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Velkommen til Sydlejren

I løbet af de næste 5-10 år vil Sydlejren
på Flyvestation Værløse forvandle sig fra
gammelt militærområde til flyvefærdig bydel
med boliger og erhverv.
Fascinerende F16 shelters, historiske hangarer og
kilometervis af landingsbane vil danne baggrunden for
et enestående boligområde med sin egen identitet kun
en halv time fra Rådhuspladsen. Bag forvandlingen står
Freja ejendomme, Furesø Kommune samt en lang række
anerkendte rådgivere, der i fællesskab har tegnet linjerne
til den nye bydel.
Inden vi lander med en fuldt flyvefærdig bydel, er der dog
flere mellemlandinger undervejs. Vi skal anlægge veje
og grønne stiforbindelser, bygge bæredygtige boliger,
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etablere fælleshus og skabe endnu bedre betingelser for
friluftsfolket, så Flyvestationen bliver en destination for
hele hovedstadsområdet.
De mange mellemlandinger fortæller vi om i denne folder,
hvor vi også gør rede for, hvordan vi tænker naturen ind
i bebyggelserne, sikrer de historiske spor og håndterer
forureningen i Sydlejren nu og i fremtiden.

God læselyst!
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„I Sydlejren er der mulighed for at dyrke
fællesskabet, men også at trække sig
tilbage til sin egen base. Alle huse har
to private uderum.“
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Fællesarealer og boligklynger
MANGE BOFORMER PÅ FLYVESTATIONEN

De tre nye boligområder i Sydlejren inddeles i 7 mindre
områder omkranset af landskabelige korridorer. De små
enheder skaber de bedste forudsætninger for tæt naboskab, fællesskab og ejerskab. Landskabet trækkes ind
mellem boligområderne, og en fælled i alle tre boligområder giver beboerne et grønt mødested.
I Sydlejren er der mulighed for at dyrke fællesskabet, men
også at trække sig tilbage til sin egen base. Alle huse har
to private uderum; ét mod et fælles uderum, hvor man
møder naboen, og ét mod det åbne landskab, hvor der
er større grad af privathed. Etageboligerne har et privat
uderum enten som altan eller indeliggende tagterrasse.

Til hvert hus hører 2 parkeringspladser, mens der er beregnet 1,5 parkeringsplads per husstand ved etageboligerne.
Den ene parkeringsplads kan være placeret et stykke fra
boligen på en større decentral parkeringsplads. I området
er der også handicapvenlig parkering med gode forbindelser til stierne. I de fælles friarealer nær vejen etableres
cykelparkering og redskabsskure til fælles brug.
I Sydlejren bliver boligerne hovedsageligt opført som lavenergibyggeri, og på fællesområderne vil der være fælles
tørrestativer, så du ikke behøver tænde tørretumbleren
eller tørre dit tøj inden døre. Et lille men praktisk greb, der
holder energiforbruget nede og indeklimaet i top.

Her bliver rum til både ejer- og lejeboliger, almene boliger og bofællesskaber samt – sågar arbejdspladser.
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Lokalplanprocessen

DER SKABES 7 NYE BOLIGENKLAVER MED

LIGELEDES ER LANDSKABELIGE KILER OG SKOV-

SAMMENLAGT 430 BOLIGER AF FORSKELLIG

OMRÅDER BEVARET I PLANEN.

BEBYGGELSESPLANEN HÆGTER SIG OP PÅ PERI-

KARAKTER. RÆKKEHUS, KLYNGEHUSE, LEJLIGHE-

METERVEJEN SOM DEN GENNEMGÅENDE VEJ PÅ

DER, EJERBOLIGER, LEJEBOLIGER, BOFÆLLES-

ENDELIG KONCENTRERER ERHVERVSOMRÅDET

SYDLEJREN MED KOBLING TIL BALLERUP/MÅLØV

SKABER ETC.

SIG OMKRING ANKOMSTEN TIL OMRÅDET FRA

MOD VEST OG JONSTRUP MOD ØST. PERIME-

BRINGEVEJ I OMRÅDETS ØSTLIGE DEL.

TERVEJ ER POPULÆRT SAGT ”LIVREMMEN”, OG

MOD NORD TEGNES OMRÅDET FORTSAT AF

STIKVEJENE IND TIL BOLIGBEBYGGELSERNE ER

DE OPRINDELIGE MILITÆR FACILITETER SOM

”SELERNE”.

HANGARER OG SHELTERS.
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„I udviklingen af Sydlejren tager vi udgangspunkt i de eksisterende veje, stiforløb og
landingsbanen, der gøres tilgængelig for
beboere og gæster udefra. Samtidig styrker
vi den rekreative værdi og skaber sammenhænge internt i Sydlejren og ud mod de
omkringliggende byer.“

PERIMETERVEJEN - ”LIVREMMEN”
BOLIGVEJE - ”SELERNE”
LOKALPLANGRÆNSE FOR LOKALPLAN 121 OG LOKALPLANFORSLAG 121-1
LOKALPLANGRÆNSE FOR LOKALPLAN 166

Kommunale veje og boligveje
I udviklingen af Sydlejren tager vi udgangspunkt i de
eksisterende veje, stiforløb og landingsbanen, der gøres
tilgængelig for beboere og gæster udefra. Samtidig
styrker vi den rekreative værdi og skaber sammenhænge
internt i Sydlejren og ud mod de omkringliggende byer.
Landskabet, naturelementerne og topografien bliver de
styrende elementer i en grøn fortælling, der iscenesætter
Perimetervejen. Samtidig står de kulturhistoriske monumenter og spor stærkt. De store rullearealer, kontroltårnet,
hangarerne, F-16 shelters og friluftshangarer bliver tænkt
ind i den nye struktur og skaber en unik bydel med en
fascinerende historie og stærk identitet.
Kommer du i bil eller på motorcykel kan du tage Bringevej
fra syd eller Jonstrupvangvej fra øst til Sydlejren. Allerede når du rammer Perimetervej, vil du opleve, at du er
kommet til et helt særligt sted. Farten bliver sat ned til 40
km/t, og et bugtet vejforløb giver dig mulighed for mange
naturoplevelser på din køretur gennem området.
Langs Perimetervejen løber en delt sti på begge sider, så
de bløde trafikanter sikkert og ubesværet kan bevæge sig
rundt i området. En todelt belægning viser delingen mellem
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cyklister og fodgængere, mens en taktil ledelinje øger
sikkerheden for svagtseende borgere. Ved Bringevej mod
vest ved Ballerup Kommune samles stierne til en dobbeltrettet cykelsti placeret på den østlige side af vejen. Perimetervejen afgrænses mod vest, så det kun er de bløde
trafikanter, der kan fortsætte ud på de rekreative arealer.
Fra Perimetervejen går en række mindre boligveje formet
som et loop. Hvor boligvejene og Perimetervej krydser hinanden, sørger opmærksomhedsfelter for at dæmpe farten
og øge sikkerheden ved krydsning.
Inde på boligvejene er hastigheden nede på 15 km/t, så
der er mulighed for at indtage vejen uden frygt for hurtige
biler. Boligvejene og parkeringspladserne på vejene bliver
udformet, så de kan kan anvendes til rekreative formål,
leg og ophold. Under vejene ligger tomrør, så fremtidige installationer ikke kræver et opbrud i infrastrukturen.
Samtidig bliver der opstillet ladestandere tæt på boligerne,
så beboere med el-biler let kan tanke op. To busstop langs
Perimetervej og et ved Bringevej gør offentlig transport let
tilgængelig i området.

Illustration: COBE
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Sydlejren og den grønne kile
Sydlejren bindes sammen af et stisystem, som gør det
nemt, sjovt, oplevelsesrigt og sundt at komme rundt
i området. Stierne lægger op til et aktivt hverdagsliv
og motiverer beboere og gæster til at vælge grønne
transportformer gerne i kombination med bus eller tog.
De nye stiforbindelser gør også Sydlejrens enestående
naturoplevelser mere tilgængelige for såvel beboere som
folk længere væk hjemmefra. Stierne bliver placeret, så
de skaber naturlige bevægelseslinjer mellem hangarer,
shelters, sportsbaner og andre destinationer i området.
En ‘hurtigrute’ for cyklister gør det attraktivt at krydse

Sydlejren mellem nord og syd. Langs Sydlejrens nordlige
kant ligger Kultur- og fritidsaksen, der er en fodgængerog cykelpromenade med en urban karakter.
Gangstier i landskabet udføres enten som grusstier
eller naturstier og anlægges i naturligt svungne forløb.
Gangstierne får integreret belysning i fladen, mens
cykelstier gennem landskabet markeres med lysknopper i
fladen, der guider cyklisterne langs med stien. Belysningen
sikrer, at du kan opleve mørket i naturen og stadig føler
dig tryg.
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Bæredygtighed, klimatilpasning og Smart City
Bæredygtighed
I Sydlejren bliver regnvandet en aktiv og rekreativ del af
bybilledet. Vi håndterer regnvandet på overfladen, så
vandets kredsløb gavner dyrelivet og skaber et oplevelsesrigt landskab med variation i naturtyperne. Vand fra
alle befæstede overflader og tagflader ledes til LAR-anlæg
og håndteres synligt. Størstedelen af Sydlejren har afløb
til Værebro Å, men også Naturstyrelsens arealer omkring
Sydlejren vil håndtere en del af overfladevandet.
Klimatilpasning
Vi anlægger også et regnvandsbassin centralt i området,
der udformes som en naturlig skovsø. Parkeringspladser
bliver udført som grønne p-pladser med belægninger, der
lader regnvandet sive ned. Vi etablerer et koblet system
af regnvandsgrøfter og bassiner, der indpasses som en
naturlig del af landskabet.
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En del af Sydlejren er et §3 beskyttet naturområde.
Sådanne naturområder bliver selvfølgeligt beskyttet og
driftet som i dag, så vi bevarer diversiteten i naturen og
dyrelivet.
Smart City
I byggemodningen er området blevet forberedt på fremtidens “smart” løsninger. Blandt de smarte løsninger er muligheden for at etablere nye og forbedrede højhastigheds
internetforbindelser, sensorstyret belysning, ladestandere
til el-biler, digital information om parkering ved større
events etc.
Fælleshuse vil bidrage til deling af faciliteter på tværs
af områder, generationer og interesser. Derudover vil
bofællesskaberne i området i høj grad dele faciliteter og
resurser i deres egen enklave.
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Miljøhåndtering og nedrivning
Flyvestation Værløse har dannet rammen om Flyvevåbnet
i mere end 80 år. Områdets fascinerende historie betyder,
at der er efterladt en række miljømæssige spor i landskabet og bygningerne. Som en konsekvens af den tidligere
forurening er der opført foranstaltninger, der kontrollerer
forureningen og sørger for, at den ikke spreder sig til
grundvandet. Sådanne former for miljøbeskyttelse findes
andre steder i Danmark, hvor der er brug for at sikre, at
vores grundvand bliver holdt rent. Anlæggene på Flyvestationen har været i drift i over tyve år og er løbende blevet
forbedret og opgraderet.
Det er sikkert at flytte til Sydlejren og leve og lege her som
i alle andre villakvarterer i Hovedstadsområdet. Miljøbeskyttelsen fungerer godt og fortsætter. Freja vil også de
kommende fem år til området formentlig er fuldt udbygget
sørge for, at en professionel miljørådgivningsvirksomhed

monitorerer anlæggene, mens Furesø Kommune er tilsynsførende myndighed på indsatsen.
Skulle myndigheden give grundejeren (fortsat Freja de næste 5 år) yderligere påbud, vil det være Forsvaret (forureneren) der skal betale denne eventuelle meromkostninger.
Myndigheden kan således ikke udstede yderligere påbud
til boligkøberne vedrørende Forsvarsministeriets forurening
af Sydlejren.
Inden overdragelsen af Sydlejren foretog Forsvaret en
kortlægning af de udsatte områder for forurening. Siden
har Freja foretaget en screening af flere ikke-kortlagte områder og gennemført mere finmaskede undersøgelser af en
håndfuld kortlagte områder. Dertil kommer, at de enkelte
bygherrer har gennemført undersøgelser på egen hånd.

Foto: Line Willacy

„Alle boliger, haver og fællesarealer bliver
lagt på forureningsfrie eller oprensede grunde. Derfor kan man trygt dyrke grøntsager i
sin have, lade børnene lege med sand i sandkassen og udforske de grønne områder. Sydlejren er klar til at blive indtaget af børn og
voksne i alle aldre.“
Alle områder er således undersøgt grundigt, før anlægsarbejdet går i gang. Og det er et krav, at alle boligbebyggelser bliver udført og godkendt på baggrund af en
§8 tilladelse. Denne tilladelse verificerer, at området kan
godkendes til boliganvendelse eller anden miljøfølsom
anvendelse.
Nedrivning
Flere af bygningerne i landskabet har hverken kulturmæssig- eller funktionsmæssig bevaringsværdi. En del af dem
er blevet revet ned, og flere vil blive revet i fremtiden.
Vurderingen har i alle tilfælde været baseret på, om de
tilføjer noget positivt til landskabet. Hangarer og shelters
er bevaret og bliver funktionelt aktiveret.
I forbindelse med nedrivningerne er der foretaget miljømæssige oprensninger efter den tidligere aktivitet, og i et
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enkelt tilfælde er det lykkedes at genanvende en større
bygningsmæssig konstruktion efter flytning af bygningen
til erhvervsområdet.
Den store indsats for at rydde op, rive ned, flytte og
kortlægge Sydlejren giver ikke kun mulighed for at skabe
et boligområde midt i et af Hovedstadsområdets mest
fascinerende områder. Det betyder også, at civile for første gang i 70 år har fuld adgang til Sydlejrens blændende
natur og enestående historie. Det er et stort aktiv og giver
plads til masser af forskellige former for friluftsliv.
Kort sagt: Sydlejren er åben for nye borgere og interesserede. Grundvandet er sikret gennem moderne overvågnings- og afværgeforanstaltninger, og Forsvaret vil til
enhver tid være garant for, at nye miljøkrav/påbud vil blive
imødekommet.
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Sådan monitoreres miljøet
I Sydlejren pumpes der vand fra fem anlæg for
at sikre Furesø områdets grundvandinteresser.
Anlæggene kaldes afværgeforanstaltninger og har
til formål at forhindre, at en forurening spredes til
grundvandsressourcen. De etablerede afværgeforanstaltninger har ikke til formål at oprense en
forurening, men pumper grundvand fra de dybere
vandførende lag og leder dem til en recipient.

Hensigten med dette er at sikre, at eventuelt nedsivende forurenet grundvand fra de terrænnære
lag ikke spredes i de dybere vandførende lag, som
anvendes til drikkevand.
En professionel miljørådgivningsvirksomhed
monitorerer anlæggene, mens Furesø Kommune er
tilsynsførende myndighed på indsatsen.
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Kommende beboer:
Vi er trygge
– Som nybygger i et område som Flyvestationen
skal man gøre sig nogle ting klart. Vi bygger ikke
på en tidligere mark med roetoppe stikkende op
af jorden. Vi bygger på et sted med en fantastisk
historie fra oldtid over koldkrigstid til vores egen
fremtid. Derfor har det været vigtigt for os at få
belyst såvel områdets kvaliteter som udfordringer.

For eksempel har vi skullet sikre os, at der også i
fremtiden bliver taget hånd om gammel forurening,
og at der er klarhed om fordelingen af ansvar og
omkostninger, og det har vi nu tryghed for.
Søren Gabriel
Bygge- og Arkitektgruppen hos Mageløse.

Hvad gør vi, og hvad vil vi
yderligere gøre:
Alle arealer der bygges på er screenet for forurening. Derudover tages der yderligere prøver af
jorden for at sikre, at myndighederne kan godkende den fremtidige anvendelse.
I forbindelse med nedrivningsarbejderne er der
foretaget oprensning. Derudover er enkelte om-
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råder, som regionen har mistænkt for forurening,
analyseret og frikendt for forurening.
I fremtiden vil de fem afværgeforanstaltninger blive
samlet i en enkelt moderniseret installation, hvor
selve udpumpningen foregår under terræn, så det
ikke skæmmer landskabet.
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Fælleshus ved Bofællesskab. Illustration: Henning Larsen Architects

ovebælte mod vest

ÆLLESSKABET MAGELØSE | FÆLLESHUS | 26.06.2017

Kulturarv
DANMARKS STØRSTE FÆLLESHUS?

Sydlejren rummer et væld af kulturhistoriske monumenter, som gradvist vil få nyt liv, som folk flytter ind og
gør Flyvestation Værløse til deres sted. De enestående
bygninger er oplagt som et fundament for en række fælles
faciliteter for beboerne. Derfor bidrager alle grundejerforeninger på Flyvestation Værløse til et fælleshus i Hangar
3, som åbner i 2018.
Hangar 3 har tidligere været anvendt som flyværksted
og har et overdækket areal på mere end 2000 m2. De
mange kvadratmeter giver muligheder for funktioner, der
ikke normalt findes i et fælleshus som fx markedsplads,
idrætsbaner, scene til koncerter og værksteder.
Derfor bygger vi hangaren om, så den kan danne rammen
om et væld af forskellige aktiviteter, men stadig bevarer
sin rå poetiske arkitektur.
Forvandlingen fra flyværksted til fælleshus sker med
respekt for den eksisterende arkitektur, så den oprindelige
struktur i bygningen bevares. Vi udskifter de eksisterende
skydedøre i nord og den lukkede facade mod syd med
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store glaspartier, så hangaren bliver åbnet op. De store
glaspartier inviterer folk til at træde indenfor og blive en
del af fællesskabet, hvad enten de vil etablere en vinklub,
spille petangue eller danse tango.
I Sydlejren kan beboerne mærke historiens vingesus. Fra
de moderne lavenergiboliger har de udsigt til en fantastisk
fælled, militærhistoriske monumenter og et fascinerende
dyreliv. For selvom der bliver bygget nyt, så bliver Sydlejrens fantastiske forhistorie så vidt muligt bevaret. Alle hangarer bliver stående og får nye anvendelser. Kontroltårnet
bliver fælleshus for et bofællesskab, mens Perimetervej
bliver den primære færdselsåre i området. Rullearealerne
til klargøring af fly kommer til at fungere som en kulturakse
med offentlig tilgængelighed, faste aktiviteter og mulighed
for events. De landskabelige kiler i området skaber passage og udkig til den store grønne fælled med landingsbaneanlægget. Fra landingsbaneanlægget tegner Sydlejrens
bebyggelse sig primært med de oprindelige hangarer og
øvrige oprindelige bygninger i erhvervsområdet.

Sydlejrens fælleshus. Illustration: COBE
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