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TOFTEHØJSKOLEN

Forord

Det er vores helt klare ambition, at vi skal skabe verdens bedste 
hverdag for vores borgere, og vi arbejder derfor for at skabe et 
levende og bæredygtigt lokalsamfund, hvor udviklingen bygger 
på de særlige lokale potentialer i Ølstykke Stationsby.

Helhedsplanen for Ølstykke Stationsby skal sætte en fælles 
retning for hvordan Ølstykke skal udvikle sig på en bæredygtig 
måde, både gennem overordnede pejlemærker og fokusområder 
og ved konkrete udviklingssenarier.

Vi har gjort os umage med at inddrage vores aktive borgere i 
arbejdet med helhedsplanen og derfor har vi afprøvet nye dia-
log- og inddragelsesformer såsom kaffemøder, projektkontor på 
biblioteket og byrumsforsøg. 

Dialogen med Ølstykke Stationsbys beboere og erhvervsdrivende 
har givet os nye perspektiver, ideer og viden om lokal området, 
der har formet dette forslag til helhedsplanen, som i høj grad 
er blevet til med input og hjælp fra vores aktive og iniatiativrige 
borgere.

Men vi er langt fra ved vejs ende. For at lykkes med at realisere 
visionen om en omdannelse af byen, skal vi træffe nogle svære 
politiske valg, vi skal samarbejde på tværs af politiske partier, 
holdninger og værdier og allervigtigst - vi skal gøre det i dialog 
med byens borgere.

Vi håber med nærværende forslag til helhedsplan for Ølstykke 
Stationsby, at kunne fortsætte dialogen og drøfte forskellige 
senarier for den fremtidige udvikling.

Vi glæder os til det fremtidige dialog og samarbejde om udvik-
ling og omdannelse af Ølstykke Stationsby.

Venlig hilsen

  Byrådet
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Byen

Byen er en klassisk forstadsby med en lille bymidte omkring Rådhus Alle 
og S-togs stationen, omkranset af store parcelhusområder. 

Boligsammensætningen i Ølstykke Stationsby består af 66% enfamiliehuse 
(parcelhuse), 14% rækkehuse, 16 % etageboliger samt 3 % dobbelthuse/fler-
familiehuse, stuehuse til landbrug og andet. Omkring 82 % af boligmassen 
er ejerboliger mens kun 17% er private og offentlige lejebolig og der er under 
1% andelsboliger.

Befolkningens sammensætningen i Ølstykke Stationsby er relativt jævnt 
fordelt på alle aldersgrupper - og der bor både børn, unge, dem midt i 
mellem og de lidt ældre. I Ølstykke Stationsby er 23% af befolkningen 
under 18 år, 12 % er mellem 18-29 år mens størstedelen på 46% er mel-
lem 30-65 år. 12% er mellem 66-75 år og kun 7 % er 75+. 

Kun 16 % af indbyggerne i Ølstykke har ikke rådighed over bil og 33 % bruger 
udelukkende bilen som transportform.

Byen ligger i Egedal kommunes vestlige del, i et let kuperet landskab mel-
lem naturområderne Storesø-Lyngen og Skenkelsø Sø. De store attraktive 
naturområder giver hurtig og nem adgang til bynære rekreative områder. 

Midt i byen ligger Ølstykke Station, langs byens østlige kant løber A6, der 
skaber forbindelse mellem Hillerød og Roskilde, og Frederikssundsvej skaber 
forbindelse til Frederikssund og København.  Ølstykke Stationsby har der-
med let adgang til både det overordnede vejnet og til den kollektive trafik. 

Byen er samtidig kendetegnet ved, at mange at de funktioner man mødes 
om, såsom institutioner, idrætsanlæg, kulturhus og skoler, ligger i udkanten 
af byen. Tidligere har detailhandel sikret liv og aktivitet i bymidten, men 
ligesom i den generelle udvikling i hele landet er butikkerne også lukket i 
Ølstykke Stationsby. Der er således behov for nye funktioner og aktiviteter 
at mødes om i bymidten.

Ølstykke Stationsby er vokset op 
omkring bymidten med Stationen og 
den gamle landevej

Bymidten er omkranset af parcelhuse 
og det er her hverdagslivet leves

Hverdagslivet med boliger, skole, kul-
turinstitutioner og idrætsanlæg foregår 
i kanten af byen uden for bymidten

De rekreative områder Storesø-Lyn-
gen, Skenkelsø Sø, Idrætsanlæg og 
Byparken ligger i kanten af byen.
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Bymidten
Bymidten er koncerteret omkring Rådhus Allé, der strækker sig 
fra stationen i nord til centerbebyggelsen ved Ørnebjergvej i syd. 
Umiddelbart syd for bymidten ligger biblioteket, byparken og 
Toftehøjskolegrunden. 

Bymidten omfatter et areal på omkring 45.000 m2 og har i forhold til resten 
af Ølstykke Stationsby en højere koncentration af funktioner og aktiviteter 
der skaber liv, aktivitet og en bymæssig karakter. 

Bebyggelsen i bymidten er meget varierede og langs Rådhus Allé ligger 
både etageejendomme og enkeltstående villaer. Enkelte bygninger har 
åbne facader og henvender sig til gaden mens andre er mere tilbagetrukket 
og lukkede. Hovedgaden har mange skalaskift og forskydninger, der giver 
forskellige rummelige oplevelser.

Bymidten rummer 30 forskellige serviceerhvervs- og enkeltmands virksom-
heder, fra skrædder og fysioterapeuter til frisører, massører og virksomheder 
der arbejder med sundhed og velvære. Samtidig er der en del restauranter, 
takeaway og en strikkecafe. 

Der er et begrænset udbud af detailhandel i byen, men i dag ligger der to 
dagligvarebutikker og en bager. 

Det er vigtigt at understøtte det eksisterende erhvervs- og handelsliv i byen 
og sikre, at der er optimale rammer for både at udvikle og fastholde disse 
aktiviteter i bymidten. 

Bymidtens udvikling skal bygge videre på de eksisterende kvaliteter 
samtidig med, at en udbygning og omdannelse tilfører nye aktiviteter og 
funktioner, der kan skabe liv og aktivitet i bymidten.

Bymidten har spredte ankerpunkter, 
station, dagligvarebutikker og biblio-
tek og bymidten opleves opdelt, der 
mangler sammenhæng, både rumligt 
og mellem funktionerne.

Bymidten rummer mange muligheder 
for fortætning, der kan være med til 
at skabe en større tæthed og give mu-
lighed for flere forskellige funktioner 
og aktiviteter, der kan give mere liv 
i bymidten.

Parkering ligger primært på byens 
bagside og livet trækkes kun delvist 
ud på Rådhus Alle.

Bymidten har to centrale byrum:
Stationspladsen og torvet. 
Byrummene fremstår uden aktiviteter  
og er domineret af trafik.
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Sigernaturforklaring

Klinik, frisør, salon og lign.

Fitness, fysio, sundhed og lign.

Dagligvarebutikker

Cafe, restaurant, kiosk, 
bager og lign.
Ejendomsmægler, bedeman, 
dyrlæge og lign.
Udvalgsvarer (cykelhandler)

Moster Kenneth 

Loop Fitness 

Frøken morgenhår 

På Trapperne - bodega

Ølstykke Bageri 

Ølstykke fysioterapi og træning

Drop in -pizza

Huang Cheng - Restaurent

Ølstykke Cykelcenter

Ølstykke Begravelsesforretning

Byens Bedemand
Salon Mina

Klinik for fodterapi

Ølstykke Dyreklinik

Rossini - Restaurent
Curryaway

Gevinsten - kiosk

Apoteks udsalg

Egedal Revision

Clinique La Vie

Purple Fitness

Astrologi massage
Fysiurgisk massage

LS Design
Beauty by MM

Rema 

Ken Pizzaria 

Real Mælglerne

Frisør mr.H

Fakta
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Aktører i arealudvikling og kommunalt råderum

Fortætning og omdannelse er kompleks, og en realise-
ring vil kræve involvering af mange forskellige aktører 
og samarbejde mellem grundejere, developere og kom-
munen for at kunne gennemføres.

Helhedsplanen skal derfor sikre en klar og ambitiøs 
fælles retning og vision for omdannelse og udvikling af 
byen, så alle arbejder efter samme mål.

Arealudvikling i en eksisterende by har både fordele og 
ulemper. Det er en klar fordel, at der er en historie at 
bygge videre på, så man ikke starter på en bar mark 
hvor der ikke er ejerskab og engagement til udviklingen. 
Samtidig påvirker udvikling og omdannelse utrolig man-
ge mennesker og kan være indgribende for den enkelte. 

En eksisterende by har mange forskellige ejere, med for-
skellige perspektiver, ønsker og handlemuligheder. Den 
komplekse ejerstruktur med mange aktører kan være 
en udfordring i forhold til, hvor der er reel mulighed for 
at gennemføre en omdannelse, fortætning og udvikling.

Aktører i arealudvikling

Grundejere

For at der kan ske udvikling, skal grundejerne være villi-
ge til enten at udvikle deres ejendom eller at sælge den 
til en arealudvikler.

I bymidten er der ikke mindre end 60 forskellige grund-
ejere, der spænder over både større professionelle aktø-
rer og almindelige borgere, der ejer en enkelt lejlighed 
eller et hus.

Beboere 

Det er vigtigt at sikre, at de mennesker, der i dag bor 
og lever i byen, bliver inddraget i udviklingen af deres 
by. Inddragelse og dialog skal derfor ske på et tidligt 
tidspunkt og på flere niveauer.

Arealudviklere 

Udvikling og udbygning af byen er afhængig af, at der 
er en arealudvikler/developer, der kan se en forretning 
i at udbygge og fortætte i byen. Det er således helt es-
sentielt, at der er et marked for det som bygges, og at 
der kan gøres for en pris, hvor det samtidig er en god 
forretning.

Banedanmark, DSB og Movia

Omdannelse og udvikling i stationsområder kræver ko-
ordinering og dialog med Banedanmark, DSB og Movia.

Banedanmark ejer arealerne omkring skinnnerne mens 
DSB og Movia står for driften af henholdsvis S-tog og 
busser.

Kommunalt råderum

Kommunen som grundejer

Kommunen ejer en række arealer i byen, både i form 
af vejarealer, grønne områder og større grunde med 
forskellige funktioner og aktiviteter. 
De kommunalt ejede arealer kan sættes i spil i for-
hold til en omrokering af aktiviteter, plads til ny be-
byggelse og i forhold til omdannelse af byrum, veje 
og grønne områder.

Kommunale investeringer

Kommunen kan være bygherre i forhold til kommu-
nale investeringer, det kan for eksempel være insti-
tutioner, kulturfaciliteter eller plejeboliger,

Kommunen som planmyndighed

Kommunens rolle som planmyndighed handler om at 
sikre, at der udarbejdes det nødvendige plangrundlag 
for at realisere en omdannelse og fortætning. Det 
gælder både i forhold til den overordnede planlæg-
ning med rammer i kommuneplanen og i den detal-
jerede lokalplanlægning. 

Oversigt over kommunalt ejede arealer og vejarealer.
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Ølstykke Stationsby rummer store muligheder for 
fortætning og omdannelse, der kan styrke byen. I 
den fremtidige udvikling er der fokus på, hvordan den 
eksisterende by kan fornys med nye funktioner, aktive 
byrum og flere boliger.

Udviklingen i Ølstykke Stationsby skal primært fokusere
på, hvordan den eksisterende by kan omdannes, ud-
vikles og fortættes, så der skabes en mere levende og 
aktiv bymidte samtidig med at byen rummer boliger 
til alle livets faser. 

Med udgangspunkt i det autentiske og stedsbundne 
perspektiv, styrker og dyrker vi de eksisterende og lo-
kale potentialer, så der bygges videre på det, der i dag 
karakteriserer  og kendetegner Ølstykke Stationsby. 

Udviklingen skal pege mod en bæredygtig omdannelse 
af byen, så Ølstykke Stationsby også i fremtiden kan 
danne ramme om et hverdagsliv med fælleskaber og 
bevægelse, og sikre en udvikling og omdannelse af 
byen med miljø og klima i balance.

Pejlemærker og fokusområder

En hverdag  
med fællesskab 
og bevægelse

En bæredygtig  
udvikling og  
grøn omstilling  
af forstaden

Et aktivt kultur-, 
erhvervs- og 
handelsliv i  
bymidten

Identitet og 
fortællingen 
om byen

Nærhed til 
naturen og 
landskabet

Fællesskab, 
kultur og 
sammenhold

Aktiviteter og 
funktioner i 
bymidten

Varierede 
boligtyper- 
og former

Mobilitet og 
tilgængelighed

Grøn omstilling 
og lokal 
energivision

Fokusområder FokusområderPejlemærker

På baggrund af en analyse af byens potentialer og 
udfordringer er der udvalgt tre overordnede pejle-
mærker for den fremtidige udvikling:

• En hverdag med fællesskab og bevægelse

• Et aktivt kultur- erhvervs- og handelsliv i bymidte

• En bæredygtig udvikling og grøn omstilling af 
forstaden

Pejlemærkerne understøttes af syv tværgående fokus-
områder der sætter den strategiske retning for arbejdet 
med udvikling og omdannelse af Ølstykke Stationsby. 

• Fællesskab, kultur og sammenhold

• Nærhed til naturen og landskabet

• Identitet og fortællingen om byen

• Aktiviteter og funktioner i bymidten

• Grøn omstilling og lokal energivision

• Mobilitet og tilgængelighed

• Varierede boligtyper- og former

Fokusområderne skal sikre en overordnet og helheds-
orienteret udvikling af Ølstykke Stationsby.
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Fællesskab, kultur og sammenhold

Udbygningen af Ølstykke Stationsby med de store parcelhusområder 
der omkranser bymidten er sket over en relativ kort periode fra 1965-
1975. Mange flyttede derfor til byen samtidig og startede deres liv i 
forstaden. Det sammenhold, der blev skabt med en nybyggerkultur, 
præger stadig byen og dens beboere. 

Parcelhuskvartererne har en lukket karakter med privat haver om-
givet af ligusterhække og det er derfor vigtigt at byen også rummer 
byrum, parker og kulturaktiviteter at mødes om, så sammenholdet 
og fællesskabet kan trives og vokse. Fællesskab og sammenhold kan 
bidrage til at overkomme nogle af hverdagens udfordringer, samtidig 
med, at det styrker den mentale sundhed og modvirker ensomhed. 

Fællesskaber kommer ikke af sig selv og er baseret på frivillighed, 
derfor skal vi indrette og omdanne byen og byrummene så der op-
fordres til samvær, ansvar og udvikling af både nye og eksisterende 
fællesskaber.

Det gør vi blandt andet ved at:

• Styrke og udvikle kulturlivet i byen og få biblioteket mere ud i 
byen.

• Sikre at der i fremtidige udviklingsprojekter, renoveringer og 
omdannelse er fokus på, hvordan der skabes plads til kultur, 
kunst og idræt.

• Skabe levende byrum og mødesteder med mulighed for ophold 
og aktivitet.

• Styrke fællesskaberne i parcelhusområderne ved at understøtte 
deleordninger og igangsætte projekter om direkte genbrug og 
affaldssortering i grundejerforeninger.

Mål og indsatser
Skabe mødesteder i bymidten med 
mulighed for ophold og aktivitet, 
ved at omdanne torvet og stations-
området til to centrale byrum med 
hver deres karakter. 

Skabe rammer for fællesskab, liv 
og frivillighed i bymidten, ved at 
arbejde for etablering af et nyt 
kulturhus og bibliotek 

En hverdag med fællesskab og bevægelse

Det midlertidige grønne byrum på vejbanen ved 
torvet skabte mulighed for ophold centralt i byen

Moster Kenneth i stationsbygningen kombine-
rer cafe og garnforretning og er et aktivt møde-
sted i byen der skaber fællesskab, sammenhold 
og aktivitet i bymidten.

Et byrumsforsøg med midlertidig lukning af en 
vej og etablering af et grønt byrum ændrede 
bevægelses, og trafikmønsterne i byen.
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Nærhed til naturen og landskabet

En af Ølstykke Stationsbys helt store kvaliteter og kendetegn er 
nærheden til de store naturområder. Storesø-Lyngen som er et 
fredet område med mose, småsøer, pilekrat, birkeskov og enge, 
Skenkelsø Sø som er en stor lavvandet sø omgivet af enge og rør-
sump og et rigt fugleliv, samt det åbne landbrugsland med marker 
og gårde omkring byen. 

Man fornemmer dog ikke nærheden til naturen og det åbne land 
når man er i byen. Der er således et stort potentiale i dels:
- at sætte mere fokus på de unikke og smukke naturoplevelser lige 
udenfor byen gennem formidling og bedre forbindelser og adgang 
- at trække naturen mere ind i byen ved at etablere mere bynatur 
og derigennem fremme biodiversiteten i byen.

Der skal skabes mere bynatur i Ølstykke Stationsby til glæde både 
for biodiversiteten og for borgerne ved at:

• Omlægge driften af grønne områder og lommer i byen.
• Skabe mere ”natur”, når man reetablerer efter anlægsprojekter.
• Indarbejde grønne områder med fokus på biodiversitet, når man 

fortætter og bygger nyt i byen.
• Få alle byens beboere til at tænke mere vild natur ind i deres 

private haver og på grundejerforeningernes fællesarealer.

Det skal være let at bevæge sig ud i naturen til de bynære reakre-
ative områder og derfor skal der arbejdes med:

• Ruter og afmærkning til de bynære naturområder.
• Bedre formidling og flere fortællinger om naturen og landskabet 

lige udenfor byen.

En hverdag  
med fællesskab  
og bevægelse

En bæredygtig  
udvikling og  
grønomstilling  
af forstaden

Et aktivt kultur-, 
erhvervs- og 
handelsliv i  
bymidten

Mål og indsatser
Arbejde med bedre adgang til de 
bynære naturområder gennem for-
midling, ruter og afmærkninger

Understøtte projekter med fokus på 
biodiversitet i byen, både i forbindel-
se med drift, anlægs- og udvikling-
projekter og i private haver og grønne 
områder i byen

I et andet byrumsforsøg blev der malet ande-
fødder fra bymidten til de bynære naturområ-
der. Det skabte nysgerrighed og opmærksom-
hed, samtidig med, at der helt lavpraktisk blev 
vist vej til naturen.

Et byrumsforsøg med biodiversitetsbede i 
bibliotekshaven skabte fokus på naturen og 
nye levesteder for forskellige krible krable dyr.

Det bynære naturområde Storesø-Lyngen, 
der ligger kun 500 meter fra bymidten 11



Identitet og fortællingen om byen

Ølstykke Stationsby rummer mange historier og fortællinger og den 
fremtidige udvikling og omdannelse skal bygge på de særlige lokale 
potentialer, så byens identitet sikres og videreudvikles.

At bygge på de særlige stedsbunde kvaliteter og karakter handler 
både om at bevare de fysiske spor og strukturer, om at bygge ud-
viklingen på historien og om at have en fælles profil og identitet for 
byen. Det handler om stolthed over byen og om at arbejde sammen 
om byen på mange forskellige niveauer.

Der er ikke kun en historie, et særligt vartegn eller en fortælling, 
der kendetegner og karakteriserer Ølstykke Stationsby for byen har 
mange facetter og historier.

Visionen for byen skal bygge på og videreudvikle det fundament der 
kendetegner Ølstykke Stationsby; nærheden til naturen, en bymidte 
med mange små virksomheder indenfor sundhed og velvære, ho-
vedstaden indenfor rækkevide og lokalt engagement samtidig skal 
der peges fremad mod nye mål og 

Visionen for byen tager udgangspunkt i de tre pejlemærker:

• En hverdag med fællesskab og bevægelse

• Et aktivt kultur, erhvervs -og handelsliv i bymidten

• En bæredygtig udvikling og grøn omstilling  af forstaden

Visionen skal konkrieteseres, kvalificeres og forankres i dialog 
med byens borgere, beboere og erhvervsdrivende. 

Mål og indsatser
Videre udvikle og konkritisere en 
fælles vision for byen, der sikrer 
at alle planer, projekter og private 
iniatiativer trækker i samme retning.

Sikre fortællinger og historiske spor i 
den fremtidige udvikling og 
omdannelse af Ølstykke

Et aktivt kultur-, erhvervs- og handelsliv i bymidten

Et simpelt klistermærke i s-toget viser stolthed for 
byen og lokalmiljøet

På et dialogmøde om bymidten havde de er-
hvervsdrivende, særligt fokus på vigtigheden 
af at dyrke og styrke fortællingen om byen, 
og hvilken særlig profil Ølstykke Stationsby 
skal have. Der var enighed om, at identiteten 
og byens brand skal tage udgangspunkt i 
eksisterende potentialer, fx historiske spor og 
fortællinger, eller den sunde by med leg, sund 
mad og træning.

Et byrumsforsøg satte lys på byen med et 
kunstværk der skabte identitet og debat.
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Aktiviteter og funktioner i bymidten

Ølstykke Stationsby er en gammel handelsby og for år tilbage lå der 
både ostehandler, slagter og andre specialbutikker langs Rådhus 
Alle. Men butikkerne i Ølstykke er, som i mange andre forstads-
byer, efterhånden næsten helt forsvundet og det er ikke længere 
handelslivet, der trækker folk til bymidten. 

Det har givet plads til, at nye funktioner har fundet vej til bymidten. 
Byen rummer i dag mange servicevirksomheder og mindre erhverv 
såsom fitnesscentrer, skrædder, køreskole, massageklinikker og 
frisørsaloner. 

Der er i dag ikke mindre end 30 erhvervsdrivende i bymidten. Der 
er derfor et stort potentiale i, at understøtte og videreudvikle et 
netværk mellem de erhvervsdrivende i byen, som kan være med 
til at udvikle og drive byens liv og aktivitet.

Bymidtens liv og aktivitet skal udvikles og sikres ved at:

• Detailhandelen i Ølstykke skal være tilstrækkelig attraktiv og 
varieret, og der skal være de nødvendige rammer for detailhan-
delen, der giver mulighed for fleksibilitet og dynamik. Detailhan-
delsrammerne skal samtidig sikre, at detailhandlen ikke spredes 
yderligere og at kræfterne samles om at styrke bymidten.

• Understøtte en fælles erhvervs- og handelsprofil med udgangs-
punkt i, at de aktive erhvervsdrivende, der allerede i dag er i 
byen kan være med til at styrke bymidten.

• Understøtte nye måder at drive virksomhed på, hvor forskel-
lige aktiviteter kombineres, for at sikre et mere bæredygtigt 
erhvervsliv i byen.

• Arbejde for at foreningslivet og de mange frivillige kan etablere 
sig i bymidten og være med til at styrke livet i bymidten.

Mål og indsatser
Understøtte erhvervs- og handels-
netværk og samarbejder omkring 
udviklingen af erhvervslivet i byen. 

Fastholde detailhandel i bymidten 
og sikre fremtidige udviklings- og 
omdannelsesmuligheder.

En hverdag  
med fællesskab  
og bevægelse

En bæredygtig  
udvikling og  
grønomstilling  
af forstaden

Et aktivt kultur-, 
erhvervs- og 
handelsliv i  
bymidten

Fremtidens erhvervsdrivende i forstaden skal være 
kreative for eksempel som hos Moster Kenneth, 
der kombinerer cafe og butik 

Nye butikskoncepter der er drevet af ideologi 
og frivillighed som for eksempel ”zoro-waste” 
(ingen emballage) butikker eller bytte centraler 
kan finde vej til bymidten og bidrage både til 
fællesskabet og den grønne omstilling.

Det klassiske handelsliv er under pres og der 
er behov for et gentænke de traditionelle for-
retningsmodeller og sammentænke forskellige 
funktioner og aktiviteter. Som for eksempel 
showroom og websalg.
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Grøn omstilling og lokal energivision

Mål og indsatser
Lave en samlet Energivision for 
Ølstykke Stationsby, herunder ud-
pegning af områder der fremadrettet 
skal forsynes med fjernvarme. 

Understøtte at ejendomme uden 
fjernvarmnette, får en alternativ, 
bæredygtig varmeløsning.

En bæredygtig udvikling og grøn omstilling af forstaden

”For enden af vejen møder”, hvor der i grund-
ejerforeninger kan kigges på muligheder for 
fælles elbils ladestandere kan både understøtte 
den grønne omstilling.

I samarbejde med relevante aktører, energiforsyning, borgere og 
virksomheder i Ølstykke Stationsby, skal der arbejdes med en lokal 
energiindsats for området, hvor der skal kigges på hvordan det kan 
sikres at den grønne omstilling sker på de bedst mulige vilkår og 
der tages højde for synergien mellem varme, transport og el.

Egedal Kommune har et mål om fossilfri varmeforsyning i 2035 og 
den fossile brændsel naturgas skal derfor udfases til fordel for en 
bæredygtig varmeforsyning. Netop naturgas er den primære var-
mekilde for parcelhusområderne i Ølstykke Stationsby, så der skal 
findes en alternativ opvarmningsform for området. 

Energiomstillingen i Ølstykke Stationsby skal ske både ved inve-
stering i en udbygning af den grønne fjernvarmeforsyning der i dag 
forsyner et mindre område omkring Toftehøjskolen, og ved individuel 
omstilling til varmepumper og andre grønne løsninger.

Den reneste energi er den man ikke bruger. En stor del parcelhu-
sene er typehuse fra 60’erne og 70’erne, hvor der er et betydeligt 
potentiale for energirenoveringer, der kan forbedre husets energi-
performance. Generelt mangler typehuse fra starten af 1970’erne 
før energikrisen isolering og der er et stort potentiale i, at se på en 
fælles indsats for interesserede husejere. 

Inden for den nærmeste fremtid vil der ske en stor udskiftning af 
køretøjer. Flere og flere vil i fremtiden købe elbiler, hvilket vil be-
laste elnettet, særligt hvis der samtidig sker en øget elektrificering 
af varmeforbruget på grund af individuelle varmepumper. Dette 
kan imødekommes ved blandt andet at etablere fælles ladesta-
tioner for elbiler i området. Derudover skal der samarbejdes med 
forsyningssektoren og teknologivirksomheder om at sikre en smart 
el-infrastruktur der kan understøtte at forbruget fordeles over døgnet 
og kan lagres.

Et fjernvarmeværk er et stort teknisk anlæg 
som fylder meget, og er synligt i omgivelserne. 

På fjernvarmeværket i Stenløse Syd er der 
arbejdet med, hvordan anlægget er tilpasset 
omgivelserne og bygningen er udformet som 
en kælkebakke.
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Mobilitet og tilgængelighed

I Ølstykke Stationsby er der gode forbindelser både mellem kom-
munens stationsbyer, København og resten af hovedstadsområdet, 
da byen er et trafikalt knudepunkt, hvor S-togslinjen krydserer S-bus 
linje. Byen har samtidig et relativt veludbygget cykel- og gangstisnet, 
hvilket giver gode muligheder for intern mobilitet.

Ølstykke Stationsby er dog en udpræget pendler-by, og der er man-
ge borgere i Ølstykke, der hver dag pendler ud af kommunen for 
at arbejde. Hver gang en pendler vælger bilen frem for toget øges 
CO2 udledningen. Der er derfor et stort potentiale i, at fremme en 
bæredygtig udvikling, ved at få flere til at bruge den kollektive trafik, 
og til at vælge cyklen frem for bilen.

Mobilitet betyder bevægelighed, og handler om, at sikre bedre 
sammenhæng mellem transportformer, om hvordan transporten 
opleves, og om hvordan man kan bruge sin eventuelle ventetid.

Flere forskellige parametre spiller ind i forhold til at øge mobiliteten. 

Særligt parkeringsforhold omkring stationen er en væsentlig del af 
mobilitetsbetragtningen.  Ved Ølstykke Station er der høj belægning 
på parkeringspladserne syd for byen, som både forsyner stationen 
og bymidten. Gode parkeringsforhold ved S-togsstationerne gør 
det attraktivt at tage toget på arbejde, og en trafik- og parkerings-
analyse skal derfor inddrage behovet og muligheden for at forbedre 
parkeringsfaciliteterne ved stationerne.

Tilgængelighed til stationen for gående og cyklister og optimering 
af cykelparkering kan også være med til at øge mobiliteten. Det 
handler både om bedre fysiske forbindelser og indretning af stati-
onsområdet, formidling og trafiksikkerhed.

Der skal arbejdes med:
• Sikre sammenhængende transportkæder, der inkluderer en aktiv 

transportform og kampagner for at få flere til at  gå, cykle og 
tage S-toget.

• En optimal udnyttelse af parkeringspladserne, så det sikres, at 
der er tilstrækkeligt med pendler- og cykelparkering omkring 
stationen.

Mål og indsatser
Udarbejde trafik- og parkeringsanalyse 
for at kvalificere mulighederne for om-
dannelse af stationsområdet.

Arbejde for at få flere til at gå og cykle 
i byen.

En hverdag  
med fællesskab  
og bevægelse

En bæredygtig  
udvikling og  
grønomstilling  
af forstaden

Et aktivt kultur-, 
erhvervs- og 
handelsliv i  
bymidten

Stationsområdet har store vejarealer, som 
med en optimeret indretning vil kunne bruges 
til andre formål.

Ølstykke Station er et traffikalt knudepunkt hvor 
S-togslinjen og S-bus linjen krydser
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Ølstykke Stationsby har en relativt ensartet boligmasse beståen-
de af store parcelhusområder med en lav tæthed. Der er mangel 
på mindre boliger og alternative botilbud til seniorer, fraskilte og 
unge. Flere boliger vil samtidig betyde flere borgere der kan være 
med til at skabe liv og aktivitet i byen og dermed skabe et større 
kundegrundlag for de erhvervsdrivende i byen.

Nye boligtyper, der kan supplere den eksisterende boligmasse med 
etage- og tæt-lavt byggeri, vil sikre en mere sammenhængende og 
fremtidssikret by med botilbud til alle livets faser. Samtidig kan blive 
etableret flyttekæder, således at nogle af de større boliger kan blive 
frigivet til børnefamilier, der gerne vil flytte til Ølstykke Stationsby for 
at få mere plads og være tæt på naturen og de grønne omgivelser.  

Der er et potentiale i, at arbejde med nye og eksperimenterende 
boligformer som eksempelvis bofælleskaber, oldekoller og lignen-
de, der kan danne rammen for forskellige former for livsstil og 
familiemønstre. 

Udviklingen og fortætningen i Ølstykke Stationsby skal sikre en 
større variation af boligtyper- og former i byen ved at åbne mulig-
hed for at:

• Udarbejde plangrundlag, der kan understøtte realisering af 
fortætningsmuligheder i bymidten. Det kan bidrage til at 
igangsætte udviklingen og kan sikre flere mennesker i byen og 
dermed mere liv og et større kundegrundlag for byens butikker 
og erhvervsliv.

• Undersøge muligheder og metoder for fortætning i de stations-
nære parcelhusområder.

• Understøtte nye boligtendenser såsom flergenerationsbolig og  
dobbelthuse med minibofællesskaber.

Mål og indsatser
Udarbejde plangrundlag der kan 
realisere fortætnings- og udbygnings-
mulighederne i bymidten.

Undersøge potentialet for fortætning 
af parcelhusområder i de stationsnære 
områder og mulighederne for at udpege 
fortætningsområder.

På Toftehøjskolegrunden planlægges blandt 
andet generationshuse, som lægger op til 
nye måder at bo med fællesskab på tværs af 
aldersgrupper.

Fortætning i parcelhusområder er svært og 
stiller store krav til den arkitektoniske tilpas-
ning til karakteren i området, både i forhold 
til skala, materialer og og udformning. På 
ovenstående foto ses en to familiebolig, der i 
forhold til omgivelserne er voldsom og meget 
dominerende, med karakter af kontordomicil 
eller rækkehusbebyggelse.

På den tidligere rådhusgrund for enden af Rådhus 
Alle er der etableret 54 almene boliger i et moder-
ne etagebyggeri. Da boligforeningen åbnede for 
opskrivning i 2016, blev der på første dag skrevet 
500 borgere op på ventelisten.

Varierede boligtyper og former

En bæredygtig udvikling og grøn omstilling af forstaden
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Bæredygtig udvikling - globalt fokus i lokal kontekst

Med en ambition om at skabe en bæredygtig ud-
vikling i Ølstykke Stationsby er det helt naturlig at 
sætte høje ambitioner. Derfor tager helhedsplanen 
udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. 

Verdensmålene sikrer, at vi kommer hele vejen 
rundt om bæredygtighed med et helhedsorienteret 
perspektiv på de sociale, økonomiske og miljømæs-
sige aspekter. 

Det overordnede mål er, at skabe et bæredygtigt 
lokalsamfund gennem samarbejde og partnerskaber. 
Derfor arbejder vi med mål 11 - Bæredygtige byer og 
lokalsamfund og mål 17 - Partnerskaber for handling 
som tværgående elementer i udviklingen. 

Derudover sættes der fokus på:

De sociale aspekter 
Mål 3 - Sundhed og trivsel med fokus på den social 
sundhed gennem fællesskab og sammenhold og 
fysisk sundhed gennem bevægelse og aktivitet.
Mål 15 - Livet på landet ved at arbejde med natur og 
biodiversitet.

De økonomiske aspekter 
Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst ved 
at fokusere på et velfungerende handelsliv i bymid-
ten.
Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur ved at 
sætte fokus på udvikling af de lokale erhvervsliv i 
bymidten og mobilitet.

De miljømæssige aspekter 
Mål 7 - Bæredygtig energi ved at arbejde for vedva-
rende energi forsyning i Ølstykke Stationsby.
Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion ved at 
arbejde med cirkulær økonomi, direkte genbrug og 
klimavenlige materialer.

Sociale aspekter

Miljømæssige  
aspekter

Økomomiske 
aspekter

En hverdag  
med fællesskab,  
sammenhold og  
bevægelse

En bæredygtig  
udvikling og  
grøn omstilling  
af forstaden

Et aktivt kultur-, 
erhvervs- og 
handelsliv i  
bymidten

17



Skenkelsø
landsby

Skenkelsø Sø

Kærvangen

Idrætsanlæg

Byparken

Storesø-
Lyngen

Ølstykke station

Nordbyen

Frederiksund 
Kommune

Frederikssundsvej
R

os
ki

ld
ev

ej

S

Udviklingspotentialer
Ølstykke Stationsby rummer en række forskellige 
arealer, der kan sættes i spil som en del af en om-
dannelse og transformation af byen. Det vil sikre at 
Ølstykke Stationsby også i fremtiden er et levende og 
bæredygtigt lokalsamfund.

Muligheder langs Rådhus Alle og Ørnebjergvej

Bebyggelsen langs Rådhus Alle er meget forskel-
ligartet, både hvad angår karakter, tæthed og fysisk 
tilstand. 

De kvaliteter, der er i den varierede bebyggelsessam-
mensætning, skal bevares, mens mulighederne for 
at bygge nyt og fortætte bymidten skal understøttes.

Der er dels enkelte udbygningsmuligheder langs  
og bagved Rådhus Alle, som kan være med til at 
skabe mere åbne og attraktive facader mod Rådhus 
Alle samtidig med, at der skabes plads til yderligere 
bebyggelse i bymidten.

Samtidig er der mulighed for at udvikle og udbygge 
arealerne omkring Ørnebjergvej. Hele arealet er i alt 
10.000 m2 og er i dag bebygget med cirka 2800m2, 
der rummer dagligvarebutik, takeaway, apoteksud-
salg samt en række mindre service og erhvervsvirk-
somheder. På de ubebyggede arealer er der parkering 
og en torvedannelse ud mod Rådhus Alle. 

Det er vigtigt at bevare og videreudvikle rammerne 
for de eksisterende mindre service- og erhvervsvirk-
somheder på arealet, samtidig med at der ses på 
mulighederne for at koncentrere yderligere aktiviteter 
og funktioner på arealet.

Idrætsområdet

Ølstykke idrætsområde ligger på kanten af byen 
mod syd og rummer store fritidsanlæg, der ikke kan 
passes ind i bymidten: Sportshal, badmintonhal, 
svømmehal, tennishal og fodboldbaner. 

En ny hal planlægges opført i 2022, ligesom en ny 
udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter lægger 
op til en udvikling af området, der kan gøre det 
mere moderne og imødekommende med stier, der 
binder områdets fritliggende bygninger sammen og 
skaber sammenhæng samt flere udendørsfaciliteter 
og udemiljøer, der inviterer til ophold og aktivitet. 

Idrætsområdet ligger i dag afkoblet fra byen, men 
tæt på Ølstykkes åbne land og natur. Der kan i den 
videre udvikling arbejdes med områdets kobling til 
byen såvel som stisystemer, der inviterer til friluftliv 
og aktivitet i naturen.

Omdannelse ved Rørsangervej

Området omkring Rørsangervej har væ-
ret planlagt som et lille butikstorv med 
erhverv og detailhandel i stuen og boliger 
på første sal.

I dag står flere butikslokaler tomme, og 
området kunne med fordel omdannes og 
fortættes.

Nordbyen - det lange perspektiv

I den nordlige del af Ølstykke er der udlagt 
et 88 ha stort byudviklingsområde, der på 
sigt vil kunne rumme op til 600 boliger.

Udviklingen af Nordbyen ligger dog 
langt ude i fremtiden og planlægningen 
igangsættes først, når fortætnings- og 
omdannelsesmulighederne i den eksi-
sterende by er realiseret
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Stationsområdet og ankomsten til byen

Stationsområdet fungerer som ankomsten til byen 
og er et trafikalt knudepunkt for den kollektive tra-
fik. Her krydser S-bussen fra Hillerød til Roskilde, 
S-togsnettet fra Frederikksund til København, og
skaber forbindelse og sammenhæng på tværs af
hovedstadsområdet.

Selvom der er et relativt stort flow af mennesker, 
som passerer igennem stationsområdet i løbet af 
dagen, har området i dag en øde, usammenhæn-
gende og identitetsløs karakter og det opleves 
utrygt og kedeligt. 

Den stationsnære beliggenhed og de gode kollekti-
ve trafikforbindelser vil kunne udnyttes langt mere 
optimalt, hvis området tilføres en større bymæssig 
karakter og tæthed, med flere funktioner og akti-
viteter, en tættere bebyggelse og større kvalitet i 
bebyggelsen, som inviterer til byliv samtidig med, 
at der er fokus på mobilitet og parkering. 

Stationsområdet skal derfor omdannes og fortættes 
til et levende kulturelt centrum og trafikalt mobi-
litetsknudepunkt med optimale skiftemuligheder  
mellem transportformer og tilstrækkeligt med 
parkeringspladser. 

Blioteksgrunden

Grunden omfatter et areal på omkring 15.000 m2. 
I grundens nordvestlige hjørne ligger ”Hængehøj” 
et beskyttet fortidsminde. Fortidsminde beskyttel-
seslinjen går 100 m fra højens fod. Der kan dispen-
seres til, at der kan bygges bag ved eksisterende 
bebyggelse, hvis bebyggelsen ikke har betydning for 
oplevelsen af højen. Det kraver samtidig, at der kan 
findes en anden og bedre placering til biblioteket.

Der kan bygges en kantbebyggelse i varierende 
højder fra 1-3 etager langs grundens sydøstlige del, 
hvilket giver en byggeret på ca.4.500 m2.

Nye boligtyper på Toftehøjgrunden

Området udvikles med forskellige typer boliger til 
både familier, seniorer og enlige. Der arbejdes med 
muligheden for at etablere nye boligformer såsom 
generationshuse og bofællesskaber.

Bebyggelsen forventes at blive en kombination af 
rækkehuse og punkthuse. 

Området forventes at kunne rumme mellem 180-
200 boliger.

Bebyggelsen tilpasses omgivelserne, og der skal 
sikres sammenhæng med bymidten og byparken. 
Samtidig skal der  skabes nye grønne fællesom-
råder til glæde for hele byen.

Frederiksborgvej - kulturmiljø

Området omkring den gamle indfaldsvej fra 
nord er vigtig for oplevelsen af ankomsten 
til bymidten. Gaden er karakteriseret ved en 
relativ bred gadeprofil indrammet af en ræk-
ke ældre, fritliggende ”murermestervillaer” 
med haver samt enkelte erhvervsejendom-
me fra sidste halvdel af 1900-tallet.

Det er vigtigt, at fastholde bebyggel-
sesstrukturen med enkeltvillaer og den 
grønne afgrænsning mod gaden. Nedlagte 
erhvervsejendomme og enkelte villaer kan 
gradvist erstattes med ny bebyggelse. 
Gaderummet bør forskønnes, f.eks. med 
vejtræer, nyt gadeprofil m.v.

Mulighed for erhverv ved Udlejrevej

Området omfatter et areal på omkring 
48.000 m2 og er udlagt til erhverv i form 
af lettere industri, lager-, håndværks- og 
værkstedsvirksomhed. 

Det er let adgang til det overordnede 
vejnet, Frederikssundsvej og A6 som 
skaber forbindelse til København, Fre-
derikssund samt Roskilde og Hillerød
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Udviklingselementer
Ølstykke Stationsby har en række forskellige funktioner 
og aktiviteter, som kan sættes i spil i en omdannelse 
af byen.

Byrum og vejarealer

I forbindelse med den rumlige analyse af Øl-
stykke Stationsby og i dialogen med borgerne 
har det været helt tydeligt, at der er behov for 
at udvikle byrum, der inviterer til ophold og 
samtidig sikrer flere mødesteder i bymidten.

Bymidtens primære og mest centrale by-
rum ”torvet” og ”stationsområdet” har meget 
forskellig funktion og karakter, men fælles for 
dem er, at de er domineret af trafik, og mang-
ler mulighed for ophold og aktivitet. 

Der skal arbejdes med at skabe en mere opti-
mal udnyttelse af byrummene, så de omdan-
nes fra at være præget af trafik til at blive mø-
desteder for fællesskab og aktivitet. Samtidig 
vil det give et større incitament til at bevæge 
sig rundt i byen til fods, således at bymidten 
ikke er præget af gennemkørende trafik.

Nogle vejarealer for eksempel omkring statio-
nen og parkeringspladsen ved Fakta kan også 
komme i spil i forhold til fortætning og udbyg-
ning i bymidten.

Parkeringspladser

På kaffemøderne og på projektkontoret er der 
især blevet peget på behovet for at sætte fokus 
på parkeringspladserne omkring stationen, som er 
fuldt udnyttede, hvorimod at parkeringspladserne 
ved Ørnebjergvej ofte står tomme. 

Parkeringspladser er nødvendige for at under-
støtte en velfungerende bymidte og et trafikalt 
knudepunkt for den kollektive trafik, men de er 
samtidig meget arealkrævende. Derfor fokuseres 
der på, at få pendlere til at anvende de parke-
ringspladser, der er nord for stationen.

I forbindelse med udvikling og omdannelse i by-
midten er der vigtigt, at der sikres tilstrækkeligt 
med parkeringspladser både for de handlende, 
og beboerne. 

Det er samtidig vigtigt, at der også ses på, hvor-
dan der kan skabes større incitament til, at folk 
anvender cyklen, som transportform, da det er 
langt mindre arealkrævende. Der skal derfor ses 
på muligheden for, at forbedre forholdene for 
cyklelister og gående.

Detailhandel

Detailhandel er en vigtig forudsætning for at 
skabe en levende og aktiv bymidte, da det er en 
funktion, der trækker folk til bymidten.

Det er derfor vigtigt, at der sikres plads og 
udviklingsmuligheder for detailhandlen i bymid-
ten. Der kan både være fordele ved at samle og 
koncentrere detailhandlen tæt på hinanden og 
ved at placere detailhandlen i hver sin ende af 
bymidten, idet man på den måde kan skabe an-
kerpunkter, der skaber incitament til at bevæge 
sig rundt i bymidten.

Fortætning med boliger

Etablering af boliger i bymidten vil give mulig-
hed for at etablere en mere varieret boligsam-
mensætning i byen, så der sikres boliger til hele 
livet i Ølstykke Stationsby.

Flere boliger vil betyde, at flere mennesker 
bor, lever og bevæger sig rundt i bymidten og 
dermed bliver der skabt mere liv og aktivitet, og 
der skabes et større kundegrundlag for byens 
butikker og erhvervsdrivende.

At bygge boliger er samtidig forholdsvist fleksi-
belt, da det er muligt at etablere mindre bebyg-
gelser, og boliger kan tænkes sammen med og 
bygges ovenpå andre funktioner og aktiviteter.

Bibliotek og kulturhus

Biblioteket er i dag et af de primære kulturelle 
samlings- og mødesteder i byen. Biblioteket ligger 
dog lidt gemt uden visuel og fysisk forbindelse 
til bymidten, og potentialet udnyttes derfor ikke 
til fulde.

Samtidig kan der med fordel ses på muligheden 
for at skabe et mødested med et bredere pro-
gram, hvor bygningen kan indeholde kulturhus, 
bibliotek, kontorhotel, mødelokaler, værksted, 
og fælleskøkken. 

Det vil give byens aktive og engagerede borgere 
et nyt sted at mødes og samles, hvor der kan 
skabes nye fællesskaber og forbindelser på tværs 
af ligusterhækkene.
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Dialog om udviklingsscenarier
Som oplæg til dialog fremlægges på de følgende fire 
overordnede udviklingsscenarier for omdannelse, ud-
vikling og fortætning af bymidten.

Udviklingsscenarierne tager udgangspunkt i de poten-
tielle arealer, der kan sættes i spil (side 18 og 19) og er 
koblet med de forskellige aktiviteter og funktioner, der 
kan være med til at igangsætte omdannelsen (side 20).

Udviklingsscenarierne er forslag til, hvordan forskelli-
ge aktiviteter og funktioner kan placeres for at belyse  
fordele og ulemper ved de forskellige scenarier og 
kombinationsmuligheder.

Forslagene til udviklingsscenarier er ikke udtømmende 
og man kan sagtens forstille sig, at andre kombinati-
onsmuligheder kan komme frem i løbet af dialogen.

Vi vil derfor gerne invitere alle borgere i Ølstykke Stati-
onsby til at deltage i dialogen, for at få konkretiseret og 
kvalificeret, hvad der fremadrettet skal arbejdes videre 
med, og hvilke områder der skal belyses yderligere.

I januar 2021 inviteres derfor til borgermøde om hel-
hedsplanen, ligesom det allerede nu er muligt, at 
sende forslag og bemærkninger til helhedsplanen og 
de forskellige udviklingsscenarier.

Send dine forslag og bemærkninger

Helhedsplanen er i høring fra 21.december 2020 til  
14. februar 2021. I høringsperioden kan du sende dine 
bemærkninger og forslag ved at skrive til:

Planafdelingen@egekom.dk

Alle forslag og bemærkninger bliver behandlet af 
Byrådet i forbindelse med endelig vedtagelse af hel-
hedsplan for Ølstykke Stationsby.
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Ørnebjergvej

Ny Toftegårdsvej

Stationsområdet

Biblioteksgrunden

Ørnebjergvej

Toftehøjskolegrunden Udviklingsområder

Byrum og mødesteder
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Ørnebjergvej

Ny Toftegårdsvej

Fordele og potentialer

• Et nyt kulturelt samlingssted
centralt i byen med let adgang
fra den kollektivetrafik.

• Stationsområdet tilføres nye
aktiviteter og en større tæthed
der vil kunne sikre en mere
indbydende ankomts til byen.

Ulemper og udfordringer 

• Komplicerede flyttekæder, 
hvor flere aktører og grundeje-
re skal involveres.

• Store investeringer i form af
nyt kulturhus og bibliotek.

• Detailhandel udenfor bymid-
ten.
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Ørnebjergvej

Ny Toftegårdsvej

Stationsområdet som kulturelt centrum, koncentration af  
detailhandel ved Ørnebjergvej og boliger på biblioteksgrunden

Stationsområdet som kulturelt centrum samt 
detailhandel og boliger på biblioteksgrunden

Fordele og potentialer

• Et nyt kulturelt samlingssted
centralt i byen med let adgang
fra den kollektive trafik.

• Stationsområdet tilføres nye
aktiviteter og en større tæthed,
der vil kunne sikre en mere ind-
bydende ankomst til byen.

• Detailhandel fastholdes i by-
midten, og dermed fastholdes
den aktivitet som følger af
handel.

• Der etableres flere boliger
i bymidten.

Ulemper og udfordringer 

• Komplicerede flyttekæder, hvor
mange aktører og grundejere
skal involveres.

• Store investeringer i form af nyt
kulturhus og bibliotek.
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Ørnebjergvej

Ny Toftegårdsvej

Fordele og potentialer

• Udviklingsprojekterne er ikke 
internt afhængige af hinan-
den. 

• Ankomsten til byen gøres 
mere imødekommende, og 
der er mulighed for at arbejde 
med at forbedre mobiliteten 
og parkeringsforholdene.

• Detailhandelen fastholdes 
som ankerpunkt centralt i by-
midten ved stationen. 

• Området ved Ørnebjergvej 
bliver mere attraktivt.

Ulemper og udfordringer 

• Komplicerede ejerforhold om-
kring stationen.

• Biblioteket ligger fortsat i ud-
kanten af bymidten.
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Ørnebjergvej

Ny Toftegårdsvej

Fordele og potentialer

• Et nyt kulturelt samlingssted 
centralt i byen.

• Mulighed for omdannelse af 
torvet.

• Detailhandel fastholdes i 
bymidten med nærhed til 
stationen.

• Stationsområdet omdannes 
og fortættes, så der sikres en 
mere indbydende ankomst 
til byen.

• Der etableres flere boliger i 
bymidten.

Ulemper og udfordringer 

• Komplicerede flyttekæder, 
hvor mange aktører og grund-
ejere skal involveres.

• Store investeringer i form af 
nyt kulturhus og bibliotek. 

Ørnebjergvej som kulturelt centrum, boliger på biblioteksgrunden 
samt udbygning af detailhandel og boliger i stationsområdet

Udbygning af detailhandel i stationsområdet samt 
fortætning med boliger omkring Ørnevjergvej

Signaturforklaring

Udviklingsområde

Boliger

Detailhandel

Bibbliotek og kulturhus
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Planstrategi 2019
Projektkontor på biblioteket

Januar-marts 2018 November - December  2019

November 2019

Byrumsforsøg

Helhedsplan i høring
Helhedsplan

Projekter

Netværk
Udbygning

Planer

Fælles 
retning og vision

for 
udvikling og omdannelse 

af 
Ølstykke Stationsby

Kaffemøder med nøgle  
grundejere

Marts -September 2020

December-Februar 2020
December 2020

Dialog og proces

Bygger på borgerdialog.

Egedal Kommune arbejder med borgerdialog som et fundament 
for verdens bedste hverdag. Kommunens borgere skal inddrages, 
inden de politiske beslutninger træffes.

Helhedsplanen er blevet til i dialog og samarbejde med alle byens 
borgere, der siden 2019, gennem workshops, kaffemøder, åbent 
projektkontor og byrumsforsøg, har deltaget og bidraget til at 
formulere en fælles retning og vision for udvikling og omdannelse 
af Ølstykke Stationsby.
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