
  

PLANSTRATEGI 2019 

Rudersdal Planstrategi 2019 

Dialogmøde d. 6. november 

Borgere og Boliger & Levende bymiljøer 



• Velkomst og introduktion    19.00 
 

• Oplæg om Borgere og Boliger 
v. Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget 

 
• Oplæg om Levende bymiljøer 

v. Erik Mollerup, formand for Bycenterudvalget 

 
• Dialog i grupper     19.40 

 
• Præsentation og opsamling   20.30 

 
• Tak for i aften     21.00 

 
 

PLANSTRATEGI 2019 

PROGRAM FOR DIALOGMØDET 



Tal med vores fotograf, hvis I helst vil være fri   
for at optræde på vores fotos.  

PLANSTRATEGI 2019 

Vi tager fotos af mødet 



Hvert 4. år udarbejdes en 
planstrategi. 

 
Planstrategiens formål er:  
- at formidle Kommunalbestyrelsens 
strategi og vision for kommunens 
udvikling. 
 
- at fastsætte rammerne for 
kommuneplanen  
(Kommuneplan 2021). 

 
 
 

PLANSTRATEGI 2019 

HVAD ER EN PLANSTRATEGI 



• Borgere og boliger.  
 

• Levende bymiljøer. 
 

• De smukke omgivelser. 
 

• Vand som et aktiv. 
 

• Plads til erhverv. 
 

• Sundhed for alle. 

PLANSTRATEGI 2019 

PLANSTRATEGI 2019 - FOKUSOMRÅDER 
 



• Planstrategien igangsat juni 2018 af Økonomiudvalget.  

 
• Planstrategi drøftet i fagudvalg september – oktober 2018.   

 
• Inddragelse af borgere og interessenter i dialogmøder – 

november 2018.  
 

• Input fra dialogmøderne fremlægges og drøftes i fagudvalg i januar 2019.  
 

• Planstrategien offentliggøres. Mulighed for bemærkninger og forslag fra 
offentligheden i perioden juli – september 2019.  
 

• Fagudvalg behandler indkomne bemærkninger og forslag i 
oktober/november 2019. 

 

PLANSTRATEGI 2019 

PROCES FOR PLANSTRATEGI 2019 



BORGERE OG BOLIGER 
At være en attraktiv bokommune 
kræver løbende opfølgning på 
udviklingen, således at vi tilbyder de 
rette boliger og boformer på de rette 
lokaliteter til forskellige målgrupper og 
livsfaser. 

 
• Vi bliver stadig flere ældre , men 

har også positiv tilflytning af 
børnefamilier.   
 

• Vi skal bygge ca. 100 boliger om 
året for at fastholde kommunens 
indbyggertal .  
 

• Videre udvikling og arealer til 
boliger mv. skal ske i nuværende 
byzone – i erhvervsområder og 
eksisterende byområder. 

 
 
  
 
   
 

 
 
 
 



Befolkningsudvikling 
i Rudersdal Kommune, Hovedstaden og hele landet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indbyggertallet i Rudersdal Kommune er i gennemsnit steget ca. 190 (0,35 procent) om året. 



Befolkningsudvikling 
i forskellige aldersgrupper 

 



Antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 
 den 1. januar 2018 

 



Antal boliger  - byggede og prognose  



Indflyttere i nye boliger 

Antal indflyttere 
(pr. bolig) 

Andel fra Rudersdal 
(procent) 

Parcelhus 3,2 41 

Rækkehus 2,5 43 

Etagebolig 1,8 49 

Ungdomsbolig 1,1 75 

Plejebolig 1,0 95 



Seniorboliger – Hvor og hvordan? 

Pensionskasser 
Almene boliger 
Ejerboliger 
Andelsboliger 
 

Plus 55 år ? 





BORGERE OG BOLIGER 
 

De centrale spørgsmål: 
 
• Hvilke værdier er vigtige at 

fastholde for Rudersdal som 
bokommune? 
 

• Skal kommunens vækst fastholdes, 
øges eller begrænses? 
 

• Skal vi bygge flere boliger og  til 
hvilke målgrupper?  
 

• Hvor kan vi finde plads til at bygge 
nye boliger? 
 

• Hvilke boligtyper skal vi bygge til de 
forskellige målgrupper – ældre, 
unge, børnefamilier m.fl. ? 
 

 
   
 

 
 
 
 



LEVENDE BYMILJØER 
 

Levende bymidter har betydning for 
oplevelsen af kommunen som en 
attraktiv bokommune.  
 
 

Baggrund: 
  

• Forventninger om byliv 
 

• Stigning i net-handel 
 

• Pres på detailhandlen   
 

• Udvidelse af butikscentre i 
vores nabokommuner. 
 
 

 
 
   
 

 
 
 
 



Centerstruktur i Rudersdal 

 



Holte bymidte – Helhedsplan 2019 



Birkerød centerområde 



Nærum centerområder 



Bydelscentre og Lokalcentre 

• Vedbæk. 
 

• Bistrup. 
 

• Trørød. 
 

• Søllerød. 
 

• Gl. Holte. 
 

• Øvrige. 
 



LEVENDE BYMILJØER 
 
 

De centrale spørgsmål: 
 
• Hvordan skaber vi levende 

bymiljøer i Rudersdal? 
 

• Hvad skal vores bymiljøer tilbyde  – 
Hvis ikke butikker, hvad så? 
 

• Skal vores bymidter i Holte og 
Birkerød vokse eller reduceres – 
flere butikker, flere boliger, andet ? 
 

• Hvilke tiltag, fornyelser, nye 
funktioner er der behov for  - og 
hvordan kan vi samarbejde om 
indsatsen?  
 

 
 
   
 

 
 
 
 



  
BORGERE OG BOLIGER 

• Hvilke værdier er vigtige at 
fastholde for Rudersdal som 
bokommune? 
 

• Skal kommunens vækst 
fastholdes, øges eller 
begrænses? 
 

• Skal vi bygge flere boliger og  
til hvilke målgrupper?  
 

• Hvor kan vi finde plads til at 
bygge nye boliger? 
 

• Hvilke boligtyper skal vi bygge 
til de forskellige målgrupper – 
ældre, unge, børnefamilier 
m.fl. ? 
 
 
 

LEVENDE BYMILJØER 

• Hvordan skaber vi levende 
bymiljøer i Rudersdal? 
 

• Hvad skal vores bymiljøer 
tilbyde  – Hvis ikke butikker, 
hvad så? 
 

• Skal vores bymidter i Holte og 
Birkerød vokse eller 
reduceres – flere butikker, 
flere boliger, andet ? 
 

• Hvilke tiltag, fornyelser, nye 
funktioner er der behov for  - 
og hvordan kan vi 
samarbejde om indsatsen?  

 
 
 

PLANSTRATEGI 2019 

Diskussion i grupper 



• Input fra dialogmøderne fremlægges og drøftes i fagudvalg i 

januar 2019.  
 

• Udkast til Planstrategi 2019 udarbejdes i foråret 2019. 

 
• Planstrategien offentliggøres. Mulighed for bemærkninger og 

forslag fra offentligheden i perioden juli – september 2019.  
 

• Fagudvalg behandler indkomne bemærkninger og forslag i 
oktober/november 2019. 
 

PLANSTRATEGI 2019 

Hvad nu? – Den videre proces 

Læs mere på: www.rudersdal.dk/planstrategi2019 



  

PLANSTRATEGI 2019 

• Borger og Boliger & Levende bymiljøer – d. 6. november 
Klokken 19-21 på Nærum Gymnasium. 

 
• De smukke omgivelser & Vand som et aktiv – d. 8. november 

Klokken 19-21 på Nærum Gymnasium. 

 
• Plads til erhverv – d. 14. november 

Klokken 16-18 hos Novofos, Blokken 9, Birkerød. 

 
• Sundhed for alle – d. 19. november 

Klokken 17-19 i Glassalen, Birkerød Idrætscenter. 
 
 

Læs mere på: www.rudersdal.dk/planstrategi2019 
 
 
 
 
 
 

Samtalen fortsætter – Flere dialogmøder 


