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Svømmehallen – status

NY SVØMMEHAL I VALLENSBÆK
BYGHERRER PRÆSENTATION
MARTS 2021

9 / 11

 → MULTIBASSIN

Første spadestik blev taget 1. juni 2021, og meget er sket 
siden 

Fundamenter, kældervægge og etagedæk er ved at være 
på plads. Herefter arbejder entreprenøren videre med 
tagkonstruktion, vinduer og døre, og til sidst udføres de 
indvendige arbejder og tekniske installationer. 

Svømmehallen forventes indviet i sensommeren 2023.
Rejsegildet er programsat til 31/10 2022. Arrangementet 
holdes på Cafe Svanen i Idrætscenteret, hvor alle er 
velkomne.

•  AREAL: CA. 4.500 M².  

• FORVENTET INDVIELSE sensommeren 2023. 

• REJSEGILDE 31/10 2022.

Projekter / Anlæg
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Køge Bugt Strandpark 
Vallensbæk Kommune er sammen 
med Hvidovre, Brøndby, Ishøj og 
Greve i dialog med Indenrigs- 
og Boligministeren om en 
modernisering af Køge Bugt 
Strandpark. 

Strandparken blev kunstigt 
anlagt i løbet af 70’erne og har 
lige siden været et rekreativt 
åndehul for hele regionen. Diger 
og indsøer har desuden fungeret 
som klimabeskyttelse for den 
bagvedliggende infrastruktur og 
bebyggelse, og i årenes løb har 
der indfundet sig en rig natur i 
området.    

Efter 40 år er der behov for at 
fremtidssikre Strandparken, 
så de rekreative muligheder 
og klimatilpasningen bliver 
tidssvarende, samtidig med 
at naturen i området bevares 

og beskyttes. Kommunerne og 
ministeren har på den baggrund 
indgået en principaftale om at 
udarbejde en anlægslov, som skal 
muliggøre en opdatering af Køge 
Bugt Strandpark. 

I efteråret 2022 gennemfører 
kommunerne borgerinddragelse 
med fokus på, hvilke aktiviteter, 
anlæg og byggeri den kommende 
anlægslov skal muliggøre, og hvor 
de skal placeres. Det forventes, at 
en ny anlægslov kan fremsættes i 
Folketinget i slutningen af 2023.



Klima/Ressourcer

Varmeplan 
 
Strategisk varmeplan 2022
Vallensbæk Kommune er i 
gang med at udarbejde en 
strategisk varmeplan. Planen skal 

understøtte strategien for en grøn 
kommune ved at sikre borgerne 
adgang til miljørigtig varme og 
stor forsyningssikkerhed. 

I varmeplanen vil borgerne bli-
ve informeret om kommunens 

rolle i forhold til varmeplanlæg-
ning, fjernvarmeselskabernes pla-
ner for udbygning af fjernvarme i 
Vallensbæk samt information og 
vejledning om etablering af grøn 
varme kilde til borgere udenfor 
fjernvarmeområderne. 
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Fjernvarme 
 
Udbygning af fjernvarme 
Der er stor efterspørgsel på fjern-
varme for tiden, og i Vallensbæk 
Kommune får vi mange henven-
delser fra borgere, som er inte-
resseret i at vide, om der kommer 
fjernvarme til deres område.

I Vallensbæk Kommune leveres 
fjernvarme af VEKS og fordeles til 

brugerne via Vallensbæk Fjern-
varme Nord a.m.b.a, nord for Hol-
bækmotorvejen og af Vallensbæk 
Fjernvarme Syd a.m.b.a. syd for 
Holbækmotorvejen.

Både Vallensbæk Fjernvarme Syd 
og Vallensbæk Fjernvarme Nord 
har meddelt kommunen, at selska-
berne ønsker at udvide forsynin-
gen af fjernvarme i Vallensbæk.

Har du spørgsmål til, om der kom-

mer fjernvarme til dit område, skal 
du tage kontakt til fjernvarmesel-
skabet, der leverer til dit område.

Vallensbæk Nord
Du kan finde informationer om ud-
videlse af fjernvarme i nord på: 
vfnord.dk 

Vallensbæk Syd
Du kan finde informationer om ud-
videlse af fjernvarme i syd på: vf-
syd.dk.
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Affald
Private husstande
Nye landsdækkende regler betyder, at alle skal sortere 
deres affald lidt mere. 
Vallensbæk Kommune er derfor ved at planlægge nye 
affaldsordninger. Det indebærer følgende justeringer:

Haveboliger (med egne beholdere):
• Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen 

til plastaffald. Samtidig forventes beholderen at blive 
tømt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge som nu. Des-
uden nedjusteres tømning af beholderen til metal og 
glas til hver 10. uge i stedet for hver 8. uge som nu.

• Pap skal sorteres i en ny 240 liter beholder, som kom-
munen leverer. Papbeholderen forventes at blive tømt 
hver 4. uge.

• Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, 
hvordan tekstiler skal indsamles.

 
Etageboliger og rækkehuse (med fælles beholdere):
• Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til 

plastaffald. Nogle steder vil der være behov for hyppi-
gere tømning og ekstra beholdere til plast.

• De fleste har allerede et miljøskab til farligt affald. De 
få steder som ikke har et miljøskab, vil få et miljøskab 
af kommunen.

• De fleste har allerede beholdere til pap. De få steder 
som ikke har en papbeholder, vil få en papbeholder af 
kommunen.

• Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, 
hvordan tekstiler skal indsamles. 

Det nye regulativ for husholdningsaffald er blevet 

godkendt af Kommunalbestyrelsen og træder i kraft den 
15. oktober 2022.

Regulativet fastsætter to nye affaldsordninger for 
indsamling af pap samt mad-og drikkekarton.

Alle husstande vil modtage information inden de nye 
affaldsordninger træder i kraft.

Virksomheder
Ved årsskiftet træder nye regler i kraft, som betyder, at 
virksomheder skal have samme affaldssortering som 
private husstande.

Alle virksomheder skal derfor have en affaldsløsning til 
ni affaldstyper pr. 1.1. 2023:
● Madaffald 
● Papir 
● Glas 
● Metal 
● Plast 
● Mad- og drikkekarton 
● Pap 
● Farligt affald 
● Restaffald
 
I løbet af 2023 skal virksomheder også sortere tekstiler.

Hold øje med udmeldinger om de nye regler fra de 
relevante myndigheder i den kommende tid.
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Forslag til forskønnelse af stamvejene i nord 
Et forslag til forskønnelse af stamvejene i nord 
omfatter vejene Rendsagervej, Pilehavevænge, 
Horsbred, Nørrebred og Syvhøj vænge. 

Med forslaget får hver vej sit eget kendetegn. På 
alle vejene etableres blomstrende øer med plan-
ter og buske. Tanken er, at øerne skal være ova-
le og gå lidt ud over kørebanen. Så ud over at 

forskønne kan de have en gavnlig effekt på hastig-
heden. Belægningerne renoveres samtidig efter 
behov.

Projektet udføres i 3 etaper.
• Etape 1 forventes udført i 2023
• Etape 2 forventes udført i 2025
• Etape 3 forventes udført i 2026

Forslag til forskønnelse af Strandvejen 
Forslaget går på, at Vallensbæk Strandvej får op-
graderet sin strand vejs karakter. Der skal være større 
fokus på de bløde trafikanter, og vejen skal gøres 
grønnere. 

Strandvejen have mere grøn beplantning, fx. bede 
med træer mellem vejbanerne, og der skal være 
mulighed for ophold for de bløde trafikanter og 
gående. Der skal samtidig etableres en promenade på 
den vestlige del af Strandvejen, hvor de eksisterende 
rundkørsler markerer en naturlig afgrænsning. 

Forskønnelse / Natur
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Nye anlægsprojekter i budgettet 
for 2023- 2026 
Kommunalbestyrelsen har i budgetforliget aftalt, at 
der over de kommende 4 år skal igangsættes flere nye 
anlægsprojekter, herunder bl.a.: 
• To nye daginstitutioner
• Etablering af basketballbane ved Vallensbæk Idræts-

center
• Opgradering og forskønnelse af skolernes udearealer 

– fra asfaltskolegård til grøn trivsel

• Etablering af en samlet tandklinik
• Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphave
• Multihal ved Idrætscentret
• Ny indskoling på Vallensbæk Skole
• Ungdomskulturhus med samlet juniorklub

Ny legeplads på  
Egholmskolen 
Legeredskaberne i skolegården på Egholmskolen er 
nedslidte og trænger til udskiftning. Derfor igangsatte 
Vallensbæk Kommune en proces med involvering af 
elever, lærere og ledelse på Egholmskolen for at få 
afdækket behov og ønsker. 
 
Egholmskolen nedsatte et legepladsudvalg bestående 
af repræsentanter for elever fra 1.-5. klassetrin, lærere 
og ledelse. 

Skolens prioriterede ønsker blev indarbejdet 
i udbudsmaterialet, som blev udsendt til 6 
tilbudsgivere. Af de fem tilbud, der blev fremlagt, valgte 
legepladsudvalget løsningen fra firmaet HAGS, da de 
vurderede det som det flotteste projekt.

Projektet forventes igangsat i løbet af efteråret og 
forventes færdigt i slut december 2022/januar 2023. 
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Biodiversitet
Biodiversitet er et udtryk for naturens 
mangfoldighed. Det vil sige alt det liv, der findes 
på jorden i form af dyr, insekter, planter, svampe, 
bakterier og alt levende, der tilsammen er afgørende 
for arternes overlevelse. 

Biodiversiteten er trængt både i Danmark og i resten 
af verden.  Derfor arbejder Vallensbæk Kommune 
med tiltag, der kan fremme biodiversiteten. Det 
gælder både i forbindelse med planlægning af nye 
grønne områder og den måde, vi plejer kommunens 
eksisterende grønne områder på.

 I Vallensbæk er Mosen og Strandparken de to 
største rekreative arealer. Mosen bliver afgræsset af 

kvæg, som sikrer pleje af de åbne arealer og skaber 
de rette vilkår for flere hjemmehørende planter på 
arealerne.

Mange grønne arealer bliver klippet sjældnere, og 
flere steder bliver det slåede græs fjernet, så der 
med tiden bliver plads til flere vilde, blomstrende 
urter til gavn for en række insekter. 

Viden er vigtig, når vi gerne vil hjælpe naturen. 
Derfor er Vallensbæk Kommune en del af Vild med 
Vilje, som er en bevægelse for alle, der vil gøre en 
konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, 
rigere og mere mangfoldig.

Natur-ligvis
– lader vi græsset gro
Vi giver plads til et rigere dyre- og planteliv. Læs mere om projekter på vallensbaek.dk/biodiversitet 

 ⦁ Her gør vi noget ekstra for naturen ved at plante stauder. ⦁ Vi ønsker at tiltrække flere insekter og sommerfugle.
 ⦁ Der lever langt flere insekter, sommerfugle og fugle i forskelligartede bevoksninger end i en plejet græsplæne.
 ⦁ Vi håber også, at dette vil give dig flere oplevelser med dyr og planter.

Læs mere på vallensbaek.dk/biodiversitet

Natur-ligvis
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Parkbåndets 2. etape
Parkbåndets 2. etape skal dels fremtidssikre 
området, så man undgår oversvømmelser, og  
dels fungere som et grønt åndehul for byens 
borgere.

Når 2. etape er færdig, vil arealet fremstå som en 
naturlig forlængelse af det eksisterende parkbånd, 
hvor bl.a. de nye grusstier blev indviet i 2021.

Modsat etape 1 vil en stor del af arealet på etape 
2 blive inddraget til lavning/grøft. Det forhindrer 
dog ikke, at man viderefører den to meter brede 
slotsgrussti, der har et slyngende forløb ned gennem 
området. Ligesom ved etape 1 vil der blive sat 
bænke op med tilhørende affaldsspande langs stien.

Det grønne område er tænkt som et alternativ til 
Pilestien mod vest med en frodig og landskabelig 
gangforbindelse i slotsgrus. Der er direkte 
tværgående forbindelser mellem de forskellige 
boliglommer, så man kan bevæge sig i samme niveau 
som Pilestien. Der, hvor de brede stier krydser 
bassinerne, bliver de udført som dæmninger med 
rørgennemføringer. 
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Skovmosen II
Etableringen af Skovmosen II med et langt slynget 
forløb af grøften vil betyde, at regnvands-systemet i 
Vallensbæk Kommune bliver bedre rustet til at klare 
den øgede vandmængde, som området de kommende 
år skal kunne håndtere.

Ud over at kapaciteten øges til at håndtere den større 
mængde regnvand, vil de nye bassiner også forbedre 

vandkvaliteten i Store Vejleå, da partikler i regnvandet 
vil bundfældes i de nye bassiner.

Det udtryk, som præger den nuværende Skovmose, vil 
blive videreført i den nye del, så området vil fremstå 
som ét samlet område med plads til et rigt plante- og 
dyreliv.

Klimaplan/DK 2020 
Klimaplanen – Ambitiøse sammen på klimaets vegne 
Vallensbæk Kommune er gået med i klimaprojektet 
DK2020.

Kommunen har forpligtet sig til at udvikle og realisere 
en klimaplan, der lever op til Parisaftalens mål om 
klimaneutralitet og klimatilpasning i 2050.

Det er et kæmpe projekt, og vi skal være ambitiøse på 
klimaets vegne af hensyn til vores børn og børnebørn.

Klimaplanen gælder for hele Vallensbæk Kommunes 
område Derfor ser vi på CO2-udledningerne fra 
både borgerne, virksomhederne og de kommunale 
institutioner. Frem mod 2030 bliver CO2-besparelser 
ved transport og energi prioriteret højest for alle, og 
i kommunen som virksomhed bliver CO2 besparelser 
ved byggeri og indkøb også prioriteret højt.

Vallensbæks klimaplan er ved at blive udarbejdet. Vi 
glæder os til løbende at fortælle mere og samarbejde 
med de nøgleaktører blandt borgere og virksomheder, 
der vil udføre CO2 besparelser og klimatilpasning. 

Hvis du vil vide mere om klimaplanen eller har idéer 
og forslag til CO2-besparelser og klimatilpasning 
i Vallensbæk, kan du læse mere på kommunens 
hjemmeside: www.vallensbaek.dk/klima.

Byudvikling
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Byudvikling

Udvikling langs Vejlegårdsvej
Tre private boligprojekter er ved at skyde op langs 
Vejlegårdsvej. Det indebærer, at tidligere erhvervsbyggeri  
erstattes af attraktive lejligheder.

Se de efterfølgende sider om  byudviklingsprojekterne i 
området.

Emiliehaven 
• Privat bygherre
• 95 familieboliger
• Opstartet 2020
• Er fuldt beboet
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Carolinehaven
• 1. etape
• 65 lejligheder  
• Opstartet 2020
• Forventet indflytning 2023-24
• Privat bygherre

• 2. etape
• 25 rækkehuse 
• Opstarter 2023
• Forventet indflytning 2024
• Privat bygherre

Dagmarhaven 
• Privat bygherre
• 300 lejligheder og en daglig-

varebutik
• Opstartet 2020
• Indflytning starter i decem-

ber 2022

Seniorboliger  
Vallensbæk Stationstorv 
Til december 2022 står 68 
seniorboliger klar til indflytning 
ved Vallensbæk Stationstorv.

Boligerne opføres af 
centerejeren og lejes ud 
gennem Juli Living – www.
juliliving.dk. 

Sydporten 
Lokalplanen for Sydporten er 
endeligt vedtaget i september 
2022.

Bækkeskovvej vil forsat være 
lukket, og vejbroen over Søndre 
Ringvej rives ned.

• Etape 1 lejligheder i 4 etager
• Etape 2 lejligheder i 2½ 

etager
• Etape 3 Boliger med strand-

vejskarakter
• Privat bygherre
• Opstart etape 1 forventet i 

2023
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Egeskov 
Byhave 

Lokalplan for Egeskov Byhave 
bliver endeligt vedtaget nov. 2022

• Blandede byfunktioner – boliger, 
liberale erhverv, serviceerhverv 
ol. 

• Ca. 600 boliger og 5.000-6.000 
m² erhverv

• Friplejehjem
• Privat bygherre
• Opstarter 2023
• Indflytning 2024-2025
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Trafik

Trafikstrategi
Kommunen har vedtaget en ny trafikstrategi. Med 
trafikstrategien sker der fremover en vægtning af trafik-
projekter ud fra 4 overordnede parametre, som er vigtige  
for vores kommune:

Grønt bymiljø
Projekter, der bidrager til at skabe en grøn 

sammenhæng på tværs af kommunen, så byen opleves som 
grøn og rar at være i. 

Bedre brug af byen
Projekter, der bidrager til at det er nemt at komme 

omkring med gode forhold for særligt de bløde trafikanter. 

Trafiksikkerhed
Projekter med trafiksikkerheden i højsædet, så det 

bliver trygt og sikkert for de bløde trafikanter at færdes.

CO2 reduktioner og bæredygtig trafik
Projekter, der bidrager til CO2 reduktioner ved at 

fremme god bæredygtig trafik. Projekterne understøtter 
samtidig FN’s verdensmål om klimaindsatsen (nr. 7)
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Udbygning af cykelsti i Vejlegårdsparken
Kommunen arbejder fortsat på at udbygge stinettet 
og skabe sikre skoleveje i Vallensbæk. Samtidig er der 
fuld gang i flere boligbyggerier omkring Vejlegårdsvej.

Stisystemet omkring Vejlegårdsparken bliver udbygget, 
så der bliver skabt mulighed for, at man kan færdes 
sikkert mellem nye og eksisterende boligområder og 

kommunens skoler og letbane- og S-togstation.

Projektet udføres etapevis. 1. etape bliver en cykel-/
gangsti langs Vejlegårdsparken mellem Vejlesvinget og 
Egeskovvej.

Forskønnelse 
af Vejlegårdsvej
Kommunalbestyrelsen har afsat midler i 2025 til, at 
Vejlegårdsvej får en mere grøn profil, og bliver mere 
attraktiv at færdes på som cyklist og fodgænger. 

Der skal åbnes op til de grønne landskaber og 
etableres flere overgange til cyklister og fodgænger. 
Den skal ikke kun understøtte trafikken, men også det 

liv, de byrum og boliger, der er langs strækningen.
Hastigheden skal sættes ned og der skal etableres 
flere overgange til cyklister og fodgængere.

Eksisterende sti

Planlagt sti

CYKELSTIER 
OMKRING
VEJLESVINGET/
VEJLEGÅRDSPARKEN

Etape 1

Etape 2
Etape 3

Etape 4

Egeskovvej

Vejlesvinget

Vejlegårdsparken
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Letbanen
Letbanestrækningen gennem Vallensbæk Kommune 
er 1,7 km og har tre stationer. Stationerne ligger ved 
Strandhaven, Vallensbæk St. og Delta Park.

Letbanen rundt om København vil blive anlagt som et 
tog med skærver og skinner ved siden af kørebanen. I 
Vallensbæk kommer der rilleskinnespor med græs på 
sporet på og omkring stationerne. Dér hvor toget kører 
over kørebanen, vil der være beton med spor i.

I Vallensbæk Kommune er letbanen lagt ud til den ene 
side af vejen og ikke i midten af vejen, som på andre dele 
af strækningen. Letbanen svinger fra den ene side af vejen 
til den anden for blandt andet at skabe et hurtigt skift 
mellem S-tog og letbanetog på Vallensbæk St. og hurtig 
adgang til erhvervs- og boligområdet i Delta Park.

Status for letbanen - trafikforhold

Letbanetracéet bliver anlagt 2022 og 2023

Kryds er blevet ombygget 2022 

Kryds forventes ombygget i 2022 og 2023

Grøft ved Åsvinget omlagt 2019/2020

De nordgående kørebaner og cykelsti er ombygget i 2022

• Stationsforpladser til Letbanen forventes anlagt fra 2023
• Testperiode for kørsel på letbanen forventes fra 2024
• Letbanen forventes åben i 2025.

Forplads

Letbanetracéet og Strandhaven Station 
bliver bygget oktober 2022 – marts 2023

Kryds forventet ombygget april- oktober 2023

Letbanetracéet, Vallensbæk Station og vejen 
forventes anlagt april - oktober 2023

Letbanetracéet bliver anlagt inden juli 2024

Ny fællessti inden sommer 2023 Den store p-plads er 
omlagt i 2020
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Ladestandere
Det har ikke tidligere været lovligt 
for kommunerne at opsætte offent-
ligt tilgængelige ladestandere. En 
ny lov fra april i år gør det nu blevet 
muligt.

Derfor har Vallensbæk Kommune 
vedtaget at opsætte offentligt 

tilgængelige ladestandere. Opgaven 
sendes i udbud i efteråret 2022.  

Det er forventningen, at der i 2023 
vil blive opsat ladestandere 11 
steder i kommunen på følgende 
offentligt tilgængelige arealer:

• Kirkebækskolen
• Vallensbæk skole
• Egeholmskolen

• Pilehaveskolen
• Korsagergård
• Idrætscenteret
• Rådhuset
• Havnen/Strandparken
• Birkely
• Regnbuen
• Sundhedshuset

© Styrelsen for Dataforsyning og E�ektivisering

Støjskærm ved Holbækmotorvejen
Kommunen i flere år kæmpet for, at staten 
igangsætter støjbekæmpelse på statens motorveje 
gennem Vallensbæk. Både politisk, administrativt  
og sammen med aktive grundejerforeninger og 
borgere.

Med den seneste plan for infrastrukturen i Danmark 
har staten afsat 55,9 mio. kr. til en støjskærm langs 
Holbækmotorvejen gennem Vallensbæk. 

Støjskærmen bliver ca. 2 km lang og 7 meter høj og 
kommer til at strække sig langs Holbækmotorvejen 
fra Vallensbæk Torvevej parallelt med Vallensbækvej 
og ud langs mosen. Når støjskærmen er etableret, vil 
den dæmpe støjen for ca. 700 boliger i nord.

Vejdirektoratet forventer, at opsætningen af 
støjskærmen begynder i uge 15, 2023. Den forventes 
at stå færdig i uge 45, 2023.

 Projektstamblad, 22. april 2020 

 

Støjskærm ved Vallensbækvej, Vallensbæk Kommune 
Holbækmotorvejen, km 13/0862-15/0867 

Geografi – Skitseplan 

  

Formål 
Formålet er at reducere støjgenerne fra Holbækmotorvejen for boligområdet ved Vallensbækvej i Val-
lensbæk Kommune.  
 

Projektbeskrivelse og projektets status 
Boligområdet ved Vallensbækvej er udpeget som særligt støjbelastet i Vejdirektoratets støjhandlings-
plan 2018-2023. Støjen fra Holbækmotorvejen vil kunne reduceres for dele af området med etablering 
af en ca. 2.000 m lang og mindst 7 m høj støjskærm. Forudsat placering af skærmen fremgår af oven-
stående skitseplan.   
 
Der er gennemført indledende planlægning (trin 2-programmering). Detailprojektering af skærmen vil 
fastlægge endelig placering, længde, højde og materialevalg.  

Anlægsoverslag (prisniveau FL 2021) 
Projektets totaludgift er beregnet til: 55,9 mio. kr. 
- heraf reserve 2,4 mio. kr.  

Støjmæssige konsekvenser 
Opgørelse af antal støjbelastede boliger og støjbelastningstallet (SBT) før og efter opsætning af støj-
skærmen, samt pris i mio. kr. per reduceret SBT, fremgår af nedenstående tabel.  
 
 Antal støjbelastede boliger SBT per 

år 
Mio. kr. per 

SBT  
Antal boliger der får redu-

ceret støjen   
63-68 dB > 68 dB > 58 dB 

Før 447 21 1.053 169.7 0,63 
> 3 dB > 6 dB 

Efter 39 0 745 81,0 687 0 
 
 

Vejdirektoratets skitse
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Det hele menneske i fremtidens boligby 
Vallensbæk kommunes Udviklingsstrategi 2022-2025

Du kan også finde udviklingsstrategien 
på kommunens hjemmeside.

www.vallensbaek.dk/udviklingsstrategi


