
Kommentarer – følgegruppe 
 
 
Hvem er værdiprogrammet er tænkt til. Det er ikke rettet mod 
borgerne men er et salgsdokument og udviklingsdokument for 
AUS.  
 

Side 3  
Formål med værdiprogrammet 

 

Værdiprogrammet er et salgs- og udviklingsdokument for Kildedals arealudviklingsselskab, 

og en fælles samarbejdsplatform på tværs af arealudviklingsselskabet, virksomhederne og 

grundejerforeningerne i Kildedal.  

 

Programmet bygger videre på den overordnede vision og helhedsplan for området, og har 

generelt til formål at opsætte nogle rammer og ambitioner for, hvordan værdierne for 

Kildedal aktiveres og forankres i den videre udvikling. I det følgende slås tonen an for, 

hvordan man på sigt kommer til at bo, arbejde og leve i Kildedal. 

 

Værdiprogrammet er et afsæt for samarbejde med udviklere, investorer, kommune og 

arealudviklingsselskab om de konkrete  bolig- og erhvervsprojekter, og er samtidig et 

resultat af en bredt involverende proces, hvor interviews og workshops har haft til formål at 

inkludere så mange perspektiver som muligt. 

 
 

Den grønne korridor er mere end blot biodiversitet. Det er et 
bevægelsesrum for borgerne, det skal fremgå lidt mere 
tydeligt.  
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Grønt bevægelsesrum 
 
Ud fra byens ambitioner om at motivere til fysisk bevægelse og klimavenlig 
mobilitet, rummer den grønne korridor et på samme tid effektivt og rekreativt 
stiforløb, der motiverer til at bevæge sig bæredygtigt fra A til B. Her kan man gå, 
løbe og cykle gennem de grønne omgivelser på tværs af byens kvarterer og pladser.  
 



Udover at binde byen sammen, har det grønne landskabstræk til formål at knytte 
an til de tilstødende landskaber. I nord, syd, øst og vest afsluttes korridoren i 
adgangspunkter, der fører videre ud i naturen.  
 
Korridoren rummer potentialet for at bringe naturen ind i byen og, til på samme tid 
at blive en levende fortælling om den omgivende natur og samtidig en motiverende 
faktor til, at byens hverdagsliv fører ud i de vidtstrakte omgivelser. 
 
 

 
Bedre forklaring af, hvad klimaneutralitet indbefatter 
 
Side 22 
Klimaneutralitet 
 
Ambitionen er klimaneutralitet og handler om Kildedals CO2-aftryk - både under 
udviklingen og i den efterfølgende brugsperiode. Ambitionen går på at sætte 
udviklingsdrivende klimamål, der viser vejen for 70% CO2-reduktion i 2030. 
  
Smarte teknologier er med til at løfte ambitionerne om ikke at udlede mere 
drivhusgas, end der optages. Man kan eksempelvis forestille sig, at eventuel 
overskudsvarme fra erhvervsbygningerne sendes videre til opvarmning af boliger, 
og at et lokalt energifællesskab desuden udnytter synergier i lokal elproduktion fra 
eksempelvis solceller. Endelig vil smarte teknologier understøtte grøn mobilitet i 
byen - blandt andet ved at motivere til, at man parkerer sin bil tidligt i forhold til 
hvornår man når sin endelige destination. Kildedals unikke placering med S-
togsstation i centrum motiverer automatisk til brug af offentlig transport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Idékatalog skal fremgå mere som eksempler. 
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Idekatalog 
 

Som grobund for den midlertidige aktivering er en række koncepter og potentielle 

fællesskaber i fokus som drivere. Nedenstående er eksempler på koncepter, der vil 

kunne hjælpe med at give liv til Kildedals værdier fra et tidligt tidspunkt. 

 
 
 

Teknik- og Miljøudvalget: 

Den strategisk gode beliggenhed i forhold til infrastruktur og 
trafikale knudepunkt skal fremgå tydeligere 

Side 10 

Hverdag og fritid 

 

I byens urbane og grønne rum mødes arbejdsliv og fritid, besøgsmål og 

hverdagsgøremål. Kildedal udvikles med tanke på at skabe en blandet by 

med funktioner og oplevelser af henholdsvis kulturel, rekreativ og kommerciel 

karakter. Børn inkluderes i byens vision på tværs af det erhvervs- og bruger-

rettede spor. Blandt andet indtænkes både kulturelle tilbud og faglige 

aktiviteter i børnehøjde med fokus på natur og sundhed.  

 

I Kildedal handler det om at skabe et velfungerende lokalmiljø for byens 

beboere og virksomheder, og samtidig skabe et sted, der bidrager positivt i 

sin kontekst. Kildedal vil byde sine naboer og andre besøgende ind, og derfor 

arbejdes der med et strategisk overudbud af bylivsskabende funktioner. 

Kildedals gode placering i forhold til infrastruktur og trafikale forhold 

underbygger koblingen til både København og de nære omgivelser. Byen er 

let tilgængelig, hvad enten man kommer med tog, i bil, til fods eller på cykel. 

 

I forhold til teknologi og sundhed: Interessenterne i forhold til 
samarbejde skal gøres bredere. 
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Sundhed gennem data 

 



Blandt forskellige tænkelige digitale fællesskaber kan eksempelvis 

sundhedsdata blive et gensidigt interessefelt, beboere og virksomheder 

mødes om. Igennem transparent kommunikation og ansvarlig anvendelse af 

data kan opbygges gensidige samarbejder omkring brugerdreven innovation, 

som gavner både beboere og virksomheder.  

 

Førnævnte digitale livsstilslaboratorium kan forlænge de digitale fællesskaber 

ind i fysiske rammer, hvor data genereres, indsamles og udveksles i 

anonymiseret form. Man kan eksempelvis forestille sig, at byens pladser til 

motion og bevægelse kobles med et digitalt lag - et netværk, hvor data 

udveksles og omsættes til viden og innovation.  

 

Med tanke på at skabe koblinger til etablerede vidensinstitutioner, er det 

oplagt at opbygge et samarbejde mellem livsstilslaboratoriet og det 

nærliggende DTU. Ligeledes kan man forestille sig samarbejder med andre 

større videns- og uddannelsesinstitutioner såvel som en lang række øvrige 

aktører på både nationalt og internationalt plan, om at drive og generere 

viden på baggrund af udvekslingen af sundhedsdata på tværs af 

virksomheder og beboere.  

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

Det skal fremgå, at børnene involveres i byens vision både i de 
borgerrettede spor og i det erhvervsrettede spor. Det kan 
fx være igennem et børneunivers. 
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Hverdag og fritid 

 

I byens urbane og grønne rum mødes arbejdsliv og fritid, besøgsmål og 

hverdagsgøremål. Kildedal udvikles med tanke på at skabe en blandet by 

med funktioner og oplevelser af henholdsvis kulturel, rekreativ og kommerciel 

karakter. Børn inkluderes i byens vision på tværs af det erhvervs- og bruger-

rettede spor. Blandt andet indtænkes både kulturelle tilbud og faglige 

aktiviteter i børnehøjde med fokus på natur og sundhed.  

 



I Kildedal handler det om at skabe et velfungerende lokalmiljø for byens 

beboere og virksomheder, og samtidig skabe et sted, der bidrager positivt i 

sin kontekst. Kildedal vil byde sine naboer og andre besøgende ind, og derfor 

arbejdes der med et strategisk overudbud af bylivsskabende funktioner. 

Kildedals gode placering i forhold til infrastruktur og trafikale forhold 

underbygger koblingen til både København og de nære omgivelser. Byen er 

let tilgængelig, hvad enten man kommer med tog, i bil, til fods eller på cykel. 

 

 

Dynamoer for byliv 

 

Der etableres en række funktioner, der kan være drivende for udviklingen og 

sikre det byliv, der ønskes, fra starten. Disse publikumsorienterede koncepter 

koncentreres i stueplan og hovedsageligt omkring den centrale 

pladsdannelse, Stationspladsen. Derudover etableres dynamoer i vest og øst, 

som har til  

formål at invitere livet med ud i naturen og med ind i erhvervsområdet. På sigt 

vil også mulige kommunale institutioner tilføre funktioner og aktiviteter for 

børn og trække både hverdags- og fritidsliv til byen. 

 

Dynamoerne er med til at skabe mødesteder og social sammenhængskraft 

samt understøtte bykvarterernes forskellige identiteter. En række 

åbningstræk beskrevet afslutningsvist udgør eksempler på bylivsskabende 

funktioner.  

 

SIDE 22: 
 
Afsnit 3.1 tilrettes, så der fremadrettet står: "Korridoren med henblik på at skabe et grønt rum med en høj 
rekreativ værdi for Kildedals brugere, alt imens der værnes om den eksisterende natur." Den resterende del 
af sætningen fjernes.  
 
Afsnit 3.3 tilrettes, så der fremadrettet står: "Derfor har Kildedal fokus på at beskytte og understøtte 
eksisterende naturområder samt på at forstærke og forbinde det eksisterende eng- og moselandskab." Den 
resterende del af sætningen fjernes.  

ø 


