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Gladsaxes befolkning og boliger

Boligmassens sammensætning
Indenfor de sidste 10 år har boligmassens sammensætning stort set været uændret. Der har 
ikke været nogen nævneværdig ændring i antallet af række-, kæde- og dobbelthuse eller par-
celhuse i perioden. Boligmassen fordeler sig i Gladsaxe pr. 1.1.2011 således:

Boligmassens sammensætning 1.1.2011

Sammenlignes tallene med vores nabokommuner og Region Hovedstaden ser det således ud:

Boligmassens sammensætning i nabokommuner og Region Hovedstaden 1.1.2011

Som ovenstående skema viser, har Gladsaxe Kommune en høj andel af etageboliger sammen-
lignet med vores nabokommuner, hvis vi ser bort fra Københavns Kommune, som på mange 
måder er svær at sammenligne sig med. 

Boligtyper % andel

Parcelhuse 6.759 22%

Række-, kæde- og dobbelthuse 6.390 20%

Etageboliger 18.189 58%

Andet 41 0%

I alt 31.379 100%

Gladsaxe 
Kommune 
(%)

Herlev 
Kommune 
(%)

Lyngby 
Kommune 
(%)

Københavns 
Kommune 
(%)

Furesø 
Kommune 
(%)

Gentofte 
Kommune 
(%)

Region 
Hovedstad 
(%)

Parcelhuse 22 25 24 5 38 31 23

Række-, 
kæde- og 
dobbelthuse

20 30 18 3 31 7 13

Etageboliger 58 41 52 89 30 62 61

Andet 0 4 6 3 1 3

Befolkningssammensætning
Ifølge den seneste befolkningsprognose er der i dag 66.030 borgere i Gladsaxe Kommune. 
Alderssammensætningen er følgende:

Befolkningsprognose 1.1.2013

2013 2028 2013 (%) 2028 (%)

0-16 årige 14.164 14.018 21,5 20,3

17-24 årige 6.826 7.049 10,3 10,2

25-64 årige 34.209 34.625 51,8 50,2

65 og derover 10.831 13.219 16,4 19,2

I alt 66.030 68.912 100 100
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Gladsaxes befolkning og boliger

Tallene for ejerformer ser således ud:

Ejersammensætning i nabokommuner og Region Hovedstaden 1.1.2011

De almene boliger udgør en høj andel 35 % af den samlede boligmasse, hvor kun Herlev Kom-
mune har en højere andel, når vi sammenligner med vores nabokommuner og hele regionen.

Boligstørrelser i nabokommuner og Region Hovedstaden 1.1.2011

Som ovenstående skema viser, har Gladsaxe Kommune mange små boliger i forhold til na-
bokommunerne. Gladsaxes andel på 11% boliger under 50 m2 er den højeste sammen med 
Københavns Kommune i hovedstadsområdet. Omvendt har vi en lav andel af store boliger på 
100 m2 og derover. 

Gladsaxe 
Kommune 
(%)

Herlev 
Kommune 
(%)

Lyngby 
Kommune 
(%)

Københavns 
Kommune 
(%)

Furesø 
Kommune 
(%)

Gentofte 
Kommune 
(%)

Region 
Hovedstad 
(%)

Ejerboliger 54 43 65 34 73 79 56

Almene 
boliger

35 51 19 23 23 3 23

Andelsbo-
liger

5 3 8 35 2 10 15

Offentlig 
myndighed

2 1 3 1 3 1

Andet 4 3 5 7 1 4 4 Gladsaxe 
Kommune 
(%)

Herlev 
Kommune 
(%)

Lyngby 
Kommune 
(%)

Københavns 
Kommune 
(%)

Furesø 
Kommune 
(%)

Gentofte 
Kommune 
(%)

Region 
Hovedstad 
(%)

- 50 m2 11 7 10 11 3 6 8

51 - 74 m2 27 29 30 42 14 22 28

75 - 99 m2 35 32 23 27 22 20 27

100 - 124 m2 14 17 15 11 16 15 16

125 - 149 m2 6 8 12 5 24 12 10

150 - 174 m2 4 5 6 2 11 9 6

175 + m2 3 3 6 2 10 16 6

Små etageboliger
I Gladsaxe er der mange små etageboliger. Andelen på små etageboliger under 60 m2 er fra 
2006 til 2010 faldet fra 34,7% til 31,3%, men udgør dog fortsat en betydelig del af det samlede 
etagebyggeri. I samme periode er især andelen af mellemstore lejligheder (80-119 m2) vokset 
fra 30,6% til 34,2%, sandsynligvis som følge af de store byggerier på Telefonvej, Signalvej og i 
den tidligere TV-by, hvor de fl este boliger er etableret i denne størrelse. 

Mellemstore boliger, som før kunne anses for rimelige familieboliger fremstår i dag ofte som for 
små. Dette skyldes, at der efterspørges fl ere kvadratmeter pr. person end tidligere. Størrelsen 
af kommunens boliger er sammenlignet med boligstørrelserne i nabokommunerne:



Bagsværdvej

Hillerød M
otorvejen

Søborg Hovedgade

Gladsaxe Ringvej

Bagsværd Hovedgade

Bagsværd Sø og 
Hareskov

Værebro Park

Bagsværd

Gladsaxe

SøborgHøje Gladsaxe

Mørkhøj
Gyngemosen

Bagsværd 
Hovedgade

Søborg
Hovedgade

Erhverv / 
byomdannelse

Erhverv / 
byomdannelse

Som grundlag for at se på udviklingsmuligheder 
i Gladsaxe Kommune er sammensætningen af 
Gladsaxes boliger og befolkningen blevet under-
søgt.

Parametrene boligstørrelser, husstandsstørrelser, 
ejerforhold, aldersfordeling, etnicitet, uddannelses-
niveau, arbejdssituation, indkomst og bilantal er 
alle sammenholdt med henblik på at få et samlet 
billede af Gladsaxe Kommune. Det viser sig, at 
kommunen kan inddeles i 10 områder, som hver 
især er kendetegnet ved en række fællestræk. 

Afgrænsningen af de 10 områder er vist på kortet, 
og områderne beskrives i det følgende. 

Gladsaxes 10 byområder



Bagsværd Sø og Hareskov

Værebro Park

Bagsværd

Gladsaxe

Mørkhøj

Gyngemosen

Høje Gladsaxe

Søborg

Bagsværd Hovedgade

Søborg Hovedgade

Erhverv/byomdannelse

Alle typer
Bagsværd Sø og 
Hareskoven

2452 (7,8 %)

Værebro Park 1345 (4,3 %)

Bagsværd 6760 (21,5 %)

Gladsaxe 4297 (13,7 %)

Mørkhøj 2709 (8,6 %)

Gyngemosen 1415 (4,5 %)

Høje Gladsaxe 2058 (6,6 %)

Søborg 5906 (18,8 %)

Bagsværd Hovedgade 1805 (5,8 %)

Søborg Hovedgade 2632 (8,4 %)

I alt 31379

Boliger (antal)

Gladsaxes 10 byområder

Boligstørrelser 
(gennemsnit m2)

Bagsværd Sø og Hareskoven 111,3

Værebro Park 73,9

Bagsværd 91,6

Gladsaxe 82,9

Mørkhøj 87,3

Gyngemosen 83,8

Høje Gladsaxe 85,6

Søborg 92,8

Bagsværd Hovedgade 64,5

Søborg Hovedgade 67,7

I alt 86,7

Ejerlejligheder 4428 (7,2 %)

Øvrige ejerboliger 25533 (41,7 %)

Privat lejeboliger 5883 (9,6 %)

Privat andel 2969 (4,8 %)

Almene boliger 20598 (33,6 %)

Offentlige 560 (0,9 %)

Øvrige 1596 (2,2 %)

I alt 61567

Ejerforhold (personer)



Bagsværd Sø og Hareskov

Værebro Park

Bagsværd

Gladsaxe

Mørkhøj

Gyngemosen

Høje Gladsaxe

Søborg

Bagsværd Hovedgade

Søborg Hovedgade

Erhverv/byomdannelse

Parcelhuse og villaer

Størstedelen af Gladsaxes parcelhuse og villaer 
ligger i områderne Bagsværd Sø og Hareskov, 
Bagsværd, Gladsaxe. Mørkhøj og Søborg. Områ-
derne Bagsværd Sø og Hareskov og Søborg be-
står næsten udelukkende af parcelhuse og villaer, 
hvor de andre områder er kendetegnet ved en 
blandet bebyggelse.  

Parcelhuse
Bagsværd Sø og 
Hareskoven

1204 (49,1 %)

Værebro Park 0 (0,0 %)

Bagsværd 1977 (29,2 %)

Gladsaxe 892 (20,8 %)

Mørkhøj 866 (32,0 %)

Gyngemosen 12 (0,8 %)

Høje Gladsaxe 7 (0,3 %)

Søborg 1785 (30,2 %)

Bagsværd Hovedgade 12 (0,7 %)

Søborg Hovedgade 4 (0,2 %)

I alt 6759

Boligtyper

Gennemsnitlig grundstørrelse 
for parcelhusgrunde (m2)

Bagsværd Sø og Hareskoven 1206

Bagsværd 838

Gladsaxe 882

Mørkhøj 649

Søborg 838

Gennemsnit 883



Bagsværd Sø og Hareskov

Værebro Park

Bagsværd

Gladsaxe

Mørkhøj

Gyngemosen

Høje Gladsaxe

Søborg

Bagsværd Hovedgade

Søborg Hovedgade

Erhverv/byomdannelse

Række-, kæde- og dobbelthuse

Række-, kæde- og dobbelthuse er primært at fi nde 
i Bagsværd og Gladsaxe områderne, som i forve-
jen har en meget blandet boligsammensætning. 
Derudover er der også en del række-, kæde- og 
dobbelthuse i Søborg og Mørkhøj.

Rækkehuse, kæde-
huse og dobbelthuse
Bagsværd Sø og 
Hareskoven

381 (15,5 %)

Værebro Park 0 (0,0 %)

Bagsværd 2971 (43,9 %)

Gladsaxe 1169 (15,5 %)

Mørkhøj 605 (22,6 %)

Gyngemosen 170 (12,0 %)

Høje Gladsaxe 73 (3,5 %)

Søborg 834 (14,1 %)

Bagsværd Hovedgade 48 (2,7 %)

Søborg Hovedgade 133 (5,1 %)

I alt 6390

Boligtyper



Bagsværd Sø og Hareskov

Værebro Park

Bagsværd

Gladsaxe

Mørkhøj

Gyngemosen

Høje Gladsaxe

Søborg

Bagsværd Hovedgade

Søborg Hovedgade

Erhverv/byomdannelse

Etageboliger

Etageboliger er primært at fi nde langs Bagsværd  
Hovedgade og Søborg Hovedgade. Det er også 
her mange af kommunens små boliger fi ndes. Der-
udover består kommunens to store almennytttige 
boligbebyggelser Værebro og Høje Gladsaxe ude-
lukkende af etageboliger. Mørkhøj, Gyngemosen 
og Søborg tegner sig også for en del etageboliger.

Etageboliger
Bagsværd Sø og 
Hareskoven

851 (34,7 %)

Værebro Park 1345 (100 %)

Bagsværd 1797 (26,6 %)

Gladsaxe 2234 (52,0 %)

Mørkhøj 1232 (45,5 %)

Gyngemosen 1233 (87,1 %)

Høje Gladsaxe 1978 (96,1 %)

Søborg 3285 (55,6 %)

Bagsværd Hovedgade 1745 (96,7 %)

Søborg Hovedgade 2489 (94,6 %)

I alt 18189

Boligtyper



Bagsværd Sø og Hareskov

Værebro Park

Bagsværd

Gladsaxe

Mørkhøj

Gyngemosen

Høje Gladsaxe

Søborg

Bagsværd Hovedgade

Søborg Hovedgade

Erhverv/byomdannelse

Almennyttige boliger

Gladsaxes almennyttige boliger ligger spredt 
ud over hele kommunen som etageboliger eller 
række-, kæde- og dobbelthuse. Antallet er lavest 
i Bagsværd Sø og Hareskoven, Gyngemosen og 
langs hovedgaderne og højest i Bagsværd og Høje 
Gladsaxe. 

Almennyttige boliger
Bagsværd Sø og 
Hareskoven

495 (10,3 %)

Værebro Park 2627 (98,3 %)

Bagsværd 3523 (25,7 %)

Gladsaxe 3257 (38,1 %)

Mørkhøj 2369 (41,3 %)

Gyngemosen 364 (15,5 %)

Høje Gladsaxe 3952 (93,9 %)

Søborg 2894 (22,4 %)

Bagsværd Hovedgade 405 (17,9 %)

Søborg Hovedgade 712 (17,4 %)

I alt 20598

Fordeling i hele 
Kommunen

(33,6 %)

Ejerforhold
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Forbindelser og veje

Offentlig transport

Variation i bebyggelsen
Ved variation i bebyggelse forstås 
et område, der består af forskel-
lige boligtyper og ejerformer.

Kultur og sport
Ved kultur og sport forstås nær-
heden til at opleve kultur og sport 
og også selv dyrke kultur og 
sport.

Forbindelser og veje
Ved forbindelser og veje forstås 
om området er godt forbundet 
med omkringliggende områder, 
eller om området bliver afskåret 
af større infrastruktur.

Offentlig transport
Ved offentlig transport forstås 
nærheden til bus, tog og kom-
mende letbane. 

Natur og park
Ved natur og park forstås nærhe-
den til større sammenhængende 
grønne og blå områder. 

Analysemodel for bymiljø

Byliv
Ved byliv forstås mødet mellem 
mennesker og nærheden til det 
liv, der udspiller sig i områder, 
hvor der er et mangfoldigt handel-
sliv, caféer, restauranter og andre 
udadvendte funktioner.

For at kunne undersøge og synliggøre værdierne af de forskel-
lige områder har vi valgt at sætte fokus på 6 emner. 

Emnerne er hver især en indikation på, om et område er at-
traktivt eller mangler noget. Eksempelvis har nærhed til natur og 
park en stor indvirkning på, hvor attraktivt et område er.



Gladsaxe indeholder en bred vifte af forskellige 
boligområder med hver deres kvaliteter og mu-
ligheder. Det er derfor også vanskeligt at fast-
sætte en bred udviklingsstrategi for kommunens 
boligbebyggelse som helhed, men mere relevant 
at se på de enkelte områder, og hvad de hver 
især rummer af styrker og svagheder.

I det følgende vises forskellige principper for ud-
viklingsmuligheder, der alle kan være relevante i 
en Gladsaxe sammenhæng.

Parcelhus- og villaområder: Uændrede 
byggemuligheder.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  opdeling i to lejligheder.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  dobbelthuse.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  huse i 2 etager.

Udviklingsmuligheder for boligbebyggelse

Blandet boligbebyggelse: Byggemulighe-
der udvides, så der gives mulighed for en 
tættere bebyggelse i forskellig skala.

Bebyggelse i Søborg kvarteret er meget varieret i 
forhold til højde og størrelse på boligerne, hvilket 
skaber et attraktivt varieret område.



Ny bebyggelse med fx boliger langs 
letbanen: Der gives mulighed for eta-
geboliger med størst bygningstyngde 
langs letbanestrækningen.   

Etageboliger langs hovedgaderne: Byg-
gemuligheder opretholdes og eventuelt 
udvides, så der gives mulighed for fl ere 
’infi ll’ bebyggelser.

Store grupper af etageboliger: Byg-
gemuligheder udvides, så der gives 
mulighed for en tættere bebyggelse, 
men i mindre skala.

Række- og kædehuse: Byggemulighe-
der udvides, så der gives mulighed for 
en tættere bebyggelse i samme skala.

Etageejendomme med 1 værelses boliger 
sammenlægges til etageejendomme med 
2 værelses boliger.Kartoffelrækkerne i København. En tæt og attraktiv 

rækkehusbebyggelse i 3 etager med have. 

Boligbebyggelsen Bijlmermeer i Holland. Tilførelse af ræk-
kehuse i mindre skala til område med etagebyggeri.

Projektet Wallisblok fra Holland. Sammenlægning af lejligheder 
med beboerindfl ydelse. Projektet har skabt et større tilhørsfor-
hold og mere ejerskab i et belastet boligområde.

Infi ll boligbyggeri i Århus mellem 2 meget forskel-
lige bygningstyper.

Bjerget i Ørestaden der kombiner villahaven med etagebyggeri. 

Højhuse i byomdannelsesområder: 
Der gives muligheder for enkelte høje 
bygninger ved trafi kknudepunkter.



Parcelhuse 1204 (49,1 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

381 (15,5 %)

Etageboliger 851 (34,7 %)

Øvrige 16 (0,7 %)

I alt 2452

Boligtyper

Ejerlejligheder 182 (3,8 %)

Øvrige ejerboliger 3633 (75,7 %)

Privat lejeboliger 292 (6,1 %)

Privat andel 10 (0,2 %)

Almene boliger 495 (10,3 %)

Offentlige 50 (1,0 %)

Øvrige 140 (2,9 %)

I alt 4802

Ejerforhold

Parcelhuse Dobbelthuse

Rækkehuse

1. Bagsværd Sø og Hareskoven

Hvem bor her?
Bagsværd Sø og Hareskov området 
skiller sig markant ud som kommu-
nens velhaverområde. Her fi ndes 
boligejere med overskud. Mange har 
en lang videregående uddannelse 
og er i beskæftigelse. Andre nyder 
deres otium på de store villagrunde 
tæt på Bagsværd Sø og Hareskov. 
Husstandsstørrelsen er derfor også 
varierende. Der er både familier, hvor 
børnene er fl yttet hjemmefra og unge 
børnefamilier. Generelt for området er 
der få med anden etnisk herkomst. 

Bymiljø
Områdets styrke er de store naturom-
råder Bagsværd Sø og Hareskov, og 
de muligheder for sportsliv, der knytter 
sig til sø og skov.

Området rummer ikke byliv i traditio-
nel forstand, men er som boligområde 
velfungerende med velholdte huse og 
store grønne rekreative områder tæt 
på. Derudover er det velbetjent med 
kollektiv trafi k og hænger fi nt sammen 
med resten af kommunen. 

Kultu
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Byliv

Natur

Forbindelser og veje

Offentlig transport
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eb

yg
gelse

n

Boligareal
Under 50 m2 479 (19,5 %)

50 - 74 m2 260 (10,6 %)

75 - 99 m2 337 (13,7 %)

100 - 124 m2 392 (16,0 %)

125 - 149 m2 325 (13,3 %)

150 - 174 m2 285 (11,6 %)

175 - m2 374 (15,3 %)

I alt 2452

Gennemsnitlig 
bolig areal

111,3

0 - 400 m2 2

400 - 600 m2 12

600 - 800 m2 61

800 - 1000 m2 142

1000 - 1200 m2 400

> 1200 m2 432

Gennemsnitlig 
grundstørelse

1206

Grundstørrelser 
for parcelhuse



Parcelhus- og villaområder: Uændrede 
byggemuligheder.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  opdeling i to lejligheder.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for dobbelthuse.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for huse i 2 etager.

Mulighed 1

Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Størstedelen af Bagsværd Sø og Hareskov 
område er store parcelhuse og villaer på re-
lativt store grunde (over 1.000 m2). Området 
er kendetegnet ved naturområder og store 
herlighedsværdier.  

Folk bor her i lang tid, og en relativ lille 
frafl ytning vidner om en stærk Bagsværd 
identitet.

Den samme type bebyggelse præger områ-
det, og der er i dag ikke store muligheder for 
at bygge nyt.

Området har ikke byliv i traditionel forstand.

1. Bevare området, som det er i dag
2. Fortætte i højden og i fl aden
3. Opdeling af boliger i to lejligheder. 

Sidstnævnte vil være en nænsom udvikling, 
som fastholder områdets karakter uden at 
påvirke det ydre væsentligt. Muligheden vil 
kunne bidrage til en mere blandet beboer-
sammensætning. Boligen skal have en vis 
størrelse før en opdeling bliver aktuel. I om-
rådet er registret 375 boliger over 175 m2.  

At fastholde de eksisterende værdier og 
kvaliteter i området. Er der behov for at 
skabe mere variation i dette område?

Mulighed 2 Mulighed 3



Blandede boliger

Kultu
r o

g 
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Byliv

Natur
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Forbindelser og veje

Offentlig transport

2. Bagsværd

Hvem bor her?
Bagsværd området er kendetegnet 
ved at være meget blandet. Indkom-
ster og husstandsstørrelser er vari-
erende ligesom også uddannelsesni-
veauet er forskelligt. Her bor få enlige 
og en del børnefamilier. Området 
rummer alle tre boligtyper dog med en 
overvægt af række-, kæde- og dob-
belthuse. Der fi ndes få boliger over 
150 m2. 

Bymiljø
Området inderholder ikke store natur-
områder eller handelsliv, men har sin 
styrke i at være meget varieret i bebo-
ersammensætning og bebyggelse. 

Det ligger godt placeret i forhold til 
offentlig transport og har en station 
placeret midt i området.

Parcelhuse 1977 (29,2 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

2971 (43,9 %)

Etageboliger 1797 (26,6 %)

Øvrige 15 (0,2 %)

I alt 6760

Boligtyper

Ejerlejligheder 445 (3,2 %)

Øvrige ejerboliger 8475 (61,8 %)

Privat lejeboliger 940 (6,9 %)

Privat andel 80 (0,6 %)

Almene boliger 3523 (25,7 %)

Offentlige 31 (0,2 %)

Øvrige 225 (1,6 %)

I alt 13719

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 754 (11,2 %)

50 - 74 m2 1165 (17,2 %)

75 - 99 m2 2585 (38,2 %)

100 - 124 m2 1153 (17,1 %)

125 - 149 m2 550 (8,1 %)

150 - 174 m2 339 (5,0 %)

175 - m2 214 (3,2 %)

I alt 6760

Gennemsnitlig 
bolig areal

91,6

Grundstørrelser 
for parcelhuse

0 - 400 m2 3

400 - 600 m2 48

600 - 800 m2 733

800 - 1000 m2 738

1000 - 1200 m2 225

> 1200 m2 87

Gennemsnitlig 
grundstørelse

838



Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Blandet boligområde med fl ere fi ne beva-
ringsværdige rækkehusbebyggelser.

Grundstørrelse på parcelhuse/villaer lidt på 
over 800 m2 i gennemsnit.

Området ligger mellem de to bymidter Bag-
sværd og Buddinge Bymidte. Der er derfor 
heller ikke et egentlig byliv i området. Mang-
ler nærhed til byliv, kultur, sport og større 
naturområder.

Hovedgaden er svagt markeret.

1. Uændrede byggemuligheder
2. Fortætning i højden, fl aden eller opdeling
3. Fortætning langs Buddinge og Bagsværd 
Hovedgade for at markere den som hoved-
gade og give den mere bykarakter.

Kvarteret er meget blandet i både boligtyper 
og ejerforhold. En yderligere variation ved 
fortætning vil området lettere kunne bære 
sammenlignet med fx Bagsværd Sø og 
Hareskoven området, som er meget ensar-
tet i udtryk.

Bevare områdes kvaliteter samtidig med en 
udvikling af området.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  huse i 2 etager.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  dobbelthuse.

Mulighed 2 Mulighed 3

Etageboliger langs hovedgaden: Byg-
gemuligheder opretholdes og eventuelt 
udvides, så der gives mulighed for ’infi ll’ 
og mere bymæssig bebyggelse.

Parcelhus- og villaområder: Uændrede 
byggemuligheder.

Mulighed 1

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  opdeling i to lejligheder.



Etageboliger

Kultu
r o

g 
sp

or
t

Byliv

Natur

Va
ria

tio
n 

i b
eb

yg
gelse

n

Forbindelser og veje

Offentlig transport

3. Bagsværd Hovedgade

Hvem bor her?
Bagsværd Hovedgade er den ene af 
kommunens hovedgader med tæt by 
og handelsliv. Her består bebyggelsen 
primært af etageejendomme med små 
boliger med mange enlige beboere. 
Indkomster og beskæftigelseniveau er 
generelt lave og få har en lang videre-
gående uddannelse. En del har anden 
etnisk herkomst. 

Bymiljø
Området er godt placeret ved s-togs-
net og motorvej.

Bebyggelsen er tæt og området rum-
mer pladser og mødesteder. Bag-
sværd Hovedgade har fl ere steder et 
godt handels- og byliv, og har både 
stadion, bibliotek m.m.  

Parcelhuse 12 (0,7 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

48 (2,7 %)

Etageboliger 1745 (96,7 %)

Øvrige 0 (0,0 %)

I alt 1805

Boligtyper

Ejerlejligheder 864 (38,3 %)

Øvrige ejerboliger 58 (2,6 %)

Privat lejeboliger 675 (29,9 %)

Privat andel 161 (7,1 %)

Almene boliger 405 (17,9 %)

Offentlige 43 (1,9 %)

Øvrige 52 (2,3 %)

I alt 2258

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 476 (26,4 %)

50 - 74 m2 774 (42,9 %)

75 - 99 m2 396 (21,9 %)

100 - 124 m2 139 (7,7 %)

125 - 149 m2 13 (0,7 %)

150 - 174 m2 3 (0,2 %)

175 - m2 4 (0,2 %)

I alt 1805

Gennemsnitlig 
bolig areal

64,5



Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Byområde med mange faciliteter i nærområ-
det, handelstrøg og byliv i en vis grad.

Der er gode forbindelse til og fra området.

Området mangler sammenhæng og attrak-
tive mødesteder. Der er ingen større grønne 
pletter i bymidten.

Mange små etageboliger under 75 m2 og 
mange enlige.
 
Uudnyttedde potentialer ved Hovedgaden.

1. Sammenlægning af små lejligheder
2. Fortætning langs hovedgaden
Sidstnævnte vil kunne skabe grundlag for 
en mere blandet beboersammensætning i 
området.

Aktivt byliv omkring Bagsværd Bymidte.
Grønne bynære mødesteder.

Gøre bymidten sammenhængende og 
skabe byliv.

Svært at lave ’infi ll’ med gældende krav til 
parkering og friareal.

Etageboliger langs hovedgaden: Byg-
gemuligheder opretholdes og eventuelt 
udvides, så der gives mulighed for ’infi ll’ 
og mere bymæssig bebyggelse.

Etageejendomme med 1 værelses boliger 
sammenlægges til etageejendomme med 
2 værelses boliger.

Mulighed 1 Mulighed 2



Etageboliger

4. Værebro Park

Hvem bor her?
Værebro Park området omfatter den 
almennyttige boligbebyggelse Væ-
rebro Park. Bebyggelsen består af 
boligblokke med lejligheder, hvoraf 
mange er under 100 m2. Her bor pri-
mært børnefamilier, hvor mange har 
anden etnisk herkomst, og enlige. Der 
er generelt lave indkomster, lavt be-
skæftigelsesniveau og få har en lang 
videregående uddannelse.

Kultu
r o
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Forbindelser og veje

Offentlig transport

Bymiljø
Områdets styrke er de store grønne 
friarealer, som rummer et stort poten-
tiale, der ikke er fuldt udnyttet i dag. 

Området er velforsynet med skoler, in-
stitutioner, kultur- og idrætsfaciliteter, 
men rummer kun byliv i mindre grad. 

Parcelhuse 0 (0 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

0 (0 %)

Etageboliger 1345 (100 %)

Øvrige 0 (0 %)

I alt 1345

Boligtyper

Ejerlejligheder 0 (0 %)

Øvrige ejerboliger 0 (0 %)

Privat lejeboliger 0 (0 %)

Privat andel 0 (0 %)

Almene boliger 2627 (98,3 %)

Offentlige 0 (0 %)

Øvrige 46 (1,7 %)

I alt 2673

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 197 (14,6 %)

50 - 74 m2 340 (25,3 %)

75 - 99 m2 743 (55,2 %)

100 - 124 m2 51 (3,8 %)

125 - 149 m2 14 (1,0 %)

150 - 174 m2 0 (0 %)

175 - m2 0 (0 %)

I alt 1345

Gennemsnitlig 
bolig areal

73,9



Store grupper af etageboliger: Byg-
gemuligheder udvides, så der gives 
mulighed for en tættere bebyggelse, 
men i en mindre og mere menneskelig 
skala.

Etageejendomme med 1 værelses boliger 
sammenlægges til etageejendomme med 
2 værelses boliger.

Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Der er store grønne friarealer tilknyttet be-
byggelsen. Derudover ligger Værebro Park 
tæt på naturområdet Smør- og Fedtmosen.

Markant byggeri med et stærkt udtryk.

Stort byggeri der mangler menneskelig skala 
og har mange små lejligheder. 

Manglende byliv i et ellers tæt befolket område

Stor frafl ytning præger området.

1. Tilførelse af boliger i mindre skala
2. Sammenlægning af små lejligheder 

Skabe mere byliv og udnytte de grønne 
arealer bedre.

Skabe ejerskab over området og få skabt liv 
på udearealerne. 

Tilføre byliv og få området koblet bedre 
sammen med det resterende Bagsværd. 

Skabe et attraktivt boligområde.

Mulighed 1 Mulighed 2



Etageboliger

Blandede boliger

5. Gladsaxe

Hvem bor her?
Gladsaxe området er kendetegnet 
ved at være meget blandet. Ind-
komster og husstandsstørrelser er 
varierende. Generelt er uddannel-
sesniveau og indkomster lidt lavere 
end i Bagsværd området, som på 
mange måder ellers ligner Gladsaxe 
området. Området rummer alle tre 
boligtyper dog med en overvægt af 
fritliggende enfamliehuse. Der fi ndes 
meget få boliger over 125 m2. 
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Offentlig transport

Bymiljø
Området inderholder ikke store natur-
områder eller handelsliv men har sin 
styrke i at være meget varieret i bebo-
ersammensætning og bebyggelse. 

Det ligger godt placeret i forhold til 
offentlig transport og er koblet godt 
sammen med omkringliggende om-
råder.

Parcelhuse 892 (20,8 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

1169 (27,2 %)

Etageboliger 2234 (52,0 %)

Øvrige 2 (0,0 %)

I alt 4297

Boligtyper

Ejerlejligheder 694 (8,1 %)

Øvrige ejerboliger 3292 (38,5 %)

Privat lejeboliger 387 (4,5 %)

Privat andel 514 (6,0 %)

Almene boliger 3257 (38,1 %)

Offentlige 186 (2,2 %)

Øvrige 211 (2,5 %)

I alt 8541

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 358 (8,3 %)

50 - 74 m2 1685 (39,2 %)

75 - 99 m2 1376 (32,0 %)

100 - 124 m2 470 (10,9 %)

125 - 149 m2 232 (5,4 %)

150 - 174 m2 101 (2,4 %)

175 - m2 75 (1,7 %)

I alt 4297

Gennemsnitlig 
bolig areal

82,9

0 - 400 m2 4

400 - 600 m2 19

600 - 800 m2 214

800 - 1000 m2 446

1000 - 1200 m2 122

> 1200 m2 35

Gennemsnitlig 
grundstørelse

882

Grundstørrelser 
for parcelhuse



Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  huse i 2 etager.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  dobbelthuse.

Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Området er meget blandet både i bebyg-
gelse og beboersammensætning. 

Nærhed til kommede letbane og offentlig 
transport.

Området ligger mellem de to bymidter Bag-
sværd og Buddinge Bymidte. Det kan derfor 
være svært at få skabt egentlig byliv i områ-
det. Mangler nærhed til byliv, kultur, sport og 
større naturområder

Hovedgaden er svagt markeret.

1. Uændrede byggemuligheder
2. Fortætning i højden, fl aden eller opdeling
3. Fortætning langs letbane og hovedgade 
for at tegne den tydeligere op

Kvarteret er meget blandet i forvejen, så en 
yderligere variation ved fortætning, vil områ-
det lettere kunne bære sammenlignet med 
fx Bagsværd Sø og Hareskoven området, 
som er meget ensartet i udtryk.

Bevare områdes kvaliteter samtidig med 
øgede byggemuligheder. 

Skabe en god overgang mellem høj gade-
bebyggelse og parcelhuskvarterene.

Mulighed 1 Mulighed 2

Ny bebyggelse med fx boliger langs 
hovedfærdselsårer: Der gives mulig-
hed for etageboliger med størst byg-
ningstyngde langs letbanestrækning 
og hovedgader.   

Mulighed 3

Etageboliger langs hovedgaden: Byg-
gemuligheder opretholdes og eventuelt 
udvides, så der gives mulighed for ’infi ll’ 
og mere bymæssig bebyggelse.

Parcelhus- og villaområder: Uændrede 
byggemuligheder.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  opdeling i to lejligheder.



Etageboliger

Rækkehuse

Parcelhuse

6. Mørkhøj
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Forbindelser og veje

Offentlig transport

Hvem bor her?
I Mørkhøj området bor både enlige og 
børnefamilier hvoraf en del har anden 
etnisk herkomst. Flere er i beskæfti-
gelse, men uddannelsesniveauet er 
generelt lavt, ligesom også indkom-
sterne er lave. Bebyggelsen består af 
blandet etageboliger, rækkehuse og 
parcelhuse. Området er præget af bo-
ligtyper med forholdsvis små boliger. 

Bymiljø
Området inderholder ikke store natur-
områder eller handelsliv men har sin 
styrke i at være meget varieret i bebo-
ersammensætning og bebyggelse. 

Det ligger lidt afskåret fra resten af 
kommunen.

Parcelhuse 866 (32,0 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

611 (22,6 %)

Etageboliger 1232 (45,5 %)

Øvrige 0 (0,0 %)

I alt 2709

Boligtyper

Ejerlejligheder 219 (3,8 %)

Øvrige ejerboliger 2703 (47,2 %)

Privat lejeboliger 188 (3,3 %)

Privat andel 164 (2,9 %)

Almene boliger 2369 (41,3 %)

Offentlige 7 (0,1 %)

Øvrige 82 (1,4 %)

I alt 5732

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 144 (5,3 %)

50 - 74 m2 887 (32,7 %)

75 - 99 m2 1021 (37,7 %)

100 - 124 m2 340 (12,6 %)

125 - 149 m2 184 (6,8 %)

150 - 174 m2 98 (3,6 %)

175 - m2 35 (1,3 %)

I alt 2709

Gennemsnitlig 
bolig areal

87,3

0 - 400 m2 0

400 - 600 m2 147

600 - 800 m2 566

800 - 1000 m2 30

1000 - 1200 m2 9

> 1200 m2 2

Gennemsnitlig 
grundstørelse

649

Grundstørrelser 
for parcelhuse



Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Området er et meget blandet og består af 
både forskellige boligtyper og ejerformer.  

Der er mange små boliger under 100 m2 og 
små grunde under 800 m2.

Ligger afskåret og har derfor dårlig kobling 
til byliv i resten af kommunen.

Mangler nærhed til byliv, kultur, sport og 
større naturområder.

1. Bevare området som det er i dag
2. Fortætning i højden og på fl aden (ikke 
realistisk pga grundstørrelse?)
3. Fortætning langs Mørkhøjvej for at tegne 
den tydligere op og få området bundet sam-
men med resten af kommunen.

At få området til at hænge bedre sammen 
med resten af kommunen og få skabt en 
særlig identitet for området.

Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3

Parcelhus- og villaområder: Uændrede 
byggemuligheder.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  huse i 2 etager.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  dobbelthuse.

Etageboliger langs hovedgaderne: Byg-
gemuligheder opretholdes og eventuelt 
udvides, så der gives mulighed for ’infi ll’ 
bebyggelser.



Etageboliger

Rækkehuse
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7. Gyngemosen

Hvem bor her?
Gyngemosen omfatter området ved 
den tidligere TV by. Området er præ-
get af nybyggeri i form af boligblokke 
eller rækkehuse. Her bor mange 
børnefamilier, og en del med anden 
etnisk herkomst. Flere er i beskæfti-
gelse og har en lang videregående 
uddannelse. Samtidig er området 
præget af lave indkomster. Boligbe-
byggelsen består primært af nyopførte 
boligblokke med enkelte rækkehus i 
et grønt miljø.

Bymiljø
Området er meget grønt og inder-
holder fl ere muligheder for sport og 
kultur. Der er ikke byliv i tradionel 
forstand men nogle få butikker i om-
rådet. 

Gyngemosen har dårlig adgang til of-
fentlig transport og ligger lidt afskåret i 
forhold til resten af kommunen.

Parcelhuse 12 (0,8 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

170 (12,0 %)

Etageboliger 1233 (87,1 %)

Øvrige 0 (0,0 %)

I alt 1415

Boligtyper

Ejerlejligheder 296 (12,6 %)

Øvrige ejerboliger 318 (13,5 %)

Privat lejeboliger 928 (39,5 %)

Privat andel 137 (5,8 %)

Almene boliger 364 (15,5 %)

Offentlige 122 (5,2 %)

Øvrige 183 (7,8 %)

I alt 2348

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 21 (1,5 %)

50 - 74 m2 580 (41,0 %)

75 - 99 m2 588 (41,6 %)

100 - 124 m2 140 (9,9 %)

125 - 149 m2 58 (4,1 %)

150 - 174 m2 28 (2,0 %)

175 - m2 0 (0 %)

I alt 1415

Gennemsnitlig 
bolig areal

83,8



Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Et nyt boligområde i et grønt miljø og tæt på 
store naturområder.

Området har en stærk historie ’TV-byen’ at 
bygge videre på.

Området ligger afskåret fra resten af kom-
munen på grund af motorvejen, og er dårligt 
koblet op på byen.

Svært at skabe et nyt boligområde på kan-
ten af kommunen.

1. Bevare det nye området som det er i dag
2. Fortætte med ny mindre skala i området, 
som kontrast til de nye høje blokke.

Udnytte potentialet i de mange børnefamilier 
som bor i området til at skabe (by)liv.

Skabe et nyt blandet boligområde på kanten 
af kommunen.

Få børnefamilierne i området til at blive i 
kommunen.

Flere på overførselsindkomster? Udvikling?

Mulighed 1 Mulighed 2

Etageboliger: Uændrede byggemulig-
heder.

Store grupper af etageboliger: Byg-
gemuligheder udvides, så der gives 
mulighed for en tættere bebyggelse, 
men i en mindre og mere menneskelig 
skala.



Etageboliger

Rækkehuse Kultu
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8. Høje Gladsaxe

Hvem bor her?
Høje Gladsaxe området omfatter den 
almennyttige boligbebyggelse Høje 
Gladsaxe. Bebyggelsen består af 
boligblokke med lejligheder, så der 
fi ndes derfor heller ingen store boliger 
i området. Det er primært børnefa-
milier, hvor mange har anden etnisk 
herkomst, og enlige som bor i områ-
det. Området har lave indkomster, lavt 
beskæftigelsesniveau og få har en 
lang videregående uddannelse.

Bymiljø
Områdets styrke er de store grønne 
friarealer. Området er velforsynet med 
skoler, institutioner, kultur- og idræts-
faciliteter, men rummer kun i mindre 
grad byliv. 

Det er velbetjent med offentlig trans-
port men ligger, med en placering syd 
for erhvervsområdet, en smule afskå-
ret fra resten af kommunen 

Parcelhuse 7 (0,3 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

73 (3,5 %)

Etageboliger 178 (96,1 %)

Øvrige 0 (0,0 %)

I alt 2058

Boligtyper

Ejerlejligheder 0 (0,0 %)

Øvrige ejerboliger 159 (3,8 %)

Privat lejeboliger 37 (0,9 %)

Privat andel 0 (0,0 %)

Almene boliger 3952 (93,9 %)

Offentlige 0 (0,0 %)

Øvrige 59 (1,4 %)

I alt 4207

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 276 (13,4 %)

50 - 74 m2 217 (10,5 %)

75 - 99 m2 1154 (56,1 %)

100 - 124 m2 405 (19,7 %)

125 - 149 m2 2 (0,1 %)

150 - 174 m2 1 (0 %)

175 - m2 3 (0,1 %)

I alt 2058

Gennemsnitlig 
bolig areal

85,6



Store grupper af etageboliger: Byg-
gemuligheder udvides, så der gives 
mulighed for en tættere bebyggelse, 
men i en mindre og mere menneskelig 
skala.

Etageejendomme med 1 værelses boliger 
sammenlægges til etageejendomme med 
2 værelses boliger.

Mulighed 1 Mulighed 2

Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Der er store grønne friarealer tilknyttet 
bebyggelsen. Derudover ligger Høje Glad-
saxe tæt på naturområdet Gyngemosen og 
Utterslev Mose.

Markant byggeri med et stærkt udtryk.

Stort byggeri der mangler menneskelig skala 
og har mange små lejligheder. 

Manglende byliv i et ellers tæt befolket område

Stor frafl ytning præger området?

1. Tilførelse af boliger i mindre skala
2. Sammenlægning af små lejligheder 

Skabe mere byliv og udnytte de grønne 
arealer bedre.

Skabe ejerskab over området og få skabt liv 
på udearealerne. 

Tilføre byliv og få området koblet bedre 
sammen med det resterende Bagsværd. 

Skabe et attraktivt boligområde.



Hvem bor her? 
I Søborg området bor der mange 
børnefamilier i villaer og parcelhuse. 
Området ligger tæt på København og 
appellerer derfor til familier, der øn-
sker at bevare kontakten til storbyen, 
og samtidig have en privat bolig med 
egen have. Generelt er beboerne 
veluddannet, i beskæftigelse og har 
en høj indkomst. 

Parcelhuse

Blandede boliger
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9. Søborg

Bymiljø
Området inderholder ikke store natur-
områder eller handelsliv men har sin 
styrke i at være meget varieret i bebo-
ersammensætning og bebyggelse. 

Det ligger godt placeret i forhold til 
offentlig transport og er koblet godt 
sammen med omkringliggende om-
råder.

Parcelhuse 1785 (30,2 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

834 (14,1 %)

Etageboliger 3285 (55,6 %)

Øvrige 2 (0,0 %)

I alt 5906

Boligtyper

Ejerlejligheder 1090 (8,4 %)

Øvrige ejerboliger 6846 (53,0 %)

Privat lejeboliger 968 (7,5 %)

Privat andel 892 (6,9 %)

Almene boliger 2894 (22,4 %)

Offentlige 51 (0,4 %)

Øvrige 179 (1,4 %)

I alt 12920

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 576 (9,8 %)

50 - 74 m2 1396 (23,6 %)

75 - 99 m2 1851 (31,3 %)

100 - 124 m2 1043 (17,7 %)

125 - 149 m2 531 (9,0 %)

150 - 174 m2 319 (5,4 %)

175 - m2 190 (3,2 %)

I alt 5906

Gennemsnitlig 
bolig areal

92,8

0 - 400 m2 9

400 - 600 m2 132

600 - 800 m2 566

800 - 1000 m2 636

1000 - 1200 m2 205

> 1200 m2 69

Gennemsnitlig 
grundstørelse

838

Grundstørrelser 
for parcelhuse



Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Blandet boligområde med mange forskellige 
boligtyper. Den sydlige del har mange store 
boliggrunde på over 1.000 m2 og 190 boliger 
er over 175 m2

Nærhed til København og Søborg Hovedga-
de. Gammelt kvarter med historie og stærk 
identitet.

En del af området ligger langt fra byliv, natur 
og offentlig transport.

Begrænsede byggemuligheder.

1. Uændrede byggemuligheder
2. Fortætning i højden og i fl aden
3. Opdeling af boliger i to lejligheder

Kvarteret er meget blandet i forvejen, så en 
yderligere variation ved fortætning, vil områ-
det lettere kunne bære sammenlignet med 
fx Bagsværd Sø og Hareskoven området, 
som er meget ensartet i udtryk.

At bevare områdets blandede karakter, og 
fortsat være attraktivt for børnefamilier.

Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  huse i 2 etager.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  dobbelthuse.

Parcelhus- og villaområder: Mulighed 
for  opdeling i to lejligheder.

Parcelhus- og villaområder: Uændrede 
byggemuligheder.



Etageboliger

10. Søborg Hovedgade

Kultu
r o

g 
sp

or
t

Byliv

Natur

Va
ria

tio
n 

i b
eb

yg
gelse

n

Forbindelser og veje

Offentlig transport

Hvem bor her?
Søborg Hovedgade er den ene af 
kommunens hovedgader med tæt by 
og handelsliv. Her består bebyggelsen 
primært af etageejendomme med 
mange enlige beboere. Indkomster 
og beskæftigelseniveau er generelt 
lave og få har en lang videregående 
uddannelse. En del har anden etnisk 
herkomst. 

Bymiljø
Områdets styrke er den gode belig-
genhed i et krydsningspunkt mellem 
letbane og s-togsnettet.

Bebyggelsen er tæt og området rum-
mer pladser og mødesteder. Søborg 
Hovedgade har fl ere steder et godt 
handels- og byliv. Det store potentiale 
for et aktivt og dynamisk byliv er dog 
ikke fuldt udnyttet, og centerområdet 
Buddinge Bymidte mangler karakter. 

Parcelhuse 4 (0,2 %)

Rækkehuse, 
kædehuse og 
dobbelthuse

133 (5,1 %)

Etageboliger 2489 (94,6 %)

Øvrige 6 (0,2 %)

I alt 2632

Boligtyper

Ejerlejligheder 638 (15,6 %)

Øvrige ejerboliger 49 (1,2 %)

Privat lejeboliger 1468 (35,9 %)

Privat andel 1011 (24,7 %)

Almene boliger 712 (17,4 %)

Offentlige 70 (1,7 %)

Øvrige 142 (3,5 %)

I alt 4090

Ejerforhold

Boligareal
Under 50 m2 483 (18,4 %)

50 - 74 m2 1237 (47,0 %)

75 - 99 m2 765 (29,1 %)

100 - 124 m2 116 (4,4 %)

125 - 149 m2 22 (0,8 %)

150 - 174 m2 8 (0,3 %)

175 - m2 1 (0  %)

I alt 2632

Gennemsnitlig 
bolig areal

67,7



Ny bebyggelse med fx boliger langs 
hovedfærdselsårer: Der gives mulig-
hed for etageboliger med størst byg-
ningstyngde langs letbanestrækningen.   

Etageboliger langs hovedgaderne: Byg-
gemuligheder opretholdes og eventuelt 
udvides, så der gives mulighed for ’infi ll’ 
bebyggelser.

Etageejendomme med 1 værelses boliger 
sammenlægges til etageejendomme med 
2 værelses boliger.

Styrker

Muligheder

Svagheder

Udfordringer

Søborg Hovedgade udgør det ene af kom-
munens handelsstrøg med butikker og 
byliv. Området er kendetegnet ved en tæt 
bymæssig bebyggelse langs hovedgaden. 
Området ligger godt i forhold til kollektiv 
trafi k og vejforbindelser.

Uudnyttede potentialer i forhold til et aktivt 
byliv omkring Buddinge Bymidte og Søborg 
Hovedgade. Etagebebyggelsen langs Sø-
borg Hovedgade rummer mange små boli-
ger under 50 m2 og mange enlige beboere.

1. Fortætning langs hovedgaden
2. Fortætning langs den kommende letbane
3. Sammenlægning af små lejligheder. 

Aktivt byliv omkring Buddinge Bymidte.

Området har plads til nybyggeri. En større 
og mere blandet beboersammensætning i 
området kan medvirke til at skabe et mere 
aktivt og dynamisk byliv, hvis de rette ram-
mer skabes. Det kan blive en udfordring 
at iscenesætte det ’at bo i byen’ og skabe 
byliv.

Bevare Søborg Hovedgades varierede 
forløb. Gaden kan også blive ’kedelig’ hvis 
alle huller fyldes ud. Svært at bygge med 
gældende krav til parkerings- og friarealer.

Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3



Fordelingen af boligtyper:

Fordelingen af boligtyper i de 10 boligområder 1.1.2011

Fordelingen af boligtyper i de enkelte byområder viser et billede af, at størstedelen af Glad-
saxes parcelhuse og villaer ligger i områderne Bagsværd Sø og Hareskoven, Bagsværd og 
Søborg. Række-, kæde- og dobbelthuse er primært at fi nde i Bagsværd og Gladsaxe områ-
derne, som i forvejen har en meget blandet boligsammensætning. I Søborg og langs Søborg 
og Bagsværd Hovedgade er der en stor mængde etageboliger, og i områderne Værebro Park 
og Høje Gladsaxe er der udelukkende etageboliger. 

Fordelingen af boligstørrelser:

Fordelingen af boligstørrelser i de 10 boligområder 1.1.2011

Fordelingen af boligstørrelser i de enkelte byområder viser, at Gladsaxes største boliger ligger i 
Bagsværd Sø og Hareskoven med en gennemsnitlig boligstørrelse på 111 m2, Søborg området 
har en gennemsnitlig boligstørrelse på 93 m2, mens områderne Bagsværd og Søborg Hoved-
gade ligger i den anden ene med henholdsvis 65 m2 og 68 m2. 

Boliger i 
alt (Gnm.s 
n. m2)

Under 
50 m2  
(%)

50 - 74 
m2 
(%)

75 - 99 
m2 (%)

100 - 124 
m2 (%)

125 - 149 
m2 (%)

150 - 174 
m2 (%)

175 - m2

(%)

Bagsværd Sø og 
Hareskoven

2452
(111,3 )

479
(19,5)

260
(10,6)

337
(13,7)

392
(16,0)

325
(13,3)

285
(11,6)

374
(15,3)

Værebro park 1345
(73,9)

197
(14,6)

340
(25,3)

743
(55,2)

51
(3,8)

14
(1,0)

0
(0)

0
(0)

Bagsværd 6760
(91,6)

754
(11,2)

1165
(17,2)

2585
(38,2)

51
(3,8)

550
(8,1)

339
(5,0)

214
(3,2)

Gladsaxe 4297
(82,9)

358
(8,3)

1685
(39,2)

1376
(32,0)

470
(10,9)

232
(5,4)

101
(2,4)

75
(1,7)

Mørkhøj 2709
(87,3)

144
(5,3)

887
(32,7)

1021
(37,7)

340
(12,6)

184
(6,8)

98
(3,6)

35
(1,3)

Gyngemosen 1415
(83,8)

21
(1,5)

580
(41,0)

588
(41,6)

140
(9,9)

58
(4,1)

28
(2,0)

0
(0)

Høje Gladsaxe 2058
(85,6)

276
(13,4)

217
(10,5)

1154
(56,1)

405
(19,7)

2
(0,1)

1
(0)

3
(0,1)

Søborg 5906
(92,8)

576
(9,8)

1396
(23,6)

1851
(31,3)

1043
(17,7)

531
(9,0)

319
(5,4)

190
(3,2)

Bagsværd Ho-
vedgade

1805
(64,5)

476
(26,4)

774
(42,9)

396
(21,9)

139
(7,7)

13
(0,7)

3
(0,2)

4
(0,2)

Søborg Hoved-
gade

2632
(67,7)

483
(18,4)

1237
(47,0)

765
(29,1)

116
(4,4)

22
(0,8)

8
(0,3)

1
(0)

I alt 31.379
(86,7)

3764
(12,0)

8541
(27,2)

10816
(34,5)

4249
(13,5)

1931
(6,2)

1182
(3,8)

896
(2,9)

Boliger i alt Parcelhuse (%) Række-, kædde- 
og dobbelthuse 
(%)

Etageboliger (%) Øvrige (%)

Bagsværd Sø og 
Hareskoven

2.452 1.204
(49,1)

381
(15,5)

851
(34,7)

16
(0,7)

Værebro park 1.345 1.345
(100)

1
(0,0)

Bagsværd 6.760 1.977
(29,2)

2.971
(43,9)

1.797
(26,6)

15
(0,2)

Gladsaxe 4.297 892
(20,8)

1.169
(27,2)

2.234
(52,0)

2
(0,0)

Mørkhøj 2.709 866
(32,0)

611
(22,6)

1.232
(45,5)

0
(0,0)

Gyngemosen 1.415 12
(0,8)

170
(12,0)

1.233
(87,1)

0
(0,0)

Høje Gladsaxe 2.058 7
(0,3)

73
(3,5)

1.978
(96,1)

0
(0,0)

Søborg 5.906 1.785
(30,2)

834
(14,1)

3.285
(55,6)

2
(0,0)

Bagsværd Hovedgade 1.805 12
(0,7)

48
(2,7)

1.745
(96,7)

0
(0,0)

Søborg Hovedgade 2.632 4
(0,2)

133
(5,1)

2.489
(94,6)

6
(0,2)

I alt 31.379 6759
(21,5)

6390
(20,4)

18189
(58,0)

41
(0,1)

Fordeling af boligtyper og boligstørrelser



Fordelingen af ejerformer:

Fordelingen af ejerformer i de 10 boligområder 1.1.2011

Fordelingen af ejerformer viser, at Bagsværd Sø og Hareskov er det område med fl est ejerboli-
ger, Bagsværd har næst fl est. Flere områder er lidt blandet, men med en overvægt af ejerboli-
ger, hvorimod Værebro Park og Høje Gladsaxe er rene almennyttige boligbebyggelser.  

Personer 
i alt

Ejerlej-
ligheder 
(%)

Ejerboli-
ger
(%)

Privat 
lejebolig 
(%)

Privat 
andelsbo-
lig (%)

Almen 
bolig (%)

Offentlig 
myndig-
hed (%)

Øvrige
(%)

Bagsværd Sø og 
Hareskoven

4.802 182 
(3,8)

3633 
(75,7)

292 
(6,1)

10 
(0,2)

495 
(10,3)

50 
(1)

140 (2,9)

Værebro park 2.673 2.627 
(98,3)

46 
(1,7)

Bagsværd 13.719 445
(3,2)

8.475
(61,8)

940
(6,9)

80
(0,6)

3.523
(25,7)

31
(0,2)

225
(1,6)

Gladsaxe 8.541 694
(8,1)

3.292
(38,5)

387
(4,5)

514
(6)

3.257
(38,1)

186
(2,2)

211
(2,5)

Mørkhøj 5.732 219
(3,8)

2.703
(47,2)

188
(3,3)

164
(2,9)

2.369
(41,3)

7
(0,1)

82
(1,4)

Gyngemosen 2.348 296
(12,6)

318
(13,5)

928
(39,5)

137
(5,8)

364
(15,5)

122
(5,2)

183
(7,8)

Høje Gladsaxe 4.207 159
(3,8)

37
(0,9)

3.952
(93,9)

59
(1,4)

Søborg 12.920 1.090
(8,4)

6.846
(53)

968
(7,5)

892
(6,9)

2.894
(22,4)

51
(0,4)

179
(1,4)

Bagsværd Ho-
vedgade

2.258 864
(38,3)

58
(2,6)

675
(29,9)

161
(7,1)

405
(17,9)

43
(1,9)

52
(2,3)

Søborg Hoved-
gade

4.090 638
(15,6)

49
(1,2)

1.468
(35,9)

1.011
(24,7)

712
(17,4)

70
(1,7)

142
(3,5)

I alt 61.290 4.428
(7,2)

25.533
(41,7)

5.883
(9,6)

2.969
(4,8)

20.598
(33,6)

560
(0,9)

1.319
(2,2

Fordelingen af grundstørrelser:

Fordelingen af grundstørrelser for parcelhuse 1.1.2011

Fordelingen af grundstørrelser viser, at Bagsværd Sø og Hareskov er det område med de 
største grundstørrelser. Bagsværd, Gladsaxe og Søborg har i gennemsnit en grundstørrelser 
på lidt over 800 m2. Mørkhøj er det område med de mindste grundstørrelser, hvilket skyldes de 
mange små rækkehusbebyggelser i området.  

Gennemsnitlig 
grundstørelse

0 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000 1000 - 1200 > 1200

Bagsværd Sø og 
Hareskoven

1206 2 12 61 142 400 432

Bagsværd 838 3 48 733 738 225 87

Gladsaxe 882 4 19 214 446 122 35

Mørkhøj 649 0 147 566 30 9 2

Søborg 838 9 132 566 636 205 69

Hele kommune 883 18 359 2140 1992 965 625

Fordeling af ejerformer og grundstørrelser



1:40000Målforhold

Indkomst over 600.000 kr

i procent (højeste kategori)

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25



1:40000Målforhold

Andel af anden etnicitet

i procent

0-5

5-10

10-15 

15-20

20-55
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Målforhold 1:40.000

Enlige

Distrikter uden beboere

Enlige i procent
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Målforhold 1:40.000

Enlige med børn

Distrikter uden beboere
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1:40000Målforhold
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Målforhold 1:40.000
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