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Forord 

Nærværende rapport er udarbejdet for Region Hovedstaden som indspil til den 
anden Regionale Udviklingsplan (Rup2.0), der skal vedtages i 2012.  
 
Rapporten omhandler tre hovedtemaer:  
 
 Råstofgrave og deres fremtidige rekreative, sociale og naturmæssige poten-

tiale 
 Naturområder der påvirkes af ny, planlagt infrastruktur  
 Erhvervsområder med potentiale for omdannelse i relation til fremtidig 

stationsnærhed 
 
Analyserne omfatter kortbaserede analyser af beliggenhed og relation til natur-
områder, befolkning og infrastruktur; casestudier af enkeltområder med særlige 
potentialer eller problemer; samt danske og udenlandske eksempler på pro-
jekter indenfor to af de tre hovedtemaer, nemlig omdannelse af råstofgrave og 
omdannelse af industriområder.  

Analysen af råstofgrave 

Der er indhentet oplysninger om samtlige gravetilladelser i regionen og belig-
genhed er verificeret via luftfoto (Region Hovedstaden, Koncern Miljø). For 
visse af tilladelserne er indvinding endnu ikke påbegyndt. De grusgrave, hvor 
tilladelsen udløber indenfor de næste fem år er analyseret mht. beliggenhed i 
forhold til natur og befolkningstæthed, for at undersøge omdannelsespotentia-
ler for at berige naturindholdet i regionen og/eller for at øge den rekreative 
kvalitet i regionen. Endelig er tre grusgrave udvalgt til en nærmere beskrivelse. 
Der er indsamlet danske og udenlandske eksempler på efterbehandling af grus-
grave. Nogle (få) er beskrevet i teksten, mens andre fremgår af bilag 1.   
 
Analyserne viser, at der er råstofgrave med potentiale for omdannelse i Region 
Hovedstaden samt, at der er mange interessante og gode eksempler på omdan-
nelser med fokus på natur, rekreation eller sociale netværk. Fx omdannelsen af 
råstofgrave til natur og /eller rekreative arealer forudsætter dog, at der sker en 
dialog omkring efterbehandlingen og planen for området mellem ejeren, borge-
re, kommunen, regionen og flere andre interessenter som fx DN, private bor-
gergrupper mv. 

Analysen af naturområder der påvirkes af ny infrastruktur 

Denne analyse er en kortbaseret analyse, suppleret med casebeskrivelser af 
enkeltområder. Den kortbaserede analyse er forholdsvis enkel, idet regionens 
naturområder er overlejret med planlagte transportkorridorer for hhv. Letbane-
ringen og Ring 5.  

Seks kraftigt påvirkede områder beskrives detaljeret, og det undersøges, om der 
kan anvises eller udvikles erstatningsområder for den truede natur. Det kan der 
formentlig i visse tilfælde, mens andre områder er helt unikke og ikke kan er-
stattes. 
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Analysen af erhvervsområder med potentiale for omdannelse 

Denne analyse indeholder ligeledes en overordnet kortbaseret analyse, der ud-
peger alle eksisterende erhvervsområder der med letbanering og metroring vil 
blive stationsnære, samt viser disses beliggenhed i forhold til værdifuld natur. 
Tre områder med særlige potentialer beskrives nærmere, og fire internationale 
eksempler på omdannede industriområder gennemgås til inspiration. Der hen-
vises derudover til de øvrige internationale eksempler i bilag 2. 

Om processen 

Denne analyse er gennemført på relativt kort tid i sommeren 2011. Til arbejdet 
har bidraget stud. scient Ditte Rasmussen Brøgger, stud. hort. arch. Kasia 
Wieszczeczynska, seniorforsker Ole Hjorth Caspersen, GIS medarbejder Patrik 
Karlsson Nyed samt professor Gertrud Jørgensen.  
 
Oplysninger om myndighedskompetencen på råstofområdet samt oplysninger 
om grusgravenes gravetilladelser og miljøforhold er stillet til rådighed af Camil-
la Sulsbrück og Gerald Hyde, Koncern Miljø, Region Hovedstaden.  
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Indledning 

Analysen af råstofområder i Region Hovedstaden omfatter i alt 59 råstofområ-
der med gravetilladelse, heraf 44 grusgrave og ca.15 lergrave Af disse er 14 
endnu ikke i brug. Analysen tager afsæt i det forhold, at råstofområder kan 
efterlade store ar i landskabet, og dermed medvirke til at skade landskabets 
brugsværdi og æstetik samt det lokale dyre- og planteliv. Samtidig er råstofom-
råderne interessante i denne sammenhæng, da de indeholder forskellige poten-
tialer, som kan udvikles og udnyttes i forbindelse med efterbehandling af rå-
stofgravene når, gravetilladelsen udløber.  
 
Med gravetilladelsen følger også en pligt til at efterbehandle området efter endt 
gravning. Efterbehandlingen kan håndteres på forskellige måder, hvilket nor-
malt defineres kortfattet i forbindelse med gravetilladelsen, og efterbehandlin-
gen skal normalt være tilendebragt senest et år efter gravningens ophør. Efter 
kommunalreformen er det kommunerne, som er ansvarlige for gravetilladelser 
og efterbehandlingsplaner.  
 
Regionen er ansvarlig for den langsigtede planlægning med udpegning af gra-
veområder for råstofindvinding og kortlægning af råstofressourcen. Graveom-
råderne fastlægges i råstofplanen. 
”Regionen har ikke indflydelse på, hvad der skal ske med de nuværende grus-
grave efter indvinding. Ved udpegning af nye graveområder vil regionen dog 
opstille forudsætninger for, hvorfor et område udpeges. Regionen laver, inden 
udpegningen af nye graveområder, en overordnet screening af miljøforholdene 
(Strategisk Miljøvurdering). Derudover skal hele råstofplanen miljøvurderes. 
 
Gravetilladelsen meddeles af kommunerne (efter 1. jan 2007), inden for de 
udpegede graveområder. Kommunerne skal også godkende efterbehandlings-
planen for området og har dermed kompetencen til at beslutte, hvilken aktivi-
tet der skal være i grusgravene efterfølgende. Ligeledes skal kommunerne stille 
vilkår i gravetilladelsen, så der tages hensyn til det omkringliggende miljø, støv, 
støj, trafik, § 3-områder, gravhøje, diger mv.”   
(Region Hovedstaden supplerende oplysninger til samarbejdsmøde  
6. sept. 2011).  
 
Efterbehandling kan indebære, at området skal retableres som ekstensivt land-
brugsområde eller udvikles i en mere rekreativ retning, således at området om-
dannes til et værdifuldt område for både mennesker og dyr. I nogle tilfælde er 
gamle grusgrave blevet omdannet til naturlige biotoper samtidig med, at der er 
blevet etableret områder med rekreative muligheder for områdets beboere. Det 
kan være i form af gang- og cykelruter i naturen, sports- og fritidsaktiviteter 
samt i nogle tilfælde kultur- og undervisningsaktiviteter. I mange tilfælde fun-
gerer de omdannede områder også som sociale mødesteder, og i den sammen-
hæng har den lokale befolkning også spillet en stor rolle i etableringsfasen. 
Grusgrave kan, hvis de omdannes hensigtsmæssigt, være med til at skabe at-
traktive grønne områder, hvor lokalbefolkningen kan mødes med venner og 
familie omgivet af natur. De nye grønne områder kan på flere måde bidrage til 
at forbedre de lokale forhold, fx:  
 

 Medvirke til at skabe nye arbejdspladser 
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 Skabe nye rekreative områder 
 Miljø forbedring, herunder klima og grundvand 
 Sociale tiltag 
 Natur- og biodiversitetsforbedring  
 

Projekter i forbindelse med råstofgrave kan med andre ord bidrage positivt til 
at skabe nye arbejdspladser, øge områdets værdi, tiltrække tilflyttere samt besø-
gende og derved understøtte og skabe økonomisk aktivitet i lokalsamfundet1. 

For at sætte de fremtidige muligheder i forbindelse med en retablering i et stør-
re perspektiv indgår der i denne rapport en række nationale og internationale 
eksempler som kortfattet gennemgås, idet der fokuseres på deres sociale, na-
turmæssige eller rekreative perspektiv. 

Formål 
Formålet med analysen er at undersøge og udpege råstofgrave, som på grund 
af deres beliggenhed kan være af værdi i forbindelse med udviklingen af de 
naturmæssige og eller rekreative forhold.    

Potentialer  

Det rekreative potentiale i forbindelse med en retablering er varierende alt efter 
områdets størrelse og beliggenhed og afhænger også af, hvilken landskabstype 
det er beliggende i. Dertil har den overordnede planlægning for området be-
tydning, da den sætter en ramme for den fremtidige udvikling. I forbindelse 
med analysen indgår befolkningens nuværende rekreative og sociale muligheder 
i området samt behovet for en analyseforbedring af naturkvaliteten.   
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 Figur 1. Oversigtskort over råstofgrave og den grønne struktur 
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Planlægning (Fingerplanen): (Figur 1) 
Den overordnede fysiske planlægning af hovedstaden har sit udgangspunkt i 
Fingerplanen og indeholder bindende regler for byudvikling, herunder de 
grønne kiler, transportkorridorer, og byzoner. Fingerbystrukturen skaber mu-
lighed for udvikling af det rekreative landskab og af den grønne struktur; ”De 
grønne kiler” og friluftsområderne mellem og på tværs af byfingrene2. Det er 
derfor relevant at vurdere grusgravenes beliggenhed i forhold til den fysiske 
planlægning. Områder beliggende i ”De grønne kiler” og friluftsområder opfat-
tes her som særligt interessante for omdannelsesprojekter.      
 

 

Figur 2. Den overordnede planlægning har medvirket til at skabe gode og let tilgængelige 
grønne områder i hovedstadsregionen 
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Figur 3. Oversigtskort over råstofområder og særlig natur 
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Potentialer for naturkvalitet (figur 3) 

Udover de bynære, grønne områder i Fingerplanen er udpeget værdifulde na-
turområder; skove, søer, og vandløb osv. i form af fredningen,  
§3-beskyttelsesområder og naturen 2000. Disse naturområder er hjemsted for 
forskellige dyre- og plantearter. På grund af den gode jordkvalitet i store dele af 
regionen har en stor del af landskabet været udnyttet til landbrug. Specielt på 
Vestegnen er forholdene meget velegnede til jordbrugsproduktion. Nord for 
København er landskabet mere varieret og jorden generelt mindre frugtbar, og 
der er derfor en mere varieret og sammensat natur. Landbrugets udvikling har 
dog i begge områder resulteret i en formindskelse og fragmentering af den ek-
sisterende natur. Naturgenopretning og skabelse af nye naturområder i forlæn-
gelse af eksisterende naturområder, eller i naturfattige områder, kan derfor for-
bedre eksisterende biotoper, forøge sammenhængskraften og medvirke til at 
skabe nye og forbedrede biotoper. Naturgenopretning kan forbedre overlevel-
ses- og spredningsmuligheder for forskellige arter, og derfor kan en naturorien-
teret retableringen af råstofgrave spille en positiv rolle for forbedringen af for-
holdene for den regionale og lokale naturkvalitet.    
 
Det er derfor også relevant at sætte de eksisterende rekreative områder i for-
hold til råstofgravene. Nogle af råstofgravene er beliggende på en måde, der 
kan udnyttes til at skabe nye rekreative områder og forbindelser, ikke mindst 
hvor der ikke i forvejen er adgang til områder med rekreative muligheder.  

 

Figur 4. Langs Køge Å har man tidligere udnyttet råstoffer i form af tørv og grus, men om-
rådet udnyttes i dag alene til vandindvinding og rekreative formål 
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Figur 5. Oversigtskort over råstofgrave og befolkningstæthed  
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Potentialer for at opfylde lokalbefolkningens rekreative og sociale 

behov (Figur 5) 

Mange forskningsresultater påviser, at det er vigtigt for befolkningen at have 
adgang til grønne og rekreative områder. Region Hovedstaden er det tættest 
befolkede område i Danmark og er mange steder præget af fysiske anlæg, er-
hvervsbygninger og infrastruktur. I visse dele af regionen er der tilsvarende få 
grønne og rekreative områder. I disse områder vil nye grønne arealer kunne få 
stor betydning for befolkningen, der vil få lettere og bedre adgang til naturen 
og mulighed for udeliv og rekreative aktiviteter. For den rurale befolkning kan 
omdannelsesprojekter desuden have et socialt perspektiv, idet der skabes et 
samlingssted, hvor naboer kan mødes om rekreative eller sociale aktiviteter.  
Figur 5 viser råstofområderne i forhold til befolkningstætheden. 
 

 
 
Figur 6. Det omdannede havneareal ved Islands Brygge 
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Metoden 
I analysen opstilles en række udvælgelseskrav, som har til formål at udvælge de 
grusgrave, som er mest interessante i forbindelse med en retablering. Overord-
net udvælges efter det eksisterende potentiale og tidsperspektiv. Af de i alt 59 
råstofområder i regionen blev der udvalgt 8 områder på baggrund af beliggen-
hed. Kriterierne i den forbindelse var, at de skulle kunne bidrage til at forbedre 
den eksisterende grønne struktur eller medvirke til en forbedring af de nærre-
kreative områder. Befolkningstæthed og eksisterende rekreative muligheder 
indgik derfor i analysen. Efter udvælgelsen af de 8 råstofområder, blev de eksi-
sterende indvindingstilladelser gennemgået. Gravetilladelser gives normalt for 
maximalt en tiårs periode, men ofte forlænges den dog med flere gange af 10 
indtil ressourcen er færdiggravet. I forbindelse med denne analyse er der ud-
valgt områder, hvor gravetilladelsen ophører inden for de næste fem år, med-
mindre der gives tilladelse til fortsat gravning. For Kallerup Grusgrav gælder 
dog, at Høje-Tåstrup Kommune netop har forlænget gravetilladelsen til 2017. 
Disse områder vil derfor umiddelbart kunne komme i betragtning i forbindelse 
med planlægning af nye grønne områder. Der var i denne forbindelse 3 grus-
grave, som opfyldte samtlige kriterier. Disse vil derfor i det efterfølgende blive 
analyseret nærmere. 
 
Normalt gives der ikke tilladelse til jordopfyld eller deponering, men ikke desto 
mindre er nogle grusgrave forurenede, hvilket skyldes at det tidligere var tilladt 
at deponere jord og affald i grusgrave. Forureningsgraden af de tre udvalgte 
grusgrave er derfor blevet undersøgt igennem en henvendelse til Koncern Mil-
jø Region Hovedstaden, som også har været behjælpelig med fremskaffelse af 
gravetilladelserne på de udvalgte råstofgrave.      

Eksempler på retablering 

Der er i forbindelse med projektet foretaget en undersøgelse af ca. 30 danske 
og udenlandske retableringsprojekter. Af disse er der i forbindelse med gen-
nemgangen blevet udvalgt 4 eksempler, der fremstår som repræsentanter for 
natur-sociale og rekreative projekter. Definitionen af disse kategorier gennem-
gås kort i det følgende. Derudover findes der bagest i rapporter en liste over 
andre eksempler samt en henvisning til de hjemmesider som informerer om 
projekterne. 

Naturprojekter   

Naturprojekter er målrettet mod at etablere eller retablere naturområder. Spe-
cielt områder med særlig naturværdi eller særlig sårbar natur er interessante, 
med henblik på deres forbedrende indvirkning på den generelle naturtilstand. 
Projekterne fokuserer på biodiversitet og skabelse af unikke naturområder samt 
nedbrydning af barrierer der opdeler biotoper, for herigennem at skabe mere 
sammenhængende natur. Projekterne kan fokusere på bevarelse af enkelte 
unikke arter, specielle naturtyper, eller på en mere generel form for naturbeva-
ring. Der findes ofte søer på de tidligere graveområder som opstår når der ind-
vindes råstoffer under grundvandsspejlet. Naturen fremmes dels igennem na-
turlig tilgroning dels igennem specielle tiltag fx i forbindelse med de eksiste-
rende søer, som bliver udnyttet i forbindelse naturetableringen. Ofte anlægges 
gang- og cykelstier i området, så besøgende kan nyde naturen, men adgangen til 
områderne og rekreative aktiviteter er sekundære. 
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Sociale projekter  

De sociale projekter skal forbedre og skabe sociale relationer, fællesskab og 
sammenhold i lokalområdet. I mange landdistrikter er det tidligere fællesskab 
blevet udvandet i forbindelse med udviklingen i landbrugs- og erhvervsstruk-
tur. I sådanne områder kan retableringsprojekterne medvirke til at styrke fæl-
lesskabet ved at skabe en ramme for sociale aktiviteter. Mere specifikt kan det 
ske ved at skabe et fælles samlingssted, hvor de lokale kan samles til byfester og 
arrangementer, og hvor børnene kan lege og de ældre gå tur. I forbindelse med 
etableringen af de sociale projekter er der også fokus på processen, der er vigtig 
i forhold til det færdige resultat. Projekterne drives ofte af lokale iværksættere 
og frivillige fra lokalsamfundet, ofte med offentlig støtte. I forbindelse med 
projektet skabes der typisk forskellige foreninger, både i forbindelse med om-
dannelse, aktiviteter, vedligeholdelse osv. Disse foreninger kan have stor be-
tydning og være bærende for det lokale fællesskab. På det reetablerede område 
vil der ofte være legeplads, sportsarealer, bord og bænke, bålplads, scene samt 
indendørs- og udendørs arealer til fællesarrangementer og undervisning. Etab-
leringen af ny natur er ikke afgørende for denne type projekter.  

Rekreative projekter    

Denne type projekter fokuserer på at skabe rekreative områder for befolknin-
gen. Områderne er seminaturlige, dvs. at biodiversiteten ikke er central, men 
det er derimod muligheden for have adgang til et grønt område, og muligheden 
for at dyrke rekreative aktiviteter. I området er der mulighed for udeaktiviteter 
såsom fx: vandsport, fiskeri, uddannelse, cykling, gåture osv. Projektet planlæg-
ges typisk af kommunen, der også udarbejder planer og etablerer området. 
Områderne ligger ofte tæt på byområder, der ikke har adgang til andre rekreati-
ve områder, strand eller skov.  

Eksempler 

For at sætte eventuelt kommende projekter i perspektiv inddrages der i det 
efterfølgende en række nationale og udenlandske eksempler på retablerede 
råstofområder. Der er i eksempler lagt vægt på, at de skal repræsentere hen-
holdsvis natur-, sociale- og rekreative projekter. 
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Tarup Davinde (Odense, Danmark) 

 
Tarup Darvinde 

 Rekreativt 
 Natur 
 Udannelse  

 
Tarup Davinde er et eksempel på et projekt, der både har fokus på forbedring 
af natur og på udvikling af de rekreative forhold. Der er tale om et større grus-
gravningsområde, som består af en række mindre og større grusgrave. Området 
ligger ca.15 km sydøst for Odense, og området har siden 1800-tallet været do-
mineret af grusgravning3. Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989 med Odense 
Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt som interessenter. Fra 2007 er 
interessenterne Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Selskabet 
ejer 197 ha. af det 1400 ha. store graveområde og har som mål at omdanne 
området til et unikt naturområde, med grundvandssøer, overdrev, småskove 
osv. i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne. Efter op-
køb, fornøden jordbehandling og oprydning gøres området tilgængeligt for alle 
efter Naturbeskyttelseslovens regler. Parkeringspladser, stier og broer m.m. 
anlægges, og området plejes med miljøvenlige metoder. Området rummer der-
for mange forskellige biotoper, med levesteder for et artsrigt plante- og  
dyreliv 4. Den rekreative værdi er helt central for området, hvilket kommer til 
udtryk i det brede udvalg af tilbud som fx div. vandaktiviteter, stier og vandre-
ruter, museum, udannelse, overnatning, events etc. Derfor er tilgængeligheden 
også højt prioriteret, og der er etableret parkeringspladser, stier, broer og toilet-
faciliteter i området, som især benyttes af familier, skoler og institutioner fra 
Odense og omegn5.    
 

Figur 7. En del af det tidligere grusgravområde ved Tarup Davinde er i dag udviklet til en 
vigtig rekreativ ressource 
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Vaarst Uret (Ålborg, Danmark) 

 
Vaarst Uret 

 Socialt (mødested) 
 Lokalt initiativ  
 Rekreativt  
 Leg og spil 
 Park/have 

 
Landsbyen Vaarst 20 km syd for Ålborg har omkring 400 indbyggere. Her fin-
des der et råstofområde, som bl.a. retableres med fokus på at skabe et socialt 
mødested for den lokale befolkning i området. Landsbyens borgere har taget 
del i udformningen af en plan for omdannelse af grusgravsområdet til et rekre-
ativt område. Planerne er udarbejdede, og projektet for omdannelsen er netop 
startet. Projektet fokuserer på udeliv samt læring/undervisning og målet er, at 
det skal dannes rammen for mange forskelligartede aktiviteter. Vaarst Uret er 
tænkt som et samlingssted for personer med lyst til kultur, sport, leg og læring, 
på tværs af sociale lag, alder osv. Området vil derfor kunne bidrage til bedre 
muligheder for et aktivt friluftsliv og skabe rammer for fælles aktiviteter6.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Plankort fra Vaarst og en illustration fra opbygningen af fælles faciliteter i området. 
Kilde: www.vaarst.dk
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Paxton Pits (Huntingdon, UK) 
 
Paxton Pits 

 Natur 
 Biodiversitet 
 Dyre- og planteliv 

 
Dette engelske eksempel har især fokus på at skabe en ny biotop, der kan bi-
drage til at forbedre de biologiske forhold i lokalområdet. Områdets primære 
formål er med andre ord en bevarelse af områdets dyre- og planteliv.7 Det 75 
ha store tidligere grusgravsområde ligger ca. 100 km nord for London og græn-
ser op til floden Great Ouse. Området består af søer, enge, overdrev, samt krat 
og skov. Året rundt kan man nyde et væld af dyreliv og planteliv i Paxton Pits8. 
Ved omdannelse af grusgravsområdet har der især været fokus på forbedring af 
biodiversiteten, området er derfor en unik biotop, hvor forskellige sjældne arter 
har hjemsted. Der er etableret et besøgscenter på området, hvor den besøgen-
de kan finde information om områdets natur, geologi og historie.  
 

 

Figur 9. Naturområde fra Paxton Pits. Kilde: www.paxton-pits.uk
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University of Guelph, Arboretum (Ontario, Canada ) 

 
University of Guelph 

 Natur 
 Biodiversitet 
 Park/rekreativt 
 Akademisk forskning  

 
Området tilhører universitetet i Guelph, det dækker 165 ha og har i alt 8,2 km 
stier. Det er placeret i udkanten af byen tæt ved universitetet. Området er dels 
udformet som en botaniskhave og park, dels omfatter det et større naturgen-
opretnings projekt. Området anvendes også til undervisning, forskning og sel-
skaber og en række andre begivenheder. Områdets kompleksitet og de mange 
tilknyttede funktioner bevirker, at det er vanskeligt at klassificere. Dette arbore-
tum er et resultat af en udvikling som påbegyndtes i 1970erne i USA, hvor det 
blev prioriteret at etablere denne type ”multi-parker” da den stigende urbanise-
ring også blev et markant element i det åbne land. Det er tale om et arealmæs-
sigt stort område, hvor nogle af delområderne er meget velholdte og her kom-
bineres botanik med parkelementer som græsplæner og bænke. Andre dele er 
mere naturnære. Der er et rigt dyre- og planteliv, og området byder på mange 
muligheder for rekreative og naturbaserede aktiviteter9.   
 

Figur 10. En del af Guelph området er omdannet til egentlige parkområder, fra University 
of Guelph. Kilde: www.uoguelph.ca 
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Tre udvalgte eksempler på grusgrave til  
evt. omdannelse 
 
I det efterfølgende beskrives de tre grusgravsområder, der er udvalgt på bag-
grund af en kombination af beliggenhed og indvindingstilladelsens varighed. 
Det drejer sig om en grusgrav ved Tulstup 3 km Vest for Hillerød, om Hørup 
grusgrav mellem Slangerup og Frederikssund samt om grusgraven ved Kalle-
rup mellem Sengeløse, Hedehusene og Høje Tåstrup. De tre grusgrave har 
forskellige udviklingspotentialer, fælles for to af dem er, at indvindingstilladel-
ser udløber indenfor 5 år, Kallerup netop er blevet forlænget frem til 2017.  
 

 
Figur 11 og 12. Som det fremgår af de to figurer, fremstår området ved Kallerup som et 
område, der både har et ret tæt befolket opland og samtidig få rekreative naturområder. Om-
rådet ved Frederikssund viser et lignede forhold, om end i mindre format. Området ved Tul-
strup har adgang til grønne områder, men, som det fremgår af analysen, ligger disse ikke 
umiddelbart i det nærerekreative område for Tulstrup by 
 
 
Miljøforhold for de tre udvalgte Grusgrave 
En række forskellige miljøforhold karakteriserer de tre udvalgte grusgrave og 
de har på forskellig måde indflydelse på de muligheder, som findes for en efter-
følgende rekreativ anvendelse. Informationerne omkring miljøforholdene er 
stillet til rådighed af Region Hovedstanden i form af et notat ”Supplerende 
oplysninger til d. 6. september 2001”. 
 
Kallerup grusgrav 
Der er i forbindelse historik/forureningsundersøgelser ikke fundet forurening i 
forbindelse grusgraven, men der pågår fortsat undersøgelser og nær grusgraven 
findes flere gamle lossepladser. Graveområdet er beliggende i ”Område med 
særlige drikkevandsinteresser”. 
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Tulstrup  
Der er tilladelse til at indvinde sand og grus, både over og under grundvand. 
Graveområdet er beliggende i ”Område med særlige drikkevandsinteresser”. 
 
Hørup 
Der findes et mindre videnniveau  i et kortlagt areal (209-00245) lige vest for 
det grønne område. Graveområdet er beliggende i ”Område med særlige drik-
kevandsinteresser”. 
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Tulstrup  
ved Hillerød  
– Potentiale for naturgenopretning 

 
 Forbedring af lokal og regional natur 
 Forbedring af nærrekreative muligheder 
 

Graveområdet er lokaliseret vest for Hillerød og syd for Helsinge ved landsby-
en Tulstrup. Der er gravetilladelse for området frem til 2015. Den nærmeste 
station er Hillerød, der ligger 7,5 km fra området. Graveområdet er lokaliseret i 
et unikt naturområde med dødiskarakter tæt på Arresø. Selve grusgraven har 
med årene arbejdet sig hen mod Tulstrups vestlige byrand og er pt. beliggende 
ca. 200 m fra denne. 17,5 % af området er udpeget som særlige naturområder 
og omfattet af §3 lovgivning. I området findes desuden flere mindre skovom-
råder, søer og vandløb. 8,6 % af området dækkes af søer og der er 18.7 km 
vandløb i området. Mod vest findes de statsejede arealer ved Arresø og mod 
øst Gribskov. Grusgraven er med andre ord beliggende i den landskabskorri-
dor, som påtænkes at forbinde Arresø og Gribskov i forbindelse med den 
kommende nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”. De større naturområder 
er pt. ikke knyttet direkte sammen. Der er et specielt dyre- og planteliv i områ-
det, bl.a. findes en population af den rødlistede løgfrø. Der vil derfor være et 
stort potentiale i at omdanne området til en biotop for dyre- og planteliv, der 
også kan medvirke til at øge en større sammenhæng i naturen. Et omdannel-
sesprojekt i forbindelse med Tulstrup grusgrav ville derfor være oplagt som et 
naturfokuseret projekt. Samtidig vil området kunne udnyttes til at forbedre de 
nærrekreative områder, som der omkring Tulstrup er en udpræget mangel på. 
Området vil derfor også kunne fokusere på, at der udvikles nye gang- og cykel-
stier for beboere fra lokalområdet, såvel fra Tulstrup, de nærliggende landsbyer 
Nejede og Alsønderup og sommerhusområdet Lykkesholm.  

Figur 13. Udsnit af graveområdet ved Tulstrup, byens udkant ses til højre i billedet. Foto: 
Ole Hjorth Caspersen 
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Figur 14. Graveområdet ved Tulstrup samt natur og befolkningstæthed 
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Figur 15. Tulstrup grusgrav. Kilde: Region Hovedstaden Foto: Aiolos Luftfoto 
 
 

 
 
Figur 16. Tulstrup grusgrav 
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Hørup grusgrav  
mellem Frederikssund og Slangerup  
– Socialt behov i naturfattigt område 
 

 Udvikling af rekreative muligheder 
 Fokus på sociale funktioner 
 Lokal forbedring af naturforhold 

Denne grusgrav ligger mellem Frederikssund og Slangerup, tæt på Frederiks-
sundsvej. Den nærmeste station er Frederikssund, der ligger 6,3 km væk. Der 
findes to gravetilladelser, en er ophørt i august 2011 mens den anden udløber i 
2014. Grusgraven ligger i et udpræget landbrugsområde, med meget få og 
spredte naturområder, der findes kun 1,5 km2 særlige naturområder  
(§3-områder) i området. Der findes ingen søer, og under 1 km2 skov. Graveom-
rådet ligger langs Græse å og ville i forbindelse med et omdannelsesprojekt 
kunne inddrage området omkring åen, og derved medvirke til at forbedre na-
turkvaliteten dér. I området omkring grusgravområdet findes i øvrigt ikke 
mange rekreative faciliteter, på trods af en relativ stor urban befolkning i de to 
nærliggende byer Frederikssund og Slangerup. Dertil kommer, at der findes 
flere mindre landsbyer og spredte gårde inden for en afstand på 1km. En retab-
lering kunne derfor tage afsæt i det rekreative og naturmæssige potentiale og 
fokusere på en videreudvikling af dette, således at området omdannes til et 
naturområde med rekreative funktioner. Omegnens beboere vil kunne inddra-
ges og derved få mulighed for at medvirke til at skabe deres eget rekreative 
område, hvor de kan opleve naturen, have plads til udeliv og fysiske aktiviteter 
samt have et socialt mødested. Da der er tale om et klassisk landbrugslandskab, 
er der ikke de store muligheder for at skabe nye naturområder, som er knyttet 
til andre naturområder. Dog vil retableringen som nævnt kunne forbedre for-
holdene langs åen. Derudover kunne det primære fokus være at skabe en bedre 
ramme for rekreative faciliteter.  
 

Figur 17. Grusgraven ligger tæt på Græse Å, og en naturgenopretning vil kue forbedre for-
holdene langs åen. Foto: Ole Hjorth Caspersen 
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Figur 18 Hørup Grusgrav. I forhold til befolkningstæthed og natur 
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Figur 19. Hørup Grusgrav. Kilde Region Hovedstaden. Foto: Aiolos Luftfoto 
 
 

 
 
Figur 20. Hørup Grusgrav. Foto: Ole Hjorth Caspersen 
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Kallerup  
ved Hedehusene  
– Tætbefolket område med behov for grønne rekreative områder 
 

 Forbedring af rekreative forhold 
 Forbedring af lokal natur 
 Bidrager den regionale grønne struktur 

 
Graveområdet er beliggende i området mellem Sengeløse, Hedehusene og Hø-
je Tåstrup, og der er tale om et forholdsvist tætbefolket område tæt på Køben-
havn med omkring 20.000 personer inden for cykelafstand (3 km). Der findes 
en indvindingstilladelse frem til 2016. Området er præget af erhvervsområder 
og store infrastrukturelle anlæg som fx Holbækmotorvejen. Grusgraven er be-
liggende i et af de områder, der vil komme til at udgøre en del af en ny grøn 
ring i forbindelse med en evt. forøgelse af fingerplanens grønne områder. I 
øjeblikket er der forholdsvis få grønne områder med rekreativ adgang i den 
umiddelbare nærhed, dvs. indenfor en radius på 3 km.findes der stort set ingen 
søer, og skov udgør kun ca. 0.9 km2.  Denne del af Storkøbenhavn er temmelig 
præget af infrastrukturanlæggene i området, og området vil desuden blive be-
rørt af nye infrastrukturelle anlæg som letbane og Ring 5-projektet. Et retable-
ringsprojekt omkring Kallerup ville derfor kunne kompensere for det  
 

 
 
Figur 21. Billedet viser et mindre udsnit af Kallerup grusgrav. Der er tale om langt den 
største af de tre undersøgte grusgrave, og den rummer et betydeligt potentiale for en udvikling 
af de naturmæssige og rekreative forhold. Foto: Jens Lind Gregersen 
 
tab, der fremkommer, ved at nogle af fingerplanenes grønne områder inddra-
ges i forbindelse med de kommende infrastrukturprojekter. Derfor har grus-
graven et stort potentiale i forbindelse med en forbedring af de rekreative area-
ler. Der er desuden gode offentlige transportmuligheder i området, fx er der 
kun 2,2 km til stationen i Hedehusene, hvilket betyder, at et rekreativt område 
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her også ville kunne anvendes af flere fra andre dele af regionen. En retablering 
af grusgraven som rekreativt grønt område vil med andre ord bidrage til en 
fastholdelse af de naturmæssige forhold, både lokalt og regionalt da området 
udgør en del af fingerplanens grønne struktur. Et retableringsprojekt, der foku-
serer på at skabe et rekreativt område med tilknyttede grønne områder, vil være 
et væsentligt løft for befolkningens muligheder for rekreative aktiviteter. En del 
af området ligger dog meget tæt på Holbækmotorvejen og er derfor kraftigt 
støjpåvirket. I denne del af grusgraven kunne der i stedet for en udvikling af 
rekreative forhold indtænkes miljø- og klimaforbedrende tiltag, som akkumule-
ringstanke af energi i form af varmt vand samt afskærmning mod motorvejen 
med energipil. 
 

 
 
Figur 22 Kallerup Grusgrav. Kilde Region Hovedstaden. Foto: Aiolos Luftfoto 
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Figur 23. Kallerup Grusgrav. Befolkningstæthed samt den grønne struktur 
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Infrastrukturområder der krydser  
natur  

Fingerbystrukturen har på grund af sin udformning medført udviklingen af en 
trafikal infrastruktur der bevirker, at man via den radiale struktur i byfingrene 
kan komme forholdsvis hurtigt ind til centrum af København, enten via mo-
torveje eller via S-tog. Den ellers så succesfulde og fremkommelige struktur har 
dog også vist sig at have behov for nye trafikale virkemidler, i form af et antal 
forbindende omfartsveje. Udformning og placering af disse veje er ikke er 
uproblematisk, da de i udgangspunktet udløser en interessekonflikt, fordi de 
krydser de grønne kiler, der fungerer som grønne rekreative friarealer (se Figur 
24). I øjeblikket findes et tværgående overordnet net af veje i form af fire ring-
forbindelser, som dels består af motorveje og til dels almindelige større vejfor-
bindelser. Dertil kommer at transportministeren, i slutningen af juni, indgik en 
samarbejdsaftale med Region Hovedstaden og 11 omegnskommuner langs 
Ring 3 om etablering af en letbane i gadeniveau mellem Lundtofte og Ishøj. En 
strækning der i alt er på 28 km. Samtidig er planerne om en udnyttelse af trans-
portkorridoren omkring Ring 5 atter blevet taget op, og der er gennemført en 
række undersøgelser med udgangspunkt i det kommende vejforløb. 
I forbindelse med denne rapport foretages der en undersøgelse af de grønne 
områder, som direkte berøres af de kommende forbindelser. Ud over de grøn-
ne områder vil en række andre udpegninger blive berørt. Dette er blevet analy-
seret nærmere i rapporten ” Ny motorvej og jernbane i Ring 5” af Rambøll 
(2010) i forbindelse med  IBU 3-nalyser af korridoren Femern-Øresund. I den-
ne rapport fokuseres derfor alene på påvirkningen af de grønne områder, og 
det vurderes, hvorvidt der kan kompenseres for denne påvirkning igennem 
erstatningsområder.  

Metode/Data  

Analysen er foretaget som en GIS-analyse, på baggrund af et kort, der viser de 
grønne områder, dvs. beskyttet natur i form af §3-områder samt offentlige 
skove og private skove større end 5 ha Letbane og Ring 5-korridoren er efter-
følgende blevet lagt over dette kort, og der er foretaget en analyse af de grønne 
områder, som er beliggende indenfor korridoren (se figur 25).  

Afgrænsning 

Der fokuseres i rapporten primært på en udpegning og analyse af de større 
grønne områder, som berøres af vej- og letbaneforløbet. Samtidig fravælges 
analysen af de områder, der i forvejen berøres af trafikkorridoren langs Helsin-
gørmotorvejen. Det anvendte kort illustrerer, at der er foretaget udlægning af 
en korridor, som krydser Kalvebod Fælled. Dette område behandles dog ikke i 
denne analyse, da der, så vidt vides, ikke findes en aktuel plan for udvikling af 
denne strækning.  
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Forslag til kompensentation / afværge foranstaltninger 

På baggrund af analysen undersøges muligheden for eventuelle afværgeordnin-
ger eller muligheden for kompensation. I visse tilfælde vil det være muligt at 
udpege kompensationsområder, hvor arealanvendelse kan omlægges så den 
bliver mere naturnær, eller der kan etableres egentlige nye grønne områder. I 
andre tilfælde findes der ingen umiddelbar mulighed for dette, men man kan i 
forbindelse med renovering/omdannelse af nærliggende industriområder ind-
tænke nye grønne områder, så industriområdet også fremover vil få en funkti-
on som nærrekreativt areal. 
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Figur 24. Infrastruktur og den grønne struktur i Hovedstadsregionen
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Figur 25. Grønne områder indenfor den kommende infrastruktur
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Letbane og Ring 5 
Letbane korridoren 
Da letbanens aktuelle udformning ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt, er 
det ikke muligt præcist at vurdere, i hvilken grad de enkelte områder vil blive 
berørt. Det vides heller ikke med sikkerhed, hvorvidt støjen i området vil blive 
forøget. 
I forbindelse med anlæggelsen af letbanen vil særlige planforhold være gælden-
de indenfor korridorens afgrænsning. Ifølge samarbejdsaftalen mellem trans-
portministeriet og Ringbysamarbejdet (Transportministeriet 2011), kan der fx 
uden videre placeres kontorbygninger på op til 1.500 etagemeter i en afstand 
op til 600 meter fra stationen. Af aftalen fremgår også, at der generelt vil kunne 
bygges tættere end normalt, op til de besluttede standsningssteder langs banen. 
Der er derfor behov for at undersøge konsekvenserne af disse retningslinier i 
forhold til den grønne struktur i langs banen.  
   
Som det fremgår af figur 24 og 25 berøres den grønne struktur i Hovedstads-
området kun i mindre grad af arealreservationen i forbindelse med letbanetra-
ceet. Den afsatte korridor er 28 km lang og igennem hele forløbet har den en 
bredde på en kilometer. De grønne områder, som berøres, er især beliggende i 
den sydlige af korridoren.       
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Figur 26. Letbane traceen ved Vestskoven. 
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Ejby mose 

Som det fremgår af figur 26, gennemskærer korridoren Ejby mose og et areal 
på ca. ½ km² er beliggende indenfor korridorens afgrænsning, hvilket stort set 
svarer til hele moseområdet. Det er ikke umiddelbart muligt at udpege et er-
statningsareal for det berørte moseområde, hvilket primært skyldes, at området 
op til moseområdet er relativt tæt bebygget. 

Vestskoven   

Etableringen af Vestskoven blev besluttet i 1967, og staten og de omkringlig-
gende kommuner har efterfølgende samarbejdet omkring udviklingen af det ca. 
1500 ha store skovområde. Skoven er beliggende i et område, der gennemskæ-
res af Frederikssundsmotorvejen samt motorring 3 og 4 og er derfor igennem 
årene blevet påvirket af infrastrukturens udbygning i området. Senest er der i 
forbindelse med etableringen af Frederiksundsmotorvejens første etape blevet 
nedlagt 53 ha af skoven. Der er dog tale om en midlertidig nedlæggelse, som vil 
blive erstattet igennem rejsning af 26 ha ny skov og opkøb af et 26 ha land-
brugsareal i nær tilknytning til Vestskoven. Dette arbejde påbegyndes i forbin-
delse med færdiggørelse af anlægget i 2013. Udover ny skovrejsning etableres 
tre nye vandhuller, som erstatning for de eksisterende.  
 
I forbindelse med letbanen berører korridorudlægget omkring letbanen ca. 2 
km² af Vestskoven beliggende med ca. 500 meters bredde på side af Ring 3 syd 
for Ejby. I den østlige ende gælder de samme forhold som for Ejby mose, dvs. 
at der ikke findes nærliggende områder, som vil kunne indgå som erstatnings-
areal for det, der i givet fald påvirkes af letbane. Vest for området findes dog 
fortsat betydelige landbrugsarealer, som vil kunne opkøbes. Et andet alternativ 
kunne være, at indtænke grønne nærrekreative områder i forbindelse med re-
novering og nyudvikling af de nærliggende industriområder nord for området 
og øst for området ved Hersted industripark.   
 

Figur 27. Naturcenter Hersted Høje ved Vestskoven. Kilde: www.naturstyrelsen.dk 
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Ring 5-Korridoren 

Idéen om en overordnet vejforbindelse i form af en ny ydre ringvej omkring 
København, går tilbage til 1967, hvor folketinget vedtog en projekteringslov 
for Ringmotorvej 5 med et forløb fra Helsingør til Køge. I forbindelse med 
vedtagelsen af loven blev der foretaget en arealreservation i form af en 1 km 
bred trafik korridor. Som følge af de seneste års udvikling af Øresundsregionen 
og beslutningen om en Femern forbindelse, er der kommet fornyet debat om-
kring Ring 5. Den blev oprindelig foreslået som en integreret motorvejs- og 
baneløsning, med henblik på at medvirke til at aflaste trafiksituationen omkring 
Storkøbenhavn. Samtidig var den tænkt som et element i en international tra-
fikakse, idet den kan kombineres med en ny Øresundsforbindelse. Ring 5-
forbindelsen er endnu ikke besluttet, men den er tænkt som en korridor, som 
skal anlægges efter bæredygtige principper med grønne funktioner. Dette inde-
bærer, at der tages betydelige miljømæssige hensyn, og at der kompenseres for 
at naturtabet i korridoren i form af etablering af erstatningsnatur. Dette vil fx 
kunne ske efter samme principper, som i øjeblikket anvendes i forbindelse med 
Frederikssundsvejens 1. etape ved Vestskoven.  
 
For at nærmere at belyse de naturmæssige konsekvenser af den nye linieføring, 
foretages der i det efterfølgende en analyse af de grønne områder, som er be-
liggende indenfor korridorens afgrænsning.  

Interessekonflikter 

Ring 5-linieføringen er et mere end 50 km langt forløb, og på grund af ud-
formningen i en bue rundt om Storkøbenhavn kan det ikke undgås, at der op-
står interessekonflikter når korridoren krydser eksisterende grønne kiler og 
strukturer. I udgangspunktet må det dog fremhæves, at det er tydeligt, at man i 
forbindelse med anlæggelsen af forløbet har forsøgt at påvirke de grønne struk-
turer i mindst muligt omfang. Ikke desto mindre kan der i denne forbindelse 
peges på 4 områder, som påvirkes kraftigt. Det drejer sig om følgende 4 områ-
der: Et område mellem Avderød og Fredtofte umiddelbart øst for Store Dyre-
have ved Hillerød. Et større område i den sydlige del af Store Dyrehave, 
Børstingerød mose i området ved Lillerød umiddelbart vest for Store Dyreha-
ve, samt et længere forløb langs Værebro å mellem Veksø og Måløv-områderne 
er afbildet på figur 28 og 33.       
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 Figur 28. Ring korridoren berører en stor del af Store Dyrhave, Børstingerød Mose ved 
Lillerød samt beskyttede §3 områder øst for Dyrehaven ved Avderød. Konfliktområder 
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Beskyttet natur  

Mellem Avderød og Fredtofte 
 §3-områder 
 Dødislandskab 
 Småsøer 

 
 
Området er i udgangspunktet et småbakket dødisområde, og den beskyttede 
natur i området består især af et stort antal mindre søer og mosehuller, som er 
omkranset af mindre krat og engarealer. 
Tilgroningen af de mindre vådområder er omfattende og mange steder domi-
nerer pil og andre vandtolerante træarter. 
 
 

Figur 29. Området ved Avderød har dødispræg, og der findes mange mindre vand- og mose-
huller som mange steder er tilgroet med krat og buske. Foto: Ole Hjorth Caspersen  
 
Mulige kompensations/erstatningsarealer 
Da naturgrundlaget og dermed dødisområdet har en vis udstrækning i området, 
vil det være muligt at udpege områder i umiddelbar nærhed af trafikkorridoren, 
hvor der kan etableres erstatningsvandhuller. 
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Store Dyrehave 

Hillerød 
 

 Historisk skov anlagt af Christian IV 
 Unikt parforce stisystem 
 Bynær skov 

 
Store Dyrehave er et større skovområde, som opstod i forbindelse med anlæg-
gelsen af Frederiksborg slot. Slottet blev opført i begyndelsen af 1600 tallet af 
Christian IV og var fra starten knyttet til kongens interesse for jagt. I 1628 blev 
der anlagt et stendige omkring skoven for at holde vildtet inde i skoven. Sko-
ven er desuden karakteriseret ved et specielt mønster af stier anlagt i 1670-80, 
der har fungeret som jagtveje for kongen i forbindelse med parforce jagten. 
Disse stier er anlagt som lige linier med en stjerne i midten og er helt specifikt 
knyttet til denne jagtform. Derudover har der været stutteridrift i skoven, og 
der findes stadig rester af stutteridriften i form af anlæg i skoven bl.a. en fange-
fold. 
Som det fremgår af kort 28 berøres et ca. 1,5 km² stort område i den sydvestli-
ge del af skoven, derudover påvirkes en mindre del af Tokkekøb hegn. 
 
Mulige kompensations/erstatningsarealer 
Skoven er igennem årene blevet påvirket kraftigt af den moderne skovdrift, og 
”Store Dyrehave bærer i dag mere præg af skovfolkenes virke end den afspejler 
fortidens driftsformer” (www.naturstyrelsen.dk 2 sept. 2011), men i de senere 
år er driften blevet ændret i mere naturretning, og der satses mere på løvtræer. 
På trods af påvirkningen fra skovdriften er skoven af stor værdi, da den er 
knyttet til store kulturhistoriske værdier også i set et internationalt perspektiv. 
Dette skyldes især skovens fortælleværdi i forbindelse med parforcejagten og 
skovens tilknytning til Frederiksborg slot. Umiddelbart vil en større påvirkning 
af skoven, og dermed et tab i den kulturhistoriske fortælleværdi i forbindelse 
med trafikkorridoren ikke kunne mindskes i gennem kompensations- eller er-
statningsarealer.  
For så vidt angår et evt. tab af skov i forbindelse med anlæggelsen af Ring 5 i 
Store Dyrehave og i Tokkekøb hegn vil det være muligt at finde erstatningsare-
aler for tabet af skov, dette skyldes ikke mindst, at der i oplandet ved den syd-
østlige del af Tokkekøb hegn findes større landbrugsområder, som evt. ville 
kunne opkøbes og tilplantes.  

Figur 30. Fantasiens ø og Stjernen i Store dyrehave. Kilde: www.naturstyrelsen.dk
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Børstingerød mose 

Allerød 
 Moseområde 
 Biodiversitet 
 Rekreativt område 

 
Børstingerød mose vest for Store Dyrehave var oprindelig en sø, men er igen-
nem tiden groet til og er blevet omdannet til et moseområde. Efterfølgende har 
der været gravet tørv i området og området fremstår i dag som et blandet krat, 
eng- og moseareal på ca. ½ km². Stort set hele mosearealet er beliggende in-
denfor afgrænsningen af korridoren. Området blev fredet i 1977 med det for-
mål, at de eksisterende naturtyper skulle plejes og bevares. Området plejes af 
Allerød kommune, og flere af engene i området slås manuelt med le, og områ-
det er karakteriseret ved en stor biodiversitet og betegnes som et af de smukke-
ste moseområder i Allerød kommune.  
 

Figur 31. Børstingerød mosen er fredet og fremhæves som et af de vigtigste moseområder i 
Allerød Kommune. Foto: Ole Hjorth Caspersen 
 
Mulige kompensations/erstatningsarealer 
Mosen er beliggende i et lavbundsområde og har, som nævnt overfor, en meget 
lang dannelseshistorie. Der er ikke andre arealer i den umiddelbare nærhed, der 
på kort sigt vil kunne udvikles til en lignede naturtype på grund af de særlige 
biologiske og geologiske forhold, der knytter sig til landskabstypen. Nærmeste 
egnede område, som ville kunne komme i betragtning som erstatningsareal er 
Attemose 5 km vest for Børstingerød mose. Dette område er større end 
Børstingerød mose og samtidig betydeligt mere opdyrket. Det har derfor også 
et potentiale i forbindelse med en naturopretning. Området må betragtes som 
marginalt i forbindelse med landbrugsudnyttelsen. 
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Figur 32. Der er tidligere gravet tørv i Børstingerød mose og de gamle graveområder fremstår 
i dag som smukke vandfyldte partier i mosen. Foto: Ole Hjorth Caspersen 
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Figur 33. Konfliktområder 
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Eng- og vådområder  

- i Værebro ådal 
 

 Ådal stedvis som tunneldal 
 §3-områder 

 
Trafikkorridoren, berører grundet sin længde og relativ store bredde en lang 
række arealer, som er udpeget som beskyttet natur (Figur 33). Dette karakteri-
serer området som afgrænses af korridoren igennem hele dens længde, men der 
er dog enkelte steder, hvor de grønne områder påvirkes i større grad. Et af 
disse steder er langs Værebro Å hvor korridoren over en strækning på 6 km 
løber imellem Veksø og Måløv: Her berører korridoren en lang række §3-
områder. Der er tale om et større eng- og moseområde. Oprindeligt var der i 
denne del af Værebro ådal en sø, som var ca. 4 km lang. Søen eksisterede frem 
til midten af 1700-tallet. I forbindelse landbrugets udvikling er søen blevet fjer-
net og mosen drænet, og området er efterfølgende blevet anvendt til græsning. 
 
Mulige kompensations/erstatningsarealer 
Værebro ådal fremstår som udtryk for en speciel kombination af naturgeografi-
ske forhold og en forholdsvis ekstensiv arealanvendelse. Denne kombination 
er speciel, men dog ikke unik, og det vil i nogen grad være muligt, at pege på 
andre områder i lokalområdet, som vil kunne gennemgå en naturgenopret-
ningsfase, der på sigt vil kunne resultere i naturområder, som vil have en tem-
melig stor lighed med den berørte del af Værebro Å.  Et af disse steder er om-
rådet ved Gundsømagle Holme som bl.a. omfatter Åmose og Salsmose. Om-
rådet består af samme jordtype, men har ikke-topografiske forhold idet det er 
mindre kuperet end det berørte område langs Værebro Å, som delsvis løber 
igennem en tunneldal med forholdsvis stejle skrænter.   
 

Figur 34.  Oversvømmede engarealer langs Værebro Å. Foto: Ole Hjorth Caspersen 
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Figur 35.  Industriområder og nye stationer i Region Hovedstaden de fremhævede områder 
ligger i umiddelbarhed af den kommende letbane. oversigtskort 
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Analyse af erhvervsområder 

Analysen af erhvervsområder i Region Hovedstaden fokuserer alene på de om-
råder, der kan komme i spil i forbindelse med ny infrastruktur, idet der her 
fokuseres på områderne langs den nye letbanestrækning (Figur 35).  
 
Analysen inddrager forstædernes industriområder som den nye generation af 
omdannelsesmodne industriområder, der efter en periode med fokus på om-
dannelse af gamle havneområder, kan danne grundlag for fremtidens innovati-
ve erhvervsområder. 
 
Fremtidens erhvervsområder vil i mindre grad end før være præget af tung 
transport, røg og støj. Derimod er lokaliseringen, med henblik på persontrans-
port og tilgængelighed samt adgang til højtuddannet arbejdskraft, blevet essen-
tiel. I forbindelse med udviklingen af ny infrastruktur kan man for erhvervsom-
råder med den rigtige beliggenhed, åbne for indplacering af flere arbejdskraftin-
tensive virksomheder, herunder kontorer. Erhvervsplanlægningen har derfor 
nogle andre muligheder end tidligere. Mange virksomheder kan placeres nær 
ved eller sammen med boliger og andre byfunktioner. Samtidig med at de tidli-
gere lidt kedelige industriområder kan udvikles til at udgøre attraktive arbejds-
miljøer.10  
 
For at anskueliggøre muligheder og udfordringer for fremtidens erhvervsplan-
lægning i Hovedstadsområdet, og for at inkludere fremtids scenarier for er-
hvervsområderne i et større perspektiv, indgår der i denne rapport desuden en 
mindre eksempelsamling. Denne omfatter nationale såvel som internationale 
eksempler på industriområder, der har gennemgået en forandring for at tilpasse 
sig nye muligheder og behov. 

Formål 

Formålet med analysen er at udpege og beskrive industriområder som, grundet 
deres nærhed til nye infrastrukturelle anlæg, kan få ændret betydning i forhold 
til fremtidig erhvervsplanlægning, idet de kan omdannes, så de indeholder 
grønne funktioner.  

Metoden 

I analysen fokuseres på de potentialer, der kan styrke fremtidens erhvervsom-
råder. Der udvælges derfor eksempler på industriområder, som ville kunne 
komme i spil i forbindelse med en renovering på grund af deres beliggenhed i 
forhold til ny infrastruktur, samt de interne og eksterne forhold. I denne for-
bindelse er industriområderne langs den kommende Letbane blevet udvalgt 
(Figur 36). 
 
Afgrænsning 
Analysen har ikke fokus på en generel omdannelse af industriområder, men 
specifikt på skabelsen af grønne erhvervs- og industriområder. 
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Figur 36. Erhvervsområderne områderne omkring den kommende Letbane 
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Tre områder langs Københavns kommende Letbane 

Figur 37 viser tre industriområder med stationsnærhed til den nye letbane, som 
ligger i forlængelse af den grønne struktur i fingerplanen. Stationsnærheden vil 
kunne åbne for en øget indpasning af arbejdskraftintensive erhverv, herunder 
kontor og videnerhverv, ligesom den kan understøtte muligheden for at ud-
bygge et lokalcenter for området. Beliggenheden op til eksisterende grøn struk-
tur vil kunne sikre et rekreativt udbud for beboere og arbejdere. Omdannelsen 
vil kunne åbne området for gennemgang til rekreative områder, og det vil være 
oplagt, at den grønne struktur fortsættes ind i omdannelsesområdet som byens 
grønne areal.  

 
Figur 37.  De tre markerede eksempelområder 
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Herstedvester Industripark 

 
 Produktionsvirksomheder 
 Mellem- og små virksomheder 
 Tæt på Vestskoven 
 Ejerlav og lokale tiltag for arbejdsmiljøet 

 
Område 1, er Herstedvester Industripark, som blev etableret i starten af 
60’erne, i et område der førhen var landbrugsland. Mange af virksomhederne i 
Herstedvester Industripark er produktionsvirksomheder med flere store virk-
somheder og adskillige mindre virksomheder. I dag er mange af virksomheder-
ne engrosvirksomheder og servicevirksomheder. 
Samlokaliseringen af mange virksomheder kan have positiv indvirkning på 
virksomhederne, der er leverandører til hinanden. Hver dag passerer ca.10.000 
mennesker deres arbejde i virksomhederne. Miljøet og den erhvervsmæssige 
atmosfære i området, beskrives som god.  
 
Herstedvester Industripark er et industriområde, der befinder sig på grænsen 
mellem by og land. Området er karakteriseret ved sin nærhed til Vestskoven i 
fingerplanens grønne områder, og der findes grønne elementer på området 
bl.a. en park, Fabriksparken og et regnvands-bassin, hvor nærarealet har en 
rekreativ funktion. På trods af disse forbedringer udgør området en barriere for 
befolkningens adgang til de grønne kiler, der findes bag industriområdet og er 
præget af store produktionsbygninger og lagerhaller.  
 
Herstedvester Industripark er et godt eksempel på et traditionelt industriområ-
de, der udnytter beliggenhed i nærhed af grønne områder. Fokuseringen på det 
grønnes betydning er vigtig og kan, hvis den udvikles yderligere få stor betyd-
ning for områdets tiltrækningskraft på nye virksomheder og derved få stor be-
tydning for hele området.  
 

Figur 38: Industriområdet ved Herstedvester 
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Ejby-Islev industriområde 

 
 Fremstillingserhverv og  
      transport- og distributionsvirksomheder 
 Stigende kontorificering 
 God adgang til det overordnede vejnet 

 
Område 2 Ejby-Islev industriområde er fra begyndelsen af 1960’erne. I dag er 
området kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder. Det 
rummer overvejende fremstillingsvirksomheder, særligt inden for byggeri og 
anlæg, samt handelsvirksomhed, der har fordel af den trafikale tilgængelighed.  
I Ejby Industriområde ligger desuden mange transport- og distributionsvirk-
somheder, som udnytter den gode adgang til det overordnede vejnet. I den 
nordlige og østlige del findes erhverv, boliger og kolonihaver tæt på hinanden, 
et problem i forhold til miljøbelastende erhverv. Den vestlige del af området, 
støder op mod Ring 3 og Jyllingevej. 
Antallet af nye initiativer vil gøre området mere grønt er begrænsede. Det 
samme gælder for boligområderne i nærheden.   
 

Figur 39. Industriområdet omkring Ejby-Islev
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Priorparken 
 

 Bygningsarv  
 Afgrænset område (indhegning) 
 God intern infrastruktur 
 Grønne tiltag 

Priorparken, København 

Område 3, Priorparken, er en erhvervspark, beliggende tæt ved Motorringvej 3 
og Roskildevej, i København. Priorparken er opkaldt efter ingeniøren H. P. 
Prior, der i 1891 grundlagde virksomheden Nordisk Elektrisk Ledningstraad- 
og Kabelfabrik i København. Med udgangspunkt i den eksisterende bebyggel-
sesstruktur gennemgår området en omdannelse til et moderne erhvervsområde, 
der vil kunne bidrage til moderne virksomheders behov for identitetsskabende 
rammer og branding. I området findes virksomheder som Post Danmark, Me-
nu og Nilfisk. Samtidig gennemføres en udvikling af den grønne struktur i om-
rådet for at gøre området mere attraktivt for nye virksomheder.  
 
Priorparken har en god infrastruktur med kort afstand til motorvejs-systemet 
og med direkte jenbanespor11. Der er planlagt en ny S-togsstation ved Prior-
parken og en helhedsplan for omdannelse af Priorparken, der ligeledes kom-
mer til at ligge tæt på den nye letbane. Et af principperne for Priorparken er at 
tage udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse, såsom produktionsbygnin-
gernes størrelse, indbyrdes placering, vejstrukturen osv. Således skal f.eks. 
overløbsbassiner bevares med henblik på rekreative kvaliteter. De grønne 
strukturer  medtænkes i planerne, idet de kan fungere som 'åndehuller' for de 
virksomheder, som kommunen håber på at tiltrække.12 
 

Figur 40: Industri udsnit fra Priorparken. Kilde: www.priorparken.dk 
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Eksempler på omdannede  
industriområder  

På baggrund af en internetscreening er der udvalgt et antal eksempler, der på 
forskellig måde repræsenterer en omdannelse af eksisterende industriområder i 
bynære omgivelser.  Bagest i rapporten præsenteres desuden en liste over pro-
jekter, hvor der er foretaget en omdannelse af tidligere industriområder og 
brown fields. 
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Forum-Besos Project  

Barcelona 

 Letbane  
 Omdannet havneområde 
 Mixed-use (Bolig, erhvervsliv, handel, kultur, rekreativ) 

 
Der er tale om et område på 216 ha, hvor fokus har været at omdanne et eksi-
sterende industriområde til et kombineret business- og rekreativt orienteret 
urbant område. Det overordnede mål har været at skabe 14.000 arbejdspladser 
samt 4.900 nye boliger og samtidig tilknytte et bredt udbud af kulturelle og 
rekreative aktiviteter. Barcelona har tidligere været en af middelhavets betydeli-
ge industribyer; specielt var områderne omkring Poblenou og havnen præget af 
industrielle aktiviteter. Byen har mistet sin industrielle betydning, og gennem 
de senere år, har en række urbane fornyelsesprojekter omdannet store områder 
med forladte industrielle komplekser i hjertet af byen. Det omdannende områ-
de præges af nye innovative virksomheder. Forum-Besos projektområdet ligger 
langs en strækning ved den nye letbane, der åbnede i 2004, og som forbinder 
flere af Barcelonas forstadsområder. Udviklingen af en forbedret tilgængelig-
hed har haft stor betydning for omdannelsen af området, som i dag er omdan-
net til et attraktivt område både for erhverv, bolig, kultur med rekreative area-
ler. Parc del Forum, der udgør en del af projektet, fremstår ikke som en park i 
sin klassiske forstand, men mere som et forlystelsesområde. Området dækker 
23 ha og rummer mange forskellige bygninger og pladser, og huser hvert år alt 
fra sportsaktiviteter, til festivaler og konferencer.  
Området er specielt, da det kombinerer vand, grønne- samt bebyggede områ-
der. Samtidig har man i forbindelse med omdannelsen tilstræbt, at bevare en 
række erhverv, som kombinerer forskellige typer tertiære virksomheder13. I 
tilknytning til området er der udviklet nye og store boligområder omkring den 
olympiske havn, der blev bygget som et projekt i forbindelse med de olympiske 
lege i 1992. I den forbindelse blev havnefronten omdannet til en imponerende 
promenade omkranset af nye bygninger. I områder på større afstand fra hav-
nen blev der skabt et rum for nye boliger, der skulle huse de mange deltagere 
og publikum ved legene.  
 

Figur 41. Det omdannede havneområde i Barcelona  
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Canary Wharf  

London 
 
 Letbane 
 Omdannet havneområde 
 Lufthavns nærhed 
 Vidensindustri 

 
Indtil omkring 1980 var Canary Wharf i London et af verdens travleste havne-
områder. Der blev i 1987 bygget en letbane, som tilføjelse til Londons Trans-
portsystem, kaldet DLR (Dockland Light Railway). Banen forbinder området 
med den nye London City Airport, som primært er målrettet mod forretnings-
folk14.  Nærhed til lufthavne er i denne forbindelse af meget stor betydning og 
har været et afgørende element for omdannelsen. Området huser i dag mange 
internationale hovedsæder bl.a. for internationale banker.   
Det er en meget omfattende transformation, som området har gennemgået. 
Det nedslidte Docklands er blevet ændret til et 15 millioner kvadratmeter stort 
kontor-, detail- og fritidsareal. Det fremstår nu som et unikt og attraktivt for-
retnings og shopping distrikt i indre London. Området blev omdannet til et 
bolig og forretningsområde, som danner en modpol til det centrale London. 
Området er karakteriseret ved moderne high rise bygninger af stål og glas, og 
er udover at være et populært forretningsområde også et shopping område 
samt en vigtig turist attraktion, således er området med sine meget særprægede 
og nyskabende bygninger blevet et ikon for London15. 
 
 
 

 
 

 
Figur 42. Fra Canary Wharf i London 
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Eternitten 

Ålborg 
 

 Omdannet fabriksområde 
 Grøn byudvikling og videnindustri  
 Boligområde 

 
Eternitgrunden eller Eternitten findes to kilometer syd for det centrale Ålborg. 
Eternitgrunden har tidligere huset Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, og har tidli-
gere udgjort en større arbejdsplads i lokalområdet. Det gamle fabriksområde er 
nu under omdannelse til en ny grøn bydel. Målet er at omdanne området til en 
ny videnbydel, der udgør en optimal ramme for det moderne liv med dets gli-
dende overgange mellem arbejde, fritid, bolig, indkøb og oplevelser.16 Visionen 
for omdannelsen er at skabe et blandet byområde med en bred vifte af bymæs-
sige anvendelser, og samtidig udnytte områdets centrale beliggenhed og stedets 
særlige identitet som et vigtigt industriområde i byen. Der fokuseres på det 
grønne i området, således at byens grønne forbindelser styrkes. Det er samtidig 
målet, at skabe et rum for kreativitet, eksperimenter og iværksætteri på en så-
dan måde, at erindringen om industrihistorien bevares for eftertiden.  
 

 
Figur 43. Eternitgrunden ved Ålborg  
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Vastra Hamnen 

Malmö 
 

 Omdannet havneområde 
 Mixed-use (bolig, erhverv, rekreativt, udannelse, kultur) 
 Bæredygtig byudvikling 

 
Her er tale om et større projekt for omdannelse af et industri og havneområde 
i Malmö. Projektet blev påbegyndt i 1995 og forventes færdigt i 2013, området 
blev hurtigt populært både som boligområde og som rekreativt område for 
bydelens beboere. I forbindelse med omdannelsen har der været fokus på bæ-
redygtighed og innovation. Området er på omkring 175 ha, og det har været 
målet, at skabe nye boliger til 10.000 indbyggere og samtidig 20.000 arbejds-
pladser/studiepladser. Bag omdannelsesprojektet i det gamle industri- og hav-
neområde, Västra Hamnen i Malmö, ligger bestræbelserne på at styrke Malmø, 
som et attraktivt sted at bo og arbejde. Området er lokaliseret på grænsen mel-
lem midtbyen og havnefronten og tæt på alle transportforbindelser. Västra 
Hamnen omfatter talrige byggeprojekter, hvoraf nogle kan nævnes: boliger, 
universitet og erhverv og dertil kommer Malmös Landmark i form af højhuset 
”Turning Torso”. Den langsigtede udviklingsplan fokuserer på det bæredygtige 
samfund, som tilstræbes igennem forpligtelser omkring kvalitet og bæredygtig-
hed både i forhold  til de fysiske omgivelser og mere menneskelige kvaliteter. 
Västra Hamnen er et eksempel på en økologisk bæredygtig by, hvor der har 
været fokus på miljø, kreativitet, viden, udvikling og økonomisk vækst.17 
 

 
Figur 44. Det omdannede havneområde i Malmø
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Hammarby Sjöstad 
Stockholm 
 

 Omdannet havneområde 
 Mixed-use (bolig, erhverv, rekreativt) 
 Natur nærhed 

 
Omkring Hammarby søen i Stockholm udvikles en ny bydel i et projekt, der er 
påbegyndt i 1995 og forventes færdigt omkring 2017. Området omfatter et 
omkring 180 ha. stort område, hvoraf ca. 30 % er tiltænkt business og kom-
mercielle formål mens andre 30 % afsættes til udviklingen af grønne områder. I 
2009 boede der ca. 17.000 personer i området. Planen er at skabe boliger til det 
stigende antal mennesker der ønsker at bo i den nye bydel. Dette forsøges op-
nået ved at rehabilitere det nedslidte havne- og industriområde og omdanne det 
til en moderne og miljømæssigt bæredygtig bydel. Hammarby Sjöstad er karak-
teriseret ved bynærhed og en intens by atmosfære samt nærhed til vand og 
grønne områder. Når havnebyen er fuldt udviklet, vil der være 11.000 lejlighe-
der til 25 000 indbyggere.18 Området indeholder butikker, caféer og restauran-
ter, hvilket medvirker til at skabe oplevelsen af en levende by, dertil kommer 
udviklingen af grønne områder i form af alléer og parker19.  
 

 

Figur 45. Hammerby Sjöstad i Stockholm 

 
 



 57

Bilag 1. Eksempelsamling for Grusgrave 

 
The Bemmelse Waard 
Rondweg 29-33 
6515 AS Nijmegen 
6660 AE Elst  
Holland 

 Er et stort område langs floden Waard. Der er tale om et sammenhæn-
gende landskab, hvor der har været fokus på naturen.  

http://www.dekkervandekamp.nl/dvdk/bemmelsewaard/36 
 
Døllefjælde-Musse Naturpark 
Sakskøbingvej, St. Musse.  
4880 Nysted 
Danmark  

 Er et lokalt rekreativt område, der er etableret og drives af lokale kræf-
ter. Der afholdes en række aktiviteter i naturparken for de lokale bebo-
ere. 

http://www.doellefjaelde-musse-naturpark.dk/15187484 
 
Eden Project 
Bodelva, St Austell 
Cornwall, PL24 2SG 
UK 

 Dette område kan karakteriseres som en forlystelsespark med fokus på 
natur. Her findes en lang række forlystelser, som f.eks. regnskov, skulp-
turere og en lang række aktiviteter 

http://www.edenproject.com/ 
 
Evergreen Brick Works 
550 Bayview Avenue,  
Toronto, ON  M4W 3X8  
Canada  

 Er et lokalt miljø center. Området var oprindeligt lergrav og teglværk, 
men er nu omdannet til et natur- og besøgscenter, der fokuserer på fol-
keligt engagement I lokalnatur og miljø  

http://ebw.evergreen.ca/about/ 
 
Golfpark Nuolen  
Rütihof 8855 Wangen 
Switch 

 En Golfbane, anlagt i en gammel grusgrav. Golfbanen har fokuseret på 
høj miljø og naturmæssig kvalitet, og den betragtes som en af de smuk-
keste golfbaner. 

http://www.golfenvironment.org/about/news/view/golfpark-nuolen-
becomes-first-swiss-recipient-of-geo-certification 
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Hedeland 
Maglehøjgårdsvej 6 
2640 Hedehusene 
Danmark  

 Et stort rekreativt område, med en lang række aktiviteter, fx golfbane, 
skibakke, amfiteater. Desuden holder flere foreninger til her. Hedeland 
tiltrækker besøgende fra et stort område. 

http://www.hedeland.dk/ 
 
La gravière aux oiseaux de Mably 
4, rue de la Richelandière  
Saint-Etienne 42100 
Frankrig 

 Det overordnede fokus er på natur og biodiversitet, men der er også 
park og haveområder, samt et besøgscenter, hvor gæster kan få oplys-
ninger om områdets dyreliv. 

http://www.frapna-loire.org/sites-naturels/la-graviere-aux-oiseaux-de-
mably.html 
 
Lernort Kiesgrube 
Stiftung Landschaft 
und Kies Aarbord 32 
3628 Uttigen 
Germany 

 En naturområde med fokusering på læring og udannelse. Området har 
specialiseret sig i at modtage skoleklasser, og giver dem undervisning i 
naturen.  

http://www.lernortkiesgrube.ch/index.php 
 
Little Marlow Gravel Pit 
Marlow road 
Marlow SL7 3SA,  
Storbritannien 

 Et naturområde med flere søer og en lang liste af særlige arter. Områ-
det er desuden tæt på urbanområder og kan derfor også fungere som 
bynært rekreativt område. 

http://www.bucksbirdclub.co.uk/LMGP.htm 
 
Lynge-grusgrav 
(Bregnebjerggård Grusgrav) 
Slangerupvej 31 
3540 Lynge 
Danmark  

 Projektet er endnu ikke vedtaget, men der findes projektrapport, med 
mange interessante overvejelser. Ideen er at omdanne grusgraven til et 
lokalt natur- og fritidsområde med miljøcenter.  

http://alleroed.odeum.com/download/endelig_redegoerelse.pdf  
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Lynge Drive-in-bio og put and take-sø 
Nymøllevej 5 
3540 Lynge 
Danmark  

 Der er etableret en drive-in bio med tre skærme i en gammel grusgrav, 
der også huser en put and take sø.   

http://driveinbio.dk/ 
 
Old More 
Old Moor Lane, Wombwell, Barnsley,  
South Yorkshire S73 0YF,  
Storbritannien 

 Her er biodiversiteten helt central. Området er kendt for sit rige dyre 
og planteliv. Området er åbent for offentligheden og henvender sig til 
dyre og plante entusiaster. 

http://www.rspb.org.uk/reserves/guide/d/dearne-oldmoor/directions.aspx 
 
 
Penrith Lakes 
89 - 151 Old Castlereagh Road,  
Castlereagh NSW  
2749 Australia 

 Der graves endnu grus i området, der dækker ca. halvdelen af Sydneys 
forbrug. Store dele af området fungerer som et natur og rekreativt om-
råde for Sydneys befolkning. 

http://www.penrithlakes.com.au/mainsite/site/html/pldc_home.htm 
 
 
Projekt Steengården 
Roskildevej 17 A 
4330 Hvalsø 
Danmark  

 Projektet er under planlægning, men hensigten er, at der skal dannes en 
park til gavn for borgene i Hvalsø. Projektet vil fokusere på fysiske ude 
aktiviteter og lokal kunst.  

http://www.projektstengaarden.dk/ 
 
Skuldelev Grusgrav 
Østbyvej 7 
4050 Skibby 
Danmark  

 Området er et mindre naturområde. Der er etableret en kunstig sø med 
gode fiskemuligheder. Ved søen findes teltopslagningsplads med shel-
ter og bålplads. 

http://www.frederikssund.dk/content/dk/omrader/teknik_miljo/natur/friluf
tsliv/natursevardigheder/skuldelev_grusgravkildeskaret 
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Tørskind grusgrav  
Tørskindvej 98A,  
6040 Egtved 
Danmark  

 Tørskind grusgrav er en del af et større naturområde. Grusgraven er 
omdannet til et rekreativt område med skulpturer lavet af Robert Ja-
cobsen og Jean Clareboudt. 

http://www.kyst-kyststien.dk/foldere/Torskind_05.pdf 
 
Urup Dam 
Urupvej 
5550 Urup 
Danmark  

 Grusgraven er blevet omdannet til et unikt naturområde, der fungerer 
som biotop for mange forskellige arter b. la. orkideer og forskellige 
fuglearter. 

http://www2.blst.dk/publikationer/naturplanforslag/113_UrupDamBra.pdf 
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Bilag 2 Eksempelsamling - Industriområder 

 
Carlsberg 
København V 
Danmark 

 Omdannelse af Carlsbergs gamle område til en ny bydel med boliger, 
erhvervsliv grønne områder og kultur, hvor det bæredygtige og sociale 
liv spiller en afgørende rolle.  

http://www.carlsbergbyen.dk/ 
 
Islandsbrygge 
København S 
Danmark 

 Et centralt område i København, der tidligere har været præget af indu-
stri- og havneaktiviteter. Nu er området omdannet til boligområde, er-
hvervsområde samt rekreativt område. 

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/Parker/Havnepar
ken/Faktahistorie.aspx 
 
Kemira  
Frederecia 

 Midlertidig arealanvendelse på en gammel industrigrund, lokale iværks-
ættere har været med til at bygge området op, så der er mulighed for 
forskellige aktiviteter, spil og leg. 

 
http://www.sla.dk/byrum/fredericiac.htm 
 
Pulsen 
Assens 
Danmark 

 (under anlæg) Et udendørs idræts- og aktivitetsområde på en nedlagt 
industrigrund. På området vil der blive bygget legepladser og  

      sejlsportsmuligheder samt mulighed for kulturelle arrangementer. 
http://www.loa-fonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-
2010/pm-2010/sej-puls-i-doedt-industriomraade 
http://www.project-westergasfabriek.nl/english 
 
Ålborg Havnefront 
Ålborg 
Denmark 

 Projektet der endnu er i gang søger at omdanne det gamle industrielle 
havneområde til er centralt kultur og erhvervsområde i Ålborg. Der 
skabes nogle kulturelle flagskibsprojekter, som skal løfte området.   

http://www.aalborgkommune.dk/Om_kommunen/Byplanlaegning/Havnefro
nt/Aalborg-havnefront/Sider/Aalborg-Havnefront.aspx 
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1 Inspirations folderen 
2 http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/168AEF1C-EE66-4FE9-95D3-
92B5D4452BFD/0/9788772797793.pdf  
3 http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=5191 
4 http://www.oversoeogland.dk/files/foldere/TarupDavinde_folder_web.pdf 
5 http://www.oversoeogland.dk/ 
6http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/groennepartner
skaber/LGP20102015/Nordjylland/VaarstUretetape1.htm  
7 http://www.paxton-pits.org.uk/ 
8http://www.huntingdonshire.gov.uk/Leisure%20and%20Culture/Parks%20and%20Countr
yside/Paxton%20Pits%20Nature%20Reserve/Pages/default.aspx  
 9 http://www.uoguelph.ca/arboretum/ArbOverview/Grounds1.htm  
10 http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/FCF0784F-0A7B-4066-8D9F-
CDC75C7C7C12/122870/NetPDFny.pdf’ 
11 http://www.priorparken.dk/default.aspx?pageId=3 
12http://www.bygningskultur2015.dk/vidensarkiv/emner_i_vidensarkivet/kommune_og_lok
alplanlaegning/gode_eksempler/helhedsplan_for_priorparken_og_vibeholm/ 
13 http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_469/c146_gb.pdf 
14 http://www.canarywharf.co.uk/aboutus/Who-We-Are/Our-History/1987/ 
15 http://www.canarywharf.co.uk/aboutus/Who-We-Are/Company-Overview/ 
16 http://www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/byplanlaegning/byomdannelse-og-
byudvikling/sider/eternitten.aspx 
17 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--
visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen/Om-Vastra-Hamnen.html 
18 http://www.hammarbysjostad.se/ 
19 http://www.stockholm.se/hammarbysjostad 
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