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Kolofon:
FLYVESTATION VÆRLØSE, Helhedsplan er udarbejdet af 

for Furesø 
Kommune. Medarbejdere på projektet har være Eva Sara 
Rasmussen, Dan Hasløv og Benni Byg Ulbrink. Alle kort er 
udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard på grundlag for materiale 
udleveret af Furesø Kommune.  
 

Indhold



Introduktion
Baggrund
Furesø Kommune har ønsket at følge op på masterplanskitsen fra 2007 
med en ny revideret helhedsplan, der i et samlet dokument gør status for 

af området. 
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Masterplanskitsen tog udgangspunkt i en række mål for området.

Furesø Kommune ønsker, at området skal udnyttes af kommunens og 
regionens borgere til natur- og kulturformål, og at der skabes mulighed 
for en vis byudvikling, dvs. erhverv, kultur og boliger i nøje afgrænsede 
områder.

Furesø Kommune ønsker også, at der efterlades spor, der fastholder 
områdets historie. Hæren har været på stedet siden 1910 og Flyvevåbnet 
siden 1934. Startbanen er et monument fra den kolde krig, hvor Flyvesta-
tion Værløse blev det østlige tyngdepunkt i luftforsvaret af Danmark.

Visionen for Kulturstation Værløse blev i Masterplanskitsen fra 2007 for-
muleret således:

Området udvikles til et enestående naturområde, hvor landskabet i øst 
med bakker og søer fra dødishuller og moseområdet i vest forbindes med 
den store, anlagte slette syd for startbanen. Naturområdet skal sikres 
med en plejeplan og gøres tilgængeligt med stianlæg. Perimetervejen kan 
indgå som cykel- og gangsti.

Der skal skabes mulighed for friluftsliv og idræt i naturområderne, og veje 
og startbaner anvendes til mere intensive idrætsaktiviteter.

3. Kultur og idræt
store dobbelthangar i nord kan f.eks. anvendes til museum eller multihal 

for sport og events. Udendørssport kan også tage udgangspunkt i eksiste-
rende bygninger.

Det skal i fremtiden kunne ses, at området har en historie som bondesam-

bevares helt eller delvist som Danmarks mest bynære, store forsvarsan-
læg fra den kolde krig. Bevaringen skal ske med nye former for brug af 
anlæggene.

Sydlejren omdannes til erhverv, kultur og boliger, og underdeles med grøn-
ne kiler der skaber kontakt mellem de omgivende naturområder. Miljøhen-
syn og hensyn til den omkringliggende natur vil indgå som en afgørende 
planparameter ved byggeri og omdannelse af eksisterende bygninger.

Både det kommende fritids- og aktivitetsområde i nord og de mere by-
mæssige områder i Sydlejren skal vejbetjenes på en hensigtsmæssig 
måde. Det skal i den forbindelse sikres, at de tilgrænsende byområder 

Kulturturstation Værløse skal udvikles i samarbejde med blandt
andet: Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, lokale og regionale frilufts- og miljøorganisationer,
idrætsorganisationer og kulturhistoriske foreninger, det nye
regionsråd, nabokommuner og borgerne.

I 2007 udgav Furesø Kommune ”Masterplanskitse for Kulturstation Vær-
løse” som udgangspunkt for den videre planlægning af området.

Her citater fra Masterplanskitsen fra 2007:

”Flyvestation Værløse rømmes i efteråret 2008, hvor de sidste aktiviteter 

Området er på størrelse med Eremitagesletten i Dyrehaven fra Hjortekær-
porten til Øresund, og størstedelen udgøres af et grønt område, der dels 
består af uberørt natur og dels af regulerede plane arealer.

I Regionplan 2005 er hovedparten af området udlagt som forlængelse af 
den grønne Hjortespringkile. Regionplanen indeholder bestemmelser om, 
at den endelige afgrænsning af kilen vil blive fastlagt af Miljøministeren i et 
landsplandirektiv efter indstilling fra en arbejdsgruppe med repræsentanter 
for bl.a. de planlæggende myndigheder.”

”Masterplanskitsen beskriver det overordnede idégrundlag for den 
kommende udvikling af Kulturstation Værløse. 

Masterplanens målsætning er at skabe et enestående natur- og fritidsland-

den videre udvikling af Hjortespringkilen. Masterplanen viser, hvordan de 

infrastruktur – sammen med en række begrænsede nye byggemuligheder 
kan understøtte udviklingen af et unikt område - Kulturstation Værløse.”
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Flyvestationen skal være kendt for arkitektonisk kvalitet, forenings- og 

produktion af viden, ideer og virksomheder.

Furesø Kommune vil derfor prioritere det overbevisende arkitektoniske 
udtryk i en ligeledes arkitektonisk overbevisende strukturplan, hvor der 

anvendelse, samt bebyggelsens miljømæssige og økonomiske bæredyg-
tighed.

At skabe et område, hvor de landskabelige træk giver en særegen karak-
ter og naturkvaliteter (fredskov, mose og vandhuller), de unikke kulturspor 
og nye kultur- og friluftsaktiviteter giver nye, anderledes muligheder for 
oplevelser.

Målet er at skabe et område, som er varieret i sin strukturering af bymæs-
sige og landskabelige kvaliteter, og som markerer sig med bymæssige 
tætheder, markante bygninger og velovervejede overgange mellem bebyg-
gelser, skove og åbne landskaber.

I Sydlejren skabe en bydel, der ved sine virksomheder, bymæssige funk-
tioner, oplevelsesmuligheder og boligsammensætning appellerer til en 
bred befolkningsgruppe. 

For at skabe den rette dynamik i området er det intentionen at skabe rum 
for både natur, kultur-/friluftsliv og erhvervsmiljøer, suppleret med boliger, 
der skal sikre, at området fremstår som et levende og aktivt miljø.

-
ning med 51.600 m2, svarende til 430 nye boliger i Sydlejren. Det skal 
sammenholdes med den omdannelse og udbygning, der allerede gennem 
de sidste 10 år er sket i Nordlejren (Laanshøj). 

Byområderne (Nordlejren og Sydlejren) er relativt små byområder med 
begrænsede fysiske og planmæssige rammer til blandede byformål, her-
under butikker.

Det er derfor helt centralt for udviklingen af en robust og attraktiv identitet 

fysiske rammer og stedets kulturhistorie. 

Konkret ved udvikling af strukturer og aktiviteter med relation til natur, 
landskab, kultur-/foreningsliv og kulturhistorie og bygningsbevaring. 

Opsummering af de centrale pejlemærker for en robust udvikling:

anlæg,
- Bevaring og udvikling af natur og landskab til glæde for dyr og men-

nesker,
- Udvikling af et stærkt nyt kultur- og foreningsliv, erhvervs- og inno-

vativt iværksættermiljø.

Det er målet, at udviklingen af byområderne i Nordlejren og Sydlejren skal 
få det bedste ud af naboskabet til det omgivende landskab, nabobebyggel-

Forhold, der skal tages hensyn til:
- Jonstrup skal styrkes gennem den nye byudvikling fx ved forbedring 

af daginstitutionstilbud m.v.
- Flyvestationen skal udvikles til et levende byområde under hensyn-

tagen til områdets kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

Erhverv
I Sydlejren er der allerede et robust miljø omkring ”Filmstationen”, der er 
den samlende titel og ”fyrtårnet” for de kreative virksomheder, der i dag 

programmer. 

For at opnå et dynamisk by-/erhvervsmiljø skal Sydlejren helst rumme 
både erhvervsarealer, og udadvendte kulturelle og friluftsbetonede aktivite-
ter. Erhvervsmulighederne skal både henvende sig til større, mellemstore 
og små liberale virksomheder. 

Området er i dag først og fremmest præget af de store vidder i området, 
udbygningen og omdannelsen til boliger i Nordlejren og i Sydlejren, de 
fascinerende militære bygninger og de koncentrerede erhvervsaktiviteter i 
Filmbyen. 

arbejdes med, er blandt andet: 

Et centralt friluftsforsamlingshus, ”åbent magasin” for Nationalmuseet, 
grønt aktiveringscenter og naturcenter, to foreningshangarer med ud-

og hangarer til events, ridning, gang- og cykelstier samt lejrplads med 
mulighed for primitiv overnatning. 

Boliger
Størstedelen af områdets boliger er, eller vil blive indrettet som familiebo-

bolig og ikke-støjende erhverv, kunne også rummes i bydelen.

Det er væsentligt, at de nye boliger, der indrettes, bliver både funktionelle 
og smukke og bygger videre på det særlige miljø, som er på Flyvestatio-
nen, både ved at henvende sig ud til de centrale strøg, ved at danne en-
klaver med mulighed for udvikling af nye fællesskaber - og måske at give 
plads til at enkelte boliger kan være helt anderledes end vi er vant til, fx. i 
fysisk udformning, anvendelse eller sammenhæng med omgivelserne. 

Det vil være væsentligt at arbejde med så få nye adskillende hegn og 
-

des i dag.  

-

Det er vitalt for bylivet, at området udvikles med en mangfoldighed af typer 
af virksomheder og også boligtyper, fx fra veletablerede typer til mere 
eksperimenterende, nye kreative virksomheder (og måske også boligty-
pologier) med tilknyttede mindre produktions-/værkstedsfaciliteter, som 
kan drage nytte af rå, uopvarmede lokaler, gerne i tæt sammenhæng med 
kultur- og foreningsaktiviteter. 

Nødvendigheden er ”født” af, at størstedelen af de bevaringsværdige byg-
ninger er krævende at ”føre” op til nutidig standard for kontorfaciliteter.
 
Det er væsentligt, at der i udviklingen og omdannelsen af området foku-
seres på at skabe bæredygtige miljøer, forstået som fysiske enklaver af 
anvendelser, som kan understøtte hinanden, således at gode, enkelt initia-
tiver kan ”gro” og vokse sig større end summen af de enkelte tiltag. 

Konkret bør der i stueetagerne langs Kultur- og Friluftsaksen, og i Film-
stationen arbejdes med at skabe klynger eller kontorfællesskaber, der 
funktionelt og miljømæssigt ”passer sammen” og som sammen kan skabe 
byliv og netværk internt i området: Steder, hvor lokalområdets beboere, 
erhvervsdrivende og besøgende mødes i uformelle sammenhænge.



 

Der er allerede i dag et net af køreveje, stier og ridespor rundt i området. 

Den kørende adgang til Flyvestationen er delt i adgangsveje henholdsvis 
fra nord til Nordlejren og fra syd til Sydlejren. 

Miljøministeriets landsplandirektiv for Flyvestationen fra 2009 indeholder 
en bestemmelse om, at der ikke må etableres en gennemgående vejfor-
bindelse på tværs af den grønne kile gennem ejendommen.  

Flere alternative adgangsmuligheder fra syd undersøges som led i den 
videre planlægning af Sydlejren.   
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Flyvestationen er begavet med en perlerække af kulturspor: 

- Fortidsminder (grave og oldtidsveje)
- Historiske spor (historiske vejforløb)
- Militærhistoriske spor (bygninger, rulle-/landingsbaner og jordanlæg)
- Bevaringsværdige bygninger (karakteristiske bygninger)
- Særlige bygninger (bygninger og steder med en særlig historie)

-

ikke uden forhåndskendskab kan erkendes, når man går rundt på stedet. 

Flyvestationens mange typer anlæg er i vid udstrækning bevaret, fx. byg-
ninger, startbaner, rullebaner, standpladser, hangarer, værksteder, shel-
ters, kanonstillinger, jordanlæg og specielle tekniske installationer.  

-
-

tionen udvikledes fra en stor landmilitær ’lejr’ til Danmarks første militære 

-

-

den kolde krig hvor Værløse blev luftvåbnets forpost mod truslen fra øst, 
-

motorernes infernalske støj kan skabes med fantasiens hjælp i nutidens 
fredelige landskab. 

mennesker samlet i stort antal, fester, jagt, mad osv. har der også været 

med anvendelse af de eksisterende faciliteter og tilføjelser af nye som fx. 
de zig-zag formede løbegrave. 

-
verskjul, kanonstillinger mv, men der er også mange bygninger og anlæg, 
hvor en egentlig bevaring og sikring er nødvendig. 

En særlig arkitektonisk udfordring vil være at understøtte de mange karak-
teristiske og bevaringsværdige bygningers fortælleværdi - så de ikke blot 
sikres som volumener, men at deres fremtidige anvendelser og samspil 
med udearealerne understøtter den store kulturhistoriske fortælling om 

-

baltiske stater.

Flyvestationens mange ændringer af det oprindelige landskab har nogle 
steder transformeret eller fjernet tidligere tiders kulturspor, men meget er 
bevaret og har også store værdier. Tidligere landbrugsejendomme fortæl-
ler om de små landbrug der prægede området i 30’erne. Ældre vejforløb, 

formidles.
 

Oplev%20Flyvestation%20V%C3%A6rl%C3%B8se.pdf
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Flyvestationens naturværdier er i den vestlige udkant præget af vådom-
råder, som har ligget stort set urørt i den periode, hvor militæret har brugt 
området. 

-
kring Sydlejren:

- Vådområder og mose
- Fredskov 
- Overdrev
- Levesteder for padder og andre vandlevende dyr
- Snoge og ormearter
- Flagermusearter 
- Storkereder

-
drevsområder.

Naturprojekter

Bringe Mose er omdannet til en stor kreaturfold med fokus på naturpleje 
og bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af kreaturerne. Der er klaplåger til 
offentlig adgang. En mindre del er hegnet af til en fårefold uden offentlig 
adgang på grund af forurening.

Fårefold syd for skrænten op til Laanshøj.

Skrænterne mod Laanshøj i vest er hegnet og afgræsses med får med 
henblik på naturpleje. Der er offentlig adgang via stenter.

Foreningen storkene.dk har efter aftale med Naturstyrelsen opsat 3 storke-
reder ved indhegning ved Brændstofdepot Nord. Naturstyrelsen bidraget 
med materialer.
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I Furesø Kommune arbejdes med, hvordan udviklingen af Flyvestationen 
kan understøttes som et regionalt fritids-, kultur- og naturområde.

Konkret arbejdes med at forbedre tilgængeligheden til området (veje, stier, 

kendskabet til Flyvestationen som en event-lokalitet og arbejde på at 
tiltrække arrangementer og bidrage med praktisk bistand mv. 

De igangværende aktiviteter og ideer til aktiviteter kan deles i:
- Indendørs aktiviteter
- Udendørs aktiviteter

Nedenfor gennemgås en række idéer og aktiviteter der arbejdes med.

Indendørs aktiviteter 
Hangar 72: Naturstyrelsen arbejder på, at Hangar 72 omdannes til et 
friluftsforsamlingshus for både organiserede, faste brugere, selvorganise-
rede brugere og besøgende i området. 

Det store rum i Hangaren vil kunne fungere som et udendørsrum og vil 
kunne bruges til arrangementer, formidling, udstillinger, skolebesøg mv. 
Sidelokalerne kan måske bruges som klublokaler og opbevaring af udstyr. 

Projektet er afgørende for, at de store arealer omkring landingsbanen kan 
komme til at fungere som et regionalt friluftsområde. 

Der skal være et sted, hvor både skovtursgæster og sportsudøvere kan få 
adgang til vand, toiletter, køkken/cafe mv.

Hangar 46: Den ene del af hangaren indrettes  som ”åbent magasin” 
for Nationalmuseets større, militære genstande. Der bliver adgang 
til hangaren for publikum i weekenden i sommerhalvåret, samt påske og 
efterårsferie. 

Bygning 77: Bygningen er taget i brug af Furesø Kommune til grøn akti-
vering og naturpleje, og af Hjortøgaard-gruppen som naturcenter. 

Hjortøgaard-gruppen har visioner om etablering af et større naturcenter i 
området.

Filmstationen: En del af bygningerne i Filmstationsområdet kan på kom-
-

ninger, udstillinger, koncerter, foredrag, messer, seminarer, konferencer 
mv. – og til uddannelsesformål.  

I to hangarer i Sydlejren er der idéer til aktiviteter omkring sportsaktiviteter 

Hangar 1: -

Hangar 2: En række foreninger er gået sammen om projekt “Hangaren”, 
hvis mål er at få en (uopvarmet) hangar indrettet til petanque, rulleski/skøj-

og udstyrsopbevaring samt café / køkken, primært til brug om vinteren. 
Om sommeren kan der også være teater, musik mv. 

Jægerhytten: Furesø Jagtforening har opfordret Furesø Kommune til at 
overtage bygningen og hjælpe med til, at den bliver til rådighed for forenin-
gerne. 

Spejderne har også vist interesse for bygningen ifm. Naturstyrelsens 
idéstorm. Naturstyrelsen vil gå i dialog med spejderne og jægerne om evt. 
leje af bygning og omgivelser under den forudsætning, at foreningerne 
selv skal stå for istandsættelse og drift. Alternativt vil man formentlig rive 
bygningen ned, da Naturstyrelsen ikke selv kan bruge den.

Tårnet og Svinestalden: Kommunens rådgivende udvalg for Flyvestatio-
nen har anbefalet, at området omkring Tårnet og Svinestalden udnyttes 
til formål af almen interesse: Kultur, uddannelse, rekreative formål eller 
lignende.

Udendørs aktiviteter
Forpladsen til Hangar 46 kan bruges til events. Nationalmuseet vil 
gerne låne forpladsen ud – og/eller selv arrangere forskellige former for 
events på den store forplads foran Hangar 46.

Filmstationen som sted for events. Filmstationen kan levere lokaler, 
arealer, udstyr og forplejning mv. til mange forskellige former for events. 
Har ansat en event-ansvarlig.  

Landingsbanen og rullebanerne som sted for sportsaktiviteter. Natur-
styrelsen udlåner/udlejer allerede området til eksempelvis cykelløb, løb, 
triatlon, rulleskøjteløb mv.

Naturstyrelsen planlægger, at der på (en del af) landingsbanen og rulleba-

nerne udpeges befæstede arealer, som forbedres / holdes ved lige, så de 
er gode at køre på for de mere sportsprægede cyklister mv.

Foreningshangarer som eventsteder. Hvis der kommer en eller to 
foreningshangarer vil de også kunne anvendes til events. DM i petanque, 
teaterforestillinger, koncerter m.v.  

Perimetervejen som gang- og cykelsti. Et sammenhængende stiforløb 
rundt på Flyvestationen for gående og almindelige cyklister, bl.a. på Peri-
metervejen. 

En del af Sletten som rideområde. Naturstyrelsen er positiv
overfor,  at der evt. kan udlægges områder til ridebaner og –faciliteter på
nærmere vilkår, hvilket bl.a. vil indebære betaling for leje af arealerne.

Ridespor i hele området. I samarbejde med hesterytterne åbnes et ride-
-

ejendom i sydvest og Knardrup). Der er tale om et ridespor, som primært 
løber parallelt med Perimetervejen. Åbnes antagelig medio 2015. 

Hundeluftningsområder. Indretning af to indhegnede ”hundeskove” tæt 
ved større offentlige parkeringspladser, hvor hunde kan være uden snor.

 Naturstyrelsen er i dialog med 
-

verne.

Det overvejes om “Landingsbaner” på græssletten kan bruges til 

Haven ved Fuglebækgård kan bruges til lejrplads, bålpladser og pri-
mitiv overnatning. Naturstyrelsen peger på, at haven ved Fuglebækgård 
kan være velegnet som et område til primitiv campering / lejrplads.
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Flyvestationens særlige bygninger og anlæg:
- Særlige identitetsgivende bygninger og anlæg,
- Militære og kulturhistoriske bygninger og anlæg i øvrigt,

Hver enkelt bygningstype har sine særlige karaktertræk, materialer, mu-
ligheder og udfordringer i forhold til fremtidig brug og vedligeholdelse. De 
bevaringsværdige bygninger på Flyvestationen er udpeget i kommunepla-
nen. 

Som tidligere nævnt vil der sandsynligvis være udfordringer i forhold til 
bevaring af bevaringsværdige og særlige bygninger og anlæg, da en stor 
del af bygningerne og anlæggene er:
- teknisk utidssvarende, 
- skal ændre funktion og 
- har en militær bygningsæstetik.   

I forhold til det videre arbejde med området er det afgørende væsentligt, 
ud over en udpegning af bevaringsværdige bygninger og anlæg, at udvikle 
en metodik i forhold til vurdering af forslag til omdannelse af de enkelte 
anlæg og deres sammenhæng med overordnede identitetsgivende struk-
turer. 

Nedenstående almindelige anvendte strategier i forhold til bevaring:
1. Bevaring,
2. Addition (delvis transformation)
3. Transformation

Nærmere beskrivelse af indholdet i bevaringsstrategierne:
Bevaring vil oftest betyde en bevaring af de oprindelige materialer, 
farver, håndværksmæssige teknikker og til en vis grad ruminddelinger 
m.v.
Addition vil kunne være fx en delvis nedrivning og/eller erstatning af 

en mindre bygningsdel med en bygningsdel i samme proportioner 
(højde, bredde, længde), men i visse tilfælde i nye evt. tydeligt ander-
ledes materialer. 
Tranformation, her vil der oftest kun være tale om en direkte bevaring 
af en mindre bygningsdel, oftest særligt identitetsgivende elementer, 
og en nybygning i nye materialer og håndværkmæssige teknikker, 
men med samme proportioner af det samlede anlæg.

Der bør i forbindelse med den videre udvikling af bebyggelsesområderne 
i Nord- og især Sydlejren skabes et overblik over de enkelte eksisterende 
bygningstyper og deres muligheder og begrænsninger (teknisk, funktionelt 
og æstetisk) med henblik på at give vejledende retningslinjer for graden af 
deres bevaring (bevaring, addition, transformation).

I øvrigt henvises til Furesø Kommunes Arkitektur- og Byrumsstrategi 
(forslag udarbejdet i 1. halvår af 2015), hvor principperne for kommunens 
bevaringsstrategier er beskrevet. Her uddrag:

”For at sikre kulturarven skal:
-

ger udpeges og beskyttes,
-

ristiske materialer ved ombygning og renovering af ældre, karakter-
givende, bevaringsværdig eller fredet bebyggelse,

grad tage hensyn til de kulturhistoriske værdier og strukturer.”

Området er stærkt præget af et system af tunneldale dannet af store smel-
-

drag i landskabet, mest karakteristisk ved skrænten fra den åbne slette op 
mod Nordlejren. 

Områderne i periferien af Flyvestationen har gennem den militære an-
vendelse af området levet et relativt upåagtet liv, som en slags bufferzone 

I disse områder har udviklet sig en natur med mange forskellige naturtyper 
og levesteder for planter og dyr, for eksempel padder. 

I dag er allerede et projekt i gang omkring delvis frilægning af Tibberup Å 

I det videre udviklingsarbejde vil det i forhold til naturværdierne være afgø-
rende at arbejde med:
1. Bevaring og udvikling af nuværende kerneområder for natur med 

henblik på at forbedre naturværdierne,
2. ”Naturudviklingsområder”, hvor ny natur søges udviklet og under-

støttet,
3. Friluftsområder med en ekstensivt rekreativ anvendelse, som giver 

mulighed for udvikling af visse typer af dyre- og planteliv.

De centrale dele af Flyvestationen er de mest kultiverede landskaber, hvor 
der er tydelige spor af terrænregulering og intensiv pleje ved og omkring 
startbanen og ud til den omgivende militære bebyggelsesfront. 

Det er i de centrale åbne landskaber, at der er givet mulighed for ikke-
støjende erhvervs-, kultur- og friluftsaktiviteter.  

Mulighederne for aktiviteter deler sig i tre kategorier:
- I bygninger,
- I nicher i landskabet eventuelt i sammenhæng med bygningsanlæg,
- På den åbne slette.
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Der er grundlæggende tre typer af ”udendørs mødesteder”:
- Aktiviteter for få,
- Destinationer, herunder særligt promenader og strøg,
- Attraktioner (for mange).

Nærmere beskrivelse af mødesteder:
1. Aktiviteter for få kan fx være borde, bænke, bålpladser mv., der 

fungerer som væresteder, hvor personer mødes og plejer allerede 
etablerede kontakter.

2. Destinationer kan være legepladser, boldbaner, udekøkkener mv., 
som er mødesteder, hvor mennesker knytter bånd til ubekendte 
relationer og naboers naboer.

3. Attraktioner er afgrænsede større samlingssteder og events, fx par-
ker, pladser og idrætsanlæg, som faciliterer organiserede aktiviteter, 
hvor interessefællesskaber etableres på tværs af magthierarkier og 
kulturelle forskelle.

- Nærhed – kort afstand mellem der hvor folk bor, og opholder sig 
(max afstand 300 m til nærmeste ”sted”).

- Adgang – let adgang til områderne, fysisk såvel som socialt, dvs. 
det er trygt at være der.

- Kvalitet – det vil sige at ”stederne” skal indeholde de kvaliteter, bru-
geren efterspørger.

-  Kontakt til de sammenhængende promenader/strøg.

Det er væsentligt i det videre udviklingsarbejde med arbejde med at skabe 
”steder” med den rette afstand, interval og indretning i forhold til både ud-
vikling af et ”daglig liv” i området og at skabe grobund for særlige begiven-
heder, som kan løfte Flyvestationen til en regional attraktion. 

Der vil med fordel kunne udvikles en ”positiv” liste over virksomhedstyper, 
størrelser m.v., som gerne ses indpasset og tiltrukket til Flyvestationen.

I den videre omdannelse af Flyvestationen med ny bebyggelse er det vig-
tigt at arbejde med kvalitetsudvikling af det samlede miljø, i forhold til:

1. God funktionel sammenhæng mellem eksisterende og nye bygnin-
ger og anlæg (enklaver af nye ”kulturmiljøer”),

2. Løbende teknisk kvalitetsforbedring af standen af bygninger og an-
læg med respekt for deres individuelle kvaliteter (se også retnings-
linjer for bygnings- og anlægsbevaring),

3. Nybyggeri med bygninger og anlæg der giver et kvalitetsløft til den 
samlede oplevelse af Flyvestationen som et levende kulturmiljø,

4.  Sørge for at omdannelsen/nybyggeriet understøtter de centrale 
aktivitetsstrøg.

Med andre ord er det vitalt, at der kun bygges nyt, som vurderes at give 
et værdifuldt tilskud til det samlede kulturmiljø. Men hvordan gribes den 
opgave an? 

der karakteristiske bygninger og anlæg, som skal står klart frem i det frem-
tidige byggede miljø? Og hvor er der bygninger og anlæg som enten ikke i 
sig selv er særligt spændende, eller som godt kan klare et tydeligt modspil 
fra ny bebyggelse? 
Der bør laves en analyse af, hvor ny arkitektur i forhold til den eksisteren-
de bebyggelse skal være:  
1. Underordnet 
2. Ligeværdig
3. Kontrasterende

Den analyse vil kunne danne grundlag for den løbende vurdering og 
sagsbehandling af planer for Sydlejren og enkeltstående projekter på hele 
Flyvestationen. 

I øvrigt henvises til Furesø Kommunes Arkitektur- og Byrumsstrategi 
(forslag udarbejdet i 1. halvår af 2015), hvor principperne for kommunens 
bevaringsstrategier er beskrevet. Her uddrag: 

Identitet, kvalitet og funktion
Furesø Kommune har formuleret tre overordnede mål for bebyggelser og 
byrum, som altid skal vægtes højt. Både når det gælder det enkelte hus, 
kvarteret og de samlede byområder, skal bebyggelser og byrum have:

Desuden er der formuleret syv gennemgående principper for arkitektur og 
byrum:




