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Forord
Helhedsplanen Gladsaxe Ringby viser Byrådets vision 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 fingrene i fingerplanen sammen, men som kan binde hele Ørestadsregionen
sammen. Langs letbanen vil en gennemgribende byomdannelse i rækken af udviklingsområder danne
fundamentet i fremtidens by, LOOP City, hvor Gladsaxe Ringby vil blive en perle med sit helt eget særpræg.
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 tiltrække nye attraktive virksomheder, som vil være med
til at skabe en spændende bydel med bykvaliteter og
servicefunktioner såsom spisesteder, overnatning, fitness 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 erhvervskvarterets fremtidige udvikling. Byrådet ser en stor udfordring 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 tilkendegivelser. En tilkendegivelse fra Helsingør Stiftsøvrighed førte umiddelbart til en ændring i helhedsplanen, idet bygningshøjden begrænses inden for
kirkebeskyttelseslinjen fra Gladsaxe Kirke. De øvrige
tilkendegivelser medførte ikke ændringer i helhedsplanen, 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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Letbanen og LOOP CITY
Ravnholm Erhvervsområde

tværs af både sektorer, geografiske 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, biodiversitet, sundhed, mobilitet, mangel på arbejdskraft mv.

Lundtofte Erhvervsområde
Lyngby Indrætsby
Kgs. Lyngby

Dyrehavegård
Firskovvej

Buddinge By
Herlev Hospital
Herlev Bymidte

Gladsaxe Erhvervskvarter
Mørkhøj Erhvervskvarter

Marielundvej Erhvervsområde

Ejby Erhvervsområde
Hersted Industripark

Glostrup Sydvest
Kirkebjerg Erhvervsområde
Kirkebjerg

Priorparken og Vibeholm

Delta Park
Erhvervsområdet ved Vejlegårdsvej
Amalieparken
Brøndby Strand Centrum
Åhaven Vallensbæk
Avedøre Holme Udviklingsområde
Ishøj Bycenter
Stationscenter
Ishøj Centrum
Vejleåparken

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 kollektiv trafikforbindelse 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 trafikforbindelse. Rammerne skal udfyldes lokalt, og Helhedsplanen
for Gladsaxe Ringby giver et bud på, hvordan
Gladsaxe Erhvervskvarter ud fra den overordnede byvision kan omdannes til et attraktivt
bæredygtigt blandet bykvarter med erhverv og
andre byfunktioner.
Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på

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 hovedstadsområdet 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 flere 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 trafikforbindelser 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 udvikling til gavn for hele hovedstadsområdet.
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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
fingerbyen. Set i et regionalt perspektiv har det
derfor stor betydning, at bykvaliteten i disse
indre dele af hovedstadsområdet kan fastholdes og højnes, som følge af etableringen
af Letbanen langs Ring 3. Områderne rummer
allerede mange vigtige trafikknudepunkter, boligområder, 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 konkurrenceevne.
Den fremtidige byudvikling starter ikke på bar
mark, men bygger videre på eksisterende
byområder med tidligere samfundsmæssige
investeringer i infrastruktur med veje, stisystemer, kollektiv trafik, 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 fingerbyen vil letbanen nogle
steder være omgivet af tæt by og andre steder,
hvor den passerer fingerbyens 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, uddannelses- 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 mulighed 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, promenader, stier og rekreative områder.
Tilgængelighed
Letbanen sikrer hurtig og god tilgængelighed til
og fra byområderne langs Ring 3 med velfungerende krydsningspunkter til det øvrige banesystem 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 letbanen. 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 byvisionen, og det giver store muligheder for at
skabe gode løsninger indenfor bl.a. varmeforsyning, 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 trafikbetjening er
en grundlæggende forudsætning for at sikre en
langsigtet holdbar byudvikling.
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Gladsaxe Erhvervskvarter i dag
Gladsaxe Erhvervskvarter er et Danmarks ældste planlagte erhvervskvarterer og et af hovedstadsområdets største. Kvarteret er med en
placering umiddelbart op til Ring 3 og Hillerødmotorvejen et af de trafikalt mest velplacerede.

Gladsaxe Erhvervskvarter ligger umiddelbart op
til grønne arealer, men der er i dag næsten ingen
forbindelse fra erhvervskvarteret til de grønne
områder.

Erhvervskvarteret har i gennem de sidste mange
år været igennem en omdannelsesproces, hvor
de industrivirksomheder, der oprindeligt prægede
området lukker eller flytter ud og erstattes af nye
virksomhedstyper.
Den lange omdannelsesproces betyder, at gadebilledet er præget af både nyopførte erhvervsdomiciler, butikker og nedslidte erhvervsejendomme.

Gladsaxe Erhvervskvarter
= 116 ha = 1.160.000 m²
= 10 x Bagsværd Bypark
Gladsaxe Erhvervskvarter
= 235 virksomheder
= 10.800 ansatte
= 138 grundejere

Der er en tydelig tendens til at omdannelsen går
hurtigst langs Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej, hvor synligheden er størst. Hvor det i området langs Gladsaxe Møllevej er det hovedsagligt
firmadomiciler, 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 flere ansatte per
kvadratmeter end de industrivirksomheder, der
tidligere lå i området. Det betyder, samtidig en
væsentlig forøgelse af biltrafikken til og fra området samt et øget behov for parkering.

Erhvervsområdet ligger centralt placeret i Gladsaxe Kommune, tæt på butikker, offentlig og
privat service. Men de meget få vej - og stiforbindelser til og fra området gør det i dag svært
for virksomhederne at at udnytte den gode placering tæt på Gladsaxes mange servicetilbud .
En kortlægning af støj fra virksomheder i området viser, at det ikke vil være muligt at placere
boliger eller anden støjfølsom anvendelse i
størstedelen af erhvervskvarteret uden at reducere eller fjerne støjen fra de eksisterende virksomheder. 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.
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Store domiciler præger den vestlige del af Vandtårnsvej.

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

Gladsaxevej karakteriseres af varieret
bebyggelse og butikker til pladskrævende varer. Arealer ud mod vejen er
befæstet og punktvis afbrudt af hegn
og beplantning.

Gladsaxe Møllevej karakteriseres
af stor variation og mangel på
sammenhæng i bebyggelsens
facadeudtryk.
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Vejstrukturen i og omkring
Gladsaxe Erhvervskvarter
i dag.

Forbindelser til Gladsaxe
Erhvervskvarter.

Stiforbindelse

Vejforbindelse

Stistrukturen i og
omkring Gladsaxe
Erhvervskvarter.

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 erhvervskvarterets 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.

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

Store tomme arealer kan give området øde præg.

De åbne arealer med mange parkerede
og udstillede biler mindsker oplevelsen
af at være i en by.
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Tobaksfabrikken er et af de bygningsanlæg med en høj bevaringsværdi, der
ønskes bevaret og genanvendt til nye
formål.

Mørkhøjgård er fredet og skal
bevares.

Gladsaxe Kirke afkaster en kirkebeskyttelseszone på 300 meter fra
kirken.

Ungdomsskolen er registreret med
høj bevaringsværdi.
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Gladsaxe Kommune ønsker
at bevare og genanvende
bebyggelser med høj bevaringsværdi.

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

Bygning med høj
bevaringsværdi

Fredet bygning

Jordforurening kan være
problematisk i forhold til
ny anvendelse.

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

Områdets eksisterende virksomheder afkaster en støjzone,
der ikke er foreneligt med
støjfølsom anvendelse som
eksempelvis boligbyggeri.

Ejendomme, hvor der er registreret
jordforurening, der kan være problematisk i forhold til følsom anvendelse.
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De nye typer virksomhed i området betyder et
øget behov for parkeringspladser.

Firmadomiciler præger området
langs Gladsaxe Møllevej.

Butikker med pladskrævende varer
lokaliserer sig langs Gladsaxevej.

Enkelte kontorvirksomheder har
indrettet sig i tidligere fabrikker.
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Arealanvendelse

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

Offentlige formål

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

Fremstillingsvirksomhed
Handel-, kontor og transport

Bolig
Gladsaxe Erhvervskvarter ligger tæt på
offentlig og privat
Daginstitution
service.

Udvalgsvarer
Kulturinstitution

Bolig

el

nd

Værksted

lha

Uddannelse

Fabrik

tai

Kommunal service

Fabrik

De

Dagligvarer

Bymidte

Domicilbyggeri er i dag
koncentreret langs
Gladsaxe Møllevej og
Vandtårnsvej.
Butikker for pladskrævende
Bolig varer er
koncentreret langs
Gladsaxevej.

Idræt

Domicil

Bolig

Værksted
Fabrik

Fabrik

cil

mi

Do

Idræt

Værksted
Forskning
Bolig

Bolig

Daginstitution

Bolig
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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 offentlig inddragelse.
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Byrådet har ønsket virksomhedernes synspunkter om erhvervskvarterets potentialer og
problemer forud for vedtagelsen af en samlet
plan for området.

Fortrin ved Gladsaxe Erhvervskvarter
Virksomhederne ligger i erhvervskvarteret eller
påtænker at flytte til Gladsaxe Erhvervskvarter
på grund af områdets gode trafikale placering
ved Ring 3, Motorring 3 og Hillerød Motorvejen. Erhvervskvarterets placering vurderes at
være tilpas tæt på København uden de trafikproblemer, der er forbundet med en placering
tæt på centrum.

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

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

Der er blandt områdets interessenter nedsat en følgegruppe, der over tre møder har
været med som rådgiver og diskussionspartner på helhedsplanen.

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

Der er afholdt interviews med repræsentanter fra virksomheder, der tilsammen vurderes 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 helhedsplanens indhold. På denne side er et sammendrag af de svar, der er kommet ud af
processen.
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Der er afholdt interview med:
Christian Friis Nielsen
Friis Nielsen Automobiler

Udfordringer for Gladsaxe Erhvervskvarter
Som årsag til ikke at placere en virksomhed
eller investere i området nævnes en manglende vision for områdets udvikling.
De mange nedslidte bygninger og nedslidte
veje nævnes som en udfordring. Det skæmmer
området.
De kollektive trafikforbindelser til området er
utilstrækkelige, og herudover er der bekymring over den fremtidige trafikafvikling til og fra
området. Den nuværende vejstruktur frygtes
at bryde sammen, efterhånden som området
fortættes med nye virksomheder.
Områdets små produktions- og håndværksvirksomheder frygter, at den fremtidige udvikling i
området vil tvinge dem til at flytte.

Kay Wilhelmsen
Kay Wilhelmsen Gruppen

Initiativer til udvikling af området
Virksomheder ønsker mest mulig synlighed.

Peter Hartig, Managing Direktor
Alfa Laval, Copenhagen

Der efterlyses pænere omgivelser. Flotte
bygninger, veje uden huller og indbydende
grønne omgivelser vil gøre det lettere at tiltrække virksomheder og medarbejdere til området.
Det er vigtigt, at området fastholder en god
trafikafvikling og tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets virksomheder. Herudover
nævnes letbanen af alle, som en forudsætning
for udvikling af erhvervskvarteret.
Nye funktioner i området
Der er et ønske om flere butikker, der kan
betjene de ansatte i områdets virksomheder.
Herudover er der et ønske om flere 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.

Susan Hellner Lintrup, Partner
Lintrup & Norgart
Verner Bentzen, Vice President
Novo Nordisk Facility Management
Novo Nordisk AS

En styrket profil for Gladsaxe Erhvervskvarter
Området skal fremstå innovativt og kendes
på arkitektur, bæredygtighed, gode trafikforbindelser og indbydende grønne omgivelser.
Herudover skal profilen for erhvervskvarteret
styrkes gennem en generel forskønnelse af
området. Der ønskes større synlighed fra Ring
3.
Der foreslås en samlet markedsføring af området. Her kan et nyt navn - Gladsaxe Ringby
være med til give området en ny profil.
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Visionen om Gladsaxe Ringby
Gladsaxe som erhvervsmetropol
Gladsaxe Erhvervskvarter er et af de største
og trafikalt mest velbeliggende erhvervsområder i hovedstaden. Med etablering af letbanen og den igangværende omdannelse fra
traditionelle produktionsvirksomheder til kontorvirksomhed vil antallet af arbejdspladser i
kvarteret forøges markant. Det gør det muligt
at udbygge og skærpe Gladsaxe Ringby som
erhvervsmetropol i hovedstadsområdet.
Ved at fastholde Gladsaxe Ringby til erhvervsformål vil området styrke sin position som et af
de største erhvervsområder i hovedstadsområdet.

Op mod 50.000 personer vil i fremtiden arbejde
eller uddanne sig i området. Den store koncentration 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, overnatning, handelsliv, autoværksteder, frisører,
fitness og lignende, der kan komme både erhvervslivet 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 fremtiden 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.

Parkstrøg, grønne friarealer, gadebeplantning
vil understrege Gladsaxe Ringby som et attraktivt sted at placere sin virksomhed.

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

Et innovativt erhvervskvarter
Gladsaxe Ringby skal være kendt som et innovativt fyrtårn i hovedstadsområdet. De vidensvirksomheder, der i dag præger kvarteret skal
understøttes af gode mødesteder for højtuddannet arbejdskraft, let adgang til at etablere
iværksættervirksomhed og synlige banebrydende løsninger inden for blandt andet energibesparelse og arkitektur.

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

Virksomheder lægger større og større vægt
på bæredygtighed. Skal Gladsaxe Ringby tiltrække fremtidens virksomheder er det vigtigt
at området som helhed har en bæredygtig
profil

Gladsaxe Erhvervskvarter er i konstant forandring og er en dynamo i byens udvikling. Ved
at fastholde området til erhverv sikres en fortsat dynamisk udvikling af Gladsaxe kommune.
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En klar profil for udvikling og anvendelse af
de enkelte dele af Gladsaxe Ringby vil gøre
det mere attraktivt at investrere i Gladsaxe
Ringby.

En skærpet erhvervsprofil
Gladsaxe Ringby har en størrelse, hvor det er
muligt at udvikle til kontorformål og samtidig
bevare de eksisterende velfungerende produktionsvirksomheder. Det kræver en klar anvendelsesprofil for de enkelte delområder, så både
nye og eksisterende virksomheder har sikkerhed 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.

Gladsaxe Ringby opdeles i flere kvarterer med
hver deres profil. Det vil sikre rum til mange
forskellige erhvervstyper kan eksistere og
udvikle sig i området uden konflikter.

Plads til iværksættere og håndværk
For at sikre en fortsat dynamisk erhvervsudvikling, skal det være muligt at etablere nye
iværksættervirksomheder i erhvervsområdet,
hvor de kan ligge tæt på de veletablerede virksomheder, 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.

Dagens små kreative iværksættere er fremtidens store koncerner. Det er vigtigt at fastholde muligheden for, at små virksomheder
har mulighed for at etableres sig i Gladsaxe
Ringby

Håndværksvirksomheder servicerer både områdets 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.

Den fremtidige anvendelse i Gladsaxe Ringby
er en afspejling af de udviklingstendenser, der
ses i området i dag.

Arealanvendelse
Omdannelsen af Gladsaxe Ringby er en langsigtet proces, hvor det er markedet og de fysiske forhold, der afgør, hvor nye virksomheder
placerer sig i kvarteret. Det er derfor vigtigt at
understøtte og videreføre den udvikling, der
allerede finder sted.
Den fremtidige anvendelse i Gladsaxe Ringby
er derfor en afspejling af de udviklingstendenser, der er registreret i området, og de
muligheder og begrænsninger, der fremkommer, når man tager højde for stationsnærhed,
naboområder, støj og forurening.

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.
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Nye muligheder i letbanen
Letbanen og de stationsnære områder åbner
for ny og intensiv anvendelse. Det giver mulighed 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 videregående uddannelser, som kunne have fordel af
en placering tæt på erhvervslivet.
De gode idrætsfaciliteter i Gladsaxe Idrætspark
gør det også oplagt at placere et idrætsgymnasium eller idrætshøjskole i området.

Den stationsnære beliggenhed giver mulighed
for at placerer nye virksomheder, uddannelsesinstitutioner og aktiviteter, som henvender
sig til hele hovedstadsområdet.

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

Koncentration af virksomheder og
byggeri omkring letbanens stationer vil
skabe grundlag for nye servicefunktioner
som butikker, fitness, spisesteder og
mødefaciliteter til glæde for virksomheder og ansatte

ladser skabe grundlag for servicefunktioner som
spisesteder, trykkeri, budservice, konferencefaciliteter, 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 bebyggelsesprocent på 150.
En intensiv udnyttelse af den stationsnære
beliggenhed forudsætter en ekstensivering af de
ikke stationsnære områder. Områderne fastholdes til pladskrævende anvendelse som håndværk, transport- og produktionsvirksomheder
med en lav bebyggelsesprocent.
Hvis de i dag velfungerende produktionsvirksomheder vælger at fraflytte 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 synlighed, når de skal vælge adresse for deres
hovedkvarter. Med en udtynding i plantebæltet
langs Ring 3 får Gladsaxe Ringby den synlighed, som virksomhederne efterspørger.

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

Ring 3 som boulevard
Ring 3 omdannes til en moderne boulevard,
der som en ny hovedgade gennem erhvervskvarteret samler området samtidig med at den
giver forbindelse til Motorring 3, Hillerød Motorvejen, Buddinge By og Søborg Hovedgade.
Ny og banebrydende arkitektur langs vejen vil
være med til at synliggøre erhvervskvarteret og
Gladsaxe Kommune.
Ny markant arkitektur og smukke
byrum langs Ring 3 vil være et
vartegn, der sætter Gladsaxe
Ringby på landkortet.
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Et nyt parkeringsstrøg på begge sider af Ring
3 vil give let adgang til virksomhederne langs
vejen og fungere som parkering for besøgende.
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 virksomheder 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 Gladsaxevej gøre det nemmere at komme til og fra
områdets virksomheder. Nye parkeringshuse
tæt på Ring 3 og Hillerødmotorvejen skal
aflaste parkeringen internt og mindske antallet
af biler og trafikproblemer.
Grøn vejbeplantning
Gladsaxe Ringby er præget af en meget varieret bebyggelse. En markant beplantning langs
kvarterets store veje med allé træer og store
solitære træer vil give gaderummene et helhedspræg, 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 overdrevslandskab i Høje Gladsaxeparken kan dermed
bredes ud mellem virksomhederne og skabe et
grønt erhvervskvarter, hvor størstedelen af virksomhederne 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.

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

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.

Direkte stiforbindelser til stationer langs
letbanen vil forøge det stationsnære område,
og sikre at flest muligt af områdets ansatte har
kortest mulig vej til en station.

Let adgang til stationer
En fintmasket stistruktur i Gladsaxe Ringby skal
sikre, at flest 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 stationsnære 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.

En stor trafik på motionsmotorvejen - særligt i
aftentimerne vil være med til at gøre det tryggere 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 bebyggelse langs Ring 3 giver grundlag for
ny service i form af spisesteder, konferencefaciliteter og hotel.
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Direkte stiforbindelser til stationer
langs letbanen vil forøge det stationsnære område og sikre at flest
muligt har kortest mulig afstand til
kollektiv transport.

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

Direkte stiforbindelse fra stationerne kan sikre et stationsnært
areal på 85 ha.

Koncentration af virksomheder og byggeri omkring stationer vil skabe mere byliv og skabe grundlag for servicefunktioner som spisesteder og mødefaciliteter.
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Ring 3 giver virksomheder mulighed for at markere sig med ny
og markant arkitektur.

Boulevardbeplantning langs vejen kan
samle en meget varieret bebyggelse og
skabe et grønt byrum omkring Ring 3.
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Ring 3 som en ny boulevard mellem
motorvejene og Buddinge By vil være det
naturlige centrum i Gladsaxe Ringby.

En finmasket stistruktur sikrer
let adgang til letbanens stationer og de omkringliggende
byområder.
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Genåbning af Tobaksvejen, et parkeringsstrøg langs Ring 3 og en ny
Gladsaxe
vej
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Vandtårnsvej vil forbedre tilkørslen til
områdets virksomheder.
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Ring

Flere vej- og stiforbindelser fra Ring 3 vil
lette adgangen til området og gøre boulevarden til det naturlige samlingssted i
kvarteret.
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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.

Det grønne strøg kan danne
ramme om gå-møder, frokostpauser og firmaarrangemneter.

Motionsmotorvejen giver både
ansatte og byen borgere adgang
til idrætsaktiviteter i grønne omgivelser.

GLADSAXE RINGBY

28

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.

Et grønt strøg skal sikre
områdets virksomheder
adgang til grønne friarealer

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 Gladsaxe Ringby et grønt præg
og tilfører de enkelte gader
et ensartet udtryk.
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Ved de to stationer kan der
etableres lokalcentre med
dagligvarebutikker.

Langs Gladsaxe Boulevard er der mulighed
for kontorhuse, uddannelses- og kulturinstitutioner, hotel og spisesteder.

Langs Gladsaxevej er der mulighed for
butikker til pladskrævende varer, kontorbyggeri i form af domiciler og kontorhoteller. Her er også plads til fitness, kultur
og fritidsaktiviteter.

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

Erhvervsparken langs Gladsaxe Møllevej
er primært til kontorbyggeri

GLADSAXE RINGBY
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Mørkhøjgård kan anvendes til
uddannelse, forskning og andre
offentlige formål. Herudover kan der
etableres bolig og liberalt erhverv.

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

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.

Områderne med velfungerende
produktionsvirksomheder fastholdes
som traditionelt industriområde med
fremstillingsvirksomhed.

GLADSAXE RINGBY
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Bebyggelsesprocent

150
250

250

150
150

200
150

150

150

I den nordlige del af Erhvervsparken
langs Gladsaxe Møllevej og Bygaden
langs Gladsaxevej samt nord for Tobaksvejen kan der bygges med en bebyggelsesprocent på 150.

Langs Gladaaxe Boulevard kan der skabes en tæt by med en bebyggelsesprocent på 200-250.

70

Den sydlige del af Erhvervsparken ligger ikke stationsnært. Derfor fastholdes den
nuværende bebyggelsesprocent på 90.

Tobaksfabrikkens bevaringsværdige bygninger og store
grønne arealer gør at bebyggelsesprocenten fastsættes
til 70.

I produktionsområderne, Forskerbyen
og Værkstedsbyen fastsættes en
bebyggelsesprocent på 50, så de eksisterende virksomheder har mulighed
for at blive i området.

50

75

50

90

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

50
50
50
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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
Gladsaxe Boulevard
Boulevard
GANGSTI

a
TOBAKSVEJEN

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

GANGSTI

PASSAGE

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

INDKØRSEL TIL
PARKERING

PASSAGE

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

INDKØRSEL TIL
PARKERING
PASSAGE

VEJ

AXE

G
RIN

INDKØRSEL TIL
PARKERING

DS

GLA

PASSAGE
INDKØRSEL TIL
PARKERING

INDKØRSEL TIL
PARKERING

b

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

FORPLADS

INDKØRSEL TIL
PARKERING

RET
ROSENKÆ

FORPLADS

P
a
b
EKS. BEBYGGELSE

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.

20m
100m
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Gladsaxe Boulevard, snit
5-10 ETAGER

PROMENADE

PARKERING

CYKELSTI

VEJ

LETBANE

VEJ

CYKELSTI

HØJ BEBYGGELSE
MOD RING 3

PROMENADE

LAV BEBYGGELSE MOD
NABOOMRÅDE

PARKERING

4-10 ETAGER

FORPLADS

HØJ BEBYGGELSE
MOD RING 3

LAV BEBYGGELSE MOD
NABOOMRÅDE

FORPLADS

aa
ROSENKÆRET

PARKERING UNDER TERRÆN

PARKERING UNDER TERRÆN

RING 3

5-10 ETAGER

4-10 ETAGER

4-10 ETAGER

4-8 ETAGER

4-8 ETAGER

FORPLADS

FORPLADS

FORPLADS

bb
ISTERENDE BEBYGGELSE

PARKERING UNDER TERRÆN

NY VEJ

PARKERING UNDER TERRÆN

20m
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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 bagvedliggende veje.
Boulevardens bygninger er opført i samme
facedeflugt, der svarer til plantebæltets nuværende afgrænsning.
Bebyggelsen ud til Gladsaxe Boulevard er
opdelt af en række passager og friarealer,
der fungerer som forareal til områdets virksomheder og giver forbindelse til Rosenkæret, Columbusvej og Tobaksvejen.
Boulevardens bebyggelse er opført med
visuelt åbne stueetager, hvor offentlige funktioner som reception, mødelokaler og kantine
er placeret.
Områdets gæster parkerer langs Boulevarden. Parkering til de ansatte er anlagt i parkeringstårne eller under terræn.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Boulevardens bygninger er opført som lavenergibebyggelse.

En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby
afklares:
hvordan Tobaksvejen kan genforbindes, og
der kan etableres en ny vejforbindelse mellem Tobaksvejen og Rosenkæret.

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

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

Bygningernes facader har integrerede solpaneler, der forsyner bygningerne med energi.
Fra Boulevardens friarealer opsamles regnvand 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 delebilsordninger, der gør det muligt for medarbejderne
at kombinere offentlig transport til og fra arbejde med stor bevægelsesfrihed i arbejdstiden.
Langs Boulevarden står minivindmøller, der
forsyner området med energi og markerer
Gladsaxe som klimabevidst kommune.

hvordan der etableres fælles parkeringshuse 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 områdets virksomheder.

For at minimere brugen af bil har virksomhederne gode forhold for cyklister med overdækket parkering, omklædning, bad og cykelværksted.
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Parkstrøget breder sig i mellem
områdets virksomheder og giver
alle udsyn til grønne arealer

Det grønne strøg som mødested.

Tagfladen som park.

Parkering under parken.

GLADSAXE RINGBY
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Erhvervsparken
b

NEDKØRSEL
TIL FÆLLES
PARKERING

J

E
SV

BU

M

LU

VANDLØB

CO

GRØNT
PARKSTRØG

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.

PARKERING UNDER
TERRÆN

REGNSVANDSSØ
VANDLØB

REGNSVANDSSØ

EN

K
AR

GRØNT
PARKSTRØG

TM

ØS

VANDLØB

VANDLØB

NEDKØRSEL
TIL FÆLLES
PARKERING

LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

NEDKØRSEL
TIL FÆLLES
PARKERING

MØLL

LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

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

NEDKØRSEL
TIL FÆLLES
PARKERING

EVEJ

LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

GRØNT
PARKSTRØG

”TAG”HAVE

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

LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

a

SAXE

REGNSVANDSBASSIN /
SKØJTEBANE

PARKERING UNDER
TERRÆN

LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

LYSÅBNINGER TIL
PARKERING
LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

REGNSVANDSBASSIN /
SKØJTEBANE

EJ
NSV
R
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DT
VAN

b

GLAD

PARKERING UNDER
TERRÆN

REGNSVANDSBASSIN /
SKØJTEBANE

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.

REGNSVANDSBASSIN /
SKØJTEBANE

REGNSVANDSBASSIN /
SKØJTEBANE

Langs Vandtårnsvej etableres allébeplantning,
der samler bebyggelsen og understreger erhvervsparken som en grøn bydel i Gladsaxe.

”TAG”HAVE
NEDKØRSEL
TIL FÆLLES
PARKERING

”TAG”HAVE

”TAG”HAVE
LYSÅBNINGER TIL
PARKERING

”TAG”HAVE

a
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Erhvervsparken, snit

”TAG”HAVE

”TAG”HAVE

aa
SYDMARKEN

VANDTÅRNSVEJ

PARKERING UNDER HÆVET PARK

TAGBEPLANTNING

bb
PARKERING UNDER HÆVET PARK

VANDTÅRNSVEJ

REGNVANDSSØ

20m
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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 karréens indre park.
Erhvervsparkens bebyggelse er opført med
visuelt åbne stueetager, hvor offentlige funktioner 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 parkeringskapaciteten og minimerer antallet af overkørsler til
områdets veje.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Erhvervsparkens bygninger er opført som lavenergibebyggelse.

En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby
afklares:
hvordan der kan etableres et grønt strøg
igennem området.

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, biodiversiteten og sikre lokal nedsivning af regnvand
er størstedelen af Erhvervsparkens friarealer
ubefæstede.
Størstedelen af de ansatte langs i Erhvervsparken benytter letbanen til og fra arbejde.
Der er derfor fastsat et loft over antallet af
p-pladser i 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 virksomheder under de fælles parker.
En handlingsplan kan opstille retninglinjer
for:
anlæg af grønne forarealer langs Gladsaxe
Møllevej.

Erhvervsparkens virksomheder har delebilsordninger, der gør det muligt for medarbejderne at kombinere offentlig transport til
og fra arbejde med stor bevægelsesfrihed i
arbejdstiden.

anlæg og vedligehold af stiforbindelser,
friarealer, vejbeplantning.

For at minimere brugen af bil har virksomhederne gode forhold for cyklister med overdækket parkering, omklædning, bad og cykelværksted.

implementering af bæredygtige principper i
områdets bebyggelse og friarealer.
etablering af en delebilsordning for områdets virksomheder.
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Små stræder mellem områdets bygninger
giver plads til gæsteparkering.

Mellem områdets bygninger findes små
torve og pladser til ansatte og gæster.

Bygningernes atrier kan fungere
som offentlige byrum.

Opholdsplads mellem bygningerne

GLADSAXE RINGBY

44

Bygaden

HÆVET TERRÆN

IDRÆT

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.

EJ

RET
ROSENKÆ

NY VEJ

NY V

a

PARKERING

”TAG”HAVE

J

GLADSAXEVE

”TAG”HAVE

”TAG”HAVE
”TAG”HAVE

GRØN
OASE

PARKERING

Tagflader over butikkerne indrettes med taghaver
til virksomhedernes ansatte.

PARKERING

b

b

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

”TAG”HAVE

”TAG”HAVE

PARKERING
”TAG”HAVE

PARKERING

Virksomhedernes forarealer langs Gladsaxevej
udformes som befæstede pladser med beplantning i form af trægrupper. Arealerne kan
samtidig virke som udstillingsareal for områdets
virksomheder.

”TAG”HAVE

PARKERING

”TAG”HAVE

PARKERING

PARKERING

”TAG”HAVE

”TAG”HAVE

100m

a ”TAG”HAVE

PARKERING

20m
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Bygaden, snit

TAGBEPLANTNING

TAGBEPLANTNING
TAGBEPLANTNING

”TAG”HAVE
”TAG”HAVE

”TAG”HAVE
BEPLANTET FACADE

aa
P-ZONE

PARKERING UNDER TERRÆN

INTEGRERET
PARKERINGSHUS

P-ZONE

PARKERING UNDER TERRÆN

P-ZONE

TAGBEPLANTNING

TAGBEPLANTNING

TAGBEPLANTNING

TAGBEPLANTNING

NY BEBYGGELSE PÅ EKSISTERENDE VANDTANK

”TAG”HAVE
BEPLANTET FACADE

”TAG”HAVE

bb

GLADSAXEVEJ

PARKERING UNDER TERRÆN

GRØN OASE

P-ZONE

P-ZONE
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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 bygningsfacader, så det er let at bevæge sig il fods i
området.
Arealerne mellem områdets bygninger er
anlagt som små pladser, haver med opholdsmuligheder 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 pladskrævende varer samt offentlige funktioner
som reception, mødelokaler og kantine er
placeret.
Bygadens bygninger er opført med grønne
tagflader eller taghaver med opholdmulighed
for områdets ansatte.
Bygadens gæster parkerer i stræderne mellem virksomhederne. De ansatte parkerer i
p-huse eller p-kældre.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Bygadens bygninger er opført som lavenergibebyggelse.

En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby
afklares:
hvordan Rosenkæret kan forlænges som
ny primær vejadgang til virksomhederne
øst for Gladsaxevej.

Bygadens bygninger er opført med grønne
tage, der kan tilbageholde regnvand ved
kraftig nedbør.
Fra Bygadens friarealer opsamles regnvand
til brug i toiletter ol.

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

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

hvordan der etableres fælles parkeringshuse for områdets virksomheder.

Bygadens virksomheder har delebilsordninger, der gør det muligt for medarbejderne
at kombinere offentlig transport til og fra arbejde med stor bevægelsesfrihed i arbejdstiden.
For at minimere brugen af bil har virksomhederne gode forhold for cyklister med overdækket parkering, omklædning, bad og cykelværksted.

En handlingsplan kan opstille retninglinjer
for:
etablering og drift et fodgængerstrøg på
virksomhedernes forarealer langs Gladsaxevej.
anlæg og vedligehold af stiforbindelser,
friarealer, vejbeplantning.
implementering af bæredygtige principper i
områdets bebyggelse og friarealer.
etablering af en delebilsordning for områdets virksomheder.
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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 servicetilbud someksempelvis spisesteder.
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Iværksætterbyen

KOMBINERET POG SPORTSPLADS

I Iværksætterbyen integreres nyt byggeri med
den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse
indpasses som tilbygninger eller punktbebyggelse i mellem de eksisterende bygninger.

b

P
KOMBINERET POG SPORTSPLADS

KOMBINERET POG SPORTSPLADS

P

a

P
FIRMA
FORUM

a

Omdannelsen af området er begrænset og bebyggelsesprocenten i området holdes lav for at
sikre en husleje, der kan betales af små nystartede virksomheder.

P

HALVTAG

HALVTAG

P

P

KOMBINERET POG SPORTSPLADS

DSVEJ

POPPELGÅR

NY VEJ

MULIGHED FOR OVERDÆKKET
PLADS TIL SÆRLIGE AKTIVITETER

TRAFIKDÆMPET
OMRÅDE

P

HALVTAG

FIRMA
FORUM

For at fremme kreativiteten og udvekslingen mellem Iværksætterbyens virksomheder er områdets
friarealer tilgængelige for alle virksomheder. Det
giver mulighed for fælles udnyttelse af parkeringsarealer på terræn, samt fælles udstillingsbygning, markedsplads, boldbane og opholdspladser.

ET
ROSENKÆR

HALVTAG
KOMBINERET POG SPORTSPLADS

P

KOMBINERET POG SPORTSPLADS

P

HALVTAG

Det skal være muligt at opføre midlertidigt byggeri i området, så områdets virksomheder kan
omstilles og udvikles løbende.
Langs Vandtårnsvej etableres allébeplantning,
der samler bebyggelsen og giver vejen en grøn
karakter.

HALVTAG

P
P

KOMBINERET POG SPORTSPLADS

EJ
VANDTÅRNSV
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Iværksætterbyen, snit

ROSENKÆRET

HALVTAG

FIRMA FORUM

HALVTAG

KOMBINERET PEKS. PÅ
MIDLERTIDIG OG SPORTSPLADS
TILBYGNING

EKS. PÅ
MIDLERTIDIG
TILBYGNING

HALVTAG
HALVTAG

MULIGHED FOR OVERDÆKKET
PLADS TIL SÆRLIGE AKTIVITETER

POPPELGÅRDSVEJ

EKS. PÅ MIDLERTIDIG TILBYGNING

FIRMA FORUM
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Bebyggelse
Iværksætterbyens bebyggelse er i 2-4
etager. Det er fortrinsvis områdets oprindelige bebyggelse, der er ombygget, tilbygget
og genanvendt til nye formål.
Det er muligt at passere på tværs af området og der er på terræn mellem området
bygninger anlagt fælles parkering, udstillingsareal, værksteder og opholdsarealer for
områdets ansatte.
Der stilles ikke særlige krav til bygningsudformning, bygningsafstand eller bygningshøjder i Iværksætterbyen.
I Iværksætterbyen er mulighed for opstille
særlige vilkår for de enkelte virksomheder.
Der kan tillades midlertidig byggeri, overdækninger og igennem en løbende dialog
mellem kommunen og områdets virksomheder sikres det, at områdets nye og
gamle virksomheder kan sameksisterer.

Bæredygtigt erhvervskvarter
Iværksætterbyen er et laboratorium for
bæredygtige løsninger.

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

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

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

I samarbejde med Gladsaxe Ringbys autoværksteder 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 kan opstille retninglinjer
for:
etablering og drift et fodgængerstrøg på
virksomhedernes forarealer langs Gladsaxevej.
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 bebyggelse kan anvendes til nye
formål

Eksempel på industrihaller, der
anvendes til kulturelle formål.

Eksempel på lavt tæt erhvervsbyggeri.

Eksempel på nyt tæt boligbyggeri.
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Tobaksbyen

RING STI

I Tobaksbyen genanvendes den bevaringværdige fabrikshal og de bevaringsværdige kantine
og administrationsbygninger. Bygningerne kan
anvendes som kontorerhverv, uddannelse eller til
udstilling og kulturarrangementer.

b

NY BEBYGGELSE MED ÅBNE
GÅRDRUM

NY BEBYGGELSE MED ÅBNE
GÅRDRUM

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. Bebyggelsen kan rumme, erhverv, uddannelse, etageboliger eller rækkehuse.

PARK
NY VEJ

NY VEJ

EKSISTERENDE
PLANTEBÆLTE

EKS. ADM. BYGNING
EKS. HAL

a

a

P-PLADS

GLADSAXE SKOLE
P-PLADS

P-PLADS

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 motionsmotorvejen, der skaber forbindelse mellem
Gladsaxe Ringby og de omkringliggende boligkvarterer.

N

EJE
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BAK
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20m
100m
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Tobaksbyen, snit

aa
STI

NY BEBYGGELSE MED ÅBNE GÅRDRUM

NY VEJ

NY BEBYGGELSE MED ÅBNE GÅRDRUM

NY VEJ

EKS. HAL

NY VEJ

EKS. ADM. BYGNING

PARK

RINGSTI

bb
TOBAKSVEJEN

NY BEBYGGELSE MED ÅBNE GÅRDRUM

PARK

RINGSTI

20m
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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.

En handlingsplan
I en handlingsplan for Gladsaxe Ringby
afklares:

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

hvordan plantebæltet kan åbnes som et nyt
rekreativ strøg med forbindelse til Græsmarken og Ærtemarken.

Fra Tobaksbyens friarealer opsamles regnvand til brug i toiletter ol.

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

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

hvordan der etableres fælles parkeringshuse for virksomheder i Gladsaxe Ringby.

Der er anlagt regnvandsbassiner på de
grønne arealer. Bassinerne tilfører bebyggelsen et varieret dyreliv og hindrer oversvømmelse ved store nedbørsnængder.

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

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

implementering af bæredygtige principper i
områdets bebyggelse og friarealer.

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

etablering af en delebilsordning for områdets beboere og virksomheder.
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Vurdering af trafikale konsekvenser
Udgangspunktet for trafikanalysen er Gladsaxe
Kommunes ønske om at udvikle Gladsaxe
Erhvervskvarter i overensstemmelse med Helhedsplan for Gladsaxe Ringby, der er udarbejdet i efteråret 2010. Helhedsplanen beskriver
en udvikling af erhvervskvarteret med fortætning og udbygning. Helhedsplanen beskriver
desuden overordnet et forslag til ændring af
vej- og stinettet.
I trafikanalysen er der foretaget beregninger
og konsekvensvurderinger af den fremtidige
trafikale 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 vurderinger.
Scenario 1
Trafikmængder 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 helhedsplanen. Hvis investeringer i vejnettet udelades
må der forventes sammenbrud i trafikken i
spidsbelastningsperioderne og generelt et nedsat 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 baggrund af forslaget til nyetablerede fordelingsveje
i området (som det er illustreret i helhedsplanen) vurderes det, at mindre end halvdelen af
helhedsplanens samlede antal etagemeter kan
gennemføres. Det svarer størrelsesmæssigt til
den øvre grænse for hvad de gældende lokalplaner tillader.

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

Scenario 2
Trafikmængder 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 flere større P-anlæg i periferien af erhvervskvarteret for derved
at begrænse trafikken inde i området. Trafikbelastningen 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 belastede steder.

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

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

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

Retning A
Ingen begrænsning af biltrafik 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 trafikafviklingen i
spidsbelastningsperioderne.
Retning B
Begrænsning af biltrafikken og reduceret pnorm Det forudsætter, at der inde i området
benyttes mobilitetspåvirkende tiltag samt etablering af fælles parkeringsanlæg ved indfaldsvejene i randen af området, der begrænser
trafikken inde i området. Hermed kan helheds-
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fælles (offentlige / private) parkeringsanlæg
ved indfaldsvejene i periferien af erhvervskvarte-ret.

planen gennemføres ved hjælp af væsentligt
færre vejudvidelser sammenlignet med retning
A.

Vejforbindelse ved Tobaksvejen.

Anbefalinger
Via Trafik 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 visionen om Gladsaxe Ringby beskriver et grønt og
bæredygtigt erhvervsområde. Via Trafik anbefaler derfor en løsning, der minder om scenario
2 eller 3, hvor store vejudvidelser kan udelades, mod at der i stedet planlægges et antal panlæg i periferien af området for at begrænse
biltrafikken inde i området.

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

Lokalveje langs Ring 3.

Fordelingsvej mellem Gladsaxevej og Vandtårnsvej.
Udvidelser eller justeringer af kryds på Gladsaxe Møllevej
Via Trafik anbefaler, at Gladsaxe Kommune
overordnet tager stilling til hvilken retning trafikken skal udvikle sig i på langt sigt (retning A eller
retning B).

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

Politiske og administrative principbeslutninger
Ønsker Gladsaxe Kommune at foretage omfattende vejudvidelser for at fastholde attraktive
erhvervsområder i forhold til biltrafikkens tilgængelighed og parkeringsmuligheder?

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

Eller ønsker Gladsaxe Kommune at begrænse
biltrafikkens fremkommelighed og parkeringsmuligheder for derved at fastholde visionen om
et grønt og bæredygtigt erhvervskvarter?

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

Det påpeges, at en udvikling over 20-30 år
kræver en løbende evaluering og at anbefalingerne på nuværende tidspunkt er foreløbige.
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 kommunen vurderer, at det er påkrævet.
For at øge detaljeringsniveauet af vurderinger
og anbefalinger kan der fx foretages trafiktællinger i området samt udarbejdes en trafikmodel for afviklingen af trafikken.

Herudover skal Gladsaxe Kommune udarbejde
løsningsmodeller for, hvordan der kan etableres
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Miljøvurdering
Gladsaxe Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter,
Gladsaxe Ringby. I henhold til Lov om Miljøvurdering 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 miljøvurderingen omfatter:
•
•
•
•
•
•

Kirkebeskyttelseslinje
Trafikafvikling
Forurenet jord
Trafikstøj
Støj fra virksomheder
Kulturhistoriske værdier

Afgrænsningen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag. De forhold 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

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 overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer
og programmer. Miljøvurderingen er således udarbejdet på baggrund af eksisterende data, dvs.
helhedsplan for Gladsaxe Ringby og tekniske
analyser lavet i forbindelse med planen. Vurderingen 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 generelt bliver overordnet og meget kvalitativ. Det
er på dette niveau og tidspunkt vigtigt at have et
strategisk overblik over mulige miljøpåvirkninger, så der kan ændres i planerne og eventuelt
iværksættes afbødende tiltag i tide. I den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning kan
det så vurderes, om de mere konkrete planer
med arealdispositioner og anvendelsesbestemmelser skal gennemgå en yderligere og mere
dybtgående og kvantitativ miljøvurdering. Forslag til afbødende foranstaltninger er indarbejdet under de enkelte afsnit i miljøvurderingen,

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 opsummeres som følger:
Højden på nybyggeri indenfor kirkebeskyttelseslinjen fra Gladsaxe Kirke skal vurderes
Støjforureningen fra eksisterende virksomheder vil aftage i takt med en omdannelse.
Området er forurenet med både immobile og
flygtige jordforureninger, som skal håndteres i
den videre planlægning.
Byomdannelse vil genere en væsentlig større
mængde personbiltrafik og en mindre andel
tung trafik i området.
Trafikstøjen fra personbiltrafikken vil efter al
sandsynlighed stige, mens den fra den tunge
trafik vil falde.
Området indeholder bevaringsværdige bygninger, som indarbejdes i den videre planlægning.
Planens indhold og hovedformål
Helhedsplanen giver mulighed for, at der kan
ske en omdannelse og intensivering af anvendelse og bebyggelse i den del af Gladsaxe
Erhvervskvarter, der ligger ved de kommende
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stationer på letbanen, den kommende højklassede kollektive trafikforbindelse i Ring 3.
Omdannelsen og intensiveringen vil resultere i
en bystruktur, der bygger videre på den udvikling, der allerede er i gang. Omdannelsen
vil resultere i en varieret by med koncentreret
bebyggelse langs Ring 3/Boulevarden omkranset af mindre tætte bydele, hvor der yderst i
området er plads til eksisterende produktionsvirksomheder. 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 Gladsaxe
Industrikvarteret var med et samlet areal på
ca. 120 ha det største industrikvarter i Københavnsområdet 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 byplanvedtægten i 1953 gik næsten 20 år. Arbejdet 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 stationer på en letbane, defineres som stationsnært
kerneområde.
I de stationsnære kerneområder placeres
byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse,
arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, det vil sige større
kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige instituti-oner,
udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg 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 placeres byfunktioner af mere ekstensiv karakter.
Desuden kan der placeres mindre erhvervsbygninger af lokal karakter på mindre end 1.500
etagemeter. Placeres der større erhvervsbygninger med en mere intensiv karakter, fx som
led i en støjafskærmning, stilles skærpede krav
til parkerings- og trafikløsninger, herunder cykel
og gangforbindelser til kollektiv trafik.
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 20092013, at der med afsæt i den fælles byvision
for Ringbyen skal udarbejdes en helhedsplan
for den kommende anvendelse af hele Gladsaxe 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, trafikstrukturog 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 overvejende arbejdspladsintensive virksomheder eller
uddannelsesinstitutioner. Anvendelsen i den
stationsnære del af erhvervsområdet ændres
fra traditionelle erhvervstyper, som f.eks. transport- 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 arbejdspladser.

Vurdering af planens indvirkning på miljøet
Kirkebeskyttelseslinje
Gladsaxe Kirke ligger 200 meter nord for Ring
3 og er omkranset af blandet kirkegårdsbeplantning med en del meget høje træer. Kirkebeskyttelseslinjen på 300 meter omfatter Gladsaxe Trafikplads 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.
Trafikafvikling
Der er udarbejdet en trafikanalyse i forbindelse
med helhedsplanen i efteråret 2010.
Udgangspunktet for trafikanalysen er Gladsaxe
Kommunes ønske om at udvikle Gladsaxe
Erhvervskvarter i overensstemmelse med Helhedsplan for Gladsaxe Ringby.
Helhedsplanen beskriver en udvikling af erhvervskvarteret med fortætning og udbygning
og indeholder et forslag til ændring af vej- og
stinettet.

I trafikanalysen er der foretaget beregninger og
konsekvensvurderinger af den fremtidige trafikale 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 vurderinger. (Se trafikanalysen af 3.12.2010)
Trafikanalysen arbejder med tre forskellige scenarier og to retninger for den trafikale udvikling.
Scenario 1
Trafikmængder 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 trafikken i spidsbelastningsperioderne og generelt et nedsat serviceniveau i forhold til i dag.
Et alternativ – Scenario 1b - er, at området udbygges med lavere bebyggelsesprocenter.
Hvis man etablerer de fordelingsveje, der er
foreslået i helhedsplanen, vurderes det, at mindre end halvdelen af helhedsplanens samlede
antal etagemeter kan gennemføres, hvis trafikken 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
Trafikmængder 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 flere større
P-anlæg i periferien af erhvervskvarteret for
derved at begrænse trafikken inde i området.
Trafikbelastningen 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
belastede steder.
Scenario 3
Trafikmængderne 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
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 biltrafik, og større
overflytning til blandt andet letbanen.
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To retninger for den trafikale udvikling
Trafikanalysens beregninger for de tre scenarier og den tilhørende konsekvensvurdering
pe-ger samlet set på to forskellige retninger,
som den trafikale udvikling kan følge:
Retning A: Ingen begrænsning af biltrafik 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
trafikafviklingen i spidsbelastningsperioderne.
Retning B: Begrænsning af biltrafikken 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 trafikken inde i området. Hermed
kan helhedsplanen gennemføres ved hjælp af
væsentligt færre vejudvidelser sammenlignet
med retning A.

bæredygtigt erhvervsområde. Via Trafik anbefaler derfor en løsning, der minder om scenario
2 eller 3, hvor store vejudvidelser kan udelades
mod, at der i stedet planlægges et antal panlæg i periferien af området for at begrænse
biltrafikken inde i området.
Via Trafik anbefaler, at Gladsaxe Kommune
forbereder infrastrukturen til en udvikling af
erhvervskvarteret – i første omgang med henblik på at holde investeringer i vejanlæg på et
minimum, så længe det er muligt.
Via Trafik anbefaler følgende 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).
Vejforbindelse ved Tobaksvejen.
Lokalveje langs Ring 3.

Anbefalinger
Via Trafik 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 visionen om Gladsaxe Ringby beskriver et grønt og

Fordelingsvej på tværs af Ring 3, der forbinder
Tobaksvejen med Rosenkæret.
Fordelingsvej mellem Gladsaxevej og Vandtårnsvej.

Udvidelser eller justeringer af kryds på Gladsaxe Møllevej
Det påpeges, at en udvikling over 20-30 år
kræver en løbende evaluering, og at anbefalingerne på nuværende tidspunkt er foreløbige. 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 kommunen vurderer, at det er påkrævet.
For at øge detaljeringsniveauet af vurderinger
og anbefalinger kan der fx foretages trafiktællinger i området samt udarbejdes en trafikmodel for afviklingen af trafikken.
Forurenet jord
Jordforureninger registreres i Danmark på matrikelniveau opdelt i kortlægninger på vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). V1 er
områder, hvor der er mistanke om forurening,
mens V2 er områder, hvor der er påvist forurening. Herudover er der en generel registrering
af primære byzoner som områdeklassificerede.
I Gladsaxe er stort set hele kommunen områdeklassificeret, dvs. jorden betragtes som lettere forurenet, selv om der nødvendigvis ikke
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foreligger jordprøver, der dokumenter dette.
Forholdet gælder også for Gladsaxe Erhvervskvarter. Konsekvensen af områdeklassificeringen er blandt andet, at al jordflytning skal
anmeldes til kommunen for at sikre, at forurenet jord ikke spredes til uforurenede arealer.
I Gladsaxe Erhvervskvarter er flere 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 grundigt undersøgt, at projektet ikke fordyrer en
fremtidig offentlig indsats mod forureningen,
og at byggeriet kan benyttes uden sundhedsrisiko 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 flygtig. De immobile stoffer spredes ikke særlig let i hverken
jord, vand eller luft, hvilket typisk er tjærestoffer, metaller og tungere olier. De flygtige stoffer
spredes modsat de immobile stoffer som regel
meget let i jord, vand og luft og er ofte lette
benzin- og olieprodukter samt diverse opløsningsmidler. 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 bygninger.

Efterhånden som en omdannelsesproces skrider frem vil både overblik over og kendskab til
jordforureningsforholdene blive større, og løsningsmodellerne dermed mere kvalificeret.
Støjforurening fra trafikken
Der er foretaget en overordnet kortlægning af
vejtrafikstøj i Gladsaxe Erhvervskvarter efter
EU-direktiv om støjkortlægning. Støjkortet kan
ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.noise.
mst.dk
Støjniveauet langs Ring 3, Gladsaxe Møllevej 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 detaljeret 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 erhvervstyper, som ikke har eksterne miljøgener.
Området vil derfor fremover være mere sårbart
i forhold til miljømæssige påvirkninger. I en omdannelsesperiode kan der være miljøpåvirkninger 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 erhvervsområde 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 gennemført en SAVE registrering af alt byggeri i
området opført i perioden 1940 til 1970. Registreringen 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 administrationsbygningerne mod øst og shedtagsbygningen samt forbindelsesgangene mellem. Dette
byggeri er udpeget med høj bevaringsværdi
karakteren 2 i kommuneatlasset.
Søborg Møbelfabrik på Gladsaxevej 400 er
udpeget med middel bevaringsværdi, karakteren 4 i kommuneatlasset. I den supplerende
registrering er en del af bebyggelsen på Rosenkæret 25-29 og 31 samt Ungdomsskolen
på Gladsaxevej udpeget med høj bevaringsværdi ka-rakteren 3.
En grundlæggende idé i helhedsplanen er, at

GLADSAXE RINGBY

62

bygninger, der er udpeget med høj bevaringsværdi, 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 forureningsmæssige kompleksitet. Miljøafdelingen
inddrages ved plan- og byggesagsbehandlingen, når der er tale om byggeri på ejendomme,
hvor der er konstateret jordforurening, og hvor
der sker en ændret anvendelse. Trafikken i
området vurderes løbende. Der vil i lokalplaner
blive stillet krav om trafikanalyser, hvis dette
skønnes nødvendigt. Trafikstøjen 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 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 vejledning nr. 3, 2003: ”Ekstern støj i byomdannelsesområder”.
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 konsekvenserne 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 handlemuligheder, der ligger i den gældende kommuneplan.
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 fraflytning 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 oplysninger skal tages med i betragtning ved gennemgang af nærværende miljørapport: Der
foreligger ikke eksakt kendskab til områdets
jordforurening. De udarbejde jordforureningskort er vejledende og kan ikke forventes at
være udtømmende i forhold til de faktiske forhold. I en anlægsfase kan der således dukke
forureninger op, som ikke er beskrevet i miljørapporten. 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 forureningsmæssige kompleksitet. Miljøafdelingen
inddrages ved plan- og byggesagsbehandlingen, når der er tale om byggeri på ejendomme,
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hvor der er konstateret jordforurening, og hvor
der sker en ændret anvendelse.
Trafikken i området vurderes løbende. Der vil i
lokalplaner blive stillet krav om trafikanalyser,
hvis dette skønnes nødvendigt.
Trafikstøjen 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 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 vejledning nr. 3, 2003: ”Ekstern støj i
byomdannelsesområder.

GLADSAXE RINGBY

64

GLADSAXE RINGBY

65

