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FLYVESTATIONEN MELLEM HISTORIE OG 
MODERNE (BY)LIV
I den sydvestlige del af Furesø Kommune ligger den tidligere 
Flyvestation Værløse. Et kæmpe område på mere end 500 
hektar, der emmer af historie og indbyder til oplevelser i 
storslået natur.

Fantasien og drømmene tager uvilkårligt på himmelflugt, 
når man sætter fod på Flyvestationen. Himmelhvælvet, 
vidderne og landskabets unikke karakter og Flyvestationens 
særlige kulturhistorie giver plads til at tænke stort. Området 
kan også kaldes ”Drømmestationen”, da fantasien og 
drømmene uvilkårligt bliver sluppet løs på stedet.  

Furesø Kommune ønsker, at Flyvestationen bliver et nyt 
sted, man besøger, når man vil opleve naturen og have 
mulighed for at gøre det på en aktiv måde.  Vi ønsker at 
fokusere på det, som har en kerne af noget anderledes og 
spændende, som bygger på de eksisterende anlæg, udvikler 
dem og bringer dem ind i fremtiden på en måde, der bidrager 
til, at man der kan opleve glæde, velvære, rekreative 
oplevelser, men også udfordringer, sport og konkurrencer. 

Flyvestationen er drømmen om et unikt sted med 
mangfoldige muligheder for naturelskere, aktive 
sportsudøvere og for dem med hang til kulturen. 



FLYVESTATIONEN I LOKALOMRÅDET

På Flyvestationen kommer to nye bydele til med i alt næsten 
900 boliger - Laanshøj i den tidligere Nordlejr og Sydlejren. 
Området udgør et stort og markant rekreativt område i 
Furesø Kommune, og Filmstationen, en af Nordens største 
produktionsselskaber inden for film og TV, udvikler sig i 
disse år i de tidligere militære bygninger i Sydlejren.

En hjørnesten i udviklingen af Flyvestationen er den 
infrastrukturelle sammenhæng mellem nord og syd samt 
mellem Flyvestationen og resten af regionen. Det drejer sig 
både om at kunne komme til og fra Flyvestationen, men 
også om at sikre, at brugerne kan komme rundt i området.

Stierne inden for Flyvestationens grænser skal derfor 
fungere som både transportveje og rekreative faciliteter og 
skal bidrage til at skabe funktionsmæssig såvel som visuel 
sammenhæng mellem nord og syd på Flyvestationen og 
mellem Flyvestationen og resten af verden.

Alle forbindelsesveje, landingsbanen og rullearealerne 
eksisterer allerede, men signaturerne viser, hvordan 
forbedringer i eksisterende belægninger kunne planlægges 
for at understøtte adgangen til området, færdsel i området 
og især den rekreative anvendelse. 

Kombineret cykel- og rekreativ sti 5m, ny belægning

Kombineret cykel- og rekreativ sti 3m, ny belægning

Kombineret cykel- og rekreativ sti 3m, eksisterende belægning 

Sti 3m, samlet fast belægning

Loopet på landingsbanen 10m, ny belægning

 mod Måløv station 

 mod Kildedal og 
 Måløv station 

 mod Ballerupvej og 
 supercykelstien Værløseruten 

 mod 
 Værløse 
 station 

 mod Kirke Værløsevej 

 HANGAR 46 

 HANGAR 72 

 FILMSTATIONEN

 DET GRØNNE STØTTEPUNKT 

 LAANSHØJ / NORDLEJREN 

 SYDLEJREN 

 SLETTEN 
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Af luftfotovisualiseringen fremgår forskelligheden 
i de enkelte boligenklavers arkitektur og udtryk.

I delområde II kan bebyggelsen fremstå 
med facader i gul eller grå puds.

PLAN FOR
LAANSHØJ

 MÅL FOR OMRÅDET

Furesø Byråd har i mange år arbejdet for at fær-
diggøre Laanshøj som en sammenhængende 
bydel. Kommuneplanen for udbygning af områ-
det har været på plads i mere end 10 år. Lokalplan 
nr. 122 skal sikre, at visionerne kan realiseres. 

Målet er at skabe nye velfungerende boligom-
råder i grønne omgivelser med plads til både 
nye børnefamilier og seniorer i overensstem-
melse med Furesø Kommunes arkitektur- og 
byrumsstrategi. I forbindelse med udbygningen 
vil der ske en forbedring af trafikafviklingen på 
Kirke Værløsevej, og trafiksikkerheden på Lejrvej 
og Sandet vil blive forbedret til glæde for både 
bilister og cyklister. 

Både de nuværende og de kommende beboere i 
Laanshøj vil få glæde af nye fællesfaciliteter og et 
fælleshus for hele området. Naturen vil blive sikret 
gennem bevarelse af træer, alléer, en økologisk 
forbindelse i øst og syd samt let adgang til de 
store naturområder på Flyvestationen, Hjortøgård 
og Præstemosen. Efter den planlagte udbygning 
vil Laanshøj med en bebyggelsesprocent på 14 
fortsat være et af de mindst bebyggede og mest 
grønne boligområder i Furesø.

 VISION FOR
 BEBYGGELSEN

Aftaleparterne lægger stor vægt på en høj kvalitet 
ved det fremtidige byggeri. De nye boligområder 
skal ikke være en kopi af det eksisterende byg-
geri, men have sin egen karakter og understrege 
kvaliteten i den eksisterende bebyggelse.

Aftaleparterne lægger vægt på:

• at der bliver tale om boligområder, der op-
føres med respekt for det eksisterende kaserne-
byggeri med hensyn til omfang, udformning og 
placering.

• at alle projekter lever op til byrådets høje 
krav til arkitektonisk kvalitet i vore bydele. Målet 
er, at den nuværende kasernebebyggelse fortsat 
fremstår unik og afgrænset, mens det nye byg-
geri får sin egen identitet i et gennemtænkt sam-
spil med den oprindelige bebyggelse og med 
særlige hensyn til naturen i området.

• at boligbebyggelserne skal drøftes med 
kommunen inden beslutning og opførelse for at 
sikre, at ambitionerne om arkitektonisk kvalitet 
føres ud i livet. 

• at anordninger til solenergi og regnvands-
opsamling skal udformes, så de ikke virker ge-
nerende for naboer og genboer og i overens-
stemmelse med lokalplan nr. 122.

• at de nye boliger syd for Laanshøj Allé i 
delområde III og IV placeres, så der bevares et 
godt ud- og indkig fra og til Flyvestationen.

• at der i delområde II foran det eksisterende 
kaserne sikres en let bebyggelse med gode ud- 
og indkigsmuligheder.

 NATURVÆRDIER
 OG BEBYGGELSE

Naturen og landskabet er sammen med Nord-
lejrens karakteristiske bygningsmiljø de største 
attraktioner i Laanshøj. Områdets bebyggelse er 
udlagt, så der tages mest muligt hensyn til na-
turen og oplevelsen af denne. Således er bebyg-
gelsesplanen blevet udarbejdet under hensynta-
gen til, at den økologiske forbindelse som udlagt 
i kommuneplanen berøres mindst muligt.

Bebyggelsen er syd for Laanshøj Allé udlagt i 
nordsydvendte rækker, så der skabes grønne 
strøg mellem bebyggelserne. De grønne strøg har 
alle forbindelse til det store naturområde omkring 
den tidligere flyvestations start- og landingsbane 
syd for området. Alle boliger har dermed direkte 
adgang til det store naturområde. Afstanden 
mellem boliger og naturområdet minimeres ved, 
at der herimellem kun er en terrasse.

Den nordsydvendte orientering af boligbebyg-
gelsen syd for Laanshøj Allé medfører en forbedret 
håndtering af regnvand, idet terrænet falder mod 
syd. Overfladevand vil således løbe mellem bo-
ligerne. Bebyggelsen orienteres ligeledes mod 
hinanden, hvilket er med til at minimere vejarealet 
og skabe sociale rum mellem husene. Områdets 
rækkehuse vil således have facade både mod 
naturen og mod fælles vej- og opholdsareal.

I det vestlige delområde II, som ligger op ad 
parcelhusene på Søndre Allé og Lejrvej, opføres 
boligerne som dobbelthuse placeret frit i land-
skabet. Områdets boliger vil således blive eta-
bleret med nær tilknytning til naturen. Dobbelt-
husene omkranses af ovale haver, som ligger 
med en indbyrdes afstand, der giver mulighed 
for at færdes frit gennem området.
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Delområde II

 NYE BOLIGENKLAVER

Laanshøj udvides med en række nye boligenkla-
ver med hver sin identitet. Lokalplanen inddeler 
området i en række delområder med hver sine be-
byggelsesregulerende bestemmelser. Lokalpla-
nen sikrer på denne måde, at bebyggelse inden 
for delområderne og dermed boligenklaverne vil 
fremstå ens med hensyn til etageantal, tagform 
og materialer.

De selvstændig boligenklaver, der hver især 
adskiller sig fra hinanden og den oprindelige 
Nordlejr, er sammen med naturværdiernes bev-
aring og integration i boligområdet det bæren-
de koncept for såvel bebyggelsesplanen som 
lokalplanen.

Diagrammet til herunder viser de forskellige bolig-
enklavers grundform og udtryk.

 GYMNASTIKHUSET

Gymnastikhuset ligger i lokalplanens delområde 
I. Som en del af Nordlejrens karakteristiske, be-
varingsværdige kulturmiljø er Gymnastikhuset 
omfattet af særbestemmelser, der skal sikre byg-
ningens bevaring og arkitektoniske udtryk.

I Gymnastikhuset kan der indrettes op til fem lej-
ligheder. Originale bygningsdetaljer som gesims 
og frontispice skal bevares, og bygningen skal 
fremstå med gule pudsede facader i overens-
stemmelse med den øvrige kasernebebyggelse.

 LOKALPLAN NR. 122

MODERNE BÆREDYGTIGE BYDELE I PAGT MED NATUREN OG HISTORIEN
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hinanden, hvilket er med til at minimere vejarealet 
og skabe sociale rum mellem husene. Områdets 
rækkehuse vil således have facade både mod 
naturen og mod fælles vej- og opholdsareal.

I det vestlige delområde II, som ligger op ad 
parcelhusene på Søndre Allé og Lejrvej, opføres 
boligerne som dobbelthuse placeret frit i land-
skabet. Områdets boliger vil således blive eta-
bleret med nær tilknytning til naturen. Dobbelt-
husene omkranses af ovale haver, som ligger 
med en indbyrdes afstand, der giver mulighed 
for at færdes frit gennem området.
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 NYE BOLIGENKLAVER

Laanshøj udvides med en række nye boligenkla-
ver med hver sin identitet. Lokalplanen inddeler 
området i en række delområder med hver sine be-
byggelsesregulerende bestemmelser. Lokalpla-
nen sikrer på denne måde, at bebyggelse inden 
for delområderne og dermed boligenklaverne vil 
fremstå ens med hensyn til etageantal, tagform 
og materialer.

De selvstændig boligenklaver, der hver især 
adskiller sig fra hinanden og den oprindelige 
Nordlejr, er sammen med naturværdiernes bev-
aring og integration i boligområdet det bæren-
de koncept for såvel bebyggelsesplanen som 
lokalplanen.

Diagrammet til herunder viser de forskellige bolig-
enklavers grundform og udtryk.

 GYMNASTIKHUSET

Gymnastikhuset ligger i lokalplanens delområde 
I. Som en del af Nordlejrens karakteristiske, be-
varingsværdige kulturmiljø er Gymnastikhuset 
omfattet af særbestemmelser, der skal sikre byg-
ningens bevaring og arkitektoniske udtryk.

I Gymnastikhuset kan der indrettes op til fem lej-
ligheder. Originale bygningsdetaljer som gesims 
og frontispice skal bevares, og bygningen skal 
fremstå med gule pudsede facader i overens-
stemmelse med den øvrige kasernebebyggelse.

 LOKALPLAN NR. 122

LAANSHØJ SYDLEJREN

SYDLEJREN
I 1934 flyttede de første fly ind i det område, der kom til at hedde 
Sydlejren. Hangarerne fra dengang er bevaret og indgår i den nye 
bydel.

Sydlejren ligger på kanten af den grønne nordvestlige kile i 
fingerplanen og boligområderne omkring Jonstrup og Måløv. Der 
er en storslået udsigt over den tidligere flyveplads og det bakkede 
landskab mod nord omkring Nordlejeren/Laanshøj, Søndersø og 
Kirke Værløse.

Sydlejren har mange grønne og blå kvaliteter. Ved at styrke og 
udbygge de grønne områder og skabe bedre forbindelser, opstår 
der sammenhænge, der gør området endnu grønnere og mere 
attraktivt for nuværende og kommende borgere og besøgende.

På Flyvestationen kommer der to nye by- og boligområder til i 
Furesø Kommune: Laanshøj i nord og Sydlejren i syd.

Byerne udvikles i pagt med naturen og med respekt for 
stedets historie. Der er fokus på bæredygtigt byggeri, 
genanvendelse af bevaringsværdige bygninger, fællesskab og 
social sammenhængskraft. Målet er at skabe to nye bydele, der 
kombinerer bevarelsen af stedets særlige kulturhistoriske og 
naturmæssige fortælling samtidig med at bydelene bliver en del af 
det moderne (by)liv. 

LAANSHØJ
Laanshøj, tidligere kaldet Nordlejren, ligger der, hvor 
Flyvestationens historie tog sin begyndelse som militær teltlejr 
omkring 1910. Hver sommer blev 3.000 mand indkaldt til to 
måneders undervisning i militære fag og gymnastik. Soldaterne 
boede i 10-mands telte.

Målet med Laanshøj er, i overensstemmelse med Furesø 
Kommunes arkitektur- og byrumsstrategi, at skabe nye 
velfungerende boligområder i grønne omgivelser med plads til 
både nye børnefamilier og seniorer. 

Både de nuværende og de kommende beboere i Laanshøj vil få 
glæde af nye fællesfaciliteter og et fælleshus for hele området. 
Naturen vil blive sikret gennem bevarelse af træer, alléer, en 
økologisk forbindelse i øst og syd, samt let adgang til de store 
naturområder på Flyvestationen, Hjortøgård og Præstemosen.

Som en del af Nordlejrens karakteristiske, bevaringsværdige 
kulturmiljø er Gymnastikhuset omfattet af særbestemmelser, 
der skal sikre bygningens bevaring og arkitektoniske udtryk. 
I Gymnastikhuset er det målet, at der indrettes lejligheder, 
så huset bevares med originale bygningsdetaljer og med den 
karakteristiske gule pudsede facade.

I boligområderne i Sydlejren vil der være rig mulighed for at opleve 
forskelig arkitektur og anvendelse af alternative byggematerialer 
uden at helhedsindtrykket sættes over styr. Bebyggelserne vil blive 
opført i respekt for og i samspil med naturen, og hver bebyggelse 
får sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker og behov 
hos en bredere brugergruppe. Her vil der være rum til både at nyde 
privatheden og være sammen med andre.

I Sydlejren satses der på, at stærke fællesskaber kan udvikles, 
og målsætningen er en nye bydel, der kommer til at rumme 
bofællesskaber, senior- og almennyttige boliger, samt mindre 
fælleshuse og et større bydelshus i den bevaringsværdige Hangar 
3. Husene bliver bygget som bæredygtige og moderne boliger, 
eksempelvis bliver de første 100 boliger svanemærkede. 
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KULTUR- OG FRITIDSAKSEN

AKSEN I SYDLEJREN 

AKSEN PÅ SLETTEN

DET GRØNNE STØTTEPUNKT

HANGAR 3 
BYDELSHUS

HANGAR 2

HANGAR 1

De befæstede arealer foran hangarerne i Sydlejren danner 
sammen med rullevejen op til det grønne støttepunkt, til 
Laanshøj og til området foran Hangar 46 (Nationalmuseets 
hangar) en sammenhængende Kultur- og Fritidsakse på 
Flyvestationen. 

Aksen ønskes udviklet med to ankerpunkter i hhv. Sydlejren 
omkring genanvendelsen af Hangar 2 og i Det Grønne 
Støttepunkt med udgangspunkt i Nationalmuseets Hangar 
46 og Naturstyrelsens Hangar 72. 

KULTUR- & FRITIDSAKSEN PÅ SLETTEN
Aksens to ankerpunkter bindes sammen af asfaltstriberne 
på de omkringliggende arealer på tværs af området samt af 
landingsbanen. Bevarelse og opgradering af de befæstede 
stier på tværs og af landingsbanen vil give endnu bedre 
muligheder for aktiviteter på hjul. Det gælder for uøvede på 
rulleskøjter, rulleski, skateboards og løbehjul, ligesom det vil 
betyde forbedrede muligheder for at cykle i området, både 
som pendling, rekreation og sport. 

 Kultur- & Fritidsaksen i Sydlejren | Alf Blume  Arrangement på Kultur- & Fritidsaksen på Sletten | Alf Blume 

 Cykeltur ved Hangar 46 (Nationalmuseets hangar) 
 i Det Grønne Støttepunkt | Alf Blume 

 Store Cykeldag ved Hangar 72, 2014 | Signe Fiig 

KULTUR- & FRITIDSAKSEN I SYDLEJREN
Sydlejren er en del af en større fortælling om hele den 
tidligere Flyvestation Værløse, hvor rullearealerne foran de 
store bevaringsværdige hangarer tilbyder store befæstede 
arealer til rekreative aktiviteter af både midlertidig 
såvel som permanent karakter. Drømmen er at skabe 
et nyt byrum, der gennem fysiske faciliteter som fx 
rulleskøjtebane, skateranlæg og café opfordrer til bevægelse 
og ophold. 

Hangar 2 bliver efter planen et levende sted for fortælling af 
den tidligere flyvestations historie via frivillige foreningers 
restaurering af historiske fly og Furesø Museers udstillinger 
om området. Hangar 2 bliver også en åben foreningshangar, 
hvor alle Furesø Kommunes foreninger får mulighed for at 
låne lokaler i hangarens sidebygninger. 

Som nabo til Hangar 2 etableres i Hangar 3 et bydelshus ejet 
af den fælles grundejerforening i Sydlejren. 

KULTUR- & FRITIDSAKSEN I DET GRØNNE 
STØTTEPUNKT
I Nationalmuseets Hangar 46 er der unik mulighed for at 
opleve museets åbne magasin, der repræsenterer et kig ind 
i museets forvarsmateriel, som normalt alene er forbeholdt 
fagfolk. Hangar 72 er også beliggende i Det Grønne 
Støttepunkt, hvor Naturstyrelsen arbejder for at etablere 
et Frilufts-forsamlingshus, der understøtter den rekreative 
anvendelse af Flyvestationen. 

I Det Grønne Støttepunkt tager udviklingen udgangspunkt i 
at genanvende bevaringsværdige bygninger og herigennem 
bidrage til, at der i den nordlige del af Flyvestationen skabes 
et naturligt samlingspunkt for brugerne af Flyvestationen. 
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DEN REKREATIVE FORSTAD
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 Visualisering af Aksen I Sydlejren | COBE og TREDJE NATUR

 Rulleskøjteløbere under flyvinge | RulNord 

 Cafestemning på Flyvestationen | Signe Fiig 

 Fly In i Hangar 2, 2017 | Alf Blume  Kig ud fra Hangar 2 ved Fly In, 2017 | Alf Blume 

 Rulleskøjteløbere på Flyvestationen | RulNord 


