
Jonstruplejren – Bilag 

A.1 – Vedlagt høringsvar 1……………………………………………………………………………………………… s. 1 

A.2 – Vedlagt høringsvar 1, 17, 18………………………………………………………………………………….. s. 2 

B.1 – Vedlagt høringssvar 6……………………………………………………………………………………………..s. 15 

B.2 – Vedlagt høringssvar 6……………………………………………………………………………………………..s. 16 

C – Vedlagt høringssvar 19………………………………………………………………………………………………s. 17 

D – Vedlagt høringssvar 26…………………………………………………………………………………………….. s. 26 

E – Vedlagt høringssvar 27………………………………………………………………………………………………s. 27 

F – Vedlagt høringssvar 34……………………………………………………………………………………………… s. 28 

G – Vedlagt høringssvar 39…………………………………………………………………………………………….. s. 29 

H – Vedlagt høringssvar 41…………………………………………………………………………………………….. s. 32 

I – Vedlagt høringssvar 42……………………………………………………………………………………………….s. 33 

J – Vedlagt høringssvar 43……………………………………………………………………………………………….s. 34 

K – Vedlagt høringssvar 44………………………………………………………………………………………………s. 35 

L – Vedlagt høringssvar 49……………………………………………………………………………………………… s. 37 

M – Vedlagt høringssvar 51……………………………………………………………………………………………..s. 39 

N – Vedlagt høringssvar 61…………………………………………………………………………………………….. s. 42 

O – Vedlagt høringssvar 64…………………………………………………………………………………………….. s. 46 

P – Vedlagt høringssvar 65, 70, 115…………………………………………………………………………………s. 48 

Q – Vedlagt høringssvar 67…………………………………………………………………………………………….. s. 51 

R – Vedlagt høringssvar 68………………………………………………………………………………………………s. 52 

S – Vedlagt høringssvar 71……………………………………………………………………………………………… s. 53 

T – Vedlagt høringssvar 72……………………………………………………………………………………………… s. 54 

U – Vedlagt høringssvar 74…………………………………………………………………………………………….. s. 56 

V – Vedlagt høringssvar 83………………………………………………………………………………………………s. 58 

W.1 – Vedlagt høringssvar 88………………………………………………………………………………………….s. 59 

W.2 – Vedlagt høringssvar 88………………………………………………………………………………………….s. 61 

X – Vedlagt høringssvar 89………………………………………………………………………………………………s. 69 

Y – Vedlagt høringssvar 92……………………………………………………………………………………………… s. 72 

Z – Vedlagt høringssvar 96……………………………………………………………………………………………… s. 75 



Æ.1 – Vedlagt høringssvar 100……………………………………………………………………………………….. s. 76 

Æ.2 – Vedlagt høringssvar 100……………………………………………………………………………………….. s. 84 

Ø – Vedlagt høringssvar 103…………………………………………………………………………………………… s. 129 

Å – Vedlagt høringssvar 108…………………………………………………………………………………………….s. 132 

AA – Vedlagt høringssvar 111………………………………………………………………………………………….s. 133 

BA.1 – Vedlagt høringssvar 116……………………………………………………………………………………….s. 136  

BA.2 – Vedlagt høringssvar 116……………………………………………………………………………………….s. 137 

BA.3 – Vedlagt høringssvar 116……………………………………………………………………………………….s. 138 

CA – Vedlagt høringssvar 117 ………………………………………………………………………………………….s. 139 

DA – Vedlagt høringssvar 121………………………………………………………………………………………….s. 141 

EA – Vedlagt høringssvar 129 ………………………………………………………………………………………….s. 142 

 

 

 



NYT 
STEDNAVN

VIR-
TUELLE 

MØDERIdeoplæg
Jonstrup-

Lund

MØDER 
BORGER 
ADVOKAT 

OPLÆG

LOVGIVNING
NATURA2000

GRØNNE KILER
KOMMUNEPLAN

HELHEDSPLAN MM.

NATUR
KORTLÆG OG 

OPLÆG ADVOKAT
MÅL-

GRUPPE

KKS
STATISTIK VEDR. 

TILFLYTTER, FRAFLYT-
TER, INDKOMST - 

ALDERSFORDELING M.V

INDSAMLING  OG 
BEARBEJDNING MM.

KS

MØDER POLITIKER 
OG LANDS-
POLITIKER

STRATEGI
INFORMATION

DEBAT

DELVISION
Miljøforurening
befæstnings-
grad og natur

i højsæde

DELVISION
Smuk arkitektur 

og rekreative 
områder

KVALITET

DELVISION
Et smukt og lækkert 

sted for tilflytter 
og naboer

STOLTHED

DELVISION
Minimal 

trafikbelastning
ps, tænk også 

bløde trafikanter

VISUEL
PLANNER
OG PLAN

MISSION
At påvirke omgivelserne så 
meget som muligt, således 
at man her igennem kan 

påvirke FREJA og 
PLANMYNDIGHED

PROF ARBEJDE GIR 
PROF RESULTAT!

ADVOKAT

AREALUDMÅL
LOVGIVNING 

KT

STATISTIKER

STATISTIKER

MYNDIG-
HEDER

MULIGHED 
FOR NATURFOND

FONDDIR.

KEMI-
INGENIØR

DN
DOF

DEBATINDLÆG
PÅVIRK

INDSAML

SOCIALE
MEDIA

STED-NAVNE
KONKURRENCE

MELLEM
PROF. KOMF.

KONTAKT
BORGE-

FORENING

KONTAKT
KOMMUNE

DIALOG OG
 KONTAKT

 POLITIKER
DIALOG 

OG KONTAKT 
BORGER

INSPEKTION AF 
OMRÅDE OG 

NABOOMRÅDE

POLL 
UNDERSØGELSE

NÆROMRÅDE

DIALOG  
JONSTRUP 89

DIALOG
INVESTORER

INDSAMLING
AKITEKTUR

DIALOG MED
TOWNPLANNER
CIVILINGENIEER

BIOLOG

BIOLOG

ORNITO-
LOG

INDSAMLING AF 
OBSERVATIONER I 

NABOOMRÅDET 
DYR M.V.

2020-2021 

VISION
At minimere byggeri så 
meget som muligt, så 
NATUR, TRAFIK OG  

NABOER PÅ EN NÆNSOM 
MÅDE BLIVER EN DEL AF 

ET NYT ATTRAKTIVT 
OMRÅDE

Bilag A.1
Vedlagt høringssvar 1

1



VELKOMMEN TIL:

Ideoplæg for  JonstrupLejren

2021 JonstrupLund

Bilag A.2
Vedlagt høringssvar 1, 17, 18

2



C
INDHOLD

FORORD 3

FØR VI GÅR I GANG 4

NATUREN ER VIGTIG FOR HELE OMRÅDET 5

SYDOMRÅDE 6

STOLTHED 7

LIDT OM TILFLYTTERNE 8
FAMILIER MED BØRN 

SENIORER 

FAMILIER UDEN BØRN 

LIDT OM HUSENE 9
PARCELLER I ØST 

KLYNGEPARCELLER I SYD 

RÆKKEHUSE LANGS NORD OG MOD VEST 

FORDELING AF BOLIGER SAMT 

REKREATIVE OMRÅDER 10
FORVENTET BEFOLKNING 

AT BYGGE I NATUREN 

SPOTOMRÅDER 

PLANTEGNING 1 11

PLANTEGNING 2 12
3



Vedlagte materiale er blevet i stand på baggrund af information fra:

DN, DOF, observationer naboområdet, borgere i naboområdet til Jon-
strupLejren, Poll-undersøgelse blandt nærmeste naboer til Jonstrup- 
Lejren, statistikmateriale om til og fraflytning til kommunen samt kon-
takt til eksterne med hvert deres professionelle indgang til udarbejdet 
materiale. 

Intet er en tilfældighed. Alt er på bedste vis, vendt og drejet, diskuteret 
med professionelle, og har således udmyntet sig i dette OPLÆG.

Jeg håber I vil bruge lidt tid til at 
læse materialet igennem og I er 
altid velkommen til, at kontakte 
mig:  tlf:   

MAIL: 

FORORD
JonstrupLund
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L

1. FREDSKOV, §3 SØER , OVERDREV
Man bør så vidt det er muligt overholde
skovbyggelinier, sølinier, træfældzoner m.m.

2. JORDFORURENING BØR RENSES OP
Der er både kræftfremkaldende stoffer i jorden,
og stoffer der kan forårsage ufrivillige aborter
og meget andet. Samtidig er der grundvands-
reserver i området.

3. BEFÆSTNINGSGRADEN I FORBINDELSE
MED OVERSVØMMELSE
Man bør ikke bygges mere eller tætter end
idag og så vidt muligt undgå asfaltbelægning,
faktisk ER der allerede for meget på området.
Dette bevirker at regnvand ikke kan løbe af.

4. DER SKAL TAGES HØJDE FOR TRAFIK
Hverken Jonstrupvej eller Måløvgårdsvej kan klare
en større trafikal udfordring i form af flere biler på
vejene. Man bør indtænke en rundkørsel ved
JonstrupLejrens udkørsel, for at sikre en mere
glidende trafik og de bløde trafikanter.

5. VVM-REDEGØRELSE
Der bør laves en VVM-redegørelse inden man
sætter igang, da byggeri i JonstrupLejeren kan
have væsentlig indvirkning på miljøet.

FØR VI GÅR I GANG
1

2

3 4 5



Naturen i JonstrupLejren er ikke kun vigtig for 
JonstrupLejren, 

men hele område udenom JonstrupLejren er påvirket af 
hvad der sker på området:

JonstrupLejren ligger både opad et NATURA 2000 
område og en indre grøn kile.

Der er mere end 24 fredede/ truede dyrearter i 
området,

Vi har i naboområderne 
indsamlet observationer af 
padder, dyr og fugle.

Materiale kan rekvireres.

NATUREN ER VIGTIG FOR HELE OMRÅDET

O B S E R V A T I O N E R  A F  P A D D E R ,  P A T T E D Y R  O G  F U G L E  I  N A B O O M R Å D E T  K A N  R E K V I R E R E S 6



SYDOMRÅDE

Langs del af sydområde, ligger et naturområde 
som både indeholder, §3 søer, overdrev samt fred-
skov og underskov. Et meget følsomt naturområde.

Der er højaktive habitater, og fredede/truede dyr 
i netop dette område. Til venstre ses Niras rap-
portens kort ovenpå  JonstrupLejrens kort. Gule 
områder betyder, skal analyseres nærmere og 
røde områder betyder, at byudvikling skal undgås.

Derfor har vi valgt i dette oplæg, at holde dette 
området som rekreativet område med lidt natur-
stier, lidt bænke, legeplads etc.

Vi mener ikke, at det er forsvarligt at bygge i dette 
område.
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STOLTHED
Husene i JonstrupLund skal ose af kvalitet, være 
miljøvenlige, smukke og lækre, lige til at flytte 
ind i. De familier der flytter ind her har økonomi- 
en i orden og VIL have smuk natur i grønne om-
givelser, kombineret med kvalitet. De er livs-
nydere og vil godt betale for det.

Området egner sig til parceller, klyngeparceller, 
samt rækkehuse.

På den måde kan man få en blandet borger-
sammensætning og et attraktivt område for 
både den ældre borger og familien. 

Samt et område som man kan være stolt af, og 
som naboerne til området også er stolte af.
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LIDT OM TILFLYTTERNE

Middel til høj uddannet, et til to børn.

De familier der vælger at bo i dette område, 

kommer bl.a. fra ejerboliger i København, 

eller fra ejerboliger der er blevet for små. 

Primært har de interesse i at flytte til natur- 

område med lille have og masser af grønt i 

området (tæt på).

FAMILIER MED 
BØRN Huset nu for stort - nyt lækkert i naturen

Primært seniorer der flytter fra for store huse 

eller lejligheder, og som stadigvæk gerne vil 

have lidt have, og søger kvalitet og grønne 

omgivelser.

Seniorer der søger fællesskab

Ældre seniorer, der ønsker et fællesskab med 

andre seniorer, i et område hvor der er tænkt 

smart og praktisk indretning i og omkring 

boligen, Omgivert af smuk natur og tæt på 

offentlige transport m.v.. Een etage.

SENIORER

Natur i højsæde, og mange år frem.

Ny etablerede par med god uddannelse som 

planlægger fremtiden, og vægter natur og  

aktivitet i nærheden, samt kvalitet og komfort. 

Eller blot par der ingen børn har og godt vil 

bo i lækker gennemtænkte omgivelser for 

hvem natur og det grønne betyder noget.

FAMILIER UDEN 
BØRN

9
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Hvorfor etablere parceller i østområde?

Østområdet er luftigt hvilket giver mulighed for at 

vende husene så de har de rette solsider, godt udsyn 

og smukt miljø. Der er i forvejen etableret stikveje, 

som kan bruges (nogen skal dog vendes lidt).

Hvorfor etablere klyngeparceller i del af sydområdet?

Sydområdet egner sig godt til klyngeparceller, hvor 

man ikke har de store haver, eller parkering ved 

husene. P-område langs vej , asfaltbelægges ikke. 

Klyngeparceller beskytter naturen mest, og taler til 

en gruppe af familier m.m. som værdsætter naturen.

LIDT OM HUSENE

PARCELLER I ØST

KLYNGEPARCELLER 
I SYD

Hvorfor etablere rækkehuse langs nord?

Hvis man vender husene på en måde så man kan få 

lidt sol i haverne, er dette et ideelt område for den 

lille familie, med direkte udgang til skoven og de 

aktiviteter der er her. Fælleshus/Cafe/lille nærkøb 

skal tænkes ind både til besøgende, naboer etc.

Hvorfor etablere rækkehuse mod vest?

Vestområdet er ideelt for ældre borgere. Området 

ligger tæt på offentlige transport og i et ikke kuperet 

terræn. Hensyn til evt. hjælpemidler m.v. skal tænkes 

ind både i husene og i omgivelserne. Der bør være 

fælleshus tæt på.

RÆKKEHUSE LANGS 
NORD OG MOD VEST
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I forbindelse med byggeproces, skal der 

tages vare på naturen, dvs. bygges med 

rette materialer, på rette tidspunkter for na-

tur, padder, dyr, og fugle m.v. Man skal tage 

specielt hensyn til at bygge således at træer, 

§3søer og overdrev m.v. ikke skadesrammes.

P-arealer må ikke astfaltbelægges.

Fredskov, Spredningskorridore, træfaldszon-

er, samt zoner omkring søerne skal overhol-

des også når boligerne står færdig.

Parceller

Klyngeparceller

Rækkehuse

Idrætshal m.m.

Rekreativt omr., skov m.v.

Fælleshuse

Ældre +65

Seniorer +50

Børnefamilier

Par u. børn

Enlige m. børn

Enlige u. børn

SPOTOMRÅDER

FORDELING AF BOLIGER  
SAMT REKREATIVE OMRÅDER

FORVENTET 
BEFOLKNING

AT BYGGE I NATUREN

SPREDNINGS-
KORRIDORE

FREDSKOV §3 SØER

NYE SØER 
DRÆN OMRÅDE

OVERDREV TRÆFALDS 
ZONER

1 2

3 4

3 9 1 8

1

1  Syd - 1 midt samt skov

2

=  Æ L D R E B O L I G E R
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PPLANTEGNING 1

Bebygget areal er på 23.238m2, hvilket svarer til 232  
boliger a 100m2. Bebygget areal er regnet UDEN kælder 
på Idrætshallen som i dag er 302m2.

Boligområde Vest, ældreboliger, 18 rækkehuse af 90m2 
samt et fælleshus på ca. 270m2.

Boligområde Nord, rækkehuse 39 rækkehuse af 126m2 i 
1 1/2 plan samt fælleshus/cafe/lille nærbutik 400m2, til 
glæde for tilflytter, besøgende og naboer til området.

Boligområde Syd, 34 klyngeparceller, fordelt på 7 a 
90m2, 22 a 135m2 og 5 a 180m2, de fleste i et plan, tilbage- 
trukket ligger 2 a 180m2 i 1 1/2 plan.

Rekreativt område Syd, dette område indeholder så me-
get sårbar natur samt §3 søer, overdrev m.m. at det ikke vil 
være egnet til at bygge på, men kan blive et rigtig lækkert 
rekreativt område er på ca. 19.870m2

Idrætshal 1.629 m2med plads til udendørs redskaber m.m.

Parcelhus kvarter med ialt 12 parceller, fordelt på  
5 a 160m2, 5 a 140m2, 2 a 130m2 - grundareal incl. hus fra 
700m2 til 965m2 på de største.

Midten af området er uberørt skov og grønt, dog må der 
gerne etabeleres lidt stier og udeareal ved fælleshus. 

D E N N E  P L A N  K A N  R E K V I R E R E S  S O L O
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PPLANTEGNING 2

Bebygget areal er på 23.342m2, hvilket svarer til 233  
boliger a 100m2. Bebygget areal er regnet UDEN kælder 
på Idrætshallen som i dag er 302m2.

FORSKELLEN PÅ PLAN 1 OG PLAN 2, ER:

Boligområde Nord, i stedet for 39 rækkehuse sænkes til 
32 rækkehuse af 126m2 i 1 1/2 plan samt fælleshus/cafe/
lille nærbutik 400m2, til glæde for tilflytter, besøgende og 
naboer til området.

Boligområde Nord/Øst, placering af et vandrehjem med 
15-20 værelser, og udeareal omkring bygningerne.

Et vandrehjem kan bruges af turister (som vil bringe 
penge til byen), kan bruges til naturarrangementer, 
som man kan tjene penge på, til enkelte overnattende 
gæster, såfremt hotellerne er fyldt i området.

EN ANDEN TANKE, man kunne overveje, om man kunne 
bruge disse to bygninger, til udsatte børn og unge samt 
forældre. Dette ville være en oplagt mulighed for at 
bruge både skov og natur i område, til disse børn. Ste-
det ville være ideelt til naturterapi.

D E N N E  P L A N  K A N  R E K V I R E R E S  S O L O
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Forslag til Jonstrup Lejrens trafikafvikling 

Jeg har fulgt lidt med i trafikken ved Corona opsporingscentret og konstateret kø ved Frederikssundsvej kl. 
15 og også kø ved Ballerupvej/Jonstrupvej og det er vel ca. 60-90 biler ind og ud og det kan kun blive 
værre. 

Det er også svært at finde flere veje ind og ud af lejren uden at gøre nogle beboere udenfor lejren kede af 
det. Så derfor læg ind- og udgang, hvor den er nu: Ved vagten og ind- og udgang 90 m til højre for vagten. 
Eventuel rundkørsel bliver også inde i lejerens område. Det kan ikke være meningen at beboere der har 
været her i over 30 år skal belemres med en rundkørsel udenfor hoveddøren. 

Kommunen/Freja skal ikke tænke rundkørsel i det runde hjørne ved Johan/Jens/Gerd/Bjørn se vedhæftede 
Forslag til trafikafvikling. Bilernes hastighed bliver automatisk sænket på grund af oversigt i svinget. FINT! 
Jeg vil påpege at der ikke kan tåles mere gravearbejde i fortovet her, der har allerede været gravet op til 
tomrør til fibernet og vandrør med mere adskillige gange. 

Med hensyn til beboelsen i Jonstrup lejren skal der mindre boliger end først antaget og hvis I tror I kan 
spare naturen, tvivler jeg på at nogen entreprenører vil bygge huse på gamle kloakker og under gamle 
træer. Det hele skal væk når der bygges, masser af gravearbejde og nye kloakrør med mere. 

Så min holdning er byg lavt som resten af Jonstrup området, så kan infrastrukturen måske klare trafikken. 

Jeg vil også gøre opmærksom på at der er en kæmpe oprydningsopgave i den nordlige ende tæt på 
Tvendagervej. Masser af forurenet beton under parkeringsarealet. Den forurenede beton skal ikke bare 
skrottes og bruges et andet sted, det skal bortkøres og der skal laves målinger i området. Forureningen skal 
jo ikke udvaskes og løbe ned i skoven. 

En bekymret borger 

, Måløvgårdsvej  

Vedhæftet: Forslag til trafikafvikling 

Bilag B.2
Vedlagt høringssvar 6
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Bofællesskabet 
`Storkøbenhavn´

et HJEM for livet

Mission

At etablere et bofællesskab 
baseret på et kristent værdigrund-
lag for ca.18 mennesker med 
fysisk/psykisk funktionsnedsættel-
se.

Bofællesskabet ønskes placeret i 
det storkøbenhavnske område og 
skal tjene som et HJEM for 
beboerne, hvor der er fokus på 
omsorg og pleje samt individuel 
og fælles aktivitet.

Hvem er vi?

Vores bestyrelse er sammensat af 
forældre til unge mennesker med 
nedsat fysisk og psykisk funktions-
evne. 

På denne baggrund og med stort 
engagement ønsker vi, i samarbej-
de med Kristelig Handicapforening 
(KH), at skabe et bofællesskab, som 
kan være et hjem for mennesker 
med nedsat funktionsevne

Hvorfor bofællesskab?

Vi vil gerne være med til at skabe 
de bedste rammer for vores unge 
menneskers voksenliv.

De bestående bofællesskaber har 
lange ventelister, og vi vil gerne 
skabe et alternativ/supplement til 
kommunale tilbud ved at oprette 
et bofællesskab som en selvejen-
de institution i henhold til Lov om 
friplejeboliger.

Visiteringen vil ske som et § 108 
tilbud i beboernes respektive kom-
muner.

Visualisering af boligmiljø

Bilag C
Vedlagt høringssvar 19
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I forbindelse med udarbejdelse af et byggeprogram og arbejdet med at finde en 
egnet lokalitet til Bofællesskabet `Storkøbenhavn´, har bestyrelsen udarbejdet 
nærværende pjece, der formidler mission og giver et oplæg til hvorledes bofæl-
lesskabets ramme kan tænkes.

Et HJEM for livet

Bofællesskabet `Storkøbenhavn´

Arkitekturen - kort fortalt

De op til 14 beboere, med forskellige fysiske 
og psykiske handicap, skal opleve deres hjem 
med identitet og samhørighed. Med inspirati-
on fra `villaen´ har bofællesskabet samme arki-
tektoniske motiver og kvaliteter oversat til en 
større enhed. Hovedindgangen fører ind til hu-
sets `hjerte´, hvor køkkenet er placeret. Herfra 
udspringer forskellige åbne aktivitetsrum som 
spisestue, tv-stue, bibliotek, krea-musikrum, 
solnicher, terrasser, drivhus og have. 

Lysten til at være sammen forstærkes med va-
rierende sanseindtryk i overskuelige rumlig-
heder, der klart fortæller en funktionalitet. 
Der vil være plads til menneskelig mangfoldig-
hed med forskellige behov samt funktionsni-
veauer. Samlet giver denne mangfoldighed et 
liv, der inspirerer og aktiverer beboerne posi-
tivt.

Det arkitektoniske hovedgreb af bygningen 
er en enkel men dynamisk form, hvor overfla-
derne har en stærk sanselighed, udført med 
naturprodukter i høj kvalitet, som røde tegl-

sten i forskellige varme nuancer og vedligehol-
delsesfri træbeklædning.
De udvendige nicher beklædt med træ, folder 
sig ind i bygningen og forer fællesarealerne og 
værelserne med sin varme materialitet. Appel-
lerende til sanserne både indvendigt og 
udenfor, gives mulighed for sanselig og 
kropslig udfoldelse, samt stimulering til sam-
vær og aktiviteter. Oplevelsen af hjemlighed 
underbygges og skaber en tryghedsskabende 
atmosfære. Et arkitektonisk greb, hvilket er 
bærende igennem hele bygningens design. 

Materialevalg og lysvirkemidler etablerer en 
forbindelse mellem naturen i haven, byg-
ningens facade og det varme indre af huset. I 
fællesarealet er en veksling mellem større vin-
duespartier der kan åbnes helt op, til mere be-
skyttende lukkede ydervægge med dybe lig-
ge-nicher. De forskellige lys- og rumlige 
oplevelser giver en spændende og tryg atmo-
sfære, samt nem adgang til haven både visuelt 
og fysisk. 

ca. 4000m2

Bygningen er i én etage og placeret i områ-
det med respekt for nærmiljøet. De korte bo-
ligrækker, opdelt i fire med fællesarealet i mid-
ten, danner en sammenhængende funktionel 
struktur fremstående som enkelte volumener. 
Boligernes tætte samhørighed med fælles-
arealerne er med til at etablere nem visuel kon-
takt, når beboeren går ud af sin private bolig 
ind i fællesarealerne.

Tilgængelighed
Selvom beboeren kan have forskellige han-
dicaps som nedsat syn, dårligt gående eller 
sidder i kørestol, er det vigtigt beboerne har 
nem adgang til faciliteterne og kan bruge 
disse både inden- og udenfor. Derfor er huset 
indrettet med brugervenlighed for de forskel-
lige beboere. Der er f.eks. direkte og niveaufri 
adgangsforhold fra fællesrummene, samt fra 
alle boligerne ud i haven. Belægningen på 
stier og opholdsarealer skal være beregnet til 
kørestolsbrugere.

P
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Fællesareal

Bassin

Værksted

Terrasse

Tippe/bålplads

Boldbane

Sansehave

Terrasse

Eksempel på grund

Køkkenhave
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Byggeriet skal være ’Norm 2020’ 

Bæredygtig byggeri

I det bæredygtige byggeri arbejder vi med balance 
mellem miljømæssige-, sociale- og økonomiske kvaliteter

`Grønt´ fladt tag med solceller

Miljømæssig kvalitet i byggeriet 
Byggeriets ressourceudnyttelse er optimeret 
for bl.a. at minimere dannelse af bygningsaf-
fald og optimere genbrug og genanvendelse 
i alle byggeriets faser. Reduceret eller så vidt 
muligt ingen brug af problematiske stoffer. 
Effektiv arealudnyttelse og bevaring eller 
forbedring af områdets biodiversitet.

Social kvalitet i byggeriet 
Sundhed, komfort og godt indeklima. Sik-
kerhed, tryghed og tilgængelighed for alle. 
Oplevelse og brug er understøttet af god 
arkitektur, akustik og funktionalitet, gode 
udendørs faciliteter og godt nærmiljø, alt 
sammen udført med henblik på at skabe et 
positivt bidrag til både bygningens bruge-
re og nærmiljøet. Brugen af bæredygtige 
transportformer er understøttet af bygningens 
placering og særlige faciliteter. Ansvarlige 
indkøb og sporbarhed for byggematerialer og 
tjenesteydelser.

Økonomisk kvalitet i byggeriet 
Balancering af totaløkonomi og bygningens 
samlede kvalitet. Værdistabilitet over tid sikret 
af høj kvalitet, funktionalitet og stor fleksibili-
tet. Effektiv udnyttelse af bygningens arealer.

Solceller er bæredygtigt, idet det er vedvarende energikilder. Der forekommer næsten 
ingen forurening i forbindelse med at forsyne bygningen med strøm.

Grønne vedvarende energikilder
Indtænker flere alternativer,  ek-
sempelvis solceller, jordvarme,  
genanvendelse af vand herunder 
opsamling og genanvendelse af 
regnvand (f.eks. til toiletskyl),  gen-
brugsmaterialer og lignende.

Bæredygtige og innovative løsninger
Vi ser gode muligheder for at etablere et godt sted at bo for mennesker med handicap. Et moderne botilbud med gode faciliteter og rare 
omgivelser, hvor beboerne kan få et HJEM med et dygtigt og engageret personale. Vi sætter barren højt og forfølger bæredygtige og innovative 
løsninger. 
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Sanselig materialitet

Fællesrummet

Visualisering af fællesareal
Vinduesnicherne inviterer naturen og lyset ind og muliggør, at beboerne kan `lysbade´ indendørs. En direkte indflydelse på den fysiske og 

psykologiske sundhed i forhold til velvære, orientering, døgnrytme og søvn. 
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Bruttoareal af skitse*: 1050m2

Program areal*:  900m2

Gangareal: 150m2

*ekskl. varmtvandsbassin, pedel/værksted

Særlige faciliteter

Funktioner

Den arkitektoniske placering og udformning 
af fællesrum er væsentlig for at skabe nabo-
skab og overskuelighed for både beboerne 
og personale. Ved at minimere gangarealer-
ne, trække fællesrum væk fra tæt trafikerede 
arealer, samt lave en cirkulær planløsning, 
øges følelsen af sikkerhed, tryghed, overblik, 
selskab og adspredelse. Alt sammen grundet 
det visuelle overblik, som planløsningen har 
skabt. De forskellige stemninger og indretnin-
ger tilgodeser beboernes vekslende behov og 
aktiviteter, om det er at ligge i den sanselige 
vinduesniche til at være aktive med at spille 
musik og danse. Arkitekturen og indretningen 
understøtter et liv med diversitet.

Fællesskab

Personalets daglige rutiner er indtænkt på en 
måde, så de hele tiden er til stede i fælles-
skabet og kan skabe tryghed for den enkelte 
beboer. Fællesarealets centrale placering 
giver både visuelt og lydmæssigt bindeled til 
alle boligerne.
Der vil være faciliteter til ledelseskontor og 
mødelokale placeret centralt i tilknytning til 
fællesarealerne.

Dufte er en vigtig faktor for hjemligheden, 
hvorfor køkkenet er centralt placeret i `villaen´, 
hvor beboere medvirker til at bestemme mad-
plan og deltager i madlavning. En trygheds- 
og fællesskabende faktor for bofællesskabet. 
Køkkenet er lige ved hovedindgangen, hvilket 
modtager beboeren som det første efter en 
arbejdsdag og samler dem ved spisebordet / 
stuen for at snakke om dagens oplevelser.
Det åbne køkken forstærker døgnrytmen med 
sine aktiviteter og dufte og vil naturligt samle 
beboerne, når madduftene spreder sig ud i 
huset. 

Personale i bofællesskabet Hjerterummet - køkkenet

Kreativt rum/musikrum       

Evt. Varmtvandsbassin 

Fitness- og træningsrum, inkl. redskaber   

Sanse- og aktivitetsrum

Køkken & spisestue

Stue

Boligrække    

Vinduesniche

Hyggestue

Hovedindgang

Personalerum
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Mere hjem end institution

Boligen

Minikøkken

Referencefoto af et sanseligt 
minikøkken, -inspiration til 

privatboligen.

Boligens indvendige funktioner i stuen og 
soveværelse har forskellige privathedsbehov 
blandt andet i forhold til visuel kontakt til ha-
ven. Rummene har begge direkte kig ud i ha-
ven, men udefra opleves facaden mere lukket 
og beskyttende for direkte kig ind i soveværel-
set. Med et smukt indirekte dagslys, under-
støttet af en sanselighed ved brug af træpane-
ler på væggene, blødgøres lyset. 

Hver bolig har egen terrasse, som følger faca-
dens rytme skabt af soveværelsernes skrå kar-
napper. En intim stemning videreføres fra 
boligen ud på den private terrasse og videre 
ud i haven. En afgørende kvalitet i dagligda-
gen med den direkte afgang til naturen.

Boligen vil være indrettet med loftlift og til-
gængelighed for kørestolsbruger.

Visualisering af privatboligen.

RUBOW arkitekter   I   Bofællesskabet `Storkøbenhavn´

22



Boligen giver adgang til privatliv med eget mini-køkken, et handicapbadeværelse, og 2 fleksible værelser, som kan ændres til ét rum ved behov. 

Sammenlægning af to boliger er 
muligt ved at forberede til en dør i 
væggen mellem boligerne.
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Minikøkken
garderobe

Entre

Soveværelse
med skinnelift

Badeværelse

Stue

BOLIG netto 37 m²
1:50

semi-privat indgangsniche

Terrasse

Et hjem for livet med gode kvaliteter

Boligen

Indgangen til boligen fra fællesarealerne er en `hoveddør´ 
som differentieres fra naboens, så beboerens identitet frem-
hæves. En klar visuel indikation på at nu går man ind i en 
privatbolig.  

Hver bolig har egen terrasse, som 
følger facadens rytme. I stærk kon-
takt med kvaliteter i de nære ude-
rum er hver lejlighed tilknyttet en 
serie af intime uderum. Der er både 
mulighed for beskyttet ophold i af-
grænsede uderum og fysisk aktivi-
tet, som boldspil. 

Plads til 2 hjælpere på badevæ-
relset

Døgnrytmen understøttes af 
lysindfald fra de to vinduer vinklet 
forskudt i forhold til hinanden, der 
giver et smukt og diffust lys. Her 
kan man liggende, siddende og 
stående se ud i haven, samt gen-
nem egen terrassedør komme ud 
på privat terrasse, sidde i læ, samt 
fortsætte ud i fælleshaven. 

40 m2
1:50
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Lidt mere om vores projekt

Baggrund

Virksomhedsform
• Bofællesskabet (Friplejeboligleverandøren) drives 

som en selvejende institution.
• Navn: Bofællesskabet Storkøbenhavn
• CVR nr.: 39244535

Friplejeboligloven
• Bofællesskabet oprettes i henhold til Lov om 

friplejeboliger, senest ændret den 1. maj 2017.
• Lejlighederne skal opfylde kravene til udstyr og 

udformning gældende for almene ældreboliger, jf. § 
110 i Lov om almene boliger.

• Forholdet mellem friplejeboligleverandøren 
(udlejeren) og lejeren vedrørende boligen reguleres 
af Lejeloven.

• De enkelte lejligheder er omfattet af Lejeloven.

Værdigrundlaget
Værdigrundlaget er det kristne livs- og menneskesyn. 
Det indebærer:
• Ligeværdighed, respekt og næstekærlighed
• Alle er værdifulde, har ret til at blive hørt og har ret til 

indflydelse og selvbestemmelse i eget liv
• Omsorg for hinanden som giver sig udslag i 

ansvarlighed, tillid, tryghed, empati og tilgivelse.
• Omsorg og pleje der giver den enkelte et værdigt 

og et godt liv.

Målgruppen
• Målgruppen vil være mennesker (over 18 år) med 

forskellige typer af funktionsnedsættelser. 
• Beboerne er fysisk, kognitivt og/eller psykisk 

udviklingshæmmede med vidt forskellige ressour-
cer og kompetencer.

• Alle beboere har behov for støtte i hverdagen. 
Støtten til den enkelte beboer kan bestå af individu-
el pædagogisk og eventuelt sundhedsfaglig 
bistand.

Sammensætning af beboere
• Gruppen af beboere tilstræbes at være sammensat, 

sådan at der er plads til både samhørighed, 
fællesaktiviteter og individuelle udfoldelser – og 
som samtidig kan fungere sammen i en sådan grad, 
at de med den rette guidning og støtte kan trives i 
bofællesskabet.

Placeringsmuligheder
• Vi ser flere kommuner i Storkøbenhavn som

værende potentielle placeringsmuligheder.
• Der skal være mulighed for at være tæt på offentlig 

transport (s-tog), natur, bymiljø og kulturtilbud.
• Vi søger en byggegrund på ca. 4.000 kvm, hvoraf de 

som min. 1.000 kvm. skal anvendes til bolig- og
fællesarealer.

Gevinst for kommunen
Kommunen kan nyde godt af bofællesskabet, fordi:
• Det indebærer arbejds- og praktikpladser.
• Der flytter nye borgere til kommunen.
• Det giver en positiv afsmitning på kommunens 

renommé og ansvarstagning.
• Det tilføjer et bidrag til mangfoldigheden.

Finansiering
Lige nu har vi flere modeller på tegnebrættet, men som 
udgangspunkt forestiller vi os en kombination af
• Traditionel realkreditfinansiering.
• Egenkapital (KH-midler, beboerindskud og

donationer fra private).
• Støtte fra fonde og lign.

Driftsøkonomien i bofællesskabet
Modellen er meget simpel:
• Beboerne betaler husleje mv.
• Beboernes hjemkommuner betaler for den hjælp, 

pleje, omsorg og pædagogisk støtte, der er behov 
for (Serviceloven).

Teknik og IT
• Nye teknologier til personlig hjælp og støtte – f.eks. 

spiserobotter.
• iPad-løsninger i beboerens eget hjem til brug for 

’dokumentation’ med opkobling til central platform.
• Borgerinformation på skærm ved hver bolig. 
• Intelligent lys.
• Trådløst netværk.

Lyd – akustik
• God akustik og lyddæmpning i fællesarealerne skal 

give plads til fordybelse og ro, samtidig med at der 
kan forekomme mere støjende aktiviteter.
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Tak for
 jeres interesse

Bestyrelsen
Kjeld Pedersen (formand) 

Henrik Hansen (næstformand)
Marianne Rønne-Rasmussen (kasserer og 

økonomiansvarlig)
Michael Ahlstrøm (medlem)
Elsbeth Sørensen (medlem)

Jette La Bianca (medlem)
Kim Lippert (medlem)

Kontaktpersoner
Kjeld Pedersen (fm.)

Ellekilde 7, 2635 Ishøj 
E-mail: boskbh@gmail.com

Mobil 22436465

Henrik Hansen (næstf.)
Hagens Alle 36, 2900 Hellerup

E-mail: henrikhansen1956@outlook.dk
Mobil 25424338 

Rubow arkitekter
Helge Skovbjerg, Alexander Hartway og 

Charlotte Rahr Mortensen
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Forslag om bevarelse af vandtilførelse til søerne i- og uden for Jonstruplejren 

De permanente vanddækkende søer og vandhuller som i dag udgøre §3 søerne indenfor og udenfor 
Jonstruplejren, er også ”regnvandsbassiner” som styrer overløb af regnvand og dræn af vand i både 
Jonstruplejren og udenfor. De er levesteder for mange rødlistet og fredede arter af padder, planter 
og insekter. De er desuden drikke-, fouragerings- og badested for mange dyr.  

Derfor vil jeg gerne rejse forslag om bevarelse af de eksisterende drænrør og grøfter, som tilfører 
vand til søerne i- og uden for lejren. 

Der findes f.eks. et drænrør, som tilfører vand til ”Den uhegnede sø”. Den sø har min interesse bl.a. 
fordi den ligger delvist på min grund.  

I søens nordlige ende udmunder røret, som tilfører vand fra et dræn, hvis udbredelse jeg ikke 
kender. Når det har regnet kommer der vand ud af røret og ned i søen.  

I søens østlige side udmunder en grøft, som i perioder tilfører vand fra særligt våde omkringliggende 
områder. 

I søens sydvestlige side findes en overløbsbrønd. Når vandstanden bliver høj nok, løber vand via et 
rør til søen ved Lærkevangen 1. Denne sø er igen forbundet med søen på Svalebo nr. 6 og nr. 10. 
Herfra dræner vandet videre til den sø der ligger på den anden side af Jonstrupvej ved Ballerup 
Naturområde/Andelshusene. (naturareal med får). Søerne er i øvrigt en stor del af 
regnvandsbassinerne for området, og da man allerede ved at klimaforandringer, giver yderligere 
vand, er disse afløb altafgørende for at udenoms områderne/ grundene ikke oversvømmes. 

Det er af afgørende betydning for søernes biodiversitet samt padder, flagermus, fugle og planter, at 
vandtilførslen ikke reduceres eller afbrydes. Samtidig er det af afgørende betydning at man sikrer, at 
overfladevand fra de omkringliggende veje ikke ufiltrerede, sendes ud i søerne, da dette på sigt vil 
afstedkomme forurening af §3 søerne.  

Med venlig hilsen 

 
Svalebo  
2750 Ballerup 

Vi medgiver – at I skal passe på vores søer, og at vi allerede på Svalebo 6-10, har bemærket 
en forandring af tilløb, som bekymrer os – da søen samtidig er blevet dårligere hvad angår PH 
med videre og som vi så kæmper for at rette op igen p.t. (vi har løbende prof. folk til måling af 
søens tilstand m.v. 

Bilag D
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Høringssvar vedrørende Jonstruplejren 
Jeg deltog i workshoppen Bebyggelse og Anvendelse af Jonstruplejren onsdag den 15. september. Der blev 
lagt op til, at der var åbent for andre forslag end at anvende området til boliger. 

Desværre forlod jeg workshoppen med indrykket af, at det ikke er tilfældet. 

Såfremt der allerede er truffet beslutning om, at området SKAL anvendes til boliger, bør man melde det ud. 
Samtidig kunne det være rart, at få oplyst med hvilken hjemmel en sådan beslutning er truffet. 

Alligevel tillader jeg mig at fremsende nedenstående forslag, selv om jeg forventer, at det bliver ignoreret i 
tavshed. 

 Jonstruplejren har tidligere vist sig, at kunne fungere som arbejdsplads for mange mennesker i samspil 
med både natur og naboer. 

Mit forslag går derfor på, at området fortsat skal anvendes som arbejdsplads i form af undervisning, 
forskning, håndværk, institution for ældre eller handicappede, lettere industri eller andet med et 
aktivitetsniveau svarende til områdets hidtidige anvendelse. Alt sammen selvfølgelig under hensyntagen til 
områdets skrøbelige natur og uden at forurene området yderligere. 

Et konkret forslag til anvendelse kunne være erhverv inden for grøn industri, grøn innovation og 
bæredygtige løsninger.   

Nogle eksempler kunne være: 

 Virksomhed eller forskning der hjælper os med at nå vores klimamål f.eks. indenfor: Grønt
brændstof, solceller, varmepumper eller lignende. Det hele behøver vel ikke ligge på Fyn eller i
Jylland

 Virksomhed eller forskning indenfor klimavenligt byggeri og genbrug af byggematerialer
 Virksomhed eller forskning indenfor genanvendelse af elektronik
 Virksomhed eller forskning inden for naturbeskyttelse og sikring af biodiversitet
 Robot, droneindustri
 Repair shops og genbrugsforretninger
 Den grønne maler, tømrer, murer osv.
 Oplade station samt værksted for elbiler, hvor tank og værksted tidligere var placeret

I kommunen findes mange uddannelsesinstitutioner. Hvis man gerne vil beholde de unge i kommunen, 
kunne det være en fordel at kunne tilbyde attraktive jobs inden for f.eks. de ovenfor nævnte områder. 

Man kunne sagtens genbuge de bedste af de eksisterende bygninger og renovere resten. Med hensyn til 
trafik kunne man klare sig med en lysregulering ved den eksisterende indkørsel. 

Hvis Ballerup Kommune har behov for flere boliger, så find en mere egnet placering end Jonstruplejren. 

, Tvendagervej 2750 Ballerup 

Bilag F
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 Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i 
omdannelsesprojektet? 

Trafikløsning omkring Måløvgårdsvej, Tvendagervej og Jonstrupvej 

De tidligere trafikforslag fra ViaTrafik omhandlende ændringer af tilgang m.v. til Tvendagervej, lader en stå 
tilbage med et spørgsmål i retningen af, har man overhovedet bevæget sig i nærheden af vejene, og/eller 
har man analyseret den trafik der kører på Tvendagervej. 

Tvendagervej er ensporet, en del af Tvendagervej er i øvrigt bakket, kringlet og grusbelagt. I dag skaber 
dette allerede udfordringer for eksempelvis renovationsvogne, for ikke at tale om den meget store lastvogn 
som leverer mad etc. til Ballerup Ny Skole, der kun kan enten bakke ned eller bakke op. Disse biler ville i de 
ovenstående forslag (hvor man spærre Tvendagervej og laver stikveje fra Jonstruplejren, alt andet end lige, 
lukke af for disse bilers indkørsler permanent. Med de stikveje der er lagt vinkelret på Tvendagervej, og 
med den ensporet Tvendagervej, ville hverken renovation eller disse mega lastbiler kunne svinge rundt i 
sådanne sving. Da der samtidig er niveauforskel – ville en forsøg på afvikling af renovation og madtransport 
fra Jonstruplejren af, via håndkraft, nok koste en hel del uheldigheder med væltede skraldespande, og mad 
der myldrede rundt efter uheld. 

Samtidig er der langs Jonstruplejren og Tvendagervej, bevaringsværdige og fredede egetræer, og en 
niveauforskel på ca. 1 meter Tvendagervej/Jonstruplejren. 

Den ensporet Tvendagervej ligger klos op ad fredskov, og med boliger på den anden side. 

Derfor foreslår jeg en løsning som følgende: 

Ballerup Ny Skole – finder en anden måde at for bragt madvare ud på, jeg kan næppe tro at der skulle 
være nødvendighed for at få bragt mad i en sættevogn, der er minimum dobbelt så lang og dobbelt så høj, 
som de renovationsvogne der kører rundt i Ballerup. (Det er vel næppe et helt militærkorps af 1.000 mand 
der skal have mad på Skolen – men blot ca. 200 mennesker). En sådan transporter, der bakker ned eller op 
ad en vej, hvor den også kan møde helt små børnehavebørn, er i mine øjne dybt ansvarsløst og at der ikke 
er sket ulykker endnu, ja det kan vi vist kun takke for. Samtidig bakker den samme transporter UD over 
Måløvgårds-svinget – da han grundet størrelse IKKE kan vende ind på det stykke Jonstrupvej han kommer 
op til (Tvendagervej ligger skævt på vejen). Således skabes yderligere trafikale problemer, og igen ekstrem 
farlige situationer, både for blødetrafikanter – men også for bilisterne på vejen. At man ikke allerede for 
længe siden, har pålagt skolen at kigge nærmere på denne form for trafik (eller helt fastslået at vejen ned 
ad Tvendagervej IKKE er beregnet til så tonstunge vogne – forstår man jo ikke). 

FORSLAG TIL LØSNING: 

I Jonstruplejren, laves en busvendeplads (som også kan bruges til p-plads, af og pålæsning af 
børnehavebørn. Denne plads skal placeres så en STI fra JonstrupLejren, går direkte til der hvor 
Tvendagervej splitter i to – nemlig vejen ned til Villa Blide, og så Tvendagervej mod skole. Denne 
p-plads er først og fremmest beregnet til børnehavebørn og vendeplads for deres busser samt
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afsætning/ kort hold for forældre der skal aflevere deres smårollinger. I weekender kan den bruges 
til besøgende gæster i skoven. MEN det kunne jo også være at den i løbet af dagen skulle kunne bruges til 
at hente en flok seniorer i det nye område, eller andre der skal på tur. 

I Jonstruplejrens – fjerneste hjørne der ligger parallelt med Tvendagervej, findes der i dag en port/ låge ind 
til skolen. Denne bør man åbne, og nedgangen skal renoveres, så der også kan kører en eventuel rullestol 
m.v. – ud for denne (og der hvor man kan uden at ramme flagermuskorridor, eller vandringskorridor,
etableres en p-plads op ad vej, således at forældre kan sætte deres børn af til skolen, hvor der så vil være
en lille cykel/ gangsti – ned til skolen. Denne nedgang kan så også bruges af evt. skolebørn der flytter ind
og skal eventuelt skal gå skolen.

Dette forslag er så godt som omkostningsneutralt, da man jo i forvejen skal bygge og etablerer huse i 
Jostruplejren, og da disse jo også skal bruge p-pladser/ evt. busvendeplads ved eksempelvis 
senior/ældreboliger. OG der i øvrigt begge disse steder er henholdsvis asfalt og anden belagt P-pladser. OG 
det gør jo i øvrigt IKKE noget man skal dele med andre og i øvrigt genbruger det der er. 

Hvad der IKKE er omkostningsneutralt er nedestående: 
Tvendagervej forbliver som Tvendagervej er, og kobles evt. sammen med en rundkørsel, der lægges inden 
på lejren – således at man får rettet Måløvgårdshjørnet ud via en forlængelse af vejen, og får buet 
Jonstrupvejen på begge sider ind i rundkørslen – som kobles på en vej ud af Jonstruplejren. Vedlagte 
placering og kort – er kun en IDE, og rundkørslen kan sagtens flyttes mod den i forvejen hovedudgang fra 
Lejren. En rundkørsel dæmper trafikken, og er i øvrigt mere trafiksikker end et lysregulerende kryds. 

Der lægges cykel/gangsti ud fra Jonstruplejren overfor Nørregade med overgang der Lysreguleres, 

Ved Svalebo laves minimum platform/bump da dette altid har været et problematisk t-kryds, med ingen 
udsyn til venstre. 

Lysregulering ved Søndervej nedlægges, da det så godt som aldrig bliver brugt. 

Og der etableres Lyskryds ved Fuglehavevej (der allerede i dag har mange små og store der krydser vej til og 
fra skole, samt ældre.  

Venlig hilsen 

 
Svalebo  
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Alternativt er at trække rundkørslen længer syd og ind på 
Jonstruplejrens område. 
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En udkørsel 
Jonstruplejren kan sagtens klares med en udkørsel. Det ses allerede med Digtergården. Det samme med 
Søndergårds alle og Østerhøjvej. 

I må ikke ødelægge området ved at prøve at tænke i flere udkørsler. F.eks. Fuglehavevej ville være helt 
forfærdeligt. For det første er det en grønkile og derfor MÅ I ikke forlænge den. Derudover bor der private 
rundt om lejren. Dvs. I kan ikke bare komme ind til lejren. Og derudover vil udnyttelse af fuglehavevej 
ødelægge huspriserne og en skøn vej. Derimod vil huspriserne ikke blive ødelagt på Jonstrupsvej da der 
allerede køre biler og flere vil ikke påvirke priserne.  

Så meget vigtigt at pointere for jer vil det være væsentlig billigere med en udkørsel. I skal ikke ødelægge et 
kvarter plus den meget negative omtale hvis I prøver at gøre noget ved en grønkile. 

Mange nye kvarter har kun en udkørsel og klarer det fint. Hvorfor skulle denne være anderledes. 
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Helhedsplan for Jonstruplejren 

I DN-Ballerup har vi læst planen og det udsendte materiale og har en række kommentarer, vi håber vil blive 
inddraget i det videre arbejde med planen. Vi kan ikke forstå, at naturkortlægningen ikke er udsendt 
sammen med høringen eller i øvrigt kan findes på hjemmesiden. 

Ved de første offentlige møder i Jonstruplejren, oplyste Freja ejendomme, at de ville invitere os til en snak 
om planen. Det har de dog aldrig gjort. 

I miljøvurderingen står, at vi er blevet hørt i forbindelse med afgræsning af rapporten. Det er ikke korrekt 
og skal rettes Da henvendelsen ved en fejl aldrig er nået frem til os, 

Vi kan ikke forstå, at bekæmpelse af invasive arter ikke allerede er igangsat i området. Freja må som ejer 
vise, at de mener noget med planen. 

Vi kan ikke forstå, at de forholdsvis begrænsede jordforureninger ikke oprenses. Vi mener ikke, at der er 
grundlag for at tillade beboelse på de forurenede arealer, når oprensning let kan udføres allerede nu. 

Vi er enige i, at der er træer der er værd at bevare, men bevaring kræver at de udpeges i planen og at 
træerne med drypzone friholdes for byggefelter og forstyrrelser i anlægsfasen. Det kan yderligere være 
nødvendigt at friholde et areal til faldende grene og stammer fra de gamle ege. 

I høringsmaterialet nævnes et tillæg til kommuneplanen. Det er muligt at det er nødvendigt, men vi ser 
desuden en rammelokalplan som nødvendig, hvis alle de sammenhængende blå og grønne strukturer skal 
fastholdes fremover. 

I forbindelse med de kommende planer vil visualisering der inkludere udsyn fra skoven samt modellering af 
skyggekast være nødvendig, hvis der bygges i højden. 

Bevaring af de mange små stykker fredskov kræver efter vores erfaring, at der holdes afstand i 
anlægsfasen, så drypzonen ikke påvirkes, samt at der holdes så stor afstand til bebyggelse, at senere 
fældninger kan undgås og naturligt træfald tolereres. 

Det fremgår at materialet, at kommunen har vurderet skovbrynet som uden biologisk værdi. Det er vi 
meget uforstående over, da stendiget og de tilstødende naturområder efter vores vurdering er glimrende 
levesteder og spredningsveje for særligt padder. 

Vi mener desuden at de naturbeskyttede områder ikke bør medregnes når bebyggelsesgraden opgøres. En 
bebyggelsesgrad på 25% bør kun gælde de områder det er muligt at bebygge og der bør kun bygges hvor 
der allerede er bygninger i forvejen så skovbyggelinien ikke overskrides yderligere. 

Miljørapporten 

I miljøvurderingen står, at vi er blevet hørt i forbindelse med afgræsning af rapporten. Det er ikke korrekt 
og skal rettes da henvendelsen ved en fejl aldrig er nået frem til os. 

Vurderingen af vandhullerne og deres økologiske funktion i miljørapporten er meget mangelfuld. Vi er 
enige i, at rydning på sydsiden af vandhuller forbedrer dem som ynglevandhuller, men rydning forbedrer 
ikke deres funktion som rasteplads, tvært imod. Det indgår heller ikke i vurderingerne, hvilken betydning 
væsentlig øget befæstigelse af vandhullernes opland vil have for deres vandbalance, og dermed risikoen for 
at de tørrer ud. 
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Det fremgår ikke af miljørapporten, hvordan bilag IV-arter sikres mod en påvirkning i anlægsfasen, både af 
deres rastesteder og på deres spredningsveje. 

De rødlistede arter er ikke vurderet i miljørapporten. 

Ballerup Kommunes miljømål er slet ikke inddraget i miljørapporten.
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Til Ballerup Kommune 

Ang. input til omdannelse af Jonstruplejren 

Jeg har delt mine synspunkter og kommentarer op i emner der tilsvarer de workshops kommunen afholdte. 

Natur/Miljø 

• Kommuneplan 2020 bør opdateres som bekrevet i borgerforslag ”Jonstruplejrens omdannelse fra

Militær- til Naturrigt boligområde”

• Ballerup Kommune skriver selv i kommuneplan 2020, at man har bedømt at denne ikke indeholder

forslag, der kræver miljøvurdering/VVM.

For det første bør kommuneplan 2020 tilføjes et tillæg der retter op på den måde

bebyggelsesprocenten beregnes (se borgerforslag ”Jonstruplejrens omdannelse fra Militær- til

Naturrigt boligområde”). Tillægget til kommuneplan 2020 bør følges af en VVM undersøgelse da

påvirkningen selv med 250 boliger (som nævnt fra Frejas i forbindelse med borgermøde) vil påvirke

det omgivende Natura2000 område i både anlægsprocess og senere ved beboelse af så mange nye

beboere i området.

• For at sikre en grøn omstilling bør Ballerup Kommune presse på for at få fjernvarme udrullet i

området i og omkring lejren.

Trafik 

• De trafik løsninger man laver ved krydset ved krydset ved Måløvgårdsvej/Jonstrupvej må IKKE tage

plads fra og resultere i ekspropriation af grunde. Generelt er anlæg af lyskryds/signalregulering ved

dette kryds ikke at foretrække da disse er til voldsom gene for de omkringboende. Samtidigt har

lysreguleringer den uheldige effekt, at der i perioder med spidsbelastninger (morgen/eftermiddag)

vil dannes kø. Eftersom både Jonstrupvej og Måløvgårdsvej har en del indkørsler lige op til det

uheldige sving mellem Måløvgårdsvej/Jonstrupvej, frygtes det, at en lysregulering, ud over at være

til gene i forbindelse med lyset, vil danne situationer hvor det er svært at komme ud af sin egen

indkørsel. I den hensigt er rundkørsler klart at foretrække da de skaber en mere glidende trafik.

• Bløde trafikanter skal adskilles fra hård trafik på både Jonstrupvej og Måløvgårdsvej vha. hævet

cykelsti. Begge veje er skoleveje, og kommunen er ansvarlig for sikkerheden på disse veje. Desuden

rummer både Jonstrupvej g Måløvgårdsvej, selvom de også betegnes som gennemkørselsveje,

indkørsler direkte ud til disse veje, og vejene bør derfor sikres herefter.

• Det er et stort problem for hele området at der kun er én indkørsel til lejren. Der burde åbnes op

for indkørsel til Jonstruplejren andre steder, gerne i den modsatte ende af lejren, hvilket ville tage

noget af presset fra det nedre område i Jonstrup. Hvis der ikke kan dannes to indkørsler, bør man

begrænse byggeriet til maks. 100 boliger.

• Hastigheden på Måløvgårdsvej (og også gerne Jonstrupvej indtil Fuglehavevej) bør nedsættes til 30

km/t. Det burde den være blevet allerede nu, men med den ekstra trafik er det blot mere vigtigt.

Det virker meget mærkeligt at det er tilladt at køre 50 km/t, når bumpene på Måløvgårdsvej

egentligt er indrettet til 30 km/t. Det indbyder til at køre ulovligt uden om bumpene i disse baner.
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En nedsættelse af den tilladte hastighed vil endvidere øge hele sikkerheden i området, det vil være 

billigt og det vil resultere i at Måløvgårdsvej/Jonstrupvej ikke anvendes som gennemfartsvej ud til 

Frederikssundsvej. 

• Der bør anlægges vejbump hen over hele Måløvgårdsvej, ikke kun i midten af helle stationerne.

Ofte er argumentet mod vej-bump at det er til gene for busserne, men hvis man kan indrette

Knastebakken med bump, selvom der kører busser, bør man kunne gøre det samme på

Måløvgårdsvej. Alternativt må man på anden måde sikre at biler ikke kan køre i bus-banerne. Evt.

kunne man anlægge en hævet flade som er så høj eller bred at kun busser kan køre over.

• Man bør indtænke trafikale forbedringer og sikkerhed allerede inden anlægsfasen går i gang.

Måløvgårdsvej og Jonstrupvej som p.t. er eneste indgange til lejren vil blive enormt usikre at færdes

på med tung trafik der kører til/fra lejren. Alternativt skal lastbiler der kører til og fra lejren i

anlægsfasen have meget snævre tidspunkter at køre i, således dette ikke falder sammen med børn

der cykler til/fra skole og til/fra fritidsaktiviteter.

Lejrens udtryk 

• Man bør holde sig til at bygge hvor der allerede er eksisterende bygninger/sokler, og kun i 1 plan,

maksimalt 1,5 plans højde.

• Under anlægsfasen bør det sikres at der er adgang til området på de områder der ikke bebygges,

således at beboere i området udenom kan anvende området mens byggeriet står på.

• Man bør bibeholde det eksisterende buede vejnet inde i lejren for at bevare det oprindelige udtryk.

Det bør være et krav i lokalplan at man ikke må regulere dette.

• Området må ikke terrænreguleres. Dette for at  bevare områdets oprindelige udtryk, men også for

at passe på natur- og dyreliv. Dette bør også reguleres i lokalplanen.

• Se gerne ind i at bygge ældreboliger og f.eks. plejehjem (evt. privat, hvis ikke kommunalt?) der

skaber minimal trafik i området, og lægger minimalt pres på institutioner og skoler. Kildedal er

langt bedre gearet til at rumme befolkningsvækst. Byg gerne en blanding af alm. ældre boliger og

bofællesskaber til ældre.

• Med 24000 m2 nuværende bebyggelse på området, bør Ballerup kommune gå efter at bygge

omkring 200 boliger. På flyvestationen er gennemsnitsstørrelsen for boligerne 120m2. Dette vil

resultere i 200 boliger på Jonstruplejren. Med 120 m2 som gennemsnit vil man dermed også kunne

tiltrække ressourcestærke børnefamilier til området samtidigt med at der vil være rig mulighed for

at bygge til f.eks. ældre i form af små ejer/lejer boliger.

38



Kære Ballerup Kommune, 

Herunder mine reflektioner og forslag til en omdannelse af Jonstruplejren som respekterer 
lokalområdet og dets nuværende beboere, samt områdets landskabelige kvaliteter. Dette vil bidrage 
til at gøre området til et særdeles attraktivt beboelsesområde og et rekreativt aktiv for hele det 
tilstødende område. 

Jeg håber at nedenstående vil være et værdifuldt indspark i processen og glæder mig til at følge det 
videre arbejde. 

Overordnede principper 

Forslaget herunder er bygget på 3 hovedprincipper 

1) Antal boliger skal holdes på et niveau som området kan bære. Herunder infrastrukutur,
institutioner og naturen

2) Området skal fremme friluftsliv og rekreation i naturen
3) Området skal gøres tilgængeligt

Forslaget 
Nedenstående er en grov skitsering af en helhedsplan som tilgodeser ovenstående hovedprincipper. 
De ikke markerede områder bør, bibeholdes som fredskov hvor dette allerede er etableret og 
udlægges til natur hvor dette ikke er tilfældet. Nuværende bebyggelse fjernes: 
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Beboelse 
Foreslået bebyggelse: Udstykning af villagrunde med bebyggelse i 1 – 1,5 plan. 50-100 
udstykninger. 

- Der bør udstykkes grunde til bebyggelse hvor ejer selv definerer arkitekturen for at
sikre sammenhæng med omkringliggende område med forskelligartede villaer. Et
projektbyggeri med ensartede villaer vil ødelægge sammenhængen med
lokalområdet og vil skabe en separat landsby i landsbyen.

- 50-100 udstykninger. Dette vil være en naturlig udvidelse af området som vil kunne
bæres af både infrastruktur og natur.

- Bebyggelse bør ske på området op mod nuværende bebyggelse for at skabe en
naturlig overgang til natur og rekreative områder og vil respektere skovbyggelinjen i
et respektabelt omfang

Naturlegepladser/fitness stationer 
Inspireret af Søndermarken i Valby (Referenceprojekt se legepladsen til Søndermarken 
(elverdal.dk)) 

- Legepladser i naturmaterialer som passer ind i områdets landskabelige kvaliteter

- Opbygning så pladserne også kan bruges til motion/fitness og dermed tilgodeser all
aldersgrupper og vil blive et aktiv for områdets beboere

Etablering af kombineret spejder- og naturformidlings hytte 

Vil kunne huse en spejdergruppe med god adgang til naturen. Dette foreslås kombineret 
med formidlingshytte med central placering mellem flere af kommunens naturområder 
herunder Jonstrupvang, Jonstrup Naturpark, Lundegårdens naturpark, Måløv naturpark og 
Østerhøj naturpark 

- Port til naturen med indgang til vandre-, ride- og mtb ruter.

- Udgangspunkt for formidlingsaktiviteter for skoler, institutioner og borgere (guidede
ture i området og evt. teambuilding for virksomheder)

- Man kunne uddanne ‘nature rangers’ for at styrke forbindelsen til- og forståelsen af
naturen (Bliv Nature Ranger (naturekspeditionen.dk))
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Udgangspunktet er at formidling og uddannelse I og om naturen omkring os samt dens 
glæder og begrænsninger, vil gøre os bedre til at bruge og respektere den 

Shelter/teltpladser 
Der er stor efterspørgsel på shelter- og teltpladser. Dette vil gøre adgang til overnatning i det 
fri let tilgængeligt. 

- Foreslåes etableret 2 pladser med bålplads, vandstation og muldtoilet

Adgangsstier 
Området skal åbnes op og det skal være tilgængeligt. Man skal kunne komme igennem området til 
Jonstrupvang og til de rekreative tilbud området vil kunne tilbyde. 
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 Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af
lokalområdet? 

Åbent område: I første omgang skal området ikke være lukket og afgrænset som det vil 
være med kun 1 enkelt adgang og som man ser det ved nogle andre områder i Ballerup. 
Der bør være flere adgangsveje, både for gående, cykler og biler + evt offentlig transport. 
Jeg forestiller mig at den nuværende indgang bibeholdes som adgang og at der etableres 
endnu en adgang i området ved f.eks Fuglehavevej for alle trafikanter. Adgang til Ballerup 
Ny Skole skal også kunne ske gennem dette område. Det skal også være muligt og 
attraktivt at passere området for besøgende til skoven. På denne måde vil området være 
åbent og en integreret del af området. 

Den nye bebyggelse: Den nye bebyggelse skal etableres som lav, højest 1-2 etager, lige 
som området er i dag. Hvis der projekteres med 3 etager som det er blevet nævnt bør de 
ligge inde på området, således at eksisterende boliger ikke chikaneres af indkik til deres 
huse og haver fra nye boliger. 

 Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige
kvaliteter? 

Det bakkede terræn er unikt og for at bevare disse kvaliteter, bør de nye boliger etableres 
samme steder som nuværende bygninger. Samme footprint således at træer og anden 
beplantning kan bevares. 

 Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i
omdannelsesprojektet? 

Gøre det attraktivt at cykle/pendle til arbejde og skole eller brug af offentlig transport. 
Undgå lysforurening fra lyskryds 

Offentlig transport: Bussen skal have flere afgange, eller i det mindste skal busserne der 
kører i hver sin retning ikke afgå på samme tid fra Jonstrup-området men derimod forskudt 
af hinanden, således at der i stedet for, hvor der er 20 min drift vil være 10 min drift og på 
tidspunkter med afgang hver time vil være 1/2 times drift. Afgangene skal naturligvis 
hænge sammen med s-tog og nogle af de vigtiste S-busser. Ved at have offentlig trafik der 
fungerer godt, vil flere af de unge tage bussen til uddannelse i stedet for at skulle køres af 
forældre, incitamentet til at skulle anskaffe bil mindskes, og borgere der tænker ”grønt” vil 
være mere motiveret til at vælge offentlig trafik til hverdag. Det vil derved også være muligt 
at få besøgende til området der ikke nødvendigvis har en bil. 

Cykel: Anlægge en bedre cykelsti – lige nu er stien i retningen mod Ballerup af meget 
dårlig beskaffenhed og der kan opstå farlige situationer på smalle steder grundet 
fodgængere på stien, huller og ujævnheder, samt beplantning. Etablering af dobbeltrettet 
cykelsti i højre side af Jonstrupvej i retning mod Ballerup, samt overgange fra f.eks 

Bilag N
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Nørrevej eller Mellemvej ind til området i Jonstruplejren samt igen ved Fuglehavevej vil 
kunne give børn der går i Ballerup Ny Skole en sikker skolevej, og omvendt de børn der 
måtte bo i området i Jonstruplejren en sikker skolevej til skolen i Østerhøj. 

Delebil ordning: I dag arbejder flere hjemmefra og behovet for at køre til arbejde hver dag 
er mindre, men en bil kan i nogle tilfælde ikke helt undværes. Delebiler kunne være en 
løsning. Jonstrup Lejrens (eller hele Jonstrups) beboere skal tilbydes El-biler eller brintbiler 
på abonnement a’la Green Mobility og en form for bookingsystem så man ved at man kan 
råde over en bil en given dag. Kommunen kunne f.eks investere i 20 stk mindre el-biler 
eller brintbiler og der etableres tilsvarende antal p-pladser til disse biler som kan placeres 
rundt omkring i bydelen. Antallet af biler justeres løbende for at tilpasse behovet og 
efterspørgslen. På denne måde kan kommunen tiltrække familier der tænker bæredygtigt 
og det vil samtidig også få brugen af offentlig transport/cykel til at stige, hvis der tilbydes 
ordninger så familierne kan klare sig uden egen bil. Det vil være ret unikt for området og 
Ballerup Kommune kunne være foregangskommune og til inspiration for andre kommuner. 

Hastighedsbegrænsning: Der etableres hastighedsbegrænsning på f.eks 40km/t på en 
stor del af Jonstrupvej med evt. chikaner (f.eks fra Måløvgårdsvej -> planteskolen). Dette 
vil gøre det mindre attraktivt at bruge Jonstrupvej som gennemkørsel for trafik som ikke 
har ærinde i området. 

Flere adgangsveje til Jonstruplejren: Ved at etablere flere adgangsveje til 
Jonstruplejren, f.eks v. Fuglehavevej vil der blive ”sparet” en masse kørte km, og dermed 
udledning! De beboere der måtte komme til at bo i den ”bagerste” ende vil kunne køre 
direkte ad Fuglehavevej ind på området, i stedet for, hvis man kommer ad Jonstrupvej fra 
Ballerup, først at passere Fuglehavevej, køre 500-600 m på Jonstrupvej, køre ind på 
området ved indgangen, og så køre det meste af strækningen tilbage igen. 
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Alternativ adgang markeret med rød = kortere kørsel for x antal beboere og dermed mindre udledning. 

Gul streg indikerer længere kørsel for x antal beboere med kun 1 adgang og skitserer paradokset med at skulle køre frem og tilbage. 

Krydset Jonstrupvej/Måløvgårdsvej: Jeg har hørt nævnt en løsning med lyskryds i dette 
område. Det vil være det rene galimatias at etablere lyskryds her! Det er et rigtig fredeligt 
kryds og meget unikt for området fordi Jonstrupvej er lukket og Tvendagervej er helt 
speciel med landlig idyl. Krydset i sig selv er ikke et problem, det fungerer rigtig godt og 
bæredygtigt i 23 timer og 30 min i døgnet. Der er tryk på i tidsrummet fra kl. 7.30 – 8.00 på 
skoledage. Det svarer til max 2,5 t/ugen = (52-1-1-6-1-2=41)x2,5) 102 timer/år (et år 
indeholder 8.760 timer, så det svarer til ca. 1,3% af tiden!) Presset skyldes trafik af 
forældre der kører deres børn til skolen. I stedet foreslår jeg at der etableres adgang til 
skolen fra det nye område. Således undgår vi dyre etableringsomkostninger af et trafiklys, 
efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger, og vi undgår lysforurening fra reguleringen 
samt chikane af allerede eksisterende boliger og sikrer dermed en bæredygtig fremtid. 

Etablering af venstresvingsbane: Nuværende indgang etableres som fremtidig indgang. 
For at undgå kø på Jonstrupvej i retning mod Ballerup etableres venstresvingbane. 
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Den røde streg længst til højre indikerer fremtidig rabat – stregen til venstre for den indikerer midterskribe, og pilene og streg længst til venstre 
indikerer svingbanen. Eksisterende rabat bibeholdes (dog med dobbeltrettet cykelsti som indikeret tidligere). 

Mvh 
 

Jonstrupvej  
2750 Ballerup 
Tlf.  
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Til 26. september 2021

Ballerup Kommune 

Sendt som mail til : byplan@balk.dk 

Ang.  Jonstruplejrens omdannelse til boligområde 

Vi skal indledningsvist takke for kommunens initiativ vedrørende afholdelse af workshops om 

Jonstruplejrens omdannelse til boligområde. Disse workshops har været relevante og informative. Det er 

også positivt, at kommunen har taget initiativ til at høre os borgere om vores ønsker i forbindelse med 

Jonstruplejren. 

Først og fremmest er Jonstruplejren et helt enestående naturområde i Ballerup Kommune. Ballerup 

Kommune har mange kvaliteter, men mængden af natur er desværre ikke særlig fremtrædende. Vi støtter 

derfor det indsendte borgerforslag om, at bebyggelsesomfanget beregnes til max. 25 % af det område, der 

ifølge loven må bebygges. Vi skal også på det kraftigste opfordre til, at naturen i og omkring Jonstruplejren i 

videst muligt omfang bevares og vedligeholdes af kommunen uanset, om der måtte komme private 

interessenter ind over.  

Vores første forslag er derfor, at kommunen køber eller overtager naturområderne i Jonstruplejren, 

idet vi ellers er bekymret for, at vedligeholdelsen ikke bliver på det fornødne niveau ligesom det vil sikre 

adgang for kommunens borgere. 

Vores andet forslag er, at kommunen køber eller overtager sportshallen og gerne også øvrige 

idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Jonstrup er i forhold til idrætsfaciliteter ’den glemte del’ af kommunen. 

At overtage særligt sportshallen men også øvrige idrætsfaciliteter er en sjælden god mulighed for 

kommunen til at give borgerne nær adgang til sådanne faciliteter. Det er svært at se, hvordan kommunen 

ellers skulle finde muligheder for at etablerer sportsfaciliteter i området uden, at det vil gå væsentlig udover 

natur eller på anden måde blive dyrere og mere besværligt. Sportshallen m.v. ligger der i forvejen og vil 

være en meget kærkommen løsning på en udfordring, som vi borgere og gode skatteydere til kommunen i 

området vil sætte meget stor pris på blive løst. En prioritering er med andre ord i høj grad ’nu eller aldrig’ og 

bør stå meget højt blandt kommunens ønsker. 

Vores tredje forslag er, at kommunen sikrer sig, at der i lejren ikke kommer flere end 150-200 boliger 

i maksimalt 1-1½ plans højde. Naturkvaliteterne i lejren og ikke mindst trafikken i området taler helt 

entydigt for ikke at presse flere eller højere boliger ind på området. Trafikken er allerede en stor udfordring i 

området og den bedste ’trafikforbedring’ er, at der ikke kommer mere trafik. Herudover bør der allerede i 

forhold til nuværende trafikproblemer tages initiativ til, at gennemkørselstrafik stoppes og ledes via Måløv 

Parkvej. Det vil også være godt og hensigtsmæssigt, om der blev etableret to venstresvingbaner fra 

Jonstrupvej ud på Ballerup Byvej. Her venter man allerede i dag flere lyskrydsskift for at komme ud hver 

morgen. 

Bilag O
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Vores fjerde forslag er, at der etableres en cykelsti langs Jonstrupvej. Det er i dag en særdeles farlig 

cykelvej for børn på vej til skole og andre som cykler til og fra Ballerups arbejdspladser sydpå. En 

adskillelse af bløde trafikanter fra biler er en meget udtalt nødvendighed. I det omfang, der mangler plads til 

cykelstien, foreslår vi, at cykelstien tager en tynd stribe af Jonstruplejrens område, så det alene er det korte 

stykke efter lejren ned til bushakket (hvor der er plads bagved), der i givet fald må eksproprieres en stribe 

jord fra. 

Indtil en cykelsti etableres vil det være hensigtsmæssigt med et parkeringsforbud langs Jonstrupvej på 

stykket fra Måløvgårdsvej til nord for Søndervej, hvor en cykelsti i den ene side af vejen begynder. Det er 

særligt, når cyklister skal uden om parkerede biler på dette stykke vej, at der opstår farlige situationer. 

Vores femte forslag er, at der etableres et lyskryds, hvor Tvendagervej, Jonstrupvej og 

Måløvgårdsvej mødes. Dette kryds er meget farligt og trafikafviklingen foregår ’hulter til bulter’ grundet 

måden disse veje mødes på i dag. Videre gør dårlige oversigtsforhold det vanskeligt at orientere sig i 

krydset. Ejeren af den grund, som ligger på hjørnet af Tvendagervej og Jonstrupvej, har tidligere udtrykt, at 

hvis det er nødvendigt for en god løsning, at deres hus eksproprieres, er han OK med dette. Det vil skabe 

plads til et velfungerende lysreguleret kryds, om det sker. Det kunne også skabe plads til en rundkørsel, 

men her er vi bekymret for, om trafikken er så skæv i spidsbelastningstiderne, at en eller flere trafikretninger 

kan ende med at ’hænge’ uden at kunne komme ind i rundkørslen. 

Udover ovenstående meget vigtige forslag bør kommunen sikrer sig, at kommende boliger på 

Jonstruplejrens område bliver af god og bæredygtig kvalitet gerne med bofællesskaber og naturhegn, der 

leder beboere af snoede stier ud af området, så der tages vidt hensyn til eksisterende naboer ikke oplever 

gener. I det noget større perspektiv vil det være godt, om trafikken på Ballerup Byvej, der kommer vestfra, 

kunne ledes af andre veje. Det er næppe en nem øvelse, men vil mere fundamentalt mindske incitamentet 

til gennemkørsel i området. 

Såfremt I ønsker disse forslag uddybet, gør vi selvsagt gerne dette.  

Vi håber, at Ballerup Kommune ser overgangen for Jonstruplejren som en mulighed for at skabe et grønt og 

trafikmæssigt velfungerende område, hvor der i fremtiden også vil være adgang til eksisterende sportshal 

og idrætsfaciliteter. 

Med venlig hilsen  

 

Tvendagervej  2750 Ballerup 

Mobil:   

Mail:  
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 Trafik løsningsforslag 20/9-2020 

Her er mit forslag til en trafik løsning, der ikke indebærer, at jeg og andre som bor på Tvendagervej mister 
vores dejlige og unikke lille vej. 

Optakt: 
Der blev d. 24/2 -2020 udsendt en trafik analyse med 6 forskellige forslag til, hvordan man ville kunne 
håndtere en øget trafik mængde fra Jonstruplejren med udgangspunkt i 750 boliger.  
På nuværende tidspunkt er dette tal blevet reduceret til 250 boliger.  

Kommunes forslag til trafikændringer omkring Tvendagervej, har forskellige forslag 5.1-5.6, som ikke er af 
en sådan karakter, at man løser de udfordringer der er i dette område. Figuren er taget fra forslag 5.5 

 Lyskryds.
Lukning af Tvendagervej mod Jonstrupvej.

 Tvendagervej 3 – 15 (asfaltdelen) vil få sin egen stikvej fra lejren bag ved hus nr. 242 på
Jonstrupvej.

 Resten af os som bor på Tvendagervej, som i dag bruger grusvejen, ville komme til at køre på tværs
af lejren og blive koblet på vores vej uden for hus nr. 17 på Tvendagervej.

 En stor parkeringsplads mod Tvendagervej, der både skulle kunne supportere skole og børnehave.

Problemerne her er, at det kan ikke lade sig gøre at komme op på grus delen af Tvendagervej (gul cirkel 
markering) fordi:  

1. Der er i dag store, smukke, gamle og fredede egetræer som står langs med Tvendagervej mod
lejren med deres brede kroner

2. Man kan ikke dreje skarpt rundt, da Tvendagervej er smal.
3. Der i dag 1 meters niveauforskel mellem lejren og Tvendagervej.
4. Vejen er ensporet, og ligger op mod Fredskov og en nabo. Den kan derfor ikke ”bare” lige udvides i

bredden.

Skole 
Ballerup Ny 
Skole 

Børne Have 
Villa Blide 

Nr. 17 

Nr. 242 

Bilag P 
Vedlagt høringssvar 65, 70, 115
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 Trafik løsningsforslag 20/9-2020 

DERFOR har jeg lavet et andet, og meget mindre indgribende forslag. Jeg har tegnet alle elementerne ind 
på figuren herunder. Men da der er flere billeder lagt oven på hinanden, vil jeg prøve at beskrive dem. 

Her er mit forslag, som tilgodeser både børnene til Ballerup Ny Skole og børnehave børnene til Villa Blide, 
både, når de kommer i bus, og når far/ mor skal aflevere dem. 

Som man kan se øverst, har jeg indtegnet alle de store fredede egetræer (de grønne markeringer). Det er 
tydeligt at en stikvej ind på grusvejen (den gule pil) ikke er en god løsning. Der hvor de fredede træer ikke 
står, er der 1meters niveauforskel op til den ensporet grus del af Tvendagervej. Desuden mener jeg ikke, at 
det er nødvendigt at lave om på Tvendagervej. 

1. En af opgaverne trafikmæssigt, er at sikre de bløde trafikanter.
a. Hvorfor ikke udnytte de 2 parkeringspladser i Jonstruplejren, tegnet med blå rektangler,

der allerede findes? Fra disse to er det nemt for forældrene at sætte børnene af og for
børnene at gå hen til skolen via de blå stiplede stier. Dermed behøver de ikke længere gå
ned af Tvendagervej fra Jonstrupvej.

b. Bussen der i dag sætter børnehavebørn af på den lukkede del af Jonstrupvej, kan i stedet
køre ind i lejren, sætte børnene af ved en afsætningsplads, fx den rødbrune rektangel og
derfra nemt gå ned til Villa Blide. Når børnene og pædagogerne er sat af, kører bussen
”bare” højre rundt og ud af lejren. Den behøver ikke længere at bakke, eller vende.
Andre busser vil også kunne bruge afsætningspladsen, fx kunne det være til de ældre
borger, der kunne tænkes at bo i seniorboliger ud mod Tvendagervej.

Ballerup Ny Skole 

Sti til børnehave 
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 Trafik løsningsforslag 20/9-2020 

c. En ekstra parkeringsplads, pink rektangel, til at betjene Villa Blide og skovgæster. Den vil
kunne tilgås enten (eller både) fra lejren eller Tvendagervej.

d. Der skal placeres lysstyret fodgængerfelter ved Nørrevej og Eskilsbjerg samt Svalebo og
Lærkevangen til børnene, der bor og færdes i lokal området. Hermed slipper de for at stå
og vente og være usikre på, hvornår de kan komme over Jonstrupvej. Færdslen på tværs af
svinget ved Tvendagervej/Jonstrupvej/Måløvgårdsvej reduceres derved væsentligt da
børnene kan blive på fortovet, og gå til det nærmeste fodgængerfelt.

Med mine forslåede nye muligheder for børnene at gå og cykle ind til Ballerup Ny Skole og Villa Blide fra 
Jonstrup Lejren, vil trafikken af gående og cykler på Tvendagervej reduceres betragteligt.  

Og de lysstyrede fodgængerfelter ved de fire nævnte veje vil hjælpe alle børnene i lokal området med at 
krydse Jonstrupvejen på hele dens længde. 

2. For at afvikle trafikken fra lokalområdet er det vigtigt, at:
a. Nedbringe transittrafikken via indsnævringer som ved Kratvej, fodgængerfelter og

venstresvingskørsel forbudt i myldretiden fra Værløse til Måløvgårdsvej.
b. Indsætte en rundkørsel ved Jonstruplejrens udmunding. Ikke et lyskryds, da et lyskryds vil

give falsk tryghed for børnene og ikke nedsætte hastigheden i samme omfang som en
rundkørsel. Desuden vil rundkørslen i løbet af dagen, sikre et jævnt flow.
Rundkørslen er en kopi af den nede i Jonstrup ved seminariet, tegnet op for at den
tydeligere kan ses og de grønne/gule striber er inder og ydre siden af fortovet.

3. Flere argumenter for at beholde Tvendagervej som den er:
a. Renovations vogne kan godt komme rundt som det er i dag med den nuværende løsning,

for de vender rigtig ofte lige ved min indkørsel, Tvendagervej nr. 21. Hvis kommunen
vælger at ændre vej føringen (fx forslag 5.5 og 5.6) bliver det sværere for renovations
vogne at komme rundt i de to nye hjørner til henholdsvis Villa Blide og Ballerup Ny Skole.

b. De store lastbiler med mad leverancer, kan hverken vende i dag eller med forslagene fra
trafik analysen. De får det bare endnu sværere da de nu også skal rundt om de nye hjørner

Mit forslag har jeg vurderet til 26 point ud af 30 point: 

Trafik sikkerhed ***** 
Trafik afvikling **** 
Parkering ***** 
Beboere på Tvendagervej **** 
Anlægsøkonomi **** 
Samlet vurdering **** 

Til sammenligning scorer den med de fleste ændringer (punkt 5.6) 19 point. 
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Nyt boligområde i den tidligere Jonstruplejren
Omdannelse af Jonstruplejren til boligområde er en gave for Ballerup Kommune. Dels 
kan der komme flere indbyggere til kommunen og dels kan omdannelsen bidrage til 
udvikling af Ballerup Kommune som klimakommune. 

Et udgangspunkt kunne være at nedrive de gamle militærbygninger og opføre nye 
miljørigtige bygninger med samme ”fodaftryk”.  Der kan opføres passivhuse i form af 
halmhuse med pudsning af vægge med ler/kalkmørtel. Den udvendige pudsning kan 
være farvet kalkmørtel med samme farve og tekstur som nuværende bygninger. 
Bygningerne gives samme tagform som de nuværende og opføres i to etager for at få 
bedre økonomi i projektet og give mulighed for varierede boliger i f.eks. to etager, 
boliger med dobbelt loftshøjde og evt. indskudte halve etager. Boliger på mellem 50-
250 m2 kan give en varieret beboersammensætning. Højden på husets langside øges 
fra ca. 4 til 6 m og højden til tagryggen fra ca. 5,5 til 8 m. Den generelle tilladte 
hushøjde i parcelhusområder er 8,5 meter. Der vil skønsmæssigt kunne indpasses 
omkring 350-400 boliger. Tage forsynes med solceller og sedum. Overskydende 
tagvand opsamles og genbruges rekreativt. En aftegning på facaden kan angive de 
miltære bygningers størrelse.  

Der ligger her en arkitektonisk udfordring i at udvikle et nyt bæredygtigt koncept for 
byggeri med reference til stedets historie og som viser fremad mod sunde, miljørigtige 
boliger med lav CO2 belastning.  

Eksisterende bygninger nedrives og bortkøres. Byggematerialerne nedknuses og 
genanvendes som fundering for ny bebyggelse, veje og parkering f.eks. ved opførelse 
af den kommende by ved Kildedal station. Genanvendelse af nedknuste 
byggematerialer reducerer forbruget af naturlige ressourcer (sand, sten og grus) og 
omdanner byggeaffald til en ressource samt sparer plads og penge til deponi og en 
kort transportafstand. Hvis nedknusning foregår ved Kildedal vil gener som støj og 
støv også blive reduceret.  

Ballerup kommune kunne på den måde udvikle en model for hvordan man kan leve op 
til FN´s klimamål og sætte kommune på landkortet som en fremsynet og ansvarlig 
deltager for at leve op til de ambitiøse klimamål. 

Bilag Q
Vedlagt høringssvar 67

Forslag: Ingen af de eksisterende bygninger er formentlig egnede til ombygning til 
fremtidige bæredygtige boliger der opfylder FNs 17 verdensmål med et lavt CO2 
udslip.  
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Input til høring omkring udvikling af Jonstruplejren 
Til Ballerup Kommune 

Udviklingen af det nuværende militærområde til nyt boligområde giver en unik mulighed for 
Ballerup Kommune til at efterleve sin egen vision om at være  

”… en grøn by i balance og vise, at vi passer på miljøet og naturen 
ved at arbejde for en grøn omstilling overalt i kommunen.” 

Klimahandleplan 2021, side 3 

Ifl. Klimahandleplanen er der tre fokus områder; Varmeproduktion, Energibesparelser og Transport. 
Jonstruplejren, som er et fantastisk smukt og uberørt stykke natur, og som er direkte nabo til et 
Natura2000 område, udgør en fantastisk mulighed for Ballerup Kommune til at fremvise mod og 
handling på netop denne vision. Det kunne fremstå som en inspiration for andre byudviklingsprojekter 
ved at bevise at økonomi og miljøbevidsthed ikke er hinandens modpoler, men kan skabe merværdi 
når de tænkes sammen i en langsigtet helhedsbetragtning, hvilket vil gavne kommunen og naturen og 
ikke mindst det omkringliggende område og beboere. Man skal betragte hele bebyggelsens udvikling 
og livscyklus og ikke blot fokusere på etableringen (størst mulig profit til bygherre) og brugen 
umiddelbart efter.  

Et oplagt sted at starte for udviklingen af Jonstruplejren ville være at tage udgangspunkt og hente 
inspiration fra Miljøministeriets (Naturstyrelsen) egen guide omkring redskaber til den bæredygtige 
by (inspirationskatalog_planredskaber_til_den_baeredygtige.pdf (klimatilpasning.dk)). Ved at bygge 
bæredygtigt (ikke kun på papiret!) vil alle de tre fokusområder kunne påvirkes. Varmereduktionen ville 
blive større fordi husene ville være bedre isoleret, Energibesparelser ville naturligvis komme fordi 
bygningerne bygges af korrekt materiale, og bruger miljørigtig energi (f.eks. vand- og solenergi), og 
der kunne stilles krav til at transporten i hele Jonstrup skulle gøres mere miljørigtig (bedre vilkår for 
bløde trafikanter, og rigere vilkår for biler). 

Sidstnævnte er et yderst vigtigt område for at bevarer landsbyfølelsen i Jonstrup, da en væsentlig 
forøgelse af trafikken på indfaldsvejene ville direkte være gene og skade for rigtig mange 
omkringliggende hustande. 

Lad Ballerup Kommune og Jonstruplejren fremstå som et lysende eksempel på fremtidens 
bæredygtige bebyggelse, hvor alle aspekter af den bæredygtige omstilling er tænkt ind og bygget med 
størst mulig respekt for natur og miljø. Dette ville være til gavn for naturen, miljøet, trafikken og det 
omkringliggende boligområde. Det kunne blive et projekt som potentielt kunne skabe landsdækkende 
opmærksomhed hvis kommunen tør prioritere og handle på sin egen ambition.

Bilag R
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Input til høring omkring udvikling af Jonstruplejren 
Til Ballerup Kommune 

Den komme udvidelse af Jonstruplejren vil unægtelig betyde en væsentlig forøgelse af trafikken på 
især Jonstrupvej og Måløvgårdsvej ift. den nuværende trafik. Derfor er det ekstremt vigtigt, at 
hensynet til trafikken og dens påvirkning af de omkring beboer og boliger kommer til at spille en 
væsentlig rolle når antallet af hustande planlægges.  

Da begge veje benyttes flittigt af bløde trafikanter til og fra arbejde/skole/BFO/børnehaver og 
vuggestuer skal det sikres at disse ikke kommer i konflikt med bilisterne, og det er ønskværdigt at 
cykel/gang-sti hæves, og derved adskilles fra vejbanen, som det på nuværende tidspunkt gør sig 
gældende på en del af strækningen.  

Dernæst er et væsentligt problem for hele projektet at området kun har én indkørsel til lejren. Der 
burde åbnes op for indkørsel til Jonstruplejren andre steder, gerne i den modsatte ende af lejren, 
hvilket ville tage noget af presset fra det nedre område i Jonstrup og især på Måløvgårdsvej. Det er 
ikke holdbart at det ene, lille område i bunden af Jonstrup skal tage hele presset fra den indkørende 
trafik. Hvis der ikke kan dannes to indkørsler, bør man begrænse byggeriet til maks. 100 boliger. 

Især hastigheden på Måløvgårdsvej bør man være særligt opmærksom på da denne ikke er egnet til 
denne mængde af trafik. Derfor skal hastigheden nedsættes til maks. 30 km/t og det skal være fysisk 
umuligt vha. vejbump, indsnævringer mm. at køre hurtigere. Det burde den være blevet allerede nu, 
men med den ekstra trafik er det blot mere vigtigt. Det virker meget mærkeligt at man MÅ køre 50 
km/t, når bumpene egentligt er indrettet til 30 km/t. Det indbyder til at køre ulovligt i disse baner, 
hvilket mange bilister desværre også vælger at gøre. Der bør anlægges vejbump hen over hele 
Måløvgårdsvej, ikke kun i midten af helle stationerne. Hvis man kan indrette vejen ved Knastebakken 
med bump, selvom der kører busser, bør man kunne gøre det samme på Måløvgårdsvej. 
Knastebakken har ingen direkte indkørser til matrikler, så set på den måde bør det være mere logisk 
at indrette Måløvgårdsvej med hastighedsnedsættende foranstaltninger. 

Sidst, men ikke mindst, må det forventes at alle trafikale løsninger (lyskryds, rundkørsler mm.), som 
vil resultere i en væsentlig påvirkning af de omkringliggende områder, skal bygges inde på lejrens 
nuværende områder. Det skal ikke være en mulighed at ekspropriere grunde, som det har været 
foreslået tidligere! Dette vil sikre at trafikken afvikles inde på lejrens område, og de nuværende 
beboere ikke skal frygte at deres grunde eksproprieres, får et trafiksignal i baghaven eller at de ikke 
kan komme ud af deres indkørsler i myldretiden fordi de trafikale løsninger skaber kø.
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Med omdrejningspunkt i naturen i Jonstruplejren. 

1. Området i Jonstruplejren indeholder en del fredskovsområder med tilhørende skovnatur.

Vil Ballerup Kommune sikre, at disse områder også efter udbygningen forbliver som fredskov? 

Vil Ballerup Kommune sikre, at disse fredskovsområder og §3-naturområder i området afmærkes med 
afspærring under byggeprocessen, så man ikke kommer til at bevæge sig ind på områderne og så de 
dyr/padder der er i området sikres 

2. Træer i boligmiljøet er vigtige både for naturen, klimaet (vandtilbageholdelse, CO2 lagring), bo miljøet
(afkøling og skygge) og for livskvalitet (træernes æstetiske fremtræden og deres nedsættende effekt på
stress ). Træer har med andre ord mange funktioner. Området i Jonstruplejren indeholder mange
bevaringsværdige træer og trægrupper med forannævnte in mente. Men ikke mindst ud fra en
naturvinkel og ud fra en æstetisk vinkel.

Vil Ballerup Kommune lægge sig i selen og få lavet en omfattende registrering af disse træer ud fra ovenfor 
nævnte vinkler? 

Vil Ballerup Kommune sørge for at der opsættes afspærringer rundt om disse træers/trægruppers 
drypzone, så deres rødder ikke skades under byggeriet? 

3. Området i Jonstruplejren indeholder en del naturlige niveauforskelle i terræn. Det giver variation, som
også er godt for naturen. Det giver variation, som er godt for bo miljøet og livskvalitet. Ved at
genopbygge i de områder, hvor der i dag er bebyggelse, skal terrænregulering undgås ligesom det er
tilfældet for området omkring.

Vil Ballerup Kommune sikre, at der ikke laves terrænregulering ved udbygning af området? 

4. Lysforurening. Jonstruplejren ligger i landzone grænsende op mod Hjortespringkilen og Jonstrup Vang
skov. Naturen og vi mennesker stresses af alt den lysforurening, vi har i dag. Derfor bør der tages
megen hensyn til ikke at lave lysforurening. Derfor er det vigtigt at planlægge med så få amarturer som
muligt, bruge smart belysning og at bruge amarturer, som lyser hvor der er behov og ikke ud i
omgivelserne.

Vil Ballerup Kommune indskrive sådanne restriktioner i planerne? 

5. Naturen i Jonstruplejren er endnu ikke blevet færdig registeret. Der mangler bl.a. flere registreringer af
hvor dyrene raster i sommer og overvintre i vinter halvåret og transportvejene imellem dem. Der
mangler også en mere detaljeret registrering af planter, insekter, fugle og dyr løbende hen over året.

Vil Ballerup Kommune sikre, at dette fortages, så kommunen får et mere detaljeret og retvisende indblik i 
naturen på området, så passende beskyttelses foranstaltninger og restriktioner kan foretages? 
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6. I 2017 vedtog Folketinget en ændring af Planloven, som indebar, at kommunerne skal foretage en
samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser i et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er
kommunernes samlede udpegning af naturområder med særlige naturbeskyttelses interesser og
økologiske forbindelser samt potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
Jonstruplejren er både registeret som et eksisterende og værdifuldt naturområde og som en økologisk
forbindelse (planloven §11a, 14)

Vil Ballerup Kommune sikre, 1. at dette også er tilfældet fremadrettet og 2. at dette faktum medtages når 
der gives tilladelser til bebyggelse? 

Vil Ballerup Kommune sørge for at få opkvalificeret skov arealerne til §25 ”Naturmæssigt særlig værdifuld 
skov”. Da skov arealerne i Jonstruplejren har været isoleret fra offentligheden i 70 år og derfor besidder en 
særlig tæthed med træer i alle livsfaser? 

7. I forbindelse med Jonstruplejrens omdannelse , må man forvente, at der bliver udarbejdet en
klimatilpasningsplan med det formål at arbejde frem mod mindre befæstelse eller ændring til
permeable overflader. At der udarbejdes et mulighedskort, der giver en indikation af, hvor det er bedst
at nedsive regnvand for blandt andet for at øge grundvandsdannelsen. Og derved styrke den rekreative
og biologiske værdi for det grønne forløb i Jonstruplejren. (Som set i 2014 i forbindelse med Måløv Å)

Vil Ballerup kommune udarbejde en tilsvarende for Jonstruplejren? 
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Trafik forslag 
Kigger vi på Jonstrupvej og Måløv Parkvej så sagde I at 1/3 tog vej Måløvgårdsvej til Måløv Parkvej og 2/3 
tog Jonstrup. Denne fordeling skal vi have ændret! 

Jonstrupvej er længere, ligger mere landligt gennem skov. Og kommer til en vejkryds der ikke kan klare den 
større trafikmængde før man kan komme til Ballerup byvej. Plus vejen er smallere. 

Tager vi derimod Måløv Parkvej så er denne vej beregnet til at håndtere biler. Den er bredere, ingen huse 
går ned til vejen. Cykelstien i en vis afstand af vejen. Faktisk vil det endda være muligt at udvide denne vej. 
Den går ned til et større lyskryds der potentielt kunne udvides. Vejen er også kortere for at nå Ballerup 
Byvej. Plus man kan køre lige over og komme til motorvejen. Det er også den store fordel med Måløv 
Parkvej den kan føre en til motorvejen i begge retninger. 

Vejen ned til Måløv Parkvej er Måløvgårdsvej. Her er der få huse der ligger med udkørsel mod vejen. Vejen 
er bredere dvs. allerede klar til mere trafik. Vejen er af høj kvalitet og kan bære flere trafikanter. 

Derfor er det helt oplagt at føre flere biler mod Måløv Parkvej i forhold til Jonstrupvej. 

Hvordan kan vi så sikre dette sker: 

Første del er EN udkørsel fra Jonstruplejren. Jonstruplejren kan sagtens klares med en udkørsel. Det ses 
allerede med Digtergården. Det samme med Søndergårds alle og Østerhøjvej. 

I må ikke ødelægge området ved at prøve at tænke i flere udkørsler. F.eks. Fuglehavevej ville være helt 
forfærdeligt. For det første er det en grønkile og derfor MÅ I ikke forlænge den. Derudover bor der private 
rundt om lejren. Dvs. I kan ikke bare komme ind til lejren. Og derudover vil udnyttelse af fuglehavevej 
ødelægge huspriserne og en skøn vej/kvarter. Derimod vil huspriserne ikke blive ødelagt på Jonstrupsvej da 
der allerede køre biler og flere vil ikke påvirke priserne.  

Samtidig vil en udkørsel ved Fuglehavevej skubbe flere trafikanter mod Jonstrupvej og den forkerte vej der 
bestemt ikke kan klare denne trafik. 

Mere besværligt at benytte Jonstrupvej: Anbring bump på jonstrupvej, det vil sikre man ikke i samme 
omfang ønsker at køre denne vej. 

Samtidig sænk hastigheden til 40 km/t. 

Også en mulighed sæt skilt i starten af Jonstrupvej og Måløvgårdsvej. Skiltet skal være  
”kun for beboere og ærindekørsel” 

Det har andre steder virket. 

Flere mod Måløv Byvej Her skal der kigges på Måløvgårdsvej. Denne er allerede en bred vej. Den skal 
struktureres så den kan håndtere flere biler. Herefter skal der kigges på krydset Måløvgårdsvej/Måløv 
Byvej. Denne skal kunne håndtere flere trafikanter. Ikke sikker på der er behov for at ændre da jeg mener 
det er meget nemt at komme over i dag. Men man kunne overveje at lave en svingbane, eller lyskryds 
måske rundkørsel. Det er noget I ved hvordan man kunne forbedre krydset. 
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Da Måløvgårdsvej og Måløv Byvej er brede veje vil denne være en oplagt vej at føre trafikken mod. 

Så i bund og grund der skal skiftes så 2/3 af trafikken går mod Måløv Byvej og 1/3 mod Jonstrupvej. 

Og meget vigtig pointe: Pointe – Kratvej håndterer 2.395 biler om dagen. 

Jonstrupvej 1.899 / Måløvgårdsvej 1.571 biler per dag. 

Hvis vi siger at trafikken stiger 30% grundet Jonstruplejren. Så vil vi stadig kun nå op til samme antal som 
Kratvej håndtere i dag. Og denne vej er bestemt ikke større end hverken Jonstrupvej eller Måløvgårdsvej. 

Så pointen er at vejene kan håndtere den ekstra trafik og man bestemt ikke skal have flere udkørsler fra 
Jonstrupvejen. 
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28. september 2021

Høringssvar vedr. Jonstruplejren. 

Vi har deltaget i workshops vedr. fremtiden for Jonstruplejren, hvor det har 
været muligt for os naboer til Jonstruplejren og øvrige borgere i Ballerup 
Kommune at give vore ideer og holdinger tilkende. Det har været et godt ini-
tiativ fra Ballerup Kommune, at inddrage os der bor i området på denne må-
de.  
Gennem work-hoppen: “Trafik og mobilitet” blev vi opmærksom på, at der er 
stillet forslag fra andre borgere om etablering af en lysregulering ved Nørre-
vej/Jonstrupvej. Dette bekymre os meget,  da vi bor på en af hjørnegrundene 
ud til det omtalte vejkryds, og vores ejendom ligger tæt ud til Jonstrupvej.  
Vi er bekymrede for følgende: 
- Vi frygter at blive voldsom generet af kraftig lys, som vil få stor indflydelse
på vores mulighed for at bruge vores have, samt at vi derudover vil blive ge-
neret af lys inde i vores hus.
- Vores indkørsel ligger ud til Jonstrupvej - tæt på hjørnet til Nørrevej  - og vi
forudser, at det vil blive meget svært og til stor gene for os at komme ud og
ind af indkørslen med bil.
- Vi frygter også den kraftige motorstøj fra de mange biler/lastbiler og motor-
cykler der starter og stopper.

Mvh  
 

Jonstrupvej  
2750 Ballerup  
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Måløvgårdsvej  
2750 Ballerup 
mobil  
Mail:  

28. sept. 2021

Byplan 

Ballerup kommune 

Forhøringsbidrag om Jonstruplejren  

Som medlem af foreningen Jonstruplejrens Fremtid deler jeg fuldt ud foreningens fremlagte visioner om og 

ønsker til de hensyn, der skal tages i forbindelse med lejrens omdannelse til et attraktivt, velintegreret 

boligområde med respekt for områdets nuværende landskabelige værdier - samtidig med at der etableres 

sikre og funktionelle trafikale løsninger med mindst mulig støj- og forureningsbelastning for nuværende 

såvel som nye beboere i området. 

Som supplement til visionspapiret anbefaler jeg, at kommunen i planlægningsfasen også inddrager 

områdets særlige kulturhistoriske værdier. De har ikke indgået særligt tydeligt i de hidtidige planer for 

området. Min anbefaling er derfor, at:  

den fremtidige lokalplan sikrer, at området kommer til at fremstå som et attraktivt og klima- og 

miljømæssigt bæredygtigt bolig- og rekreativt område, som tager hensyn til områdets naturmæssige og 

kulturhistoriske kvaliteter.  

Bydelen bør blive en model for, hvordan man naturligt og funktionelt integrerer et områdes fortid, nutid 

og fremtid i en omdannelse af et lokalområde. 

Områdets kulturhistoriske værdier 

Et områdets kulturhistoriske spor kan let forsvinde, når bulldozere og byggekraner forvandler landskab til 

boligområder. Det er nogle gange nødvendigt, men det behøver ikke betyde, at fortællingen om, hvad et 

område tidligere har rummet/været anvendt til, skal gå i glemmebogen eller ligge gemt i et arkiv eller på 

museum. En aktiv formidling om lokalområders historie bliver mere og mere almindelig og kan bidrage med 

let tilgængelig natur- eller kulturhistorisk information til glæde for store og små.  

Det kan gøres på mange forskellige måder. Ballerup kommunens info-standere og tilhørende pjece om 

kommunens grønne områder er et godt eksempel herpå. 

Til yderligere inspiration vil jeg henvise til et par af de initiativer, der blev taget i forbindelse med 

omdannelsen af Værløse flyveplads til et nye bolig- og rekreativt område: 

Ét initiativ var udarbejdelse af en rapport om de kulturhistoriske spor på flyvepladsen fra 2. verdenskrig. 

Rapportens titel er: 

VÆREG - Anden verdenskrigs spor i Danmark 

Dokumentation af flyvestation Værløse i perioden 1939-1945. 

Bygninger og anlæg 

ved Marco Hansen, 2010.  

Rapporten indeholder bl.a. et afsnit om de kulturhistoriske spor, der findes i Jonstruplejren i Ballerup 

kommune. Heri nævnes fx den radiomeldestation mm, som tyskerne opførte under krigen på et af de 
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højeste punkter i området. Bygningen står endnu, jf. vedhæftede bilag, der oplyser mere om bygningens 

brug under krigen og senere. 

Ét andet kulturhistorisk initiativ på flyvepladsområdet har været projektet Historien hugget i sten. 

De historiske sten er store sten, som er ført til området under sidste istid. Stenene er blevet samlet på en 

større plæne på flyvepladsen, og på hver sten er hugget et symbol for en historisk periode/begivenhed, og 

der er påført en QR kode, hvorigennem man kan få yderligere oplysninger om den pågældende periode. 

Stenene og deres fortællinger bidrager både med et kunstnerisk og historisk interessant islæt til området 

og kan desuden bruges i undervisningsøjemed bl.a. af kommunens skoletjeneste mm. Se mere på 

www.historiesten.dk/  

Lignende projekter, der formidler nærområdets historie, kunne med fordel indgå i den videre planlægning 

for Jonstruplejrens bebyggelse. Det kunne fx omfatte en undersøgelse af,  

- om der er bevaringsværdige bygninger (fx radiomeldestationen) eller andre spor i landskabet, der

bør og kan bevares og indgå i området på en formidlingsmæssig interessant måde.

- om der er måder, man kan formidle områdets landskabs- og kulturhistorie op igennem tiderne. Det

behøver ikke være gennem sten som på flyvestationen. Det kunne være bænke, info-tavler eller

lignende, der placeres i området på en smuk og naturlig måde – gerne med et både kunstnerisk og

pædagogisk udtryk.

For Jonstruplejrens områdes historie kan bl.a. følgende historiske epoker/begivenheder nævnes. 

• Områdets omdannelse under istiden.

• De første spor af menneskelig aktivitet i området (Dyssekamre mm i Jonstrupvang)

• Jonstrupvangskovens historie (Stævningsskov, højskov og svenskernes hærgning i skovene mm.)

• Landboreformerne og husmandskolonien i Fugleburhuse (nuværende Fuglehavekvarter)

• Villa Blide og Dronning Louises Børnehospital

• Arbejdsløshedskolonien Måløvhøj over for Jonstruplejren

• 2. verdenskrig og tyskernes tilstedeværelsen i området

• Jonstruplejrens etablering og funktioner som uddannelsessted for flyvevåben mm. (Selv dronning

Margrethe er fået sin konstabeluddannelse i lejren.)

• Og måske senest lejrens funktion som Corona infocenter.

Ovenstående er blot et udvalg af mulige temaer. Hvis forslaget nyder fremme, vil det være naturligt at 

inddrage nogle af kommunens kulturhistoriske institutioner/foreninger i den videre planlægning, som fx 

Ballerup Museum, Ballerup Historiske Forening, Stadsarkivet og evt. biblioteket. 

Venlig hilsen 

 

Bilag: Uddrag om kulturhistoriske spor i Jonstruplejren/Ballerup kommune fra rapporten:  

VÆREG - Anden verdenskrigs spor i Danmark. Dokumentation af flyvestation Værløse i perioden 1939-1945. 

ved Marco Hansen. 2010. 
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VÆREG Anden Verdenskrigs kulturspor på Flyvestation Værløse 

Ballerup Kommune 
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     Ballerup 29. september 2021 
Måløvgårdsvej  

2750 Ballerup 

Mobil  

Mail:  

Ballerup Kommune 

byplan@balk.dk 

Jonstruplejren 

Idéer og forslag til den videre planlægning mht. trafikforhold ved omdannelse af 

Jonstruplejren til boligområde. 

Generelle betragtninger: 

En ny bebyggelse på Jonstruplejrens område medfører ekstratrafik til og fra 

området. Kapaciteten af vejnettet er allerede udnyttet, og med den nye bebyggelse 

vil der være behov for en væsentlig udvidelse af vejkapaciteten. Trafikforholdene til- 

og fra området skal afklares og tilpasses både til det nuværende lokalområde og den 

nye bebyggelses karakter og omfang.   

Inden Ballerup kommune træffer aftale med Freja Ejendomme om 

bebyggelsesomfang mv, skal der foreligge en bindende aftale om hvad der skal 

udføres af trafikregulerende tiltag for hele det ydre vejområde, - Jonstrupvej, 

Måløvgårdsvej, Jonstrupvangvej, Tvendagervej og boligvejene i Fuglehavekvarteret - 

og hvem der skal betale for det. 

Mange beboere i Jonstrup benytter Værløse bycentrum som deres naturlige 

indkøbsområde. Ballerup Kommune skal træffe aftale med Furesø kommune om 

hvordan den nye ekstra-trafik fra Jonstruplejren skal sikres på Furesø kommunes 

berørte vejarealer. 

Ubenyttede offentlige vejarealer langs Jonstrupvej og Måløvgårdsvej bør inddrages i 

vejplanlægningen. 
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Specifikke krav: 

Jonstrupvej 

Vejen forsynes med enkeltrettede cykelstier i begge vejsider fra Frederikssundsvej til 

kommunegrænsen mod Furesø kommune.  

Jonstrupvejs spærring ved kommunegrænsen skal genovervejes. Med den forøgede 

trafik er der brug for flest mulige åbne veje for biler, cykler og gående.  

Jonstrupvej genåbnes for ensrettet trafik ud af Ballerup Kommune. På den 

genåbnede del af Jonstrupvej etableres der venstresving forbudt. Kørsel fra Furesø 

kommune til Jonstruplejren skal ske ad Måløvparkvej-Måløvgårdsvej. 

Ud for Fuglehavevej etableres en sikker passage for skolebørn der skal krydse over 

Jonstrupvej. 

Måløvgårdsvej 

Måløvgårdsvej skal forsynes med enkeltrettede cykelstier i begge vejsider. Ved 

tilslutningen til Måløvparkvej etableres en sikker sammenfletning til den 

eksisterende dobbeltrettede cykelsti på Måløvparkvej. 

De eksisterende trafikdæmpende foranstaltninger på Måløvgårdsvej bygges om, så 

det ikke er muligt at køre uden om bumpene.  

Jonstruplejren 

Der skal være flere ind- og udkørsler til området, så så den samlede trafikbelastning 

fordeles i størst muligt omfang.  

Der etableres udkørsel til Fuglehavevej. 

Ballerup Ny Skole 

Ballerup Ny Skole skal vejforsynes direkte fra Jonstruplejrens område. 

Tvendagervej 

Tvendagervej er pt. adgangsvej til børneinstitutionen Villa Blide og til Ballerup Ny 

Skole. 

En del af Tvendagervej skal opklassificeres til offentlig vej og forsynes med passende 
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trafikchikaner. Fremover skal der ikke være kørende adgang til Ballerup Ny Skole fra 

Tvendagervej. 

Kryds Jonstrupvej – Måløvgårdsvej 

Tvendagervej skal indgå i en helhedsløsning af krydset Jonstrupvej / Måløvgårdsvej. 

Jonstrupvangvej 

Ved Jonstrupvangvejs tilslutning til Ballerupvej i Furesø kommune skal T- krydset 

optimeres, så kapaciteten er til stede til at optage den ekstratrafik som 

Jonstruplejren genererer.  

Med venlig hilsen 

  

Måløvgårdsvej  

Ballerup 
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Jonstrup 27/9-2021 

Til Ballerup Kommune- Høringssvar Helhedsplan vedr. Jonstruplejren 

På vegne af Grundejerforeningen Fredegaarden fremsendes hermed høringssvar, som afspejler 

vores generelle bekymringer og anbefalinger til omdannelsen af Jonstruplejren. 

GF Fredegaarden ønsker en omdannelse som kan være med til at styrke området kvaliteter 

yderligere. Vi ser gode muligheder i at få etableret et boligområde tæt på naturen, hvor der er et tæt 

samspil mellem eksisterende og nye borgere. Vi ser ligeledes gode muligheder for, at Jonstruplejren 

kan være med til at udvide mulighederne for at områdets eksisterende beboerne kan fastholde den 

lokale tilknytning og samtidigt måske finde boligen til deres næste livsfase. 

Områdets udformning 

Næ rom rådet omkring Jonstruplejren er kendetegnet ved villaer forbundet af veje uden egentligt frie 

områder. Områdets borgere sætter pris på områdets nærhed til naturen samtidigt med, at vi stadigt 

er tæt på offentlig transport og en del af Storkøbenhavn. Disse karakteristika er generelt meget 

svær at finde i regionen. Det er derfor utvetydigt GF Fredegaardens anbefaling, at der i 

helhedsplanen for Jonstruplejren netop tager udgangspunkt i områdets nuværende kvaliteter og at 

disse udfoldes yderligere. 

• Det er helt centralt at bevare og beskytte naturværdierne, herunder fredskov, moser, søer,

overdrev, §-områderne og dyrelivet

• Der bør etableres boliger, som passer ind i lokalområder i form af boligbebyggelser, der ikke

er højere end 1½ plan svarende til højderne på boliger i lokalområdet Uf. lokalområdets

lokalplan).

• Der etableres friarealer imellem boligerne (boligklyngerne) dels for at beskytte naturen, men

også for at fremdyrke fornemmelsen af ro og rummelighed og for at kunne øge

mulighederne for fællesskab og fremdrive områdets særlige kvaliteter.

• Der bør i bebyggelsen lægges vægt på nærheden til naturen og områdets kuperede terræn i

valg af byggematerialer og områdets dimensionering.

• Med boliger, der ligger så nært på naturen bør der indtænkes grønne løsninger, herunder

grønne tage, lokal afvanding, krav til belægninger mv.

• Der etableres boliger, der appellerer til borgere i forskellige faser af deres liv. Fra

børnefamilier til senior boliger.

• Den naborestlige tålegrænse skal respekteres, herunder begrænsning af indsigtsgener også

for nærtliggende beboere.

• Generelt bør der fokuseres på et reducere antallet af boliger ved at bygge gennemsnitligt

større boliger, idet området slides mindre af færre beboere. Antallet af boliger bør derfor

begrænses til maksimalt mellem 150 og 200.

Hegn, stier og rekreative områder 

Det er helt centralt for vores beboere, at Jonstruplejren ikke omdannes til en selvstændig bydel, der 

isolerer sig fra lokalområdet. Derfor bør der sikres en sammenhæng mellem eksisterende områder 

og den nye bebyggelse. 

Bilag Y
Vedlagt høringssvar 92
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Ballerup Kommune 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 
Vedrørende: Jonstruplejrens ombygning - høring 
Fra:  
Grundejerforeningen Krogshøj 
v/Henrik Schultz-Mikkelsen 
Søndervej 16 
2750 Ballerup 
Kontakt: formand@gf-krogshoej.dk 

Baggrund 
Grundejerforeningen Krogshøj blev etableret i 1950’erne og består af i alt 50 husstande på vejene 
Søndervej, Jonstrupvej osv. Foreningen og husstandenes beboere er engageret i det lokale liv i 
området, og der er megen opmærksomhed på det nye projekt omkring etablering af boligområde i 
Jonstruplejren, da dette vil få stor betydning for hele områdets udvikling i mange år frem. 
Foreningen har derfor været aktiv i vej-møde med bl.a. Hella Tiedemann fra kommunalbestyrelsen 
samt via foreningen ’Jonstruplejrens Fremtid’, men også via deltagelse i borgermøder og 
workshops afholdt af Ballerup Kommune den 15/9 og 16/9 samt 23/9. 

Områdets anvendelse 
For grundejerforeningen Krogshøj er det vigtigt, at det nye boligområde kommer til at indgå som en 
naturlig del af og integreret nabo til de eksisterende boligområder. Vi ønsker, at der i 
planlægningen lægges vægt på balance med omgivelser og naboer. De seneste ugers drøftelser, 
som foreningen har deltaget i, herunder workshops 15/9 og 16/9 samt borgermøde 23/9 peger på, 
at der kan blive tale om op til 250 boliger. Vi støtter denne planlægning og dette maksimale antal 
boliger. 

Trafik og adgangsforhold 
Der har over en del år været problemer med trafik på hele strækningen Jonstrupvej-Måløvgårdsvej 
og især i krydset ved Tvendagervej, Jonstrupvej og Måløvgårdsvej. 
Det er foreningens ønske til projektet mht. trafik generelt, at der kommer bedre forhold for cyklister, 
og anlæggelse af gode cykelstier vil være en kolossal gevinst for alle, både i relation til det nye 
boligområde men også for så vidt angår hele strækningen Jonstrupvej-Måløvgårdsvej. Gode 
cykelstier vil være et meget vigtigt tiltag både i forhold til projekteringen af lejrens ombygning men 
også med hensyn til trafikplanlægningen for hele området i den forbindelse. 
Derudover foreslår vi, at hele strækningen Jonstrupvej-Måløvgårdsvej bliver ændret mere 
grundlæggende, hvorved al uvedkommende trafik for hele området (dvs. al trafik på nær beboere 
og ærindekørsel) bliver ledt ad Måløv Parkvej, der er en meget større og sikrere vej egnet til 
tættere trafik mellem Værløse/Furesø og Ballerup. Med etablering af store boligområder på 
Værløse Flyveplads, som sker i disse år, må man forvente endnu mere trafik, og med op til 250 
nye boliger i Jonstruplejrens område vil Jonstrupvej-Måløvgårdsvej blive over-belastet. 
I øvrigt ønsker vi, at lyskrydset Søndervej-Jonstrupvej bevares, som det er, da det er vigtigt for 
trafiksikkerheden for vores beboere samt for de børn som skal krydse Jonstrupvej fra f.eks. 
Fuglehavevej for at komme i skole, og for trafik-afviklingen generelt. 

Venlig hilsen 

Grundejerforeningen Krogshøj 

Ballerup den 29. september 2021 
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Plads til den værdifulde natur
•  Bevar fredskoven, beskyttelsesarealerne omkring de fredede områder og

korridorer.

•  Respekter beskyttelsen af truede dyr og planter.

•  Opfør boliger, så de skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

•  Efterlev principperne i fingerplanen.

Naturen
Vision:

Bilag Æ.1
Vedlagt høringssvar 100
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 Der skal være plads til, at naturen  
kan trives mellem boligerne  
(herunder, men ikke begrænset til 
overdrev, §3 søer, moser, yngle- og 
rasteområder).

 Fredskoven og de mindre skov-
arealer beskyttes ved at etablere 
servitutter, som behandler området, 
som hvis det blev solgt samlet.

 Beskyttelsesområdet og naturkor-
ridorer som minimum følger Natur-
beskyttelsesreglerne og deres 
intentioner, samt Niras’ og Danmarks 
Naturfredningsforenings anbefalin-
ger.

 Byggeriet begrænses til soklerne 
for bedst at beskytte de fredede og 
beskyttede områder. 

 Regnvandet skal nedsives lokalt og 
må desuden ikke ledes direkte til 
vandhuller. Derfor skal parkerings-
pladser o.a. belægges, så regnvan-
det kan nedsives lokalt.

 Vandtilførslen til vandhullerne skal 
bevares eller forbedres.

 Der ikke bygges i højder, der med-
fører skadende skyggevirkninger på 
sårbare vådområder. 

 Værdifulde træer kortlægges, og der 
skal stilles krav til entreprenører i 
bygge- og anlægsfasen og de frem-
tidige ejere om at bevare disse. 

 Der foretages en ny kortlægning 
af områdets forureningstilstand og 
efterfølgende oprensning. Selve op-
rensningsopgaverne skal indgå som 
selvstændige punkter i rammelokal-
planen.

Borgerne ønsker, at:
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Balanceret boligmængde og 
lavt boligbyggeri 
•  Beregn bebyggelsesomfanget til max. 25 % af det område, der ifølge loven må

bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser, overdrev og arealer beskyttet af
skovloven og naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelses-
omfanget beregnes efter.

•  Boligmængden afstemmes i forhold til, hvad naturen, institutioner og veje kan bære.

•  Afstem bebyggelsen, så den passer ind i lokalområdet med fokus på tæt, lav
bebyggelse (såsom rækkehuse, klyngehuse), og selvstændige villaer.

Boliger
Vision:
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 Bebyggelsesomfanget beregnes 
med bebyggelsesprocenten af de 
områder, der reelt set kan bebygges.

 Bebyggelsesprocenten ikke er  
højere end i de omkringliggende 
områder.

 Der udelukkende bygges i 1 eller 
1½ plan mod kanten af lejren mod 
nabokvarterene og den omkring-
liggende skov.

 Der bygges parcelhuse og tæt, lavt 
byggeri i pletvis op til 2 plan på de 
nuværende sokler længere inde på 
området.

 Den naboretlige tålegrænse respek-
teres, herunder indsigtsgener også 
for nærtliggende beboere.

 Kommunen skal dokumentere, at an-
tallet af boliger og dermed forøgelse 
af befolkningstilvæksten afpasses 
efter, hvad naturen i Jonstruplejren-, 
de trafikbærende veje-, skolerne- og 
børneinstitutionerne, kan klare.

 Man skal kunne se træerne henover, 
husene og altid have fornemmelsen, 
at man bor i skoven.

 Der bygges 150 – 200 boliger i form 
af villaer og lavt tæt byggeri.

 Niveauforskelle på Jonstruplejrens 
område bevares, da de giver et unikt 
og særligt præg til området.

Borgerne ønsker, at:
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Tryg, sikker og velfungerende 
trafikafvikling
•  Sikre overgange for borgere –  særligt skolebørn.

•  Adskil sårbare trafikanter fra tungere trafik på områdets tilkørselsveje.

•  Etabler foranstaltninger, som skaber sikker trafik på vejene i og omkring
Jonstruplejren.

•  Mindst mulig kødannelse ved afvikling af trafik.

•  Undgå, at Jonstrupvej bliver gennemfartsvej for trafik til Frederikssundsvej.

Trafikken
Vision:
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 Skoleveje sikres for områdets skoler, 
f.eks. ved en selvstændig cykelsti på
hele Jonstrupvej i hver retning.

 Boligmængden – og dermed befolk-
ningstilvæksten – bliver afstemt, så 
der sikres hensigtsmæssig trafikaf-
vikling.

 Der skal være hastighedsreduce-
rende tiltag, som fysisk forhindrer, at 
man kører mere end det tilladte.

 Ekspropriation mhp. trafikforbedrin-
ger og omlægninger sker frivilligt.

 Der etableres et tilstrækkeligt an-
tal parkeringspladser på området, 
således, at det undgås, at områdets 
beboere og skovgæster er nødsaget 
til at parkere på tilstødende veje.

 Støjgener minimeres.

 Afvikling af trafikken ved krydset 
Jonstrupvej/Ballerup Byvej håndte-
res, så kødannelse begrænses.

 Hyppigere busdrift indføres så  
behovet for egen bil nummer to 
mindskes. 

Borgerne ønsker, at:
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En åben og naturlig del af lokalområdet
•  Sikre plads til nye og forskellige boligformer, som appellerer til mennesker i

forskellige faser i livet.

•  En ambitiøs boligarkitektur, som afspejler skoven og naturen, den er placeret i
med gode og innovative løsninger indenfor naturbeskyttelse, bæredygtighed og
klima.

•  En respektfuld integrering i lokalområdet gennem etablering af stisystemer til og
fra Jonstruplejren, etableret med hensyntagen til natur og naboer.

•  Genbrug og udvikling af allerede eksisterende faciliteter på området for at styrke
sammenhængskraften med lokalområdet og forbedre mulighederne for leg, sport,
bevægelse og sociale aktiviteter.

Udbyg et velfungerende 
lokalområde

Vision:
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 Området ikke fremstår som en selv-
stændig, uafhængig bydel.

 Der skabes en mangfoldig bolig-
sammensætning med plads til  
forskellighed, f.eks. gennem  
andelsboliger, bofællesskaber og 
seniorboligfælleskaber.

 Kommunen og Freja udskriver  
en arkitektkonkurrence for hele  
Jonstruplejrens område for at sikre 
et højt arkitektonisk niveau og  
sammenhæng i området. 

 Stiområder mv. etableres, så de 
åbner op til området, men samtidigt 
tager hensyn til nuværende naboer.

 Pigtrådsafgrænsningen omkring 
området fjernes for at sikre mere 
naturlige overgange. Der tages en 
særskilt dialog med direkte og nært-
liggende naboer/grundejerforenin-
ger ift. behov for etablering af andre 
mere naturlige hegnsafgræsninger 
til erstatning.

 Området har mindst et fælleshus, 
som hele lokalområdet kan benytte 
og som f.eks. også kan fungere som 
cafe.

 Idrætshallen genbruges og indgår 
som en del af idrætsfaciliteterne i 
Jonstrup/Østerhøj området.

 Der etableres fælles legefaciliteter, 
som passer ind i områdets udtryk.

 Løbebanen og fodboldbanen 
bevares.

Borgerne ønsker, at:
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Jeg ønsker at være medunderskriver på "Visionerne for Jonstuplejren" 

https://www .jonstrup lejrensfremtid.dk/ 450178788 

Navn: 

Adresse: 

Underskrift: 

Open 

Bilag Æ.2
Vedlagt høringssvar 100
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Jeg ønsker at være medunderskriver på "Visionerne for Jonstuplejren" 

https://www.jonstruplejrensfremtid.dk/450178788 

Navn: 

Adresse: 

Underskrift: 
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Kære Ballerup Kommune

Hermed følger bidrag til den forudgående høring om Jonstruplejren.

Natur

I forbindelse med forarbejderne til den tidligere helhedsplan er der udført en naturundersøgelse (NIRAS
2019), der viser, at der inden for Jonstruplejren findes en del områder med beskyttet natur, bilag IV arter og
padder. Ved undersøgelserne er fundet rastesteder for flagermus i træer såvel inden for lejrens område som
i tilgrænsende haver og skovområder langs den sydlige udkant af Jonstrup Vang. Alle arter af flagermus er
omfattet af bilag IV på habitat direktivet og dermed omfattet af streng beskyttelse. Desuden er der fundet
bilag IV arten stor vandsalamander samt lille vandsalamander og grøn frø.

Der skal derfor ved et byggeprojekt, tages hensyn til flagermus og øvrige beskyttede arter (ved at bevare 
fredskoven, hvoraf flere må formodes at bevæge sig frem og tilbage mellem Jonstruplejren og det 
nærliggende Natura 2000 område (Jonstrupvang).   

Bufferzoner og spredningskorridorer
Ifølge naturundersøgelsen skal der for ikke at skade de fundne dyrearter, udlægges en rækker bufferzoner
omkring omkring §3-områder (våde naturtyper) og ynglesteder for bilag IV-padder, og der skal udpeges
spredningskorridorer på sammenhængende 25 m, imellem ynglested for bilag IV arter og egnede levesteder
for padder.

Et kommende byggeri må derfor ikke bygges inden for bufferzonerne (røde områder), og da de kortlagte
”gule” områder omfatter væsentlige beskyttelsesinteresser, som understøtter den biologiske funktion af 
naturbeskyttelsesinteresserne i den ”røde” kategori, skal et byggeri også respektere de gule områder.

Anbefalingerne betyder, at disse arealer skal friholdes fra byggeri. Højt byggeri vil ændre på områdets 
ledelinjer, som fugle og flagermus benytter. Der skal derfor ved udviklingen af området findes en passende 
bebyggelsesprocent, så de beskyttede arter fortsat kan være tilknyttet området.  

Natura 2000
Jonstrupvang er udpeget som Natura 2000 område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. I
hele skovbrynet ind mod Jonstruplejren er udpegningsgrundlaget Bøg på Muld og Elle- og Askeskove. Det
må forventes, at en del af de dyrearter som flagermus, ugle og isfugl bevæger sig mellem de solitære træer,
fredskoven, det åbne overdrev mod nord og ind i Natura 2000 området.

I forbindelse med planlægning af et kommende byggeri skal der forud for lokalplanlægningen, indledningsvis 
foretages en væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsens §6, for at vurdere om der vil være en 
påvirkning af et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger. Herunder bør det vurderes, om et kommende 
byggeri kan påvirke de dyr som i dag bevæger sig mellem Jonstruplejren, Jonstrupvang og den grønne kile 
mod øst. Herunder skal det undersøges om tæt bebyggelse og antallet af beboere og den deraf afledte 
aktivitet af et stort antal mennesker, kan påvirke Natura 2000 områdets integritet.  

I det  tilfælde, at det ikke er muligt at afvise væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, skal der ifølge 
habitatdirektivet foretages en fuld konsekvensvurdering, hvilket vil udløse et krav om, at selve det projekt 
som vil skulle realiseres vil skulle undergå en miljøkonsekvensvurdering (VVM), jf. miljøvurderingsloven. 

Skov
En stor del af Jonstruplejren kan betragtes som natur, dog uden at være beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens §3, herunder de store trædækkede arealer, der er udpeget som fredskov. På grund
af nyere ændringer i skovloven indtræder fredskovspligt for alle offentligejede skovarealer på mere end 0,5
hektar. Registreringen af disse arealer er ikke alle steder retvisende, og skal afklares med Miljøstyrelsen.

Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres
terrænændringer eller anbringes affald på fredskovspligtige arealer. Praksis for ophæve fredskovspligt er, at
kun når ’særlige grunde’ taler for at en ophævelse, kan det ske, nemlig at der ikke er alternative muligheder

Bilag Ø
Vedlagt høringssvar 103
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og at samfundsmæssige hensyn vejer tungere end naturen og hensynet til fredskoven. Ophævelse af
fredskoven kan have stor negativ påvirkning habitatarter (Stor vandsalamander, og flere flagermusarter.

Et stort antal boliger i Jonstruplejren kan ikke ses som værende samfundsmæssigt nødvendigt, og der vil 
være øvrige alternative lokaliteter i Ballerup Kommune, hvor der kan bygges, hvor det ikke er nødvendigt at 
ophæve fredskov. Senest har Miljø- og Fødevareklagenævnet flere gange fra 2019-2021 meddelt afslag på 
byggeri inden for fredskovsarealer med en begrundelse om, at byggeriet ikke var samfundsmæssigt 
nødvendigt og andre alternativer fandtes (NMK-61-00126 samt NMK-61-00050).  

I Jonstruplejren skal fredskoven, som netop består af gamle træer, og som desuden fungerer som
rasteområde for flere beskyttede dyrearter bibeholdes, lige som at underskoven, der udgør vigtige skjul og
spredningsveje mellem områdets vandhuller bl.a. mod haverne til Lærkevangen.

I forbindelse med byggeri i Jonstruplejren skal fredskovspligten fastholdes, så formålet i skovloven 
opretholdes og levesteder for de fundne dyrearter bibeholdes. I det reelle bebyggelsesareal kan derfor ikke 
medregnes fredskovsarealer.  

Pleje af arealer.
Som nævnt er der udviklet en særegen natur inden for Jonstruplejren, som kun kan bibeholdes med
vedligehold fx vandhuller og overdrev mod Natura 2000 området.
Der bør derfor tidligt i planlægningen afklares, om det ikke bør være Ballerup Kommune der vedligeholder og 
drifter arealerne med beskyttet natur, da det kan være svært at håndhæve over for private 
grundejerforeninger.  

Grøn kile og Jonstrup Naturpark
Jonstruplejren grænser mod øst op til et større område udpeget som grøn kile i Fingerplan 2019. Formålet
med de grønne kiler er, at kommunerne i deres arealplanlægning bevarer dem som grønne områder mellem
byfingrene ved at sikre, at områderne ikke inddrages til byzone, og friholdes for bebyggelse og anlæg til
bymæssige fritidsformål, og friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og
bygningskrævende anlæg til fritidsformål.

Den grønne kile udgør en vigtig spredningskorridor for dyr og planter, både mod øst gennem Jonstrup
Naturpark samt nord/syd fra Østerhøj, via Jonstrup Naturpark og til Jonstrup Vang (Natura 2000 område) og
videre til Værløse Flyvestation og Søndersø. Ballerup Kommune har i kommuneplanen netop udpeget dette
strøg som økologisk forbindelse, endda med mindre områder inde på Jonstruplejrens område. Det er

centralt i udviklingen af Jonstruplejren, at områderne mod denne grønne kile, Jonstrup Naturpark og den 

økologiske forbindelse, ikke påvirkes af et kommende byggeri og de afledte effekter af byggeriet.
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Trafik. Antallet af boliger i Jonstruplejren betyder således meget for de afledte påvirkninger uden for
Jonstruplejren, herunder også den medfølgende trafik. Den udførte vej- og trafikanalyse påpeger netop at et
stort antal boliger i Jonstruplejren vil medføre støjniveauer over Miljøstyrelsens grænseværdier for støj på 58
dB på Jonstrupvej og Måløvgårdsvej. Desuden påpeges det, at der vil være kapacitetsproblemer ved de
nærmeste lyskryds.

I forbindelse med et kommende byggeri bør der derfor indledningsvist fortages en vurdering af trafikken med
et langt lavere antal boliger end tidligere. Der bør udføres trafikberegninger, støjberegninger og
kapacitetsberegninger for flere scenarier af antal boliger, så de vejledende grænseværdier for støj kan
overholdes. Områdets veje kan ikke ændres på grund af beliggenheden, så der kan ikke umiddelbart
etableres afværgeforanstaltninger over for støj.

Der bør derfor kun tillades bebygggelse i et omfang, så de vejledende grænseværdier overholdes og de 

nærliggende veje ikke ”sander” til. Herunder skal der være fokus på at skabe en mere sikker vej end den 

nuværende Jonstrupvej og Måløvgårdsvej, hvor de bløde trafikanter allerede er meget udsatte.    

Med venlig hilsen

Lærkevangen 

2750 Ballerup
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Forslag 

Som borger i Ballerup, og som formand for Foreningen Jonstruplejrens Fremtid, fremsætter jeg 
hermed et borgerforslag om ikke at medtage de beskyttede arealer ved beregningen af 
bebyggelsesomfanget i Jonstruplejren. 

Det foreslås derfor, at bebyggelsesomfanget beregnes til max. 25 % af det område, der ifølge loven 
må bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser, overdrev og arealer beskyttet af skovloven og 
naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelsesomfanget beregnes efter. 

På den måde vil bebyggelsesomfanget være beregnet på samme måde, som i de tilstødende 
boligområder (reguleret i lokalplan 007 og lokalplan 81). 

Begrundelse 

Den nuværende formulering om bebyggelsesomfang i Kommuneplanen fra 2020, (delplan 1.B25) 
fører til en effektiv bebyggelsesprocent på over 50 % i områder, der er hjemmel til at bygge i! 

Det skyldes, at bebyggelsesomfanget pt. er beregnet med 25 % af hele området inkl. beskyttede 
arealer. Det til trods for, at området er kendetegnet ved, at en betydelig del ikke kan bebygges, fordi 
områderne bl.a. indeholder fredskov og § 3 beskyttede overdrev, moser og søer med beskyttede dyr 
og planter. 

Følger man nuværende kommuneplan, gives der adgang til medregne arealerne af de beskyttede 
områder. Det åbner mulighed for at bygge et meget stort antal boliger. Derved vil antallet af 
beboere stige ganske betragteligt. 

Det vil medføre: 

 Ødelæggelse og nedslidning af den eksisterende natur i Jonstruplejren og i omkringliggende
områder, herunder et Natura2000-område.

 Med en effektiv bebyggelsesprocent på over 50%, ændrer Jonstruplejre karakter og vil
fremstå som en tætpakket, selvstændig bydel, som ikke passer ind i de omkringliggende
boligområder og skoven.

 Yderligere trafikale problemer på de trafikbærende veje, først og fremmest Jonstrupvej og
Måløvgårdsvej, fordi et stort antal biler skal til og fra området.

 Øget pres på institutioner, skoler og fritidstilbud.

Bilag Å
Vedlagt høringssvar 108
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Jonstruplejren Høringssvar 30.09.21 

Tak for kommunens lydhørhed og tilsagn om ikke at indregne fredede områder i byggeprocenten, 
men bygge omkring 250 boliger af 100 kvm, sådan som det er blevet sagt flere gange til de seneste 
ugers møder. Det er vi meget glade for, og håber, at Freja kan gribe de bolde, der er kastet, og at vi i 
samarbejde kan komme frem til løsninger, der er til glæde for de fleste. 

Vi bakker op om mange af de forslag som blev nævnt ved præsentation af workshops. Nedenfor de 
emner, der ligger os særligt på sinde. 

Langtidsholdbar bæredygtig løsning: Klima og fremtidens boligform 
En gåtur i Jonstruplejren er unik med de gule huse og den grønne skov. Hvad er den grønne vision 
for Jonstruplejren? 

Hvad er den overordnede vision for Jonstruplejren?  
Som vi har hørt det, ønsker politikerne, at bebygge området, for at skaffe skatteindtægter til det 
øgede antal ældre i kommunen. Det er alt ære værd, men ikke noget, som man som borger begej-
stres over.  

Vi savner at Ballerup Kommune ser dette som en mulighed for en grøn profil, og opsætter klimamål 
for Jonstruplejren. Danmark skal reducere sin CO2 udledning væsentligt inden 2030, og byggeri er 
ansvarlig for en stor del af udledningen. Derfor opfordres kommunen og Freja, til at tænke klima 
ind i planen for Jonstruplejren. 
- Det kunne være krav om en fossilfri byggeplads med brug el  i stedet for diesel.
- Krav til bygherrer om at at byggeriet skal være CO2 neutral og bæredygtigt.
- Arbejde med at tiltrække mennesker, der allerede arbejder i Ballerup, sådan at de kan cykle på

arbejde, hvilket mindsker trængsel og forurening.

Naturlig del af lokalområdet: Byggeri og rekreation 
“Lav åben byggeri” Begræns højden på byggeriet til 7 m. som i “Lokalplan for et Bolig- og institu-
tionsområde ved Tvendagervej, 081”, evt. 2 etager punktvis i midten af området.  

Gør det attraktivt for veluddannede unge familier, der arbejder i kommunens biotek- og it 
virksomheder at flytte til Jonstruplejren ved at udbyde private grunde til større parcelhuse 
med mindre haver, men med fællesarealer til børns leg.  

Gør plads til et bofællesskab for mennesker med særlige behov (handicap). Det er vigtigt 
med diversitet. Det bringer arbejdspladser kommunen. Det vil være et attraktivt sted at 
flytte hen for kommunens borgere med handicap. Beboerne ville evt. kunne betjene en 
Cafe i et Orangeri / lokalt mødested, som det blev foreslået ved præsentation af borgerfor-
slag.  

Der er en del ældre borgere i villakvartererne rundt om lejren, for hvem hus og have bliver 
for arbejdskrævende. Mange vil gerne blive boende i et kendt nabolag. Ved at tilbyde ny-
byggede ældreboliger kan kommunens yde service overfor nuværende borgere. Det vil 
samtidig frigive familieboliger til nye, unge familier i kommunen. 

Bilag AA
Vedlagt høringssvar 111
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Byg et fælleshus/Orangeri, bevar gymnastiksal til træning for alle beboere i denne del af 
kommunen, og tænk andre løsninger, sådan at beboerne får flere muligheder for fælles-
skab og fritid i Jonstruplejren, frem for at de skal starte bilen, og køre et andet sted hen. 

Giv den nye bydel i Jonstrup karakter ved at beholde det unike ved Jonstruplejren og dens beliggen-
hed, f.eks. med farven gul, behold evt. bevaringsværdige artifacter som helikopterlandingsplads, an-
læg stier til naturen, anlæg naturlegeplads og sørg for at man kan se til skoven fra og over bebyggel-
sen. 

Områdets landskabelige kvaliteter: Natur  
Det bedste ville være at lade Jonstruplejren springe i skov. Hvis det ikke er muligt, må kommunen 
overholde fredning, skovbyggelinje, bevare fredede træer og stedets søer.  Dvs. ikke dispensere på 
bekostning af naturen. 

Vildt remise / skovbryn  
Fjern pigtrådshegn rundt om Jonstruplejren, og plant et skovbryn (en vild remise) især 
mod nord og vest, i den del af området, der ligger op mod skov. Et skovbryn er et bælte 
eller øer bestående af buske og mindre træer. Det er den løsning som naturen selv ville 
skabe op mod en skov. Det udnytter lyset, lukker af for blæst i skoven og fungere som vild-
remise (gemmested) for vilde dyr. Skovbrynet består af almindelige danske buske og små-
træer, der er billig i anskaffelse og vedligehold, da det ikke skal klippes som en hæk. Et 
skovbryn skaber et naturligt grænse mellem beboelse og natur. 

Langtidsholdbar, bæredygtig løsning: Trafik 
“Udvikling af Jonstruplejren“ Vej og trafikanalyse af 24.02.20 er forældet, da den forudsætter 750 
boliger, men det er nedjusteret til ikke mere end 250 boliger. Dog er der stadig brug for at regulere 
trafikken, og vi håber, at I vil arbejde videre med de muligheder for at mindske trængsel på Jonstrup 
vej og sikre skolevejene, der blev nævnt på workshoppen om trafik. 

Beboere der cykler på arbejde, fordi de arbejder lokalt, seniorboliger og bofællesskab for 
mennesker med særlige behov har den fordel, at det giver færre bilejere i Jonstrupskovby. 

For at få en grøn vision for området, kan kommunen stille krav om, etablering af el-lader ved boli-
gernes p-pladser, sætte krav om at der kun må køre el-biler i området  (evt. en udfasningsordning 
for benzinpiler), etablere en delebil-ordning, føreløse busser til stationen, og lignende tiltag. 

Sikker skolevej  
Trafikanalysen indeholder flere forslag til dyre trafikløsninger parallelt med Tvendagervej. 

Der er følgende fejl i analysen: 
- Der er en række ca. 150 år gamle fredede egetræer i skellet mellem Tvendagervej og

Jonstruplejren. Derfor kan en evt. ny indkørsel for biler fra Jonstruplejren til Tvendager-
vej ikke placeres, hvor analysen foreslår.

- Der er ingen løsning på at der mangler en vendeplads til Ballerup Ny Skole (BNS). Det
medføre bakkende lastbiler på Tvendagervej.

- Analysen foreslår 50 p-pladser til afsætning af elever og børnehaven. 50 p-pladser må
være en skrivefejl. Så mange Kiss & Fly pladser er der ikke i CPH lufthavn.

- Der argumenteres med at p-pladserne også kan bruges af skovgæster. I dag er der kun
få, der parkere ved Villa Blide for at gå i skoven. Der er ikke grund til at tro, at det vil
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ændre sig i fremtiden. Derfor er der ikke behov for at planlægge p-pladser til skovgæ-
ster i Jonstruplejren.  

- Endelig vil så stor en p-plads ikke klæde området.

På det første møde i Jonstruplejren i 2018 blev det nævnt, at skolen ønskede en “Kiss & 
Fly” afsætningsplads i Jonstruplejren, hvor forældre kunne afleveres/hente børn, som der-
efter kunne gå af en sti til Ballerup Ny Skole (BNS). Mon ikke denne løsning er tilstrække-
lig? 

Med venlig hilsen  

 

135



Furesø Kommune
Stiager 2 
3500 Værløse

Jonstruplejeren syd for Furesø Kommune

Kommunegrænse Fortidsminder, beskyttelseslinje Fredskov Søbeskyttelseslinjer

Bilag BA.1
Vedlagt høringssvar 116
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Furesø Kommune
Stiager 2 
3500 Værløse

Jonstruplejeren syd for Furesø Kommune

Kommunegrænse Højdekurver 2,5 m

Bilag BA.2
Vedlagt høringssvar 116
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NOTAT 

Jonstruplejren – Bemærkninger fra Furesø Kommune 

Planmæssige forhold 

Ballerup Kommune har indkaldt idéer og forslag til udviklingen af Jonstruplej-

ren, beliggende syd for Furesø Kommune, med kommunegrænsen i skel.  

Arealet grænser op til Jonstrup Vang, Hareskoven som er beliggende i Furesø 

Kommune, mellem Flyvestation Værløse og Jonstrupvangvej og Jonstruplejren. 

Som det ses af vedlagt kortbilag, afkaster skovarealet en skovbyggelinje ind på 

Jonstruplejren. Dette er et væsentligt opmærksomhedspunkt for den kommende 

planlægning af arealet. 

Derudover fremgår det af vedlagt kortbilag, at arealet er relativt højt beliggende, 

i forhold til arealer i Furesø Kommune. Dette kan betyde at kommende bebyg-

gelse i området vil være synligt fra arealer i Furesø Kommune. Det kan overve-

jes, hvordan fremtidig bebyggelse vil fremstå, fra de åbne områder på Flyvesta-

tionen.  

Jonstruplejrens højeste punkt er beliggende i kote 45,0 m 

Boligerne på Højen er beliggende i kote 17,5 

Flyvestationens landingsbane er beliggende i kote 15,0 m 

Der er dermed et fald fra Jonstruplejren mod Furesø Kommune. 

Trafikale forhold 

Ballerup kommune opfordres til at få udarbejdet en grundig trafikal analyse af, 

hvordan trafikforholdene bliver fremover i forhold til de forskellige transport-

former, som Ballerup kommune forestiller, sig vil blive anvendt af de fremtidi-

ge beboere. 

Der skal være særlig fokus på, hvordan trafikken vil påvirke fremkommelighe-

den og trafiksikkerheden på Furesø kommunes veje gennem Jonstrup.  

Furesø kommune er meget interesseret i at indgå i en drøftelse om etablering el-

ler forbedring tværkommunale buslinjer og/eller cykelstier/stier for bløde trafi-

kanter. 

Dato: 30-08-2021 

Sags nr.: 21/12993 

Dok.nr.: 90811/21 

Furesø Kommune 

Center for By og Miljø 

Tlf.: 7235 4000 

Telefon åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag kl. 10-17 

Skriv til os via Digital Post fra 

borger.dk og virk.dk 

www.furesoe.dk 

Bilag BA.3
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Ballerup Kommune 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 
Vedrørende: Bidrag til høring omkring Jonstruplejrens ombygning 

Bidrag indsendt af:  
Ballerup Ny Skole (BNS)  
Tvendagervej 4 
2750 Ballerup 
Kontakt:  
Stine Linderod (skoleleder), email: ballerupnyskole@gmail.com 
Bent Lautrup-Nielsen (bestyrelsesmedlem), email: lautrup@hotmail.com 

_______________________ 

Baggrund og tilgang 
Ballerup Ny Skole (BNS) er en lilleskole, der blev dannet af en forældregruppe i 1973, og skolen er 
således på vej mod sit 50-års jubilæum i 2023. Skolen har cirka 190 elever fra 0.-9.klasse, og eleverne 
kommer mestendels fra Ballerup Kommune og fra nærliggende lokalområder i Egedal Kommune og 
Furesø Kommune. BNS har haft samme beliggenhed på Tvendagervej, lige op ad Jonstruplejren, siden 
grundlæggelsen i 1973, og det er derfor af stor interesse og væsentlighed for BNS, at Jonstruplejren nu 
står foran en ombygning til boligområde. Fra BNS’ side er der begejstring for udsigten til, at 
pigtrådshegnet fjernes, og lejrens område åbnes. Området er stort og rigt på smuk natur, der er en 
fodboldbane, en sportshal og meget andet, og BNS ønsker at gøre sit bedste for, at skolen kan komme 
til at indgå i en naturlig sammenhæng med det nye boligområde. Skolens elever og medarbejdere kan 
bidrage til en god og levende atmosfære og sameksistens med de nye borgere, der flytter til området. 
BNS har natur, bevægelse og fællesskab som bærende værdier, og skolen håber at kunne indgå positivt 
i det nye boligområde, der vil opstå. 

BNS har siden efteråret 2019 været i god og fortløbende dialog med Ballerup Kommune (v/projektleder 
Anette Christensen) om processen for udviklingen af Jonstruplejren, og BNS har også god kontakt og 
dialog med Freja Ejendomme (v/projektledere Christian Nielsen og Klaus Thiberg), og der har været 
afholdt indledende møder i foråret 2020. Det er klart, at processen nu er ’gen-startet’ af Ballerup 
Kommune, og BNS ønsker hermed kort at redegøre for skolens ønsker til det nye boligområde og 
herunder ikke mindst med hensyn til trafikale forhold. 

Områdets anvendelse 
For BNS er det meget vigtigt, at skolen kommer til at indgå som en naturlig del af og integreret nabo til 
det nye boligområde. BNS appellerer til, at antallet af boliger, der anlægges, vil være afbalanceret i 
forhold til at sikre harmoni med natur, omgivelser og naboer, og i særdeleshed at der tages hensyn til 
en eventuel øget trafikmængde. BNS ønsker, at skolen indtænkes i forhold til anlæggelse af stier og 
cykelstier, og det er et stort ønske fra BNS’ side, at man bevarer den eksisterende fodboldbane på lejrens 
område. BNS har p.t. ikke adgang til udendørs arealer til idrætsundervisning. Der har også været tale 
om anlæggelse af natur-legepladser på området, hvilket BNS i høj grad støtter og med ønsket om, at 
en af legepladserne kommer til at ligge så tæt ved skolen som muligt.  

Bilag CA
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Trafik og adgangsforhold 
Der har over de senere år været periodisk tilbagevendende problemer med trafik-afviklingen i krydset 
ved Tvendagervej, Jonstrupvej og Måløvgårdsvej og herunder direkte relateret til elever og forældre 
med tilknytning til BNS. Samtidig opleves elevers færdsel (gående, cyklende) ad Tvendagervej ofte som 
usikker grundet vejens smalle forløb, boligernes tæthed, erhvervskørsel m.v. Skolens ledelse og 
bestyrelse har haft og har fortsat stort fokus på at skolen gør sit til, at disse problemer håndteres. 
Desværre må man erkende, at en permanent holdbar løsning endnu ikke er blevet etableret, også 
selvom man fra kommunens side har gennemført nogle af de tiltag, der indgik i Trafikplan 2015-2020. 
Andre tiltag i denne plan i forhold til strækningen Jonstrupvej-Måløvgårdsvej er dog ikke blevet til noget 
endnu, og fra BNS’ side er det forventningen, at der med ombygningen af Jonstruplejren udarbejdes en 
langsigtet løsning, der sikrer de bløde trafikanters, og især skolebørns, færden. Det skal understreges, 
at vejene i området også anvendes af mange børn fra andre skoler i nær-området, og en langsigtet 
løsning for trafikken i området skal i sagens natur tilgodese alle borgere.  

Det er BNS’s store ønske til projekteringen, at der også indtænkes bedre adgang til skolen for cyklister 
og fodgængere. Anlæggelse af gode stier og cykelstier vil være en kolossal gevinst for sikkerheden for 
alle, og her tænkes der ikke kun på forbindelsen mellem Jonstrupvej-Måløvgårdsvej, det nye 
boligområde, og BNS, men faktisk også på hele strækningen Jonstrupvej-Måløvgårdsvej. Gode cykelstier 
vil være et meget vigtigt tiltag, som man må forvente vil blive prioriteret i projekteringen af lejrens 
ombygning såvel som i forhold til den bredere trafikplanlægning.  

En andet meget vigtigt punkt for BNS er adgang til skolen for biler herunder for skolens ansatte og 
deres parkeringsmuligheder, men ikke mindst også i forhold til mulighed for afsætning/afhentning af 
elever. Det er netop denne situation omkring afsætning/afhentning, der har været årsag til en del 
problemer hidtil som ovenfor beskrevet. BNS appellerer til, at der anlægges et vejnet indenfor lejrens 
område, som gør, at bilister kan passere tæt ved skolen og sætte børn af/afhente børn. Alternativt, at 
der på anden måde ændres på vej-systemet Tvendagervej-Jonstrupvej-Måløvgårdsvej og dets 
integrering ind i og med det nye boligområde i Jonstruplejren således, at en mere logisk og trafiksikker 
løsning bliver etableret – til gavn for alle i området.  

_______________________ 

BNS ser frem til at fortsætte den gode dialog og det gode samarbejde med Ballerup Kommune og med 
Freja Ejendomme og i overbevisningen om, at BNS vil kunne indgå aktivt i og bidrage positivt til 
områdets udvikling. 
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Notat 

Til Ballerup Kommune 

Fra Christian Nielsen 

Dato 30. september 2021

Vedr. Jonstruplejren. Udarbejdelse af lokalplan 

Ballerup Kommune har indkaldt ideer og forslag til Jonstruplejrens udvikling og i den forbindelse stillet følgende 
spørgsmål: 

• Hvordan kan det lukkede byomdannelsesområde blive en naturlig del af lokalområdet?
• Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
• Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?

Ballerup Kommune har afholdt tre workshops hvor borgere har kunnet drøfte og samle ideer og forslag til 
bebyggelse, trafik og natur. De mange ideer og forslag blev præsenteret af borgerne for Kommunalbestyrelsen 
d. 23. september 2021.

Freja Ejendomme har deltaget som observatør ved workshops og den afsluttende præsentation. Vi har været 
glade for at se det engagement og de mange ideer og forslag, der er fremkommet fra borgernes side. 

Ballerup Kommunes administration foreslår, at der arbejdes hen imod en kommende rammelokalplan. En ram-
melokalplan vil stort set rumme det samme som en helhedsplan. Den udstikker de overordnede rammer for 
fremtidige byggeretsgivende lokalplaner, men er en mere formel plan end en helhedsplan. En eller flere del-
områder i en rammelokalplan kan gøres byggeretsgivende ved at indeholde mere præcise bygningsregule-
rende bestemmelser. 

For at sikre fastholdelsen af konklusionerne fra de indledende analyser og skabe sikkerhed for borgere og 
investorer for hvad og hvor der mere præcist kan bygges, ønsker Freja Ejendomme, at en del af rammelokal-
planen bliver byggeretsgivende og at det eventuelt bliver muligt at udarbejde en byggeretsgivende lokalplan 
for det samlede område. 

Freja Ejendomme ønsker, i samarbejde med Ballerup Kommune og med input fra de tre workshops, fortsat at 
analysere mulighederne for en boligbebyggelse indenfor kommuneplanens rammer. 

Freja Ejendomme ser frem til samarbejdet med Ballerup Kommune og borgerne om udvikling af Jonstruplejren. 

Bilag DA
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Ballerup d. 30/9-2021 

Til: Ballerup Kommune 

Ang: Forhøringssvar til Jonstruplejrens omdannelse til boligområde 

På vegne af Grundejerforeningen Fuglehaven fremsender vi dette forhøringssvar, der 
afspejler vores anbefalinger og ideer til omdannelsen af Jonstruplejren. 

I GF Fuglehaven ønsker vi, at det kommende Jonstruplejrområde kan være med til at 
forstærke områdets kvaliteter. Vi ser gode muligheder i at få etableret et boligområde tæt 
på og i respekt for naturen hvor der opbygges fælleskaber mellem nye og eksisterende 
beboere. 

En integreret ny bydel. 

Området byder på en unik mulighed for at skabe noget i Ballerup kommune, som ikke ses 
andre steder ved at kunne ”bo i skoven i byen” og det nye boligområdet kan blive et 
attraktivt forbillede på integration og sameksistens mellem boliger, natur og lokalområde. 

 Derfor bør man sammen med Freja Ejendomme udskrive en arkitektkonkurrence for
det samlede område således, at man får en sammenhængende og ambitiøs løsning,
der bæredygtigt afspejler skoven og naturen den ligger i. Sælges området fra i
småstykker kan det være vanskeligt, at bevare stedets historie og den unikke
oplevelse af at ”bo i skoven”.

 Skab varierede boligtyper i bæredygtige materialer i et farvevalg som afspejler
historien og skoven, dette kunne f.eks. indbefatte græs på tagene.

 Gang og cykelstier som integrerer til og fra området og som skærmes med naturlig
beplantning.

 Sammenhæng og fællesskaber mellem grundejerforeninger i hele området styrkes
ved at etablere fælleshus med frivillige café med deltagelse og bidrag fra de
tilstødende områder. Orangerier kan danne rammen om sociale åndehuller, hvor
naboer og unge mødes i forskellige fællesskaber fra det tidlige forår til sent på
efteråret.

 Der er i området stor mangel på idrætsfaciliteter og legepladser, derfor bør
skovlegeplader etableres i yderkanten af området, og hallen bevares sammen med
en evt. mindre boldbane.

Bilag EA
Vedlagt høringssvar 129
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Trafik. 

Det er vigtigt for Fuglehavens beboere, at det øgede trafik som følge af det nye boligområde 
på Jonstruplejren kan afvikles trygt og sikkert. Derfor er det vigtigt begrænse 
gennemkørende trafik på Jonstrupvej. For at opnå dette foreslår vi at: 

 Sænke hastigheden på den øvre del af Jonstrupvej til 40 km/t og lave fysiske
hastighedsbegrænsninger som f.eks. indsnævringer og/eller bump.

 Der kan etableres en ekstra svingbane, og justere omløbstiden for biler fra Måløv
Parkvej, som vil svinge til venstre i krydset ved Frederikssundsvej. Måløv Parkvej er
bedre dimensioneret til trafikken fra Måløv og Værløse end Jonstrupvej er.

 Parkering enten forbydes på øvre del af Jonstrupvej eller der etableres enkelte
gæsteparkeringer i forbindelse med indsnævringer. Mange af de farlige situationer
opstår, når cykler skal uden om parkerede biler, og på denne måde kan der også
blive bedre plads til at etablere separate cykelbaner.

 Der opsættes ”Husk 50 km/t” skilte på den nedre del af Jonstrupvej som går igennem
den grønne kile, da mange trafikanter og GPS’er tror at fartgrænsen her er 80 km/t.

En eventuel sekundær udkørsel i lejrens østlige ende, vil betyde kraftig øget biltrafik i det 
område som er en del af den grønne kile og forvandle Fuglehavevej, som i dag er en lukket 
og stille villavej, til en gennemfartvej. Dette vil være en fundamental og uacceptabel 
forandring af kvarteret og den grønne kile, et stort antal boliger i Jonstruplejren kan ikke ses 
som en samfundsmæssig nødvendighed, der kan retfærdiggøre f.eks. en ophævelse 
fredskov og lignende.  

 Derfor skal antallet af boliger i Jonstruplejren tilpasses så de kan betjenes
tilfredsstillende af en enkelt udkørsel.

 Det er vigtigt som det allerførste at lave gode og grundige for- og
følsomhedsanalyser for at afdække hvad området kan bære.

 Natursti til gående og cykelister etableres langs skovkanten til Kildesvinget så
eksproprieringer kan undgås.

 Trafiklys flyttes fra Søndervej/Jonstrupvej og etableres ved Fuglehavevej/Jonstrupvej
for at skabe sikre skoleveje til Måløvhøj skole for bløde trafikanter.

Miljø og natur 

Områdets beboere sætter stor pris på nærhed til naturen og skoven, karakteristika som er 
svære at finde i Storkøbenhavn. Det er derfor vigtigt at bevare og beskytte naturværdier, 
herunder fredskov, søer, overdrev og dyreliv og boligerne skal udformes og placeres så de 
sikrer dette. 

 Bevar vejloopet og de eksisterede terrænforhold især i den østlige ende, hvor det er
karakteristisk at bebyggelsen ligger i en anden kote end vejen.
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 For at sikre de beskyttede dyrearter fundet på området skal der udlægges
bufferzoner omkring $3 områder og ynglesteder for bilag IV arter, og der skal
udpeges spedningskorridorer på sammenhængende 25 meter for disse.

 Der skal laves en ordentlig værdisætning af de eksisterende træer og krav om
erstatning ved beskadigelse.

 Stil krav til bæredygtighed, f.eks. gennem DGNB certificering af området og
bygningerne.

 For at sikre at den særegne natur, som har udviklet sig inden for Jonstruplejren og op
mod Natura 2000 området, er det vigtigt at der etableres en samlet konstruktion der
organiserer og varetager vedligehold af området, da der ellers for nemt kan være
modstridende interesser og manglende viden, hvis det overlades til den enkelte.
Området kan blive en showcase for hvordan private grundejere samlet kan
involveres i moderne naturpleje, med gode muligheder for at formidle undervise og
inddrage.

Tak for muligheden for at deltage i denne proces og ønsker I nogen af punkterne uddybet 
gør vi naturligvis gerne det. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Fuglehaven. 

v/ 

Jens Schøler Jakobsen, Sneppehøj 6 

Jan Stokholm, Fuglehavevej 54 

Selene Strube, Sneppehøj 8 

Kristoffer Gronemann Damberg, Fuglehavevej 6 

Daniel Jurlander Mar, Fuglehavevej 42
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