


2       |   SYDLEJREN I FLYVESTATION VÆRLØSE 

FIg. 1: FORSIDE - FILMHUSENE



   DESIgNMANUAL   |   indholdsfortegnelse   |   3

1. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDHOLDSFORTEGNELSE 3

2. INTRODUKTION 4
2.1. FORMÅL 4
2.2. AERONAUTISK Og NATURSKØN 5
2.3. STRATEgI FOR HELHEDSPLANEN 6
2.4. SMART CITY IDÉKATALOg 8

3. BEBYGGELSEN I LANDSKABET 10
3.1. MANgFOLDIg Og RETNINgSgIVENDE NATUR 10
3.2. gRØNNE LANDSKABSRUM 12
3.3. FÆLLESSKAB Og PRIVATE UDERUM 13
3.4. REgNVANDSBASSINER Og LAR-RENDER 14
3.5. DE gRØNNE PASSAgER 16
3.6. DE gRØNNE FÆLLEDER 18
3.7. AFFALD & OVERDÆKNINgER 20
3.8. AFVÆRgEFORANSTALTNINgER I SYDLEJREN 21

4. INFRASTRUKTUR 22
4.1. PRINCIPPER FOR VEJE 22
4.2. PARKERINg 23
4.3. PERIMETERVEJ 24
4.4. BOLIgVEJE 26
4.5. STIER 28

5. BELYSNING 30
5.1. PRINCIPPER FOR BELYSNINg 30

6. KULTUR- OG FRITIDSAKSEN 32
6.1. OVERORDNET KARAKTER 32
6.2. AFgRÆNSNINg AF BILTRAFIK MOD SLETTEN 34

7. UDERUM VED NYE BEBYGGELSER 36
7.1. FILMHUSENE 36
7.2. UDSIgTSHUSENE 40
7.3. SKOVHUSENE 42
7.4. LÆNgEHUSENE 44
7.5. gÅRDHAVEHUSENE 46
7.6. STALDHUSENE 48
7.7. OFFICERSHUSENE 50
7.8. ENgHUSENE 52
7.9. BRINgEgÅRDENE 54

8. ERHVERVSOMRÅDET 56
8.1. FILMSTATIONEN 56

9. OVERSIGTSTEGNINGER 58
9.1. HELHEDSPLAN 58
9.2. SITUATIONSPLAN 60
9.3. BEPLANTNINgSPLAN 62
9.4. UDERUM 64
9.5. REgNVANDSHÅNDTERINg 66
9.6. AFFALD 68
9.7. INFRASTRUKTUR 70
9.8. PARKERINg 72
9.9. FLOW - STIER 74
9.10. BELYSNINgSPLAN 76



4   |   introdUKtion   |   SYDLEJREN I FLYVESTATION VÆRLØSE 

2. INTRODUKTION
2.1. FORMÅL

FIg. 2: HELDHEDSPLAN

“Designmanualen skal sikre 
intentionerne og kvaliteterne 

i masterplanen”

DESIGNMANUALENS FORMÅL

Designmanualens hovedformål er at sikre et høj 
kvalitetsniveau for udviklingen af Sydlejren i 
Flyvestation Værløse. Med dialog mellem kommunens 
byggesagsbehandler, investorer, arkitekter og andre 
medvirkende, skal den være med til at forme og inspirere 
de mange uderum, kvarterer og bebyggelser i området.

Designmanualen skal fungere som et bilag til lokalplanen, 
og understøtte sagsbehandleren igennem udviklingsfasen, 
for på bedste måde at sikre at intentionerne og kvaliteterne 
i helhedsplanen opfyldes. Designmanualen skal også 
fungere som en inspirationskilde og give retningslinjer for 
øvrige involverede parter, ved opstart af et givent projekt.

Designmanualen skal i sin helhed give et godt overblik 
over hele helhedsplanen, samt retningslinjer og forslag til 
specifikke løsninger af enkeltdele. 

Til sidst i Designmanualen foreligger en serie 
oversigtstegninger, der opsummerer, samt giver et overblik 
over intentioner og retningslinjer. Designmanualen er et 
værktøj, der er tiltænkt en afgørende rolle i udviklingen 
af Sydlejren i Flyvestation Værløse.
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STEDETS EGENART

Billederne viser særlige historiske spor og naturoplevelser 
på Flyvestation Værløse.
 
Når Sydlejren skal videreudvikles, skal det ske med afsæt 
i det aeronautiske og det naturskønne.

2.2. AERONAUTISK Og NATURSKØN

FIg. 3: REFERENCEBILLEDER AF FLYVESTATIONENS SÆRLIgE EgENART

TIDLIgERE FLYVESTATION Og MILITÆRLEJR
FOTO: ALF BLUME

EN HEMMELIg OASE MIDT I NATUREN
FOTO: LINE WILLACY

INFRASTRUKTUR SOM FLEKSIBLE FLADER
FOTO: BINg MAPS

EKSISTERENDE BYgNINgER MED UNIKKE SÆRPRÆg 
FOTO: LINE WILLACY

STORE RULLEAREALER, STORE ÅBNE REKREATIVE AREALER
FOTO: LINE WILLACY

reference

reference

reference

reference

reference

reference

EKSISTERENDE KARAKTERISTISKE Og PRAgMATISKE FLYVERHANgARER  
FOTO: LINE WILLACY
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FIg. 5: VISUALISERINg
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FIg. 15: REFERENCER REgNVANDSBASSINER 

FIg. 16: REFERENCER ÅBNE LAR-RENDER

FIg. 17: VISUALISERINg AF UDERUM VED SKOVHUSENE - LAR

reference reference reference

reference reference reference





                 

   

 

FIg. 20: VISUALISERINg AF DET EKSTENSIVE Og REKREATIVE LANDSKAB I SYDLEJREN
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4.4. BOLIgVEJE

FIg. 40: PLAN BOLIgOMRÅDE

BAGGRUND

Boligveje anlægges som lege- opholdsarealer med 
hastighedsbegrænsning på 15 km/t. Boligvejene er 
en stor del af fælles friarealerne for bebyggelserne, og 
derfor prioriteres den lave hastighed. Ved Filmhusene 
gøre dog en undtagelse, og en del af boligvejen har 
hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Lege- opholdsarealer opleves som delte flader mellem 
alle trafikanter. Biler, cyklister og gående færdes således 
side om side, og det er vigtigt at man er opmærksom på 
hinanden. Vejens forløb med indsnævringer og knæk er 
med til at sikre trafiksikkerheden og regulere hastigheden 
på trafikken, således at unødvenlig skiltning og øvrige 
hastighedsbegrænsende foranstaltninger undgås. 
Udposninger på vejen tillader biler at vende rundt, men 
de giver også mulighed for boldspil, mødesteder og 
afholdelse af mindre events. 

ANBEFALINGER

Vejprofilet skal udformes, så det er naturligt at køre med 
lav hastighed. Dette sikres med et varieret forløb, hvor 
vejprofilet ændres jævnligt. Boligveje skal udføres efter 
foreslået geometri vist på modsatte side.

Boligveje anlægges med asfaltbelægning og uden 
kantsten. Ved anlæg skal der placeres tomrør under 
vejene, og helt ind til den enkelte bolig.

Parkeringsarealer udlægges enten som permeable flader 
eller som belagte med mulighed for dobbeltprogrammering 
ex. sportsbane. 

Belysningen af boligveje - se belysningsafsnit.
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5. BELYSNING
5.1. PRINCIPPER FOR BELYSNINg

FIg. 48: UDSNIT AF “OVERSIgTSTEgNINg 7: BELYSNINg” SIDST I DOKUMENTET

BAGGRUND 

Det skal være trygt og oplevelsesrigt at færdes i Sydlejren, 
også når mørket falder på. Men samtidig er det mørke 
himmelrum noget af det helt særlige ved Sydlejren, 
og det skal prioriteres. For at imødekommende både 
den mørke nattehimmel og trygheden i færdelsarealer, 
baserer belysningsstrategien sig på variation og på 
‘smart city’. Belysningen vil intensiveres ved særlige 
krydsningspunkter og der kan integreres intelligent 
belysning og censorer, så lyset kan skrues op og ned efter 
behov. 

Det særlige ved Flyvestationen og Sydlejren er, 
foruden naturen, det aeronautiske, og dette vil 
belysningsstrategien afspejle. Med inspiration i historien,  
de eksisterende bygninger og naturens særprægethed, 
vil belysningsstrategien differentieres, og understrege 
stemningen i de forskellige rum.

ANBEFALINGER

Perimetervej oplyses af en ensidet belysning, med 
lyskilden styret væk fra Sletten. Rytmen på lyskilderne 
kan variere med særligt fokus på trafikale knudepunkter 
og krydsninger mellem hårde og bløde trafikanter. 
Belysningen kan dæmpes om natten, når der ikke 
er trafik, men intensiveres til maks. belysning via 
bevægelsescensorer. Mastehøjden skal søges begrænset 
med mulig højde op til 8 m.

Boligveje belyses med lave pullerter, med nedadrettet 
lys. Lyset kan placeres i begge sider af vejen, med fokus 
på trygheden i færdslen langs boligvejene. 

Fælles friarealer mellem boligerne oplyses af pullerter i 
varierende højder. Det er kun  uderummene mellem boliger 
der oplyses, og ikke mellem bolig og landskab. Belysningen 
kan kobles med ‘smart city’, således at belysning holdes 
på et minimum indtil bevægelsescensorer aktiveres. 

Cykelstier gennem landskabet markeres med lysknopper 
i fladen, der guider cyklisterne langs med stien. 
Belysningen sikrer at man stadig kan opleve mørke og 
naturen i mørket.

Udvalgte gangstier i stisystemet markeres af lysknopper 
og kan suppleres med pullertbelysning i særlige 
krydsningspunkter.  

Kultur og fritidsaksen kan belyses med inspiration fra 
landingsbaner, hvor der integreres lys i fladen, der kan 
være med til at angive en retning eller markere et felt. 
Lyset kan med fordel programmeres i forskellige farver, 
der kan være med til at understege en særlig brug.

I erhvervsområdet belyses indgange og forarealer 
til bygninger med væghængte armaturer. Her er det 
også muligt at kreative virksomheder kan udvikle en 
særlig kunstnerisk belysning til uderummene mellem 
bygningerne.

BAGGRUND 

Det skal være trygt og oplevelsesrigt at færdes i Sydlejren, 
også når mørket falder på. Men samtidig er det mørke 
himmelrum noget af det helt særlige ved Sydlejren, 
og det skal prioriteres. For at imødekommende både 
den mørke nattehimmel og trygheden i færdelsarealer, 
baserer belysningsstrategien sig på variation og på 
‘smart city’. Belysningen vil intensiveres ved særlige 
krydsningspunkter og der kan integreres intelligent 
belysning og censorer, så lyset kan skrues op og ned efter 
behov. 

Det særlige ved Flyvestationen og Sydlejren er, 
foruden naturen, det aeronautiske, og dette vil 
belysningsstrategien afspejle. Med inspiration i historien,  
de eksisterende bygninger og naturens særprægethed, 
vil belysningsstrategien differentieres, og understrege 
stemningen i de forskellige rum.

ANBEFALINGER

Perimetervej oplyses af en ensidet belysning, med 
lyskilden styret væk fra Sletten. Rytmen på lyskilderne 
kan variere med særligt fokus på trafikale knudepunkter 
og krydsninger mellem hårde og bløde trafikanter. 
Belysningen kan dæmpes om natten, når der ikke 
er trafik, men intensiveres til maks. belysning via 
bevægelsescensorer. Mastehøjden skal søges begrænset 
med mulig højde op til 8 m.

Boligveje belyses med lave pullerter, med nedadrettet 
lys. Lyset kan placeres i begge sider af vejen, med fokus 
på trygheden i færdslen langs boligvejene. 

Fælles friarealer mellem boligerne oplyses af pullerter i 
varierende højder. Det er kun  uderummene mellem boliger 
der oplyses, og ikke mellem bolig og landskab. Belysningen 
kan kobles med ‘smart city’, således at belysning holdes 
på et minimum indtil bevægelsescensorer aktiveres. 

Cykelstier gennem landskabet markeres med lysknopper 
i fladen, der guider cyklisterne langs med stien. 
Belysningen sikrer at man stadig kan opleve mørke og 
naturen i mørket.

Udvalgte gangstier i stisystemet markeres af lysknopper 
og kan suppleres med pullertbelysning i særlige 
krydsningspunkter.  

Kultur og fritidsaksen kan belyses med inspiration fra 
landingsbaner, hvor der integreres lys i fladen, der kan 
være med til at angive en retning eller markere et felt. 
Lyset kan med fordel programmeres i forskellige farver, 
der kan være med til at understege en særlig brug.

I erhvervsområdet belyses indgange og forarealer 
til bygninger med væghængte armaturer. Her er det 
også muligt at kreative virksomheder kan udvikle en 
særlig kunstnerisk belysning til uderummene mellem 
bygningerne.
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FIg. 61: VISUALISERINg FILMHUSENE
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9. OVERSIGTSTEGNINGER
9.1. HELHEDSPLAN
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9.2. SITUATIONSPLAN
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9.10. BELYSNINgSPLAN
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