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Kommuneplantillæggets fremlæggelse og 

vedtagelse

Kommuneplantillægget var fremlagt i off entlig 

høring i perioden 25. januar 2011 – 22. marts 

2011. Fremlæggelsen gav anledning til 12 til-

kendegivelser. Byrådet vedtog den 11. maj 2011 

kommuneplantillægget endeligt med 5 ændringer 

og tilføjelser til tillæggets visioner for bymidten.  

Ændringen af rammebestemmelsen blev opret-

holdt uden ændringer. Den endelige vedtagelse 

blev off entligt bekendtgjort 31. maj 2011.

Endvidere vedtog Byrådet en række beslutninger, 

der skal lægges til grund for den videre planlæg-

ning af Bagsværd Bymidte.

 Bebyggelse ud for Buegården:

Naboer til en kommende bebyggelse med bu-• 

tikker, erhverv og boliger ud for Buegården skal 

inddrages tidligt i processen i forbindelse med 

udarbejdelse af en lokalplan for en kommende 

bebyggelse.

 Udbygning i området mellem Bagsværd 

 Hovedgade og Bagsværddal:

Omfanget af tagparkering skal begrænses, og • 

parkering på parkeringsdæk skal så vidt muligt 

søges undgået.

Der skal fortsat være mulighed for varelevering • 

og afhentning af returemballage fra Bagsværd-

dal, og trafi kbetjening af området skal i øvrigt 

opretholdes fra Bagsværd Hovedgade.

Nedrivning af boligbebyggelse med facade • 

mod Bagsværddal forudsætter, at der etableres 

ny facadebebyggelse langs vejen.

 Trafi kafvikling og parkeringsforhold på 

 Bagsværd Hovedgade  

I forbindelse med et kommende omprofi le-• 

ringsprojekt på den nordlige del af Bagsværd 

Hovedgade skal der tages stilling til, om antal-

let af parkeringspladser langs denne del af 

hovedgaden skal øges.
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I Kommuneplan 2009 er det besluttet at give mulighed 

for en udbygning med yderligere 17.500 m² butiks-

areal i Bagsværd Bymidte, inklusiv Bagsværd Bypark, 

så det samlede butiksareal kan nå op på 33.500 m². 

Der er tale om en markant udbygning, som mere end 

fordobler butiksarealet.

Baggrunden for beslutningen er en analyse af detail-

handelen i kommunen udarbejdet af konsulentfi rmaet 

ICP A/S i december 2008. Analysen peger på, at man 

bør sikre Bagsværd Bymidte som centerområde ved 

at give mulighed for yderligere butiksareal. Bagsværds 

borgere køber i dag i stort omfang deres udvalgsva-

rer uden for kommunen, blandt andet i Lyngby og 

København. I forbindelse med et mål om at Bagsværds 

borgere kan købe 75 % af deres udvalgsvarer lokalt 

peger analysen på, at det vil være hensigtsmæssigt at 

placere en stor dagligvarebutik i bymidten.

I forbindelse med helhedsplanen for Bagsværd Bypark 

er der givet mulighed for, at 5.000 m² af den samlede 

udbygningsramme for bymidten på 17.500 m² kan pla-

ceres i det nye bykvarter. Der resterer således 12.500 

m² af rammen, som kan placeres i den centrale del af 

bymidten.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Bagsværd Bymidte 

behandler den centrale del af bymidten, og hvordan 

der kan ske en butiksudbygning her. 

Kommuneplantillægget består af: 

En vision for bymidten i 2025 med 1. 

angivelse af, hvad kommunen vil 

gøre for at udbygge og forbedre 

bymidten

Udpegning af rammeområder, hvor 2. 

der skal ske ændringer i bestemmel-

serne for områdets anvendelse og 

bebyggelse m.v.

Rammebestemmelser for de udpe-3. 

gede enkeltområder

En miljøvurdering af kommuneplan-4. 

tillægget
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Indledning
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Visionen beskriver, hvordan Bagsværd Bymidte skal 

fungere og kunne opleves, når Byrådets mål for og 

ønsker om forbedringer er gennemført. 

Det er Byrådets overordnede mål for bymidten:

at styrke Bagsværd Bymidte som centerområde og  

indkøbssted for borgerne i Bagsværd så det i højere 

grad bliver muligt at handle lokalt,

at udvikle Bagsværd Hovedgade til bymidtens  

hovedstrøg og forstærke karakteren af en bymæssig 

handelsgade,

at sikre en levende bymidte med boliger, så der også  

er liv i bymidten, når butikkerne er lukket, 

at udvikle bymidten som mødested og ramme om et  

aktivt, rekreativt byliv, 

at bymidtens udvikling understøtter udviklingen  

af det ny bykvarter Bagsværd Bypark og herunder 

sikrer en attraktiv forbindelse fra Bagsværd Station 

gennem bymidten til det kommende hovedstrøg i 

Bagsværd Bypark. 

Bymidten er i visionen defi neret som rammeområ-

derne 2.C.1 – 2.C.8. Rammeområde 2.C.9 i Kom-

muneplan 2009 er omfattet af helhedsplanen for 

Bagsværd Bypark med det tilhørende kommuneplan-

tillæg, og indgår derfor ikke i visionen.

Bagsværd Skole, Bagsværd Hovedgade 151 fl ytter 

i august 2013 til en ny skolebygning på Bagsværd 

Hovedgade 62 ved Bagsværd Stadion. Skolen på Bag-

sværd Hovedgade 115 grænser direkte op til bymid-

ten. Anvendelsen af skolens areal og bygninger efter 

2013 er uafklaret. Såfremt området skal anvendes til 

andre formål end undervisning, skal der gennemføres 

en planlægning for området med indkaldelse af forslag 

og ideer.  

Det er i visionen forudsat, at skolen ikke vil komme til 

at indeholde butikker. 

Bymidten oktober 2010

Vision for bymidten
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Vision 2025 for bymidten som 
centerområde

Det ønsker Byrådet:

Bagsværd Bymidte skal i 2025 være det naturlige ind-

købssted for borgerne i Bagsværd området. Antallet 

af nye butikker og vareudbuddet er vokset, og bymid-

tens butiksareal er omtrent fordoblet set i forhold til 

situationen i 2010. 

Bymidten er i 2025 blevet stedet, hvor Bagsværds 

borgere køber ikke bare deres dagligvarer, men også 

i langt højere grad udvalgsvarer som tøj og sko og 

boligtekstiler. Hvor det tidligere var nødvendigt for 

borgerne at tage til Lyngby eller København for at 

købe visse varemærker, er det nu muligt og naturligt i 

langt højere grad at købe dem lokalt.

Bagsværd Hovedgade er butiksmæssigt blevet et sam-

menhængende indkøbsstrøg på strækningen fra Ro-

tunden til Kørom. Der er skabt en indkøbsgade, hvor 

butikkerne ligger i forlængelse af hinanden på begge 

sider af gaden uden at være afbrudt af parkeringsplad-

ser.   Nye butikker og tiltrækning af fl ere kunder har 

startet  en positiv spiral og medført, at der er kommet 

aktivitet og nyt liv i de butikker i bymidten, der tidli-

gere enten skrantede eller stod tomme. 

Bymidten er i 2025 også blevet Bagsværds ”sund-

hedscenter” med apotek og fi tnesscenter. Lægehus og 

speciallæger holder til på 1.sal oven over butikkerne. 

Flere boliger er i 2025 med til at sikre en bymidte, 

der også er levende uden for butikkernes åbningstid. 

Bymidtens boliger er især blevet attraktive for familier 

uden børn, som lægger vægt på nærhed til butikkerne 

og den gode kollektive trafi kbetjening og nærheden til 

Bagsværd Sø.

Vadstru
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Butikker i bymidten
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 Det vil Byrådet gøre:

For at realisere visionen om et styrket centerom-

råde skal kommuneplantillægget og kommende lo-

kalplaner for Bagsværd Bymidte give mulighed for 

en tættere bebyggelse lang Bagsværd Hovedgade, 

så der kan opføres ca. 2.000 m²nyt butiksareal på 

Bagsværd Hovedgade ved Buegården og ca. 9.000 

m² butiksareral mere på den modsatte side af 

hovedgaden ved højhuset. I butiksbebyggelsen ved 

højhuset skal der være mulighed for at etablere 

en dagligvarebutik på 3.500 m² til erstatning for 

Superbrugsen, der i dag har en størrelse på ca. 

1.600 m². 

Over butiksetagen skal de kommende lokalplaner 

fastsætte, at der på 1. sal bliver mulighed for ind-

retning af kontorprægede liberale erhverv, klinik-

ker m.m. Kommende lokalplaner skal endvidere 

give mulighed for nye etageboliger i bebyggelsen 

langs Bagsværd Hovedgade, og Bagsværddal skal 

bevares som boliggade med lav etageboligbebyg-

gelse.   

foto af 1. 
udbygningssted

Parkeringspladsen ved SuperBrugsen
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fastholder bymidten som et blandet byområde, hvor 

der også er liv uden for butikkernes åbningstid. 

Bagsværd Hovedgade er i 2025 blevet en sammen-

hængende butiksgade, og højhusene opleves ikke læn-

gere dominerede i gadebilledet. Hovedgaden er blevet 

ombygget, så der er skabt bedre krydsningsmulighe-

der og forbindelse mellem butikker på tværs af gaden.

De åbne og forblæste parkeringsarealer på begge sider 

af højhuset er i 2025 erstattet af butiksbebyggelse med 

facader, der åbner sig ud mod hovedgaden. Også ud 

for Buegården er der kommet ny bebyggelse i 4 etager 

med butikker i stueetagen, som er med til at skabe en 

mere veldefi neret bygade. Den ny bebyggelse er ud-

formet, så det er behageligt at færdes langs Bagsværd 

Hovedgade som fodgænger, fordi man ikke længere 

bliver generet af turbulens fra højhusene.

Flere træer på og langs hovedgaden og Bindeleddet 

har i 2025 skabt en grøn bymidte, hvor biltrafi kken 

opleves mindre visuelt dominerende. Også beplant-

ning på facader og grønne tage på nybyggeri er med 

til, at bymidten er et behageligt sted at opholde sig, 

både som fodgænger og som beboer i højhusene. 

Vision 2025 for byrum og byliv i 
bymidten

Det ønsker Byrådet:

 

Bagsværd Bymidte skal i 2025 ud over butikker også 

tilbyde et bredt udbud af mødesteder. Restauranter 

og cafeer skal sammen med Bibliografen skabe liv i 

bymidten også uden for butikkernes åbningstid. Bag-

sværd Bymidte skal i 2025 være stedet, hvor de ansatte 

i Bagsværd Bypark og hos Novo Nordisk og Novozy-

mes mødes på cafeer og restauranter efter arbejdstid. 

Bagsværd Torv og År 2000 pladsen er i 2025 de 

centrale, bilfri mødesteder i bymidten, som danner 

ramme om større arrangementer og anvendes til 

udendørs servering i tilknytning til cafeer og restau-

ranter. Ud over de to centrale pladser er der kommet 

nye mindre pladser ved Bagsværd Hovedgade, som 

indbyder til at tage en pause og nyde en forfriskning 

eller et let måltid. 

Bymidten er i 2025 et efterspurgt sted at bo på grund 

af gode indkøbsmuligheder, nærheden til Bagsværd 

Sø og den gode kollektive trafi kbetjening. Nye boliger 

i bymidten udnytter den attraktive beliggenhed og 

Mulig udformning af en ny plads ved Bibliografen
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Butikkerne skal have åbne facader mod hoved-

gaden, og der skal være adgang til butikkerne fra 

hovedgaden. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres 

som gadehuse i 3 - 4 etager. 

Byrådet vil stille krav om, at bebyggelsen udformes 

så turbulensproblemerne reduceres væsentligt eller 

helt fj ernes, når man færdes som fodgænger langs 

hovedgaden.

Byrådet vil i lokalplanlægningen stille krav om, 

at nybyggeri i bymidten får grønne tage, som kan 

tilbageholde regnvand og samtidig være en grøn 

udsigt for beboerne i de to højhuse. 

Byrådet vil indgå i dialog med kommende bygher-

rer om at opnå arkitektonisk kvalitet i nybygge-

riet. I kommende lokalplaner i bymidten skal der 

indarbejdes krav til nybyggeriets udformning og 

materialevalg, som understøtter, at der opnås ar-

kitektonisk og byrumsmæssig kvalitet. Byrådet vil 

i forbindelse med renoveringer af gade- og byrum 

forfølge det samme mål.

Det vil Byrådet gøre:

Byrådet vil undersøge, hvordan Bagsværd Torv 

kan forskønnes og styrkes som centralt møde-

sted med udendørs servering og med forbedrede 

rammer om arrangementer. Virksomheder og 

beboere i bebyggelsen ved torvet inddrages i 

undersøgelsen.

Byrådet støtter, at indretningen af År 2000 plad-

sen ændres, så pladsen i højere grad får mulighed 

for fl eksibel anvendelse i forbindelse med aktivite-

ter og underholdning, samt at pladsen forskønnes 

med mere grønt.

Byrådet vil arbejde for, at der etableres mindre 

pladsdannelser ved Kørom, ved Bibliografen og 

ved nybyggeri på arealet foran Superbrugsen.

Byrådet vil i lokalplanlægningen kræve, at bebyg-

gelse på Bagsværd Hovedgade ved Buegården og 

ved højhuset på den modsatte side af gaden ud-

formes med butiksetagen placeret langs fortovet. 

Mulig udformning af en ny bebyggelse ved Buegården
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Vision 2025 for trafi k i bymidten

Det ønsker Byrådet:

Selv om der i 2025 er kommet fl ere biler på Bagsværd 

Hovedgade og i krydset mellem hovedgaden og Vad-

strupvej/Bindeleddet, opleves bymidten nu som en 

butiksgade og ikke som en  trafi kvej. Biltrafi kken af-

vikles i 2025 i højere grad på indkøbsgadens betingel-

ser, og træplantning langs hovedgaden har medført, at 

den virker smallere. Træplantning i midterrabatterne 

på Vadstrupvej og Bindeleddet danner i 2025 en grøn 

forbindelse fra Bagsværd Sø via bymidten og frem til 

Bagsværd Bypark. Samtidig er det i 2025 gjort lettere 

at krydse hovedgaden.

Parkering sker i 2025 bag randbebyggelsen mod ho-

vedgaden, hovedsagelig i parkeringshus eller parke-

ringskælder. Adgang til parkeringen sker fortsat fra 

Bagsværd Hovedgade. 

Det grønne hovedstrøg i Bagsværd Bypark er i 2025 

forbundet med bymidten, og Bagsværddal er blevet 

hovedforbindelsen for fodgængere og cyklister mellem 

det ny bykvarter og Bagsværd Station. Bagsværddal er 

fortsat i 2025 en fredelig boliggade, som er friholdt for 

biltrafi k til bymidtens parkeringsanlæg. Den nuvæ-

rende stiforbindelse fra hovedgaden til Bagsværddal 

er erstattet af et levende fodgængerstrøg med publi-

kumsorienterede funktioner og er blevet en attraktiv 

forbindelse mellem Bagsværd Bypark og bymidtens 

butiksmæssige tyngdepunkt.

År 2000 Pladsen set fra Vadstrupvej
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Det vil Byrådet gøre:

Byrådet vil i lokalplanlægningen kræve, at parke-

ringsanlæg til kommende nybyggeri fortrinsvis 

placeres i konstruktion (parkeringskælder/parke-

ringshus), og at terrænparkering helt overvejende 

placeres bag bebyggelsen langs hovedgaden.

Byrådet vil medvirke til, at Bagsværd Hovedgade 

bliver ombygget, så bilernes hastighed bliver 

nedsat, og der bliver skabt bedre muligheder for 

at krydse gaden. 

Byrådet vil sørge for, at der kommer fl ere træer 

langs Bagsværd Hovedgade og på Vadstrupvej og 

Bindeleddet. Som grundlag for træplantninger på 

Bagsværd Hovedgade udarbejder kommunen i 

2012 en samlet plan, der skal gennemføres i etaper 

over en årrække.  

Trafi k- og parkeringsarealer i bymidten i dag
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Område 2 C. 1, Bagsværd Bymidte, nord 

Områdets rammebestemmelser skal ændres, så der 

bliver mulighed for en udbygning med i alt 7.100 m² 

etageareal, heraf 2.400 m² butiksareal. Butiksarealet 

kan etableres ved overdækning af ”Den røde Plads”, og 

i et nybyggeri ved Bagsværd Hovedgade ud for Bue-

gården, som indeholder en erhvervsetage og 2 etager 

med boliger.

Område 2.C.2, Bindeleddet syd

De nuværende rammebestemmelser giver mulighed 

for en udbygning med yderligere 1.500 m² etageareal. 

Udbygningsmuligheden er uaktuel i forhold til den 

ønskede butiksudbygning i bymidten og bør derfor 

udgå af planlægningen.

Område 2.C.3, Promenaden 

Det anses ikke for realistisk eller ønskeligt at foretage 

en udbygning i området, og de nuværende rammebe-

stemmelser opretholdes uændret, da der ikke mulig-

hed for en udbygning i området.

Område 2.C.4, Bagsværd Bymidte syd  

Områdets rammebestemmelser skal ændres, så der 

bliver mulighed for en udbygning med i alt 12.000 m² 

etageareal.

Udvidelsen med de 10.000 m² placeres for foden af 

højhuset på de nuværende parkeringspladser, udfor-

met som en randbebyggelse mod Bagsværd Hoved-

gade med boliger og erhverv i de overliggende etager. 

Der bliver mulighed for at bygge og indrette yderli-

gere 7.800 m² butiksareal. Trafi kbetjening af den ny 

bebyggelse med tilhørende parkeringsareal skal ske fra 

Bagsværd Hovedgade.

Bagsværddal skal opretholdes som boliggade med 

facadebebyggelse af etageboliger. Gaden skal være den 

primære forbindelse for fodgængere og cyklister mel-

lem Bagsværd Bypark og bymidtens hovedstrøg langs 

Bagsværd Hovedgade.

Langs Krogshøjvej skal der endvidere være mulig-

hed for at opføre op til 2.000 m² erhvervsbebyggelse 

i maksimalt 3 etager, som danner afgrænsning mod 

Krogshøjvej og spiller sammen med den kommende 

bebyggelse i Bagsværd Bypark på den modsatte side af 

vejen.  

Område 2.C.5, Pinievej

Der er ikke mulighed for at indrette eller placere mere 

butiksareal i randbebyggelsen mod Bagsværd Ho-

vedgade. De eksisterende rammebestemmelser bliver 

derfor opretholdt uden ændringer. Udnyttelse af en 

fremtidig byggemulighed på den sydligste del af Pi-

nievej skal indgå i sammenhæng med afklaring af den 

fremtidige anvendelse af Bagsværd Skoles areal.

Område 2.C.6, Bagsværd Torv

Nuværende rammebestemmelser, som er fastlagt i til-

læg 3 til Kommuneplan 2009 og udmøntet i lokalplan 

192 i 2009, bliver fastholdt uændret.

Område 2.C.7, Kør Om 

Nuværende rammebestemmelser, som er fastlagt i til-

læg 3 til Kommuneplan 2009 og udmøntet i lokalplan 

192 i 2009, bliver fastholdt uændret.

Område 2.C.8, Vadstrupvej/Bagsværd Hovedgade

Der er ikke plads til, at butikkerne langs Bagsværd 

Hovedgade udvides. For at markere ankomsten til by-

midten bør der være mulighed for at opføre yderligere 

1.500 m² erhvervsbyggeri i en bygning i 3 etager langs 

Vadstrupvej.

Vurdering af de nuværende 
rammebestemmelser
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2C7

2C5
2C8

2C6

2C2

2C1

2C4

2C3

Rammeområder i bymidten
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I medfør af § 23c i lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 

af 24.09.2009) har Byrådet den 12.01.2011 vedtaget dette forslag 

til ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen.

Rammeændringerne vedrører område 2.C1, 2.C.2, 2.C.4 og 2.C.8   

 

Hidtidige rammer 

Enkeltområde nr. 2.C.1

Betegnelse Bagsværd Bymidte, nord 

Områdets anvendelse Bymidte

Maks. antal etager 4/ 1

Andet Området må bebygges med 
yderligere 5.000 m² etageareal

Forslag til nye rammer

Enkeltområde 2.C.1

Betegnelse Bagsværd Bymidte, nord

Områdets anvendelse Bycenter med butikker, boliger og 
erhverv 

Max yderligere bebyggelse Max. yderligere7.100 m² etageareal 
heraf max. 2.400 m² butiksareal 

Max.antal etager 4

Andet Parkering fortrinsvis i konstruktion
Butikker skal have adgang fra og åbne 
sig mod Bagsværd Hovedgade  

2C1

Rammeområde 2.C.1

 
Hidtidige rammer

Enkeltområde nr. 2.C.2

Betegnelse  Bindeleddet syd 

Områdets anvendelse Bymidte

Max. antal etager 4

Andet  Området må bebygges med 
yderligere 1.500 m² etageareal

Forslag til nye rammer

Enkeltområde nr. 2.C.2

Betegnelse  Bindeleddet syd 

Områdets anvendelse Bycenter med butikker, boliger 
og erhverv

Max. antal etager 4

2C2

Rammeområde 2.C.2

Forslag til ændrede 
rammebestemmelser
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Hidtidige rammer

Enkeltområde nr.   2.C.8

Betegnelse     Vadstrupvej/Bagsværd Hovedgade

Områdets anvendelse   Bymidte

Max. antal etager    3½

Andet    Max husdybde 12 m

Forslag til nye rammer

Enkeltområde nr.  2.C.8

Betegnelse    Vadstrupvej/Bagsværd Hovedgade

Områdets anvendelse   Bycenter med butikker, boliger og er-
hverv

Max yderligere bebyggelse  1.500 m² etageareal langs Vadstrupvej  

Max. antal etager    3

Andet    Max. husdybde langs Bagsværd Ho-
vedgade 12 m

2C8

Rammeområde 2.C.8

Hidtidige rammer

Enkeltområde nr. 2.C.4

Betegnelse Bagsværd Bymidte, syd

Områdets anvendelse Bymidte 

Max. antal etager 4

Andet Området må bebygges med yderlige-
re 5.000 m² etageareal

Forslag til nye rammer

Enkeltområde nr. 2.C.4

Betegnelse Bagsværd Bymidte, syd

Områdets anvendelse Bycenter med butikker, boliger og er-
hverv

Max. antal etager 4 

Max yderligere bebyggelse: 

Max. yderligere 10.000 m² etageareal med vejadgang fra Bagsværd 
Hovedgade, heraf max. yderligere 7.800 m² butiksareal. Mulighed 
for dagligvarebutik på max. 3.500 m².      

Max yderligere 2.000 m² etageareal langs Krogshøjvej i max. 3 eta-
ger.

Andet:  

Butikker skal have adgang fra og åbne sig mod Bagsværd Hovedgade. 

Centerbebyggelsen skal trafi kbetjenes fra Bagsværd Hovedgade og 
parkering skal fortrinsvis indrettes i konstruktion.

Bagsværddal opretholdes som boliggade og hovedforbindelse fra 
Bagsærd Bypark til Bagsværd Hovedgade og Bagsværd Station.

Rammeområde 2.C.4

2C4
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Resumé

Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 fastlægger rammerne 

for udbygningen af Bagsværd Bymidte med yderligere 

ca. 17.000 m² etageareal placeret i to områder langs 

den sydlige del af Bagsværd Hovedgade.

I området ved Buegården giver kommuneplantil-

lægget mulighed for placering af yderligere 7.100 m² 

etagereal, heraf 2.400 m² butiksareal. I området ved 

højhuset på den modsatte side af Bagsværd Hoved-

gade giver kommuneplantillægget mulighed for en 

udbygning med yderligere 10.000 m² etageareal, heraf 

7.800 m² butiksareal. Kommuneplantillægget giver 

mulighed for, at Super Brugsen på ca. 1.600 m² kan 

erstattes af et supermarked 3.500 m². 

Der er foretaget en miljøvurdering, som belyser de 

trafi kale konsekvenser af udbygningen med butikker, 

serviceerhverv og boliger. Det er forudsat, at vejad-

gang til butiksudbygningen i bymidten skal ske fra 

Bagsværd Hovedgade.  

Miljøvurderingen viser, at den planlagte udbygning i 

bymidten vil resultere i en øget trafi kmængde. Trafi k-

ken på Bagsværd Hovedgade nord for krydset med 

Vadstrupvej og Bindeleddet vil stige med 11%- 13%. 

På hovedgaden syd for krydset vil trafi kken stige med 

11% – 15%. Trafi kken på Vadstrupvej vil stige med 5% 

og på Bindeleddet vil trafi kken stige med 3%. 

Den øgede trafi k på Bagsværd Hovedgade vurde-

res at kunne afvikles på det eksisterende vejanlæg. 

Trafi kanalysen af konsekvenserne af udbygningen af 

Bagsværd Park og den forventede udbygning af Novo 

og Novozymes viser, at den øgede trafi k fra denne ud-

bygning ikke i væsentligt omfang vil belaste Bagsværd 

Bymidte. Det skyldes, at trafi kken til Bagsværd Bypark 

og Bagsværd Erhvervskvarter hovedsagelig kommer 

fra Hillerødmotorvejen og benytter Vadstrupvej som 

adgangsvej.

Trafi kanalysen viser endvidere, at der kan forventes 

en lidt langsommere, men acceptabel trafi kafvikling 

på hovedgaden i myldretiden om eftermiddagen, når 
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Figur 1

Miljøvurdering af Tillæg 1 til 
Kommuneplan 2009
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udarbejdes en miljøvurdering, som omfatter: 

trafi kale konsekvenser af den planlagte udbygning  

støjbelastning fra den øgede trafi k 

barrierevirkning fra den øgede trafi k 

Trafi kale konsekvenser af den planlagte udbygning 

Gladsaxe Kommune har som grundlag for vurderin-

gen af de trafi kale konsekvenser ladet rådgivnings-

fi rmaet Via-Trafi k udarbejde en beregning af den 

mertrafi k, den planlagte udbygning vil medføre på 

vejnettet i bymidten. Beregningen medtager både 

den udbygning i område 2.C.1 og 2.C.4 ved Bagsværd 

Hovedgade syd for Vadstrupvej/Bindeleddet, som er 

indeholdt i tillæg 1 til Kommuneplan 2009 og den 

forøgelse af butiksarealet område 2.C.6 og 2.C.7, der 

er indeholdt i lokalplan 192 for området. Det er forud-

sat, at vejadgang til den udvidede butiksbebyggelse i 

område 2.C.4 vil ske fra Bagsværd Hovedgade. 

Den fremtidige mertrafi k er herefter beregnet på bag-

grund af turrater, det vil sige erfaringstal for, hvor me-

get trafi k forskellige arealanvendelser giver anledning 

til. Beregningen af mertrafi kken bygger endvidere på 

forudsætninger om trafi kkens fordeling på vejnettet 

og en antagelse om, at 20% af den genererede, ny trafi k 

i forvejen kører på Bagsværd Hovedgade. Resultatet af 

beregningerne fremgår af tabellerne nedenfor. 

 
Snit Betegnelse HDT Spidstimetrafik 
A Bagsværd Hovedgade N ved projektgrænsen 1.205 140 
B Bagsværd Hovedgade N 1.410 160 
C Bindeledet 310 37 
D Vadstrupvej 570 70 
E Bagsværd Hovedgade S 1.980 230 
F Bagsværd Hovedgade ved projektgrænsen 1.380 160 

Tabel 8: Forventet mertrafik i begge retninger tilsammen i de pågældende snit som 
følge af realisering af Bagsværd Bymidte Nord og Syd. 

 

Betegnelse 
ÅDT 
Før 

ÅDT 
Mertrafik 

ÅDT 
Efter 

Forskel 
(%) 

Bagsværd Hovedgade N ved projektgrænsen 10.800 1.205 12.005 11 
Bagsværd Hovedgade N 10.800 1.410 12.210 13 
Bindeledet 11.000 310 11.310 3 
Vadstrupvej 11.300 570 11.870 5 
Bagsværd Hovedgade S 12.900 1.980 14.880 15 
Bagsværd Hovedgade ved projektgrænsen 12.900 1.380 14.280 11 

Tabel 9: Årsdøgntrafikken før og efter realisering af projekterne i de pågældende snit. 
 

udbygningen i bymidten er gennemført. En optimal 

trafi kafvikling forudsætter dog, at der gennemføres 

signalreguleringer og ombygning af krydset ved Bue-

gården og indkørslen til parkeringsarealet foran Super 

Brugsen. 

Støjbelastning fra den nuværende trafi k på Bagsværd 

Hovedgade på 11.000 - 13.000 biler i døgnet giver al-

lerede i dag anledning til en støjbelastning, der ligger 

væsentligt over den anbefalede støjgrænse for boliger. 

Ved planlægning af nye boliger som randbebyggelse 

langs Bagsværd Hovedgade skal der derfor tages højde 

for støjbelastningen. Den øgede trafi k vurderes kun at 

resultere i en forøgelse af støjbelastningen, som næppe 

er hørbar. Den øgede trafi k vil derfor ikke medføre 

væsentlige støjgener for eksisterende boliger i bymid-

ten. 

Den nuværende trafi k på Bagsværd Hovedgade 

betyder, at det er vanskeligt at bevæge sig mellem 

butikkerne på tværs af gaden. En øget trafi k og fl ere 

butikker langs gaden vil øge behovet for bedre kryds-

ningsmuligheder. Dette skal afklares nærmere i den 

videre detaljerede planlægning.

Miljøvurdering

Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af Til-

læg 1 til Kommuneplan 2009, som viser, at der bør 
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Den forventede øgede årsdøgntrafi k på de undersøgte 

snit i bymidten er vist på fi gur 2.

Som det fremgår af beregningerne resulterer den 

planlagte udbygning i bymidten i en øget trafi k-

mængde. Trafi kken på den nordlige del af Bagsværd 

Hovedgade vil stige med 11 % - 13 %, mens trafi kstig-

ningen på den sydlige del af hovedgaden vil blive på 

11 % – 15 %. Trafi kken på Vadstrupvej vil stige med 5 

%, og på Bindeleddet vil trafi kken stige med 3 %.

Den øgede trafi k på Bagsværd Hovedgade vurde-

res at kunne afvikles på det eksisterende vejanlæg. 

Trafi kanalysen af konsekvenserne af udbygningen af 

Bagsværd Park og den forventede udbygning af Novo 

og Novozymes viser, at den øgede trafi k fra denne ud-

bygning ikke i væsentligt omfang vil belaste Bagsværd 

Bymidte. Det skyldes, at trafi kken til Bagsværd Bypark 

og Bagsværd Erhvervskvarter hovedsagelig kommer 

fra Hillerødmotorvejen og benytter Vadstrupvej som 

adgangsvej.

Trafi kanalysen viser endvidere, at der kan forventes 

en lidt langsommere, men acceptabel trafi kafvikling 

på hovedgaden i myldretiden om eftermiddagen, når 

udbygningen i bymidten er gennemført. En optimal 

trafi kafvikling forudsætter dog, at der gennemføres 

signalreguleringer og ombygning af krydset ved Bue-

gården og indkørslen til parkeringsarealet foran Super 

Brugsen.   

Støjbelastning fra den øgede trafi k

Den nuværende trafi k på vejene i Bagsværd Bymidte 

ligger i intervallet ca.11.000 til ca. 13.000 biler i døg-

net, størst på den sydlige del af Bagsværd Hovedgade. 

Støjbelastningen på facaderne i randbebyggelsen langs 

den sydlige del af Bagsværd Hovedgade, hvor der i dag 

kører 12.900 biler i døgnet er beregnet til 68 dB(A). 

Dette skal ses i forhold til Miljøstyrelsens grænseværdi 

for støjbelastning af boliger på 58 dB(A). Den aktu-

elle støjbelastning vil opleves som værende mere end 

dobbelt så høj, som grænseværdien. På samme sted 

på Bagsværd Hovedgade er der beregnet en fremtidig 

trafi k på 14.900 biler i døgnet svarende til en stigning 

på 15 %.

Ifølge Vejdirektoratets publikation fra 1998 ”Vejtrafi k 

Figur 2
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og støj – en introduktion” vil en stigning i trafi kmæng-

den på 10% øge støjbelastningen med 0,5 dB(A) og en 

stigning i trafi kken på 20% vil medføre en forøgelse på 

1 dB(A).

Den maksimale forøgelse af støjbelastningen, som 

følge af den planlagte udbygning, vil derfor på den 

mest støjbelastede strækning på Bagsværd Hoved-

gade ligge i intervallet 0,5 –1 dB(A). En stigning på 1 

dB(A) vil i sig selv næppe kunne opleves som hørbar. 

Støjgenerne i eksisterende bebyggelse langs Bagsværd 

Hovedgade vil derfor ikke opleves som mærkbart 

større som følge af den forøgede trafi k, og den øgede 

trafi k udgør således ikke et væsentligt problem i denne 

sammenhæng.

Ved placeringen af nye boliger langs Bagsværd Hoved-

agde skal der i planlægningen tages højde for støj-

belastningen, så der sikres udendørs opholdsarealer, 

hvor støjbelastningen ikke overstiger grænseværdien 

på 58 dB(A).

Barrierevirkning fra den øgede trafi k

Allerede den eksisterende trafi k giver anledning til 

en betydelig barrierevirkning, som gør det vanskeligt 

for fodgængere at bevæge sig mellem butikkerne på 

tværs af gaden. Den øgede trafi k som følge af butiks-

udbygningen vil resultere i en øget trafi k på Bagsværd 

Hovedgade, som yderligere forstærker barrierevirk-

ningen. 

Der er derfor behov for at sikre bedre krydsningsmu-

lighed for fodgængere, som gør det lettere og mere 

trygt at bevæge sig mellem butikkerne på tværs af 

Bagsværd Hovedgade. 

Der skal arbejdes videre med problemstillingen i sam-

menhæng med den detaljerede planlægning af kom-

mende nybyggeri og og en omprofi lering af hovedga-

den med fl ere træer.

I forbindelse med kommende ændringer på Bagsværd 

Hovedgade i forbindelse med nyt butiksbyggeri skal 

der derfor også tages højde for, at det bliver sikrere og 

mere trygt at krydse  Bagsværd Hovedgade, når man 

som fodgænger har ærinde i butikker på begge sider af 

indkøbsgaden.

Forslag til overvågningsprogram

Trafi kken i bymidten skal vurderes løbende også for at 

registrere ændringer i trafi kbelastningen som følge af 

den fremtidige omdannelse i Bagsværd Bypark og ud-

vikling i Bagsværd Erhvervskvarter i øvrigt. I forbin-

delse med fremtidige projekter for udbygning med bu-

tikker i bymidten, vil der i forbindelse med lokalplaner 

blive stillet krav om trafi kanalyser. Trafi kanalyserne 

kan danne baggrund for at indgå frivillige udbygnings-

aftaler om hel eller delvis medfi nansiering fra bygher-

ren af de nødvendige ændringer på vejnettet. 

0-alternativet

Kommuneplan 2009 fastlægger en samlet ramme for 

udbygning med butiksbyggeri i Bagsværd Bymidte på 

17.500 m². Heraf er de 2.300 m² butiksareal allerede 

disponeret til omdannelse og udvidelse på Bagsværd 

Torv og langs Bagsværd Hovedgade mellem Kørom og 

Hesteskoen i lokalplan 192 med tilhørende Tillæg 3 til 

Kommuneplan 2009. Yderligere 5.000 m² er dispone-

ret til butiksbyggeri i Bagsværd Bypark i Tillæg 6 til 

Kommuneplan 2009.  

Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 fastlægger fordelin-

gen af de udisponerede ca. 10.000 m² butiksbyggeri i 

Bagsværd Bymidte.

Idet der ikke kan peges på andre og mere hensigts-

mæssige placeringer end foreslået må 0-alternativet 

logisk set være at undlade at udnytte mulighederne for 

yderligere udbygning i bymidten med ca. 10.000 m² 

butiksbyggeri – et byggeri der hovedsagelig skal styrke 

udbuddet af udvalgsvarer.

Opgives udbygningen vil borgerne i Bagsværd fortsat 

overvejende lægge deres indkøb i Lyngby Bymidte, 

som det fremgår af den analyse rådgivningsfi rmaet 

ICP A/S har udarbejdet for kommunen. (Gladsaxe 

Kommune – Analyse af detailhandelen, December 

2008).

Uden nyt butiksbyggeri som løftestang må det anses 

for vanskeligt at skabe en bymidte med større intensi-

tet i bylivet, og uden fornyelse og udbygning kan det 

på grund af konkurrencen fra Lyngby Bymidte vise 

sig vanskeligt at opretholde det nuværende udbud af 

udvalgsvarer i Bagsværd Bymidte.
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Redegørelse om miljørapportens betydning for 

kommuneplantillægget

Fremlæggelsen af forslaget til kommuneplantillæg 

og den tilhørende miljørapport gav anledning til 13 

tilkendegivelser. Tilkendegivelserne gav anledning til 5 

ændringer i kommuneplantillægget.

I en enkelt tilkendegivelse blev der rejst tvivl om, at en 

stigning i trafi kken på Bagsværd Hovedgade på 15 % 

vil resultere i forøgelse af støjbelastningen, der næppe 

vil være hørbar. I tilkendegivelsen blev der stillet 

spørgsmål ved denne vurdering i lyset af, at den an-

befalede støjgrænse allerede er overskredet med den 

nuværende trafi kbelastning på Bagsværd Hovedgade.

I miljørapporten er det anført, at trafi kstigningen 

på 15 % vil give anledning til en øget støjbelastning i 

intervallet 0,5 – 1dB(A) med henvisning til Vejdirek-

toratets publikation fra 1998 ”Vejtrafi k og støj – en 

introduktion”, og der er henvist til, at en forøgelse på 

1dB(A) anses for næppe at kunne opleves som hørbar.

Det har ikke indgået i miljørapportens vurdering, at 

der endnu ikke er etableret støjsvag asfalt på Bagsværd 

Hovedgade i bymidten. Der er truff et principbeslut-

ning om, at der ved fornyelse af asfaltbelægninger på 

Gladsaxe Kommunens veje skal anvendes støjsvag as-

falt. Støjsvag asfalt vil normalt reducere støjbelastnin-

gen i en størrelsesorden på 3dB(A), og det er besluttet 

at lægge støjsvag asfaltbelægning på Bagsværd Hoved-

gade fra Buegården til Bindeleddet i løbet af 2011.

I takt med at der etableres støjsvag belægning på ho-

vedgaden vil det efter kommunens vurdering medføre 

et fald i støjbelastningen, selv med den forudsete stig-

ning i trafi kken. Faldet i støjbelastningen vil dog være 

beskedent og næppe hørbart.

Tilkendegivelsen har på den baggrund ikke ført til 

ændring af miljørapportens konklusion om støjbelast-

ningen. 

Gladsaxe Kommune vil løbende overvåge trafi kfor-

hold og støjbelastning i bymidten. Skulle der opstå 

problemer med støjbelastning fra en øget trafi k på 

hovedgaden vil kommunen tage stilling til at gennem-

føre afhjælpende foranstaltninger. 
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