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Anbefalinger til den videre planlægning  
for Jonstruplejrens omdannelse 

 
 
Ballerup Kommune har gennemført en forudgående høring i forbindelse med indkal-
delse af ideer og forslag i perioden 12. august til den 30. september 2021. Ballerup 
Kommune har i høringsperioden modtaget i alt 133 idéer, forslag og kommentarer 
til den videre planlægning for Jonstruplejrens omdannelse. Derudover har der un-
der høringen været afholdt åbne workshops, hvor der også er fremkommet en 
række gode forslag og idéer. 
 
På baggrund af inputs, samt efterfølgende analyser og dialog med grundejer Freja 
Ejendomme, fremlægger administrationen anbefalinger til den videre planlægning 
for Jonstruplejren samlet under fire overordnede overskrifter: 
 

1. Fremtidig bebyggelse skal tilpasses de landskabelige kvaliteter og boligud-
buddet skal skabe mangfoldighed 

2. Bedre trafikafvikling og et særligt fokus på at forbedre forholdene for lette 
trafikanter 

3. Fokus på fællesskab 
4. Bevaring og udvikling af naturværdier og rekreative muligheder 

 
 
Anbefalingerne skal ses, som svar på de 3 hovedspørgsmål Kommunalbestyrelsen 
stillede under høringen: 
 

• Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lo-
kalområdet? 

• Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige 
kvaliteter? 

• Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdan-
nelsesprojektet?  
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Side 2 
 

1. Fremtidig bebyggelse skal tilpasses de landskabelige kvaliteter 
og boligudbuddet skal skabe mangfoldighed 
 
Administrationen anbefaler, at 
 
1.1 Bebyggelsens omfang sættes ned  

 
Administrationens anbefaler, at bebyggelsens omfang fastsættes til maks. 40.000 
etagemeter bebyggelse, hvoraf maks. 32.000 etagemeter kan anvendes til boligfor-
mål og maks. 8.000 etagemeter kan anvendes til andre formål, såsom offentlige for-
mål og erhvervsformål, som er forenelig med en placering tæt på boliger. I dag er 
der i kommuneplanen mulighed for at opføre op til 75.000 etagemeter. 

Jonstruplejren er samlet set omkring 301.000 kvadratmeter, heraf udgør 134.000 
kvadratmeter beskyttet natur (fredsskov og NBL §3). Beregnes de 40.000 etageme-
ter af de cirka 168.000 kvadratmeter areal, som ikke er naturbeskyttet, så svarer 
det til svarer til knapt 24% procent. Til sammenligning er bebyggelsesprocenten for 
et almindeligt parcelhuskvarter ofte på 30%. 

Når det maksimale antal etagemeter til boligformål fastsættes til maksimalt 32.000, 
så vil det med en gennemsnitsboligstørrelse på 130 kvadratmeter give 250 boliger 
ved en fuld udnyttelse.  
I forbindelse med lokalplanlægningen vil det være muligt at stille krav til boligstør-
relse. Det giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at styre både antallet af boliger 
og et varieret boligudbud. 
 
 

1.2 Bebyggelsens højde og placering planlægges med fokus på bevaring 
af natur og samspillet med de landskabelige værdier  
 
Med anbefalingen vil der blive lagt vægt på, at bebyggelsens højde og placering til-
passes Jonstruplejrens kuperede terræn, så fremtidig bebyggelse ikke lukker visuelt 
af for skoven, men at skovens tilstedeværelse fremhæves ved åbninger i bebyggel-
sen. 

Bebyggelsen skal være i varierede højder med henblik på et arkitektonisk samspil 
med områdets kuperede terræn, så bebyggelsen harmonerer med landskabet. Der 
planlægges for en bebyggelse på 1-2 etager. Det skal vurderes, om der enkelte ste-
der kan gives mulighed for 3 etager, f.eks. hvor der planlægges for almene boliger.  

 
1.3 Boligbebyggelsen fortrinsvist bliver parcelhuse og tæt-lav bebyg-

gelse, samt krav om almene boliger 
 
Der skal planlægges for fortrinsvist parcelhuse og tæt-lav-bebyggelse. U herunder 
hører rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse.  
 
For at understøtte fællesskaber og sammenhængende naturområder anbefaler ad-
ministrationen, at der gives mulighed for at udstykke parcelhusgrunde, som er min-
dre end 700 kvadratmeter mod, at der til gengæld lægges mere areal ud til fælles 
friarealer. 

 
Planloven giver mulighed for at stille krav om almene boliger. For at understøtte et 
varieret boligudbud og beboersammensætning iht. boligpolitikken, anbefales det, at 
der planlægges for, at omkring 4.500 etagemeter af den samlede boligbebyggelse 
skal opføres som almene boliger svarende til ca. 50 boligenheder. 
 

 
  



Side 3 
 

2. Bedre trafikafvikling og et særligt fokus på at forbedre forhol-
dene for lette trafikanter 
 
Administrationen anbefaler, at 
 
2.1 Infrastrukturen bruges til at åbne Jonstruplejren op mod omgivel-

serne 
 
Det skal være naturligt at bevæge sig ind og ud af området til glæde for både de 
kommende beboere og de nuværende beboere i lokalområdet.  

Der er kun et hegn mellem Jonstruplejren og omgivelserne i vest og mod nord, 
mens private ejendomme støder direkte op til Jonstruplejren langs projektområdets 
øvrige afgrænsning.  

Mulighederne for at etablere vigtige stiforbindelser mod Fuglehavevej og Vibeskræn-
ten skal undersøges gennem dialog med naboer og grundejerforeninger.  

 
2.2 En samlet trafikløsning for Tvendagervej, svinget Jonstrupvej/Må-

løvgårdsvej og vejtilslutningen til Jonstruplejren indgår som en del af 
omdannelsesprojektet. 

 
Trafikanalysen peger på, at uanset om, der etableres 200 eller 400 boliger i Jon-
struplejren, så er det ikke nødvendigt at etablere en ekstra vejtilslutning til Jon-
struplejren. Derfor anbefaler administrationen, at der fortsat skal være én vejtilslut-
ning fra Jonstruplejren til Jonstrupvej. 
 
Der er endvidere mulighed for at forbedre de trafikale forhold, der er i området som 
i dag vejbetjenes via Tvendagervej, Jonstruplejren, Måløvgårdsvej og Jonstrupvej. 
Dette kan være ved at gøre det tryggere og sikrere for lette trafikanter at krydse 
Jonstrupvej i morgenspidstimen, samt skabe bedre parkerings-/afsætningsmulighe-
der i tilknytning til Villa Blide og Ballerup Ny Skole. 

Løsningsforslaget er fortsat under afdækning, men en samlet løsning skal indgå som 
en del af omdannelsesprojektet.  

 
2.3 Forbedring af øvrige trafikforhold på Jonstrupvej og Måløvgårdsvej 

skal ind i en samlet prioritering  
 
Administrationen vurderer, at der er stort potentiale for, at forholdene for lette trafi-
kanter på Måløvgårdsvej og Jonstrupvej vil kunne forbedres med henblik på for-
bedre trygheden og trafiksikkerheden og dermed at fremme bæredygtig hverdags-
transport.  

Mange borgere i områder har et ønske om, at der bliver mindre gennemkørende tra-
fik på de to veje. Det er administrationens vurdering, at vejene kan gøres mindre 
attraktive for bilister uden ærinde i området.  

Der vil parallelt med planlægningen for området blive gennemført en afdækning af 
behov for trafiksanering af vejene i hele området. Arbejdet forventes indledt ved en 
særlig indsats på Måløvgårdsvej. En trafiksanering af hele området vil indgå i en 
samlet vurdering af indsatsbehovet i hele kommunen.  

 
2.4 Den trafikale påvirkning af vejkryds i nærområdet skal undersøges  

 
Flere borgere gør opmærksomme på, at den afledte trafik fra Jonstruplejren, samt 
byudviklingsprojekter i Furesø Kommune, påvirker krydsene Måløvgårdsvej/Måløv 
Parkvej, Måløv Parkvej/Måløv Byvej og Jonstrupvej/Ballerup Byvej.  

Kommunens vejkryds påvirkes af by- og vejprojekter. Det bør undersøges nærmere 
i en større trafikmodel, inden der tages stilling til evt. krydsombygninger. 



Side 4 
 

 

3. Fokus på fællesskab 
 
Administrationen anbefaler, at 
 
3.1 Udvikling af faciliteter til fællesskab undersøges 

 
Mange har foreslår, at der sættes fokus på fællesskaber i Jonstruplejren og at fæl-
lesskabet gerne må komme lokalområdet til gode i form af f.eks. fælleshus/medbor-
gerhus/kulturhus. 

Der er mange borgere, som foreslår idrætsfaciliteterne i Jonstruplejren bevaret. Ad-
ministrationen har undersøgt muligheden for et kommunalt opkøb af idrætsfacilite-
terne, samt behovet for idrætsfaciliteter. På baggrund af undersøgelserne, vil admi-
nistrationen ikke anbefale et kommunalt opkøb af idrætsfaciliteterne. 

Forslag, analyser og indstilling om idrætsfaciliteterne fremlægges i en særskilt sag 
for Kultur- og Fritidsudvalget, samt Økonomiudvalget. 

Der arbejdes videre med andre muligheder for fællesskabende faciliteter i Jon-
struplejren, som skaber rammer om et lokalt fællesskab i området. For eksempel 
ved at stille bygninger til rådighed udvikling af ”et lokalt fællesskab før boligerne”.  

Freja Ejendomme giver udtryk for, at de vil undersøge behovet og muligheden for at 
skabe fælles aktivitetsfaciliteter.  

 

 
 

 
  



Side 5 
 

4. Bevaring og udvikling af naturværdier og rekreative muligheder 
 
Administrationen anbefaler, at 
 
4.1 Bruge lokalplanen, som redskab til at sikre bevaringsværdige træer 

og stille krav til ny beplantning 
 

Mange borgere peger på, at der er træer i Jonstruplejren, der skal bevares.  

Administrationen anbefaler, at bevaringsværdige træer udpeges i henhold til kom-
munens træstrategi og deres bevaring sikres gennem den kommende lokalplans be-
stemmelser, samt under de kommende bygge- og anlægsarbejder. 

Lokalplaner kan indeholde bestemmelser for, at hegn skal være grønne og der indgå 
planer for de fælles friarealer. Administrationen anbefaler derfor også, at lokalpla-
nen skal indeholde bestemmelser om ny beplantning. 

 

4.2 Hensyn til flora og fauna skal vægtes højt 
 
Omdannelsesprojektet vil påvirke omgivelserne, men der kan reguleres meget via 
lokalplanen for at begrænse eller forhindre forringelse af levebetingelserne for flora 
og fauna. Dette skal bl.a. ske ved placeringen byggefelter, eller ved at vandhuller 
ligger på fællesarealer som skal passes af en grundejerforening.  

Administrationen vil arbejdet for, at hensynet naturen vægtes højt. 

 
4.3 Muligheden for professionel pleje af skovarealer undersøges 

 
Der er omkring 114 ha fredskovsareal i Jonstruplejren. Driften af disse kan potenti-
elt overgå til en fremtidig grundejerforening. I dag er der ingen grundejerforeninger 
i Ballerup Kommune, der ejer og drifter fredskovsarealer, men der er grundejerfor-
eninger og private grundejere, der i dag ejer NBL §3 beskyttede arealer.  

Administrationen anbefaler, at det undersøges, hvorvidt særligt de store skovarealer 
inkl. de store naturbeskyttede naturtyper kan varetages af Ballerup Kommune 
og/eller Naturstyrelsen. Overtager Ballerup Kommune ejerskabet over arealerne, vil 
det vil give øgede driftsomkostninger, men samtidig også muligheden for at udvikle 
arealerne ift. natur- og rekreativ kvalitet. 
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