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Udbud af byggegrund Gl. Klausdalsbrovej 416 og 424  Dato: 31.10.2022  

Beskrivelse  

  
Baggrund  

Baggrund og områdebeskrivelse i nærværende udbud omfatter grundstykkerne på Gl. Klausdalsbrovej 416 
og Gl. Klausdalsbrovej 424 i Herlev, Matr.nr. 3a og 3z Hjortespring med et grundareal på 10.579 m2.  

  
Byggemulighed  

Der kan opføres en tæt/lav bebyggelse på op til 2.740 m2 i det samlede område. Bebyggelsen kan opføres i 2 
plan. Det svarer til en samlet bebyggelsesprocent på 26%. Projektet udarbejdes med henblik på at opføre 10 

mindre boliger på 65 m2, samt 19 klyngehuse på 110 m2.  

  
Områdebeskrivelse  

Ejendommen ligger i Hjortespring ved siden af Gammelgård Museum mellem Gammel Klausdalsbrovej og 
Klausdalsbrovej. Ejendommene er ikke bebygget, men der ligger en §3 beskyttet sø og med vildt voksende 

græsser omkring. Området bliver slået et par gange om året ellers fremstår det tilgroet og vildt med enkelte 
trædestier. Området bliver brugt til hundeluftning og gåture. 

  

Naboejendommen Gammelgaard Museum ligger med en skovlignende grænse op imod området, hvis udtryk 

søges forlænget videre ud i de to byggegrunde. Området ligger tæt på indkøbsmuligheder, skole, rådhus og 
med ugeneret adgang til de store grønne områder i og omkring Smør/Fedtmosen, samt Hjortespring Badet, 

Squashhallerne, Paddelbanerne og HI Fitness.  

Der kører flere busser og man kan derved komme til stationen og den nye letbane relativt nemt.  

Visioner for området  

Byggegrundene skal bebygges i tråd med Herlev Kommunes Planstrategi for 2019 og Herlev Kommunes visi-
oner for udvikling af byen. Ejendommene skal sikres høj arkitektonisk kvalitet, med attraktive udearealer 

hvor der er fokus på disponering og planlægning af friarealer. Bebyggelsen skal have et parklignende udtryk. 
Derfor skal ejendommene falde naturligt ind i omgivelserne og de skal opføres af klimavenlige materialer 
med græs på tagene. Græsset på tagene og regnvandsanlæg, vil yderligere sørge for en kraftig reduktion af 

den mængde regnvand som udledes.  

  

Visionen er at området bliver et grønt boligområde, hvor boligerne er opført i respekt for naturen.   

Attraktive byrum  

På Gl. Klausdalsbrovej 424 ligger en §3 beskyttet sø, som skal respekteres og i videst mulige omfang gøres 

tilgængelig for offentligheden. Der skal være plads til at man kan nyde udsigten, og stier og beplantning skal 
fremme biodiversiteten i området. Skoven ind mod Gammelgård tænkes som legeområde og rundt omkring 

i bebyggelsen opføres nicher med mulighed for ophold og leg.  
 



  

 

I kommuneplan 2013 – 25 er Gammel Klausdalbrovej udpeget som et prioriteret byrum ud for matr. Nr. 3a 
og 3z. Hvilket for projektet betyder at området omkring stien og adgangsvejen skal udformes som et byrum, 

der gør området attraktivt at opholde sig i og danner en overgang indtil det nye boligområde. 
  

 Centrale mødesteder  

Der skal være små oaser hvor man har mulighed for at nyde naturen, og stierne skal forlænges så der skabes 
en god forbindelse til de omkringliggende områder.  

  

Bæredygtighed  

Det er væsentligt at, der stilles store krav til bæredygtighed, samt levetid på de materialer som ejendom-
mene skal opføres af. Under hensyn til levetiden ønskes ejendommene opført i træ, de steder hvor det ikke 
udsættes for vejr og vind, samt klimavenlige materialer med høj levetid.  

  

Der skal arbejdes med genanvendelse af regnvand.  
  

Herlev Kommunes Klimahandleplan er politisk vedtaget i januar 2023. I medfør af Klimahandleplanen skal 
projektet etableres med en bæredygtighedscertificering, svarende til den frivillige bæredygtighedsklasse. 
Projektet skal desuden etableres med en biofaktor i udearealer i tilknytning til boliger i henhold til Grøn 
Norm 2.0 med en biofaktor på minimum 0,5. Grøn Norm 2.0 er til orientering et praktisk måleværktøj til at 

sikre eller fastholde mængden af bynatur.  

 

Forbindelser  

Det grønne udtryk skal videreføres og man skal kunne færdes fra foreningshuset, til cykelstien og videre 
rundt om søen hvor der skal være mulighed for bevægelse, leg og ikke mindst opholdssteder som er behage-

lige at være i.  

  

Ankomstforhold  

Tilkørsel til ejendommene skal ske fra Gl. Klausdalsbrovej via 2 overkørsler til henholdsvis matr. Nr. 3a og 3z.  

  

Parkering  

Parkeringspladser skal begrønnes, med mulighed for lokal afledning af regnvand, gennem sten med mulig-

hed for nedsivning. Der skal skabes en form for afskærmning mellem Gammel Klausdalsbrovej og parkerings-
pladserne. Dette kan gøres ved tæt beplantning så som buske eller vinterbestandige græsser eller lignende, 

men en højde, der gør, at bilerne er skjult for forbipasserende på Gammel Klausdalsbrovej.  
  

Regnvandshåndtering  

Der etableres græs på tagene og dermed vil ca. 30% af vandet blive tilbageholdt og det resterende regnvand 

vil blive håndteret i regnvandsanlæg.  
  

Arkitektur  

Det nye byggeri ligger tæt op af den grønne Hjortespring kile. Der arbejdes med en tæt-lav bebyggelse, 

som underordner sig naturen og dermed bringer naturen tæt på boligerne med grønne rum mellem hu-
sene. Der skal arbejdes med genanvendelse af regnvand, grønne tage og bæredygtige byggemetoder. 
Bebyggelsen orienteres mod den eksisterende sø, hvor der etableres stiforløb med små nicher med mu-
lighed for ophold og leg.  



  

 

  

Husene bliver bygget i en enkel arkitektur i primært tegl og træ.  

 
Det grønne byggeri  

Grundene ligger i et grønt område som danner et grønt træk mellem øst og vest. Det grønne føres med ind i 
de fremtidige ambitioner for stedet og fremmes på følgende måde:  

  

• Ejendommene søges opført i 2 plan med små haver, for at minimere arealaftrykket og maksimere 

grønne rum mellem husene, det optimerer yderligere sol- og vindforhold.  

• Beplantning og en grøn vold danner skærm mod vej og giver udsigt til himmel og grønt.  
• De grønne tage viderefører det grønne udtryk og vil bl.a. reducere behovet for afledning af regn-

vand.  

• Projektet øger biodiversiteten igennem beplantning og bevaring af træer   
• Orientering imod en fælles, grøn midte (søen og skoven)  
• Bløde overgange mellem privat og fællesarealer  

• Stiforløb og siddepladser der inviterer til ophold  
  

Beskyttede arter 
Projektet skal tage hensyn til naturen på grundene. Herunder skal der tages hensyn til de særligt beskyttede 
bilag IV-arter, hvis disse arter konstateres. Arterne kan være padderne, spidssnudet frø og stor vandsalaman-
der, som er konstateret i nogle andre vandhuller i området, samt flagermus, der også findes i området. Hen-
synet vil omfatte, at den økologiske funktionalitet for arterne skal sikres opretholdt. Det kan ske ved, at pad-
derne sikres nødvendig plads og spredningsmuligheder i og omkring søen, så bestanden kan opretholdes. 
Desuden bevares større træer for flagermus. 
  


