde. Der er 
derfor fastsat et loft over antallet af p-pladser 
i området.

Boulevardens virksomheder har delebilsord-
ninger, der gør det muligt for medarbejderne 
at kombinere offentlig transport til og fra arbe-
jde med stor bevægelsesfrihed i arbejdstiden.

Langs Boulevarden står minivindmøller, der 
forsyner området med energi og markerer 
Gladsaxe som klimabevidst kommune.

For at minimere brugen af bil har virksomhed-
erne gode forhold for cyklister med overdæk-
ket parkering, omklædning, bad og cykel-
værksted.
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Parkstrøget breder sig i mellem 
områdets virksomheder og giver 
alle udsyn til grønne arealer

Parkering under parken.Tagfl aden som park.

Det grønne strøg som mødested.
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Erhvervsparken

Erhvervsparken bebygges med fritliggende 
længehuse og atriumhuse i grønne omgivelser. 
Bygningerne danner facade mod gaden og åbner 
sig ud mod parken, der breder sig ud imellem 
alle områdets bygninger.

Under parken etableres parkeringsanlæg for 
områdets virksomheder. Store huller i dækket 
over parkeringen giver plads til store træer og 
regnvandsbassiner. Samtidig sikres dagslys i 
parkeringsanlægget.

Offentlig adgang på tværs af parkarealerne skal 
sikre, at fl est muligt af områdets virksomheder 
ligger stationsnært.

Virksomhedernes forarealer langs Gladsaxe Møl-
levej udformes som grønne plæner med store 
solitærer træer, der kan giver bebyggelsen en 
samlet karakter.

Langs Vandtårnsvej etableres allébeplantning, 
der samler bebyggelsen og understreger er-
hvervsparken som en grøn bydel i Gladsaxe.
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En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby 
afklares:
hvordan der kan etableres et grønt strøg 
igennem området.

hvordan der etableres stiforbindelse på 
tværs af de enkelte ejendomme, så det 
kan sikres, at det størst mulige areal bliver 
stationsnært.

hvordan det indre rum i områdets karréer 
anlægges som en fælles park for karréens 
virksomheder.

hvordan der kan etableres individuelle eller 
fælles parkeringsanlæg for områdets virk-
somheder under de fælles parker.

En handlingsplan kan opstille retninglinjer 
for:
anlæg af grønne forarealer langs Gladsaxe 
Møllevej. 

anlæg og vedligehold af stiforbindelser, 
friarealer, vejbeplantning.

implementering af bæredygtige principper i 
områdets bebyggelse og friarealer.

etablering af en delebilsordning for områ-
dets virksomheder.
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Bebyggelse

Erhvervsparkens bygninger er mellem 5-6 
etager.

Erhvervsparkens bygninger er opført, så 
de danner en stor karré med facader langs 
områdetsveje og grønne parker mellem 
bygningerne. 

Grønne passager mellem områdets 
bygninger giver forbindelse fra vejene til kar-
réens indre park.

Erhvervsparkens bebyggelse er opført med 
visuelt åbne stueetager, hvor offentlige funk-
tioner som reception, mødelokaler og kantine 
er placeret.

Der er etableret fælles parkeringsanlæg 
for virksomhederne i den enkelte karré. De 
fælles parkeringsanlæg gør det lettere for 
virksomhederne at udnytte parkeringskapac-
iteten og minimerer antallet af overkørsler til 
områdets veje.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Erhvervsparkens bygninger er opført som lav-
energibebyggelse.

Erhvervsparkens bygninger er opført med 
grønne tage, der kan tilbageholde regnvand 
ved kraftig nedbør.

Der er anlagt regnvandsbassiner og kanaler, 
der, som et nyt rekreativ element, kan hindre 
oversvømmelse ved kraftig nedbør.

For at fremme naturoplevelsen, biodiver-
siteten og sikre lokal nedsivning af regnvand 
er størstedelen af Erhvervsparkens friarealer 
ubefæstede.

Størstedelen af de ansatte langs i Erhvervs-
parken benytter letbanen til og fra arbejde. 
Der er derfor fastsat et loft over antallet af 
p-pladser i området.

Erhvervsparkens virksomheder har delebils-
ordninger, der gør det muligt for medarbej-
derne at kombinere offentlig transport til 
og fra arbejde med stor bevægelsesfrihed i 
arbejdstiden.

For at minimere brugen af bil har virksomhed-
erne gode forhold for cyklister med overdæk-
ket parkering, omklædning, bad og cykel-
værksted.
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Små stræder mellem områdets bygninger 
giver plads til gæsteparkering.

Opholdsplads mellem bygningerneMellem områdets bygninger fi ndes små 
torve og pladser til ansatte og gæster.

Bygningernes atrier kan fungere 
som offentlige byrum.
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Bygaden

Bygaden bebygges med en tæt karréstruktur, 
der danner passager, gaderum og små pladser 
mellem de enkelte virksomheder. I passagerne 
mellem virksomhederne er der mulighed for 
gæsteparkering. Den øvrige parkering i området 
sker i parkeringshuse eller som kælderparkering.

I de enkelte bygninger kan der etableres butik-
ker til pladskrævende varegrupper i stueplan 
med mulighed for kontorvirksomhed på de øvrige 
etager.

Tagfl ader over butikkerne indrettes med taghaver 
til virksomhedernes ansatte.

Virksomhedernes forarealer langs Gladsaxevej 
udformes som befæstede pladser med be-
plantning i form af trægrupper.  Arealerne kan 
samtidig virke som udstillingsareal for områdets 
virksomheder. 
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En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby 
afklares:
hvordan Rosenkæret kan forlænges som 
ny primær vejadgang til virksomhederne 
øst for Gladsaxevej.

hvordan områdets ejendomme enkelvis kan 
udvikles med byggeri og parkering langs 
skel.

hvordan der etableres fælles parkerings-
huse for områdets virksomheder.

En handlingsplan kan opstille retninglinjer 
for:
etablering og drift et fodgængerstrøg på 
virksomhedernes forarealer langs Gladsax-
evej. 

anlæg og vedligehold af stiforbindelser, 
friarealer, vejbeplantning.

implementering af bæredygtige principper i 
områdets bebyggelse og friarealer.

etablering af en delebilsordning for områ-
dets virksomheder.

Bebyggelse
Bygaden bygninger er 4-5 etager. 

Bygaden er opført som atrium huse, der som  
små karréer ligger langs stræder. 

Der er anlagt fortov langs alle bygningsfa-
cader, så det er let at bevæge sig il fods i 
området.

Arealerne mellem områdets bygninger er 
anlagt som små pladser, haver med oph-
oldsmuligheder eller stræder.

Bygadens bygninger er opført, så de danner 
en samlet facadelinje langs Gladsaxevej. 

Bygadens bebyggelse er opført med visuelt 
åbne stueetager, hvor butikker med plads-
krævende varer samt offentlige funktioner 
som reception, mødelokaler og kantine er 
placeret.

Bygadens bygninger er opført med grønne 
tagfl ader eller taghaver med opholdmulighed  
for områdets ansatte.

Bygadens gæster parkerer i stræderne mel-
lem virksomhederne. De ansatte parkerer i 
p-huse eller p-kældre.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Bygadens bygninger er opført som lavenergi-
bebyggelse.

Bygadens bygninger er opført med grønne 
tage, der kan tilbageholde regnvand ved 
kraftig nedbør.

Fra Bygadens friarealer opsamles regnvand 
til brug i toiletter ol. 

Størstedelen af de ansatte benytter letbanen 
til og fra arbejde. Der er derfor fastsat et loft 
over antallet af p-pladser i området.

Bygadens virksomheder har delebilsord-
ninger, der gør det muligt for medarbejderne 
at kombinere offentlig transport til og fra arbe-
jde med stor bevægelsesfrihed i arbejdstiden.

For at minimere brugen af bil har virksomhed-
erne gode forhold for cyklister med overdæk-
ket parkering, omklædning, bad og cykel-
værksted.
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Ny bebyggelse kan efter behov føjes til de 
eksisterende bygninger i Iværksætterbyen.

Iværksætterbyen giver mulighed 
for midlertidigt byggeri.

Små, nystartede virksomheder og kreative 
erhverv har muligheder for at indrettes sig 
i områdets eksisterende bygninger.

Der er mulighed for etablering af nye ser-
vicetilbud someksempelvis  spisesteder.
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I Iværksætterbyen integreres nyt byggeri med 
den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse
indpasses som tilbygninger eller punktbebyg-
gelse i mellem de eksisterende bygninger.

Omdannelsen af området er begrænset og be-
byggelsesprocenten i området holdes lav for at 
sikre en husleje, der kan betales af små nystart-
ede virksomheder.

For at fremme kreativiteten og udvekslingen mel-
lem Iværksætterbyens virksomheder er områdets 
friarealer tilgængelige for alle virksomheder. Det 
giver mulighed for fælles udnyttelse af parker-
ingsarealer på terræn, samt fælles udstillingsbyg-
ning, markedsplads, boldbane og opholdsplad-
ser. 

Det skal være muligt at opføre midlertidigt byg-
geri i området, så områdets virksomheder kan 
omstilles og udvikles løbende.
 
Langs Vandtårnsvej etableres allébeplantning, 
der samler bebyggelsen og giver vejen en grøn 
karakter.
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Bebyggelse
Iværksætterbyens bebyggelse er i 2-4 
etager. Det er fortrinsvis områdets oprinde-
lige bebyggelse, der er ombygget, tilbygget 
og genanvendt til nye formål.

Det er muligt at passere på tværs af om-
rådet og der er på terræn mellem området 
bygninger anlagt fælles parkering, udstil-
lingsareal, værksteder og opholdsarealer for 
områdets ansatte.

Der stilles ikke særlige krav til bygningsud-
formning, bygningsafstand eller bygnings-
højder i Iværksætterbyen.

I Iværksætterbyen er mulighed for opstille 
særlige vilkår for de enkelte virksomheder. 
Der kan tillades midlertidig byggeri, over-
dækninger og igennem en løbende dialog 
mellem kommunen og områdets virk-
somheder sikres det, at områdets nye og 
gamle virksomheder kan sameksisterer.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Iværksætterbyen er et laboratorium for 
bæredygtige løsninger.

Her laves forsøg med genbrug, opsamling 
af regnvand, nedsivning af regnvand og  
lokal energiproduktion med minivindmøller, 
solfangere, solceller, jordvarme mv.

I samarbejde med Gladsaxe Ringbys au-
toværksteder er der etableret en fælles 
delebilsordning for områdets virksomheder. 

Størstedelen af de ansatte benytter letbanen 
til og fra arbejde. Der er derfor fastsat et loft 
over antallet af p-pladser i området.

En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby 
afklares:
hvordan der sikres passage på tværs af 
områdets ejendomme, uden det skaber 
konfl ikter med områdets virksomheder.

hvordan der i bebyggelsen skabes mu-
lighed for fælles parkering, bygningsanlæg 
og nye mødesteder for områdets ansatte.

En handlingsplan kan opstille retninglinjer 
for:
etablering og drift et fodgængerstrøg på 
virksomhedernes forarealer langs Glad-
saxevej. 

anlæg og vedligehold af stiforbindelser, 
friarealer, vejbeplantning.

implementering af bæredygtige principper i 
områdets bebyggelse og friarealer.

etablering af en fælles delebilsordning for 
områdets virksomheder.
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Den bevaringsværdige bebyg-
gelse kan anvendes til nye 
formål

Eksempel på industrihaller, der 
anvendes til kulturelle formål.

Eksempel på nyt tæt boligbyggeri.Eksempel på lavt tæt erhvervsbyggeri.
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I Tobaksbyen genanvendes den bevaringvær-
dige fabrikshal og de bevaringsværdige kantine 
og administrationsbygninger. Bygningerne kan 
anvendes som kontorerhverv, uddannelse eller til 
udstilling og kulturarrangementer.

Inden for aftrykket af de øvrige fabrikshaller i 
området etableres “Tobaksrækkerne” en tæt 
bystruktur med længehuse, der ligger langs 
smalle gader, små pladser og haver. Bebyg-
gelsen kan rumme, erhverv, uddannelse, etage-
boliger eller rækkehuse. 

Parkering foregår på terræn ved Tobaksvejen og 
internt i bebyggelsen langs adgangsvejene.

Den nuværende park bevares som friareal for 
fremtidige beboere eller ansatte i området. 
Arealerne åbnes for offentlig adgang med mo-
tionsmotorvejen, der skaber forbindelse mellem 
Gladsaxe Ringby og de omkringliggende bolig-
kvarterer.
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Bebyggelse
Tobaksbyens bygninger er 2-4 etager. 

Tobaksbyen er opført som rækkehuse inden 
for aftrykket af de tidligere industrihaller.

Arealerne mellem områdets bygninger er 
anlagt som små stræder, pladser eller haver 
med opholdsmuligheder for beboere og 
ansatte.

Der er offentlig adgang igennem Tobaksbyen 
og offentlig adgang til områdets parkarealer.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Tobaksbyens bygninger er opført som lav-
energibebyggelse.

Tobaksbyens bygninger er opført med grønne 
tage, der kan tilbageholde regnvand ved 
kraftig nedbør.

Fra Tobaksbyens friarealer opsamles regn-
vand til brug i toiletter ol. 

Tobaksbyens bygninger har grønne tage og 
taghaver for beboere og ansatte.

Der er anlagt regnvandsbassiner på de 
grønne arealer. Bassinerne tilfører bebyg-
gelsen et varieret dyreliv og hindrer over-
svømmelse ved store nedbørsnængder.

Tobaksbyens beboerer og virksomheder har 
en fælles delebilsordning, der gør det muligt 
at kombinere offentlig transport med stor 
bevægelsesfrihed.

Størstedelen af områdets beboere og ansatte 
benytter letbanen. Der er derfor fastsat et loft 
over antallet af p-pladser i området.

En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby 
afklares:
hvordan plantebæltet kan åbnes som et nyt 
rekreativ strøg med forbindelse til Græs-
marken og Ærtemarken.

hvordan områdets ejendomme enkelvis kan 
udvikles med byggeri og parkering langs 
skel.

hvordan der etableres fælles parkerings-
huse for virksomheder i Gladsaxe Ringby.

En handlingsplan kan opstille retninglinjer 
for:
anlæg og vedligehold af stiforbindelser, 
friarealer, vejbeplantning.

implementering af bæredygtige principper i 
områdets bebyggelse og friarealer.

etablering af en delebilsordning for områ-
dets beboere og virksomheder.
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Vurdering af trafi kale konsekvenser

Udgangspunktet for trafi kanalysen er Gladsaxe 
Kommunes ønske om at udvikle Gladsaxe 
Erhvervskvarter i overensstemmelse med Hel-
hedsplan for Gladsaxe Ringby, der er udarbej-
det i efteråret 2010. Helhedsplanen beskriver 
en udvikling af erhvervskvarteret med fortæt-
ning og udbygning. Helhedsplanen beskriver 
desuden overordnet et forslag til ændring af 
vej- og stinettet. 
I trafi kanalysen er der foretaget beregninger 
og konsekvensvurderinger af den fremtidige 
trafi kale udvikling, som helhedsplanen dikte-
rer. Der er taget udgangspunkt i tre forskellige 
scenarier. Etablering af en letbane i Ring 3-kor-
ridoren er en forudsætning for alle beregninger 
og vurderinger. 

Scenario 1 
Trafi kmængder fremskrives traditionelt og der 
sikres parkeringspladser og vejadgange som 
matcher efterspørgslen. 
Scenariet forudsætter store udbygninger af 
vejnettet med økonomiske udgifter og øget 
belastning af miljø til følge. Vejudvidelserne er 
langt mere omfattende end forslaget i helheds-
planen. Hvis investeringer i vejnettet udelades 
må der forventes sammenbrud i trafi kken i 
spidsbelastningsperioderne og generelt et ned-
sat serviceniveau i forhold til i dag. 
Et alternativ – Scenario 1b - er, at området 
udbygges med lavere bebyggelsesprocenter, 
således at det kun er en del af de foreslåede 

etagemeter, der reelt gennemføres. På bag-
grund af forslaget til nyetablerede fordelingsveje 
i området (som det er illustreret i helhedspla-
nen) vurderes det, at mindre end halvdelen af 
helhedsplanens samlede antal etagemeter kan 
gennemføres. Det svarer størrelsesmæssigt til 
den øvre grænse for hvad de gældende lokal-
planer tillader. 

Scenario 2 
Trafi kmængder fremskrives som i scenario 1, 
men der tages en række ”bløde” virkemidler i 
brug for at påvirke mobiliteten. Det er fx tiltag, 
der gør det attraktivt at benytte letbane, bus, 
cykel eller gang. 
Vejudbygningerne (indeholdt i scenario 1) kan 
mindskes, hvis der anlægges fl ere større P-an-
læg i periferien af erhvervskvarteret for derved 
at begrænse trafi kken inde i området. Trafi kbe-
lastningen bliver stadig stor for det overordnede 
vejnet med risiko for nedsat serviceniveau i 
forhold til i dag. 
Omfanget af vejudvidelser vurderes at kunne 
reduceres til et niveau svarende til scenario 1b 
(helhedsplanens skitserede vejnet) suppleret 
med tilpasninger og justeringer på de mest bela-
stede steder. 

Scenario 3 
Trafi kmængderne fremskrives med en reduktion 
i forhold til scenario 1, idet der tages en række 
”bløde” og ”hårde” mobilitetspåvirkende tiltag i 

brug. Blandt andet reduceres antallet af parke-
ringspladser gennem en restriktiv p-norm.

Scenariet indeholder mobilitetspåvirkende tiltag 
(som fx restriktive P-normer, fælles p-huse 
og gode stiforbindelser til og fra letbanen) og 
medfører væsentligt mindre biltrafi k, og større 
overfl ytning til blandt andet letbanen. 

To retninger for den trafi kale udvikling 
Trafi kanalysens beregninger for tre scenarier 
og den tilhørende konsekvens-vurdering peger 
samlet set på to forskellige retninger, som den 
trafi kale udvikling kan følge: 

Retning A
Ingen begrænsning af biltrafi k og p-norm som 
i dag Det forudsætter omfattende udvidelser 
af vejnettet i erhvervskvarteret og udvidelser 
af tilslutninger til det omkringliggende vejnet. 
Alternativt kan der ikke udvikles mere end hvad 
de gældende lokalplaner tillader, eller der må 
forventes sammenbrud af trafi kafviklingen i 
spidsbelastningsperioderne. 

Retning B
Begrænsning af biltrafi kken og reduceret p-
norm Det forudsætter, at der inde i området 
benyttes mobilitetspåvirkende tiltag samt etab-
lering af fælles parkeringsanlæg ved indfalds-
vejene i randen af området, der begrænser 
trafi kken inde i området. Hermed kan helheds-
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planen gennemføres ved hjælp af væsentligt 
færre vejudvidelser sammenlignet med retning 
A. 

Anbefalinger 
Via Trafi k anbefaler, at Gladsaxe Kommune 
arbejder imod en udvikling, der minder om 
retning B for at realisere helhedsplanen. Det 
vurderes modstridende at planlægge store 
udvidelser af vejnettet samtidig med at visio-
nen om Gladsaxe Ringby beskriver et grønt og 
bæredygtigt erhvervsområde. Via Trafi k anbe-
faler derfor en løsning, der minder om scenario 
2 eller 3, hvor store vejudvidelser kan udela-
des, mod at der i stedet planlægges et antal p-
anlæg i periferien af området for at begrænse 
biltrafi kken inde i området. 

Via Trafi k anbefaler, at Gladsaxe Kommune 
forbereder infrastrukturen til en udvikling af 
erhvervskvarteret – i første omgang med hen-
blik på at holde investeringer i vejanlæg på et 
minimum så længe det er muligt. 

Planlægning af fremtidige vejudvidelser
Ny tilslutning højre ind på Sydmarken og højre 
ud på Ring 3. 

Optimering af Gladsaxe Møllevej mod syd 
(Venstresvingsbane ved Knud Højgaardsvej + 
optimering af bussignal). 

fælles (offentlige / private) parkeringsanlæg 
ved indfaldsvejene i periferien af erhvervskvar-
te-ret. 

Det påpeges, at en udvikling over 20-30 år 
kræver en løbende evaluering og at anbefalin-
gerne på nuværende tidspunkt er foreløbige. 
Det skyldes, at der ikke foreligger noget præ-
cist kendskab til hvordan udviklingen kommer 
til at foregå. Anbefalingerne belyser konse-
kvenserne af en udvikling, der kan vise sig at 
blive væsentlig anderledes end forventet. 

Virkemidlerne i de tre scenarier kan virke som 
en værktøjskasse, der kan benyttes, når kom-
munen vurderer, at det er påkrævet. 

For at øge detaljeringsniveauet af vurderinger 
og anbefalinger kan der fx foretages trafi ktæl-
linger i området samt udarbejdes en trafi kmo-
del for afviklingen af trafi kken.

Vejforbindelse ved Tobaksvejen. 

Lokalveje langs Ring 3. 

Fordelingsvej på tværs af Ring 3, der forbinder 
Tobaksvejen med Rosenkæret. 

Fordelingsvej mellem Gladsaxevej og Vand-
tårnsvej. 

Udvidelser eller justeringer af kryds på Glad-
saxe Møllevej 

Via Trafi k anbefaler, at Gladsaxe Kommune 
overordnet tager stilling til hvilken retning trafi k-
ken skal udvikle sig i på langt sigt (retning A eller 
retning B). 

Politiske og administrative principbeslutnin-
ger
Ønsker Gladsaxe Kommune at foretage omfat-
tende vejudvidelser for at fastholde attraktive 
erhvervsområder i forhold til biltrafi kkens tilgæn-
gelighed og parkeringsmuligheder? 

Eller ønsker Gladsaxe Kommune at begrænse 
biltrafi kkens fremkommelighed og parkerings-
muligheder for derved at fastholde visionen om 
et grønt og bæredygtigt erhvervskvarter? 

Herudover skal Gladsaxe Kommune udarbejde 
løsningsmodeller for, hvordan der kan etableres 
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Gladsaxe Kommune har udarbejdet en hel-
hedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, 
Gladsaxe Ringby. I henhold til Lov om Miljø-
vurdering af planer og programmer skal der 
foretages en vurdering af, hvorvidt planen kan 
få væsentlig indvirkning på miljøet. Efter en 
indledende screening har kommunen vurderet, 
at der skal gennemføres en miljøvurdering. 
Samtidig har kommunen foretaget en nærmere 
afgrænsning af, hvilke miljøforhold der især 
forventes påvirket ved en udførelse af planen, 
og hvilke faktorer der i forlængelse heraf bør 
undersøges nærmere.

Den valgte afgrænsning – scoping – af miljø-
vurderingen omfatter:

• Kirkebeskyttelseslinje
• Trafi kafvikling
• Forurenet jord 
• Trafi kstøj
• Støj fra virksomheder
• Kulturhistoriske værdier

Afgrænsningen er foretaget med udgangs-
punkt i miljøvurderingslovens bilag. De for-
hold i lovens § 1, stk. 2, der ikke er medtaget 
i vurderingen, er forhold, som vurderes ikke 
at blive væsentligt berørt af planforslagene. 
Selve miljørapporten er udarbejdet i henhold 
til miljøvurderingslovens § 7 og indeholder en 

som slutter af med et overvågningsprogram, 
der kan være med til at sikre, at der bliver fulgt 
op på de forskellige problemer. Karakteren af 
planens miljømæssige indvirkning kan opsum-
meres som følger: 

Højden på nybyggeri indenfor kirkebeskyttel-
seslinjen fra Gladsaxe Kirke skal vurderes

Støjforureningen fra eksisterende virksomhe-
der vil aftage i takt med en omdannelse.

Området er forurenet med både immobile og 
fl ygtige jordforureninger, som skal håndteres i 
den videre planlægning. 

Byomdannelse vil genere en væsentlig større 
mængde personbiltrafi k og en mindre andel 
tung trafi k i området.

Trafi kstøjen fra personbiltrafi kken vil efter al 
sandsynlighed stige, mens den fra den tunge 
trafi k vil falde. 
Området indeholder bevaringsværdige bygnin-
ger, som indarbejdes i den videre planlægning.

Planens indhold og hovedformål
Helhedsplanen giver mulighed for, at der kan 
ske en omdannelse og intensivering af anven-
delse og bebyggelse i den del af Gladsaxe 
Erhvervskvarter, der ligger ved de kommende 

Miljøvurdering

beskrivelse og vurdering af den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet ved planens 
gennemførelse samt rimelige alternativer. 
Ifølge bestemmelser i Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer skal der redegøres for 
nuværende miljøstatus, sandsynlige væsentlige 
miljøpåvirkninger og 0-alternativet. 

Ikke-teknisk resume
Denne miljøvurdering er udarbejdet i overens-
stemmelse med Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer. Miljøvurderingen er således ud-
arbejdet på baggrund af eksisterende data, dvs. 
helhedsplan for Gladsaxe Ringby og tekniske 
analyser lavet i forbindelse med planen. Vurde-
ringen skal ifølge miljøvurderingsloven foretages 
på samme niveau som planen. I dette tilfælde er 
det en helhedsplan, som er meget overordnet 
og strategisk, hvorfor også miljøvurderingen ge-
nerelt bliver overordnet og meget kvalitativ. Det 
er på dette niveau og tidspunkt vigtigt at have et 
strategisk overblik over mulige miljøpåvirknin-
ger, så der kan ændres i planerne og eventuelt 
iværksættes afbødende tiltag i tide. I den efter-
følgende kommune- og lokalplanlægning kan 
det så vurderes, om de mere konkrete planer 
med arealdispositioner og anvendelsesbestem-
melser skal gennemgå en yderligere og mere 
dybtgående og kvantitativ miljøvurdering. For-
slag til afbødende foranstaltninger er indarbej-
det under de enkelte afsnit i miljøvurderingen, 
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stationer på letbanen, den kommende højklas-
sede kollektive trafi kforbindelse i Ring 3. 

Omdannelsen og intensiveringen vil resultere i 
en bystruktur, der bygger videre på den ud-
vikling, der allerede er i gang. Omdannelsen 
vil resultere i en varieret by med koncentreret 
bebyggelse langs Ring 3/Boulevarden omkran-
set af mindre tætte bydele, hvor der yderst i 
området er plads til eksisterende produktions-
virksomheder. For en uddybende beskrivelse 
af planens indhold og hovedformål henvises til 
Helhedsplan Gladsaxe Ringby.

Planens forbindelser til andre relevante 
planer
Partiel byplan 10, Industrikvarteret m.v. i Glad-
saxe
Industrikvarteret var med et samlet areal på 
ca. 120 ha det største industrikvarter i Kø-
benhavnsområdet og samtidig et af de første 
områder, hvor en egentlig planlægning blev 
gennemført efter Byplanloven af 1938. Fra den 
første spæde begyndelse på en planlægning i 
30’erne og til den endelige godkendelse af by-
planvedtægten i 1953 gik næsten 20 år. Arbej-
det blev forsinket af 2. verdenskrig og var ellers 
præget af nytænkning og udvikling. 
Fingerplan 2007
Ifølge Fingerplan 2007 kan den del af Glad-

saxe Erhvervskvarter, der ligger inden for 600 
meters gangafstand fra en af de kommende sta-
tioner på en letbane, defi neres som stationsnært 
kerneområde. 

I de stationsnære kerneområder placeres 
byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, 
arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmøn-
stre har en intensiv karakter, det vil sige større 
kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesinten-
sive produktionserhverv, offentlige instituti-oner, 
udstillings- og kongrescentre, større idrætsan-
læg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, 
hoteller tæt boligbebyggelse og lignende. 
Funktionernes lokalisering fremmer benyttelsen 
af kollektiv transport. Placering af funktionerne, 
herunder parkering, skal således understøtte 
udviklingen af tætte, varierede byområder. 
Uden for de stationsnære kerneområder pla-
ceres byfunktioner af mere ekstensiv karakter. 
Desuden kan der placeres mindre erhvervsbyg-
ninger af lokal karakter på mindre end 1.500 
etagemeter. Placeres der større erhvervsbyg-
ninger med en mere intensiv karakter, fx som 
led i en støjafskærmning, stilles skærpede krav 
til parkerings- og trafi kløsninger, herunder cykel 
og gangforbindelser til kollektiv trafi k. 

Kommuneplan 2009 for Gladsaxe Kommune
Det er et af Byrådets mål i Kommuneplan 2009, 
at de stationsnære dele af Gladsaxe Erhvervs-

kvarter nord for Ring 3 skal byomdannes fra 
traditionelt industrikvarter til et område med en 
intensiveret anvendelse bestående af blandede 
byfunktioner samt boliger. Området syd for 
Ring 3 omdannes til kontorformål. Det fremgår 
af kommuneplanens handlingsprogram 2009-
2013, at der med afsæt i den fælles byvision 
for Ringbyen skal udarbejdes en helhedsplan 
for den kommende anvendelse af hele Glad-
saxe Erhvervskvarter. 
En omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter 
forudsætter, at det nuværende plangrundlag 
ændres, og at Helhedsplanen følges op af et 
kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommuneplan 
2009.

Helhedsplan for Gladsaxe Ringby 
Helhedsplan for Gladsaxe Ringby beskriver en 
vision for området og indeholder retningslinjer 
for udformningen af bebyggelse, trafi kstruktur- 
og anlæg, grønne områder, stier samt initiativer 
for at skabe den bæredygtige by. 
En gennemførelse af helhedsplanen vil betyde 
en kvalitativ ændring af hele området fra et 
traditionelt erhvervsområde til et spændende, 
grønt, bæredygtigt byområde med overve-
jende arbejdspladsintensive virksomheder eller 
uddannelsesinstitutioner. Anvendelsen i den 
stationsnære del af erhvervsområdet ændres 
fra traditionelle erhvervstyper, som f.eks. trans-
port- og produktionserhverv, til kontorerhverv 
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og andre typer af erhverv uden udendørs oplag 
og mindre grad boliger. 
Samlet giver helhedsplanen mulighed for op 
mod 300 boliger og knap 40.000 nye arbejds-
pladser.

Vurdering af planens indvirkning på miljøet

Kirkebeskyttelseslinje
Gladsaxe Kirke ligger 200 meter nord for Ring 
3 og er omkranset af blandet kirkegårdsbe-
plantning med en del meget høje træer. Kirke-
beskyttelseslinjen på 300 meter omfatter Glad-
saxe Trafi kplads og Kafferisteriet syd for Ring 
3 samt et mindre areal ved Tobaksvejen. Det 
skal vurderes i den efterfølgende planlægning 
om byggeri højere end 8,5 meter langs Ring 
3/Boulevarden og ved Tobaksvejen vil kunne 
virke skæmmende på kirken. 

Trafi kafvikling
Der er udarbejdet en trafi kanalyse i forbindelse 
med helhedsplanen i efteråret 2010.
Udgangspunktet for trafi kanalysen er Gladsaxe 
Kommunes ønske om at udvikle Gladsaxe 
Erhvervskvarter i overensstemmelse med Hel-
hedsplan for Gladsaxe Ringby. 
Helhedsplanen beskriver en udvikling af er-
hvervskvarteret med fortætning og udbygning 
og indeholder et forslag til ændring af vej- og 
stinettet. 

I trafi kanalysen er der foretaget beregninger og 
konsekvensvurderinger af den fremtidige trafi -
kale udvikling, som helhedsplanen dikterer. Der 
er taget udgangspunkt i tre forskellige scenarier. 
Etablering af en letbane i Ring 3-korridoren er 
en forudsætning for alle beregninger og vurde-
ringer. (Se trafi kanalysen af 3.12.2010)
Trafi kanalysen arbejder med tre forskellige sce-
narier og to retninger for den trafi kale udvikling.

Scenario 1 
Trafi kmængder fremskrives traditionelt, og der 
sikres parkeringspladser og vejadgange, som 
matcher efterspørgslen. 
Scenariet forudsætter store udbygninger af 
vejnettet, og gennemføres de ikke, må man 
forvente sammenbrud i trafi kken i spidsbelast-
ningsperioderne og generelt et nedsat serviceni-
veau i forhold til i dag. 

Et alternativ – Scenario 1b - er, at området ud-
bygges med lavere bebyggelsesprocenter.
Hvis man etablerer de fordelingsveje, der er 
foreslået i helhedsplanen, vurderes det, at min-
dre end halvdelen af helhedsplanens samlede 
antal etagemeter kan gennemføres, hvis trafi k-
ken skal kunne afvikles på en rimelig måde. 
Udbygningen svarer størrelsesmæssigt til den 
øvre grænse for, hvad de gældende lokalplaner 
tillader, og det vil sige, at der ikke kan ske en 
yderligere intensivering. 

Scenario 2 
Trafi kmængder fremskrives som i scenario 1, 
men der tages en række ”bløde” virkemidler i 
brug for at påvirke mobiliteten. Det er fx tiltag, 
der gør det attraktivt at benytte letbane, bus, 
cykel eller gang. 
Vejudbygningerne (indeholdt i scenario 1) 
kan mindskes, hvis der anlægges fl ere større 
P-anlæg i periferien af erhvervskvarteret for 
derved at begrænse trafi kken inde i området. 
Trafi kbelastningen bliver stadig stor for det 
overordnede vejnet med risiko for nedsat servi-
ceniveau i forhold til i dag. 
Omfanget af vejudvidelser vurderes at kunne 
reduceres til et niveau svarende til scenario 1b 
(helhedsplanens skitserede vejnet) suppleret 
med tilpasninger og justeringer på de mest 
belastede steder. 

Scenario 3 
Trafi kmængderne fremskrives med en reduk-
tion i forhold til scenario 1, idet der tages en 
række ”bløde” og ”hårde” mobilitetspåvirkende 
tiltag i brug. Blandt andet reduceres antallet af 
parkeringspladser gennem en restriktiv p-norm. 
Scenariet indeholder mobilitetspåvirkende tiltag 
(som fx restriktive P-normer, fælles p-huse 
og gode stiforbindelser til og fra letbanen) og 
medfører væsentligt mindre biltrafi k, og større 
overfl ytning til blandt andet letbanen. 
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To retninger for den trafi kale udvikling 
Trafi kanalysens beregninger for de tre scena-
rier og den tilhørende konsekvensvurdering 
pe-ger samlet set på to forskellige retninger, 
som den trafi kale udvikling kan følge: 

Retning A: Ingen begrænsning af biltrafi k og 
p-norm som i dag Det forudsætter omfattende 
udvidelser af vejnettet i erhvervskvarteret og 
udvidelser af tilslutninger til det omkringlig-
gende vejnet. Alternativt kan der ikke udvik-
les mere, end hvad de gældende lokalplaner 
tillader, eller der må forventes sammenbrud af 
trafi kafviklingen i spidsbelastningsperioderne. 

Retning B: Begrænsning af biltrafi kken og 
reduceret p-norm Det forudsætter, at der inde 
i området benyttes mobilitetspåvirkende tiltag 
samt etablering af fælles parkeringsanlæg 
ved indfaldsvejene i randen af området, der 
begrænser trafi kken inde i området. Hermed 
kan helhedsplanen gennemføres ved hjælp af 
væsentligt færre vejudvidelser sammenlignet 
med retning A. 

Anbefalinger 
Via Trafi k anbefaler, at Gladsaxe Kommune 
arbejder imod en udvikling, der minder om 
retning B for at realisere helhedsplanen. Det 
vurderes modstridende at planlægge store 
udvidelser af vejnettet samtidig med, at visio-
nen om Gladsaxe Ringby beskriver et grønt og 

bæredygtigt erhvervsområde. Via Trafi k anbe-
faler derfor en løsning, der minder om scenario 
2 eller 3, hvor store vejudvidelser kan udelades 
mod, at der i stedet planlægges et antal p-
anlæg i periferien af området for at begrænse 
biltrafi kken inde i området. 
Via Trafi k anbefaler, at Gladsaxe Kommune 
forbereder infrastrukturen til en udvikling af 
erhvervskvarteret – i første omgang med hen-
blik på at holde investeringer i vejanlæg på et 
minimum, så længe det er muligt. 

Via Trafi k anbefaler følgende fremtidige vejudvi-
delser:

Ny tilslutning højre ind på Sydmarken og højre 
ud på Ring 3. 

Optimering af Gladsaxe Møllevej mod syd 
(Venstresvingsbane ved Knud Højgaardsvej + 
optimering af bussignal). 

Vejforbindelse ved Tobaksvejen. 

Lokalveje langs Ring 3. 

Fordelingsvej på tværs af Ring 3, der forbinder 
Tobaksvejen med Rosenkæret. 

Fordelingsvej mellem Gladsaxevej og Vand-
tårnsvej. 

Udvidelser eller justeringer af kryds på Glad-
saxe Møllevej 

Det påpeges, at en udvikling over 20-30 år 
kræver en løbende evaluering, og at anbe-
falingerne på nuværende tidspunkt er forelø-
bige. Det skyldes, at der ikke foreligger noget 
præcist kendskab til, hvordan udviklingen 
kommer til at foregå. Anbefalingerne belyser 
konsekvenserne af en udvikling, der kan vise 
sig at blive væsentlig anderledes end forventet. 
Virkemidlerne i de tre scenarier kan virke som 
en værktøjskasse, der kan benyttes, når kom-
munen vurderer, at det er påkrævet. 
For at øge detaljeringsniveauet af vurderinger 
og anbefalinger kan der fx foretages trafi ktæl-
linger i området samt udarbejdes en trafi kmo-
del for afviklingen af trafi kken.

Forurenet jord
Jordforureninger registreres i Danmark på ma-
trikelniveau opdelt i kortlægninger på videns-
niveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). V1 er 
områder, hvor der er mistanke om forurening, 
mens V2 er områder, hvor der er påvist forure-
ning. Herudover er der en generel registrering 
af primære byzoner som områdeklassifi cerede.

I Gladsaxe er stort set hele kommunen områ-
deklassifi ceret, dvs. jorden betragtes som let-
tere forurenet, selv om der nødvendigvis ikke 
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foreligger jordprøver, der dokumenter dette. 
Forholdet gælder også for Gladsaxe Erhvervs-
kvarter. Konsekvensen af områdeklassifi ce-
ringen er blandt andet, at al jordfl ytning skal 
anmeldes til kommunen for at sikre, at forure-
net jord ikke spredes til uforurenede arealer.

I Gladsaxe Erhvervskvarter er fl ere ejendomme 
derudover kortlagt på V1 og/ eller V2. Hvis der 
skal bygges på en kortlagt ejendom, kræver 
det en tilladelse efter jordforureningsloven. 
Formålet er at sikre, at ejendommen er grun-
digt undersøgt, at projektet ikke fordyrer en 
fremtidig offentlig indsats mod forureningen, 
og at byggeriet kan benyttes uden sundheds-
risiko overfor beboere eller brugere. I forhold 
til en fremtidig ændret arealanvendelse er der 
især to forhold, der har betydning, nemlig om 
forureningen er immobil eller fl ygtig. De im-
mobile stoffer spredes ikke særlig let i hverken 
jord, vand eller luft, hvilket typisk er tjærestof-
fer, metaller og tungere olier. De fl ygtige stoffer 
spredes modsat de immobile stoffer som regel 
meget let i jord, vand og luft og er ofte lette 
benzin- og olieprodukter samt diverse opløs-
ningsmidler. Denne type forurening vil ofte 
kunne sive hurtigt ned til grundvandet, men vil 
også kunne dampe af til omgivelserne, dvs. i 
luftform trænge ind i omkringliggende bygnin-
ger. 
 

Efterhånden som en omdannelsesproces skri-
der frem vil både overblik over og kendskab til 
jordforureningsforholdene blive større, og løs-
ningsmodellerne dermed mere kvalifi ceret.  

Støjforurening fra trafi kken
Der er foretaget en overordnet kortlægning af 
vejtrafi kstøj i Gladsaxe Erhvervskvarter efter 
EU-direktiv om støjkortlægning. Støjkortet kan 
ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.noise.
mst.dk 
Støjniveauet langs Ring 3, Gladsaxe Mølle-
vej og Gladsaxevej er over 68 dB, og dermed 
stærkt støjbelastet. 
Samlet set vurderes det, at helhedsplanen med 
disponeringen af bebyggelse og placeringen af 
boliger tager hensyn til fremtidige støjforhold i 
området. En efterfølgende detailplanlægning og 
udformning af bebyggelse må bero på en detal-
jeret støjberegning for den enkelte ejendom.

Støjforurening fra virksomheder
En del af Gladsaxe erhvervskvarter forventes at 
overgå fra et traditionelt erhvervsområde, hvor 
der kan tåles et vist niveau af støj og lugtgener 
til et område med blandede byfunktioner og er-
hvervstyper, som ikke har eksterne miljøgener.
Området vil derfor fremover være mere sårbart 
i forhold til miljømæssige påvirkninger. I en om-
dannelsesperiode kan der være miljøpåvirknin-
ger fra eksisterende virksomheders produktion 

samtidig med opførelse af nye virksomheder til 
kontorformål. Der kan også forekomme støj og 
vibrationer fra byggeaktiviteter i anlægsfasen. 

Kulturhistoriske værdier
Gladsaxe Erhvervskvarter er et typisk er-
hvervsområde fra 1940´erne og indeholder 
mange tidstypiske industribygninger og haller. 
Der er samtidig træer og beplantninger, som 
giver området karakter.
I forbindelse med helhedsplanen er der gen-
nemført en SAVE registrering af alt byggeri i 
området opført i perioden 1940 til 1970. Regi-
streringen er et supplement til Kommuneatlas 
Gladsaxe fra 1998. 
Tobaksfabrikken blev uansat den er opført i 
1951-52 medtaget i kommuneatlasset. Det 
oprindelige fabrikskompleks blev tegnet af 
arkitekt Hans Rahlff og omfatter administrati-
onsbygningerne mod øst og shedtagsbygnin-
gen samt forbindelsesgangene mellem. Dette 
byggeri er udpeget med høj bevaringsværdi 
karakteren 2 i kommuneatlasset. 
Søborg Møbelfabrik på Gladsaxevej 400 er 
udpeget med middel bevaringsværdi, karak-
teren 4 i kommuneatlasset. I den supplerende 
registrering er en del af bebyggelsen på Ro-
senkæret 25-29 og 31 samt Ungdomsskolen 
på Gladsaxevej udpeget med høj bevarings-
værdi ka-rakteren 3.
En grundlæggende idé i helhedsplanen er, at 
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bygninger, der er udpeget med høj bevarings-
værdi, skal bevares og genanvendes. 

Forslag til overvågningsprogram
Følgende punkter bør overvåges for at sikre, 
at der bliver fulgt op på eventuelle problemer: 
Efterhånden som omdannelsesplanerne bliver 
mere konkrete, vil det være nødvendigt at søge 
mere detaljeret viden om områdets forure-
ningsmæssige kompleksitet. Miljøafdelingen 
inddrages ved plan- og byggesagsbehandlin-
gen, når der er tale om byggeri på ejendomme, 
hvor der er konstateret jordforurening, og hvor 
der sker en ændret anvendelse. Trafi kken i 
området vurderes løbende. Der vil i lokalplaner 
blive stillet krav om trafi kanalyser, hvis dette 
skønnes nødvendigt. Trafi kstøjen i området 
vurderes løbende. I en detaljering af bygnin-
gerne skal støjhensynet indarbejdes i lokal-
planer ifølge retningslinjerne i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4, 2007: ”Støj fra veje”. I forbin-
delse med ønske om nybyggeri vurderes støj 
fra virksomheder løbende. Der vil i lokalplaner 
blive stillet krav om handlingsprogram for, 
hvorledes støjforureningen forventes nedbragt 
i områder udlagt til støjfølsom anvendelse. Der 
tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 3, 2003: ”Ekstern støj i byomdannel-
sesområder”. 
Kirkebeskyttelseslinjen ved Gladsaxe Kirke 
skal sikre, at kirken og dens omgivelser ikke 

skæmmes af nybyggeri.  I den kommende 
kommune- og lokalplanlægning skal der tages 
stilling til hvor højt byggeri, der kan opføres syd 
for Ring 3, uden at det virker skæmmende på 
kirken.

Alternativer
Formålet med at opstille alternativer er at have 
et sammenligningsgrundlag i forhold til konse-
kvenserne ved en realisering af planen. Som 
minimum skal der beskrives et 0-alternativ. Et 
0-alternativ er udtryk for, hvordan området vil 
udvikle sig, såfremt planen ikke udføres, og den 
nuværende anvendelse fortsætter. 0-alternativet 
er den nuværende status og situation med den 
arealanvendelse og de målsætninger og hand-
lemuligheder, der ligger i den gældende kom-
muneplan.

Et sådant alternativ vil fastholde området som 
erhvervsområde indenfor rammerne af det 
nuværende plangrundlag. Over tid vil området 
have vanskeligt ved at fastholde de nuværende 
produktions- og transportvirksomheder som 
følge af en generel brancheglidning mod mere 
videnstunge erhverv. Udviklingsmulighederne 
på de enkelte ejendomme - med få undtagelser 
- er således stærkt begrænset, og området kan 
på sigt risikere øget frafl ytning og nedslidning. I 
et 0-alternativ vil området desuden fortsat være 
ekstensivt udnyttet i forhold til en stationsnær 

placering i forhold til letbanens stationer. 
0-alternativet kan ikke leve op til intentionerne i 
byvisionen for Ringbyen. 

Manglende oplysninger og usikkerheder
Følgende usikkerheder og manglende oplys-
ninger skal tages med i betragtning ved gen-
nemgang af nærværende miljørapport: Der 
foreligger ikke eksakt kendskab til områdets 
jordforurening. De udarbejde jordforurenings-
kort er vejledende og kan ikke forventes at 
være udtømmende i forhold til de faktiske for-
hold. I en anlægsfase kan der således dukke 
forureninger op, som ikke er beskrevet i miljør-
apporten. Der foreligger ikke eksakt kendskab 
til alle områdets eksisterende virksomheders 
støjforurening.

Overvågningsprogram
Sammenfattende redegørelse efter § 9 i Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer

Følgende punkter bør overvåges for at sikre, at 
der bliver fulgt op på eventuelle problemer: 

Efterhånden som omdannelsesplanerne bliver 
mere konkrete, vil det være nødvendigt at søge 
mere detaljeret viden om områdets forure-
ningsmæssige kompleksitet. Miljøafdelingen 
inddrages ved plan- og byggesagsbehandlin-
gen, når der er tale om byggeri på ejendomme, 
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hvor der er konstateret jordforurening, og hvor 
der sker en ændret anvendelse. 

Trafi kken i området vurderes løbende. Der vil i 
lokalplaner blive stillet krav om trafi kanalyser, 
hvis dette skønnes nødvendigt. 

Trafi kstøjen i området vurderes løbende. I en 
detaljering af bygningerne skal støjhensynet 
indarbejdes i lokalplaner ifølge retningslinjerne 
i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007: ”Støj 
fra veje”. 

I forbindelse med ønske om nybyggeri vur-
deres støj fra virksomheder løbende. Der vil i 
lokalplaner blive stillet krav om handlingspro-
gram for, hvorledes støjforureningen forventes 
nedbragt i områder udlagt til støjfølsom an-
vendelse. Der tages udgangspunkt i Miljøsty-
relsens vejledning nr. 3, 2003: ”Ekstern støj i 
byomdannelsesområder. 
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