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FORORD - EN MAGNETISK KOMMUNE

Hverdag og fællesskab i bevægelse. Det er vores 
vision i Egedal Kommune, og netop på kultur- og 
fritidsområdet er det en vision, der kommer helt 
tæt på alle os borgere, uanset hvor og hvordan vi 
dyrker vores fritidsinteresser. 

Vores vision understøttes af en række fokusområ-
der, som har været pejlemærker for udarbejdelsen 
af denne udviklingsplan.  Det gælder særligt for de 
to områder: ”Vi bruger naturen i hverdagen” og ”Vi 
dyrker kultur og idræt i fælleskab”. 

Vi har nu en udviklingsplan, som er blevet til sam-
men med brugerne af vores faciliteter. På trods af 
en svær tid med corona, har vi holdt både fysiske 
og virtuelle møder med rigtig mange af jer, som 
bruger vores lokaler, haller, skoler og naturområder 
i hverdagen. 

Vi vil i den forbindelse gerne takke aftenskolerne, 
spejderne, idrætsforeningerne, kulturforeningerne 
og også de kommunale brugere af faciliteterne for 
jeres bidrag til processen, og for jeres store enga-
gement i arbejdet med udviklingsplanen.

Dialogen med alle jer interessenter vil fortsat være 
højsædet i det arbejde, vi nu sætter i gang. Vi er 
nemlig slet ikke færdige – nu skal vi følge op på 
udviklingsplanens fokusområder, så vi kan komme i 
gang med at gøre vores kultur- og fritidsfaciliteter 
endnu bedre. 

En del af de initiativer byrådet har sat i gang med 
bl.a ny lokalplan for Ølstykke idrætsområde og 
investeringer i nye faciliteter til aktivitet i naturen 
giver liv til udviklingsplanens fokusområder. Andre 
elementer som de grønne bånd skal vi konkretisere 
sammen i den kommende tid.

Vi ønsker udvikling af moderne og tidssvarende 
faciliteter, der understøtter den gode hverdag med 
sunde og alsidige fælleskaber til gavn for alle vores 
borgere i Egedal – uanset hvilke fritidsinteresser de 
dyrker. Og vi ser meget frem til at udvikle Egedal 
faciliteter med prioriteret fokus på at skabe endnu 
flere aktiviteter i mangfoldige magneter, udvikle 
kommunens fantastiske natur som rum for fritids-
aktiviteter samt understøtte behovet for lokale 
mødesteder. 

Faciliteter skaber imidlertid kun rammerne. Det er 
jer brugere, som skaber aktiviteterne, indholdet og 
fællesskaberne. Ambitionen med udviklingsplanen er 
derfor at sætte fælles retning på den videre udvikling 
af vores fysiske ramme til kultur- og fritidsaktiviteter. 
Målet er, at vores faciliteter på bedste vis understøt-
ter det rige og alsidige kultur- og fritidsliv, vi har i 
kommunen. 

Udviklingsplanen er dermed startskuddet for det 
videre samarbejde, som vi glæder vi os til at fortsæt-
te med.  

Charlotte Haagendrup  Karsten Søndergaard
Formand for Kultur-                  Borgmester
og Erhvervsudvalget   
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INTRODUKTION OG FORUDSÆTNINGER

Denne udviklingsplan er udarbejdet og sammenfat-
tet af Keingart for Egedal Kommune i 2020.

Udviklingsplanen er blevet til gennem en længere
proces. Vi startede med en kortlægning af kommu-
nensfaciliteter og analyse af deres anvendelse.
Herefter gennemførte vi et brugerinddragelses for-
løb, hvor forskellige mulige udviklingsretninger
blev fremlagt og drøftet. 
Til sidst er den endelige udviklingsplan udformetpå 
baggrund af analysen og de mange brugerinput

En række forudsætninger ligger desuden til
grund for arbejdet med udviklingsplanen. 
De vigtigste forudsætninger oplistes her, for at ska-
beet billede af planens overordnede ramme.

Forudsætning 1:
Faciliteterne skal udvikles i tråd med kommunens 
visionog fokusområder, således at enhver ting der 
bygges, er en konkret udmøntning af en politisk 
prioritering.

Forudsætning 2:
Udviklingsplanen skal give retning for udvikling af 
faciliteter til idræt, kultur og fritid i Egedal Kommune.

Forudsætning 3:
Faciliteterne skal matche den fremtidige borgersam-
mensætningi Egedal kommune.

Forudsætning 4:
Der skal være tilbud til alle borgergrupper, så der 
skabes grobund for at flere borgere har lyst til at 

være aktive eller kreative. Faciliteterne skal gene-
relt indbyde til ophold og samvær og på den måde 
vække lysten hos flere, til at udforske de forskellige 
muligheder faciliteterne tilbyder.

Forudsætning 5:
Alle faciliteter skal være multifunktionelle og lægge 
op til flerbrug. De skal, i så høj grad som muligt, an-
vendes fuldt ud alle dage, i tidsrummet kl. 8-22.

Forudsætning 6:
Faciliteterne skal udvikles inden for investeringspla-
nen, og skal i fremtiden kunne drives med samme 
driftsudgifter pr borger som i 2020.

Ud over disse forudsætninger har en række ak-
tiviteter, der er foregået forud for denne proces 
og sideløbende med den også haft betydning for 
udviklingsplanens udformning:

I 2018 blev udarbejdet en analyse af
idrætsfaciliteter, kulturhuse og spejderhuse. Denne
undersøgelse er sidenhen suppleret med booking-
data og optælling af fremmøde i idrætsfaciliteterne.
En lignende supplerende optælling er ikke sket i
forbindelse med kulturhuse, biblioteker, spejderhuse,
skydefaciliteter mv.
En vis uensartethed i datagrundlaget har derfor
været en præmis for udviklingsplanen

Der er også sideløbende med udviklingen af planen
foregået forskellige prioriteringer, og nye projekter
er igangsat.

To skoler er lukket mens planen er blevet udviklet og 
to er under udbygning.
Det er blevet vedtaget at opføre en ny hal.
Der er afsat midler til at opgradere et idrætsanlæg
og der er afsat midler til opgradering af konkrete
kulturhuse. 
Samtidig er der igangsat planer, for relokalisering af 
klubber, fra de skolefaciliteter der lukkes.
De forskellige prioriteringer og projekter er løbende 
blevet indarbejdet som forudsætninger i planen.

Udviklingsplanen er altså udviklet i en dynamisk 
kontekst. Også i fremtiden vil der ske ændringer, der 
for betydning for prioriteringen og implementering. 
Intentionen med udviklingsplanen er derfor, at den
kan bruges som rettesnor for en fremtidig udvikling,
og ikke som et diktat.

Udviklingsplanens hovedprincip, er at opdele de
forskellige anlæg i kategorier.
Intentionen med kategoriseringen er, at gøre det
nemmere at drøfte, prioritere og planlægge, hvor-
dan faciliteterne i den samlede kategori skal ud-
vikles, og hvordan de enkelte faciliteter inden for 
kategorien skal udvikles.

Udviklingsplan etablerer altså både et fælles sprog, 
men indeholder også afvejning af forskellige behov.
Det sætter en retninger, tage nogle valg og søge 
at skabe kompromiser. At opnå ægte kompromiser, 
med bred opbakning, er en proces der kan tage flere 
år. Dette arbejde er ikke slut med denne udviklings-
plan - det er lige begyndt.
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LÆSEVEJLEDING

Udviklingsplanen er opbygget så fokusområder for 
udviklingen kommer først. 
Her findes beskrivelser af hvordan forskellige områ-
der og faciliteter skal udvikles. 
Først beskrives overordnede indsatsområder, deref-
ter de enkelte kategorier.

Efter fokusområderne følger realiseringsplanen, som 
er et oplæg, til en mulig rækkefølge for gennem-
førelse af indsatserne. Denne rækkefølge er endnu 
ikke vedtaget i kommunalt regi, men blot et oplæg 
til en politisk drøftelse. 

For at forstå grundlaget for udviklingsplanens fo-
kusområder, kan det være gavnligt at læse analysen, 
som blev udført i første kvartal 2020. 
Hovedpointer fra denne analyse er medtaget i ud-
viklingsplanen og indsat efter realiseringsplanen. 

Udviklingsplanen er, som beskrevet i indledningen,  
et produkt af den inddragelsesproces der foregik i 
anden og tredje kvartal 2020, hvor især forenings-
medlemmer deltog. 
En udførlig beskrivelse af processen følger efter 
uddrag af analysen.

Til slut følger et afsnit der beskriver analysens 
samspil med processen. Her redegøres for hvorledes 
brugerne i processe forholdt sig til analysen. 

INDHOLD
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FOKUSOMRÅDER...........................................................7 
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FOKUSOMRÅDER 
Dette afsnit indeholder forslag til kategorisering af Egedals 
mange anlæg og beskriver hvordan de enkelte kategorier, 
samt udvalgte anlæg, kan udvikles i fremtiden.
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UDVIKLING AF FACILITETER KAN IKKE STÅ ALENE

Når man udvikler faciliteter til idræt, kultur, fritid og 
fællesskab er det væsentligt ikke kun at se på facili-
teterne i sig selv. Man må i lige så høj grad se på alt 
det, der er en forudsætning for livet i faciliteterne. 
Det er derfor vigtigt at have et ligeværdigt fokus på 
aktiviteter, organisering, drift og kommunikation. 
Kort kan det siges, at der ikke er nogen grund til at 
bygge et fint nyt yoga lokale (facilitet) hvis ingen 
ønsker at dyrke yoga (aktivitet), ingen ved at det 
findes (kommunikation) og døren altid er låst (orga-
nisering/drift) 

Kun når alle disse fire elementer spiller sammen, 
opstår der meningsfuldhed og faciliteterne kommer 
til deres fulde gavn. Ofte har man en tendens til at 
tænke at det handler om at bygge, og at der blot 
skal flere faciliteter til for at løse ethvert givent pro-
blem. Men ofte kan justeringer på en af de tre andre 
parametre gøre en mindst lige så stor forskel. Hvis 
der eksempelvis er brugergrupper man gerne vil 
aktivere, vil det ofte være bedre først at udvikle spe-
cifikke nye aktiviteter målrettet de konkrete grupper, 
fremfor at bygge noget man håber de vil bruge. 
På den måde kan der spares både anlægs- og drifts-
midler ved at fokusere på aktiviteter før faciliteter. 

Drifts tiltag kan også bidrage til at øge aktivitets-
niveauet og mindske behovet for flere kvadratmeter. 
F.eks. kan ansættelse af aktivitetskoordinatorer gøre, 
at unge der ellers har en uønsket adfærd, pludselig 
bliver aktive. Det er også en mulighed at ansætte 
unge som en slags værter i faciliteterne, hvorved de 
pludselig bliver nogle der bidrager til fællesskabet, 
og byder andre ind. Det er godt for den enkelte og 
for samfundet på lang sigt. 

Mulige driftstiltag kan også være at øge rengøring 
og oprydning. En ekstra oprydningsrunde hver mor-
gen vil måske gøre det muligt at åbne en legeplads i 
en børnehave for offentlig adgang når institutionen 
er lukket, så der ikke skal anlægges flere legepladser 
i samme byområde. 
Udgiften vil blive opvejet af anlæg, drift og vedlige-
holdelse af faciliteter der ellers dublerer hinanden. 
Det samme gælder keramikværksteder, maleværk-
steder, træværksteder, madlavningskøkkener og 
andre faciliteter der findes på mange skoler. 
Man bør se på hvordan disse, måske med ekstra ren-
gøring eller en vært der holder opsyn, kan åbnes for 
både foreninger og selvorganiserede brugere. 

Der kan tilsvarende skabes plads til megen ny aktivi-
tet ved at se på organiseringen og driften. 
Man tænker måske at der er brug for en ny hal, fordi 
der allerede er mange timer belagt i den eksisteren-
de hal. Men ser man så på hvor mange der er i rum-
met i de belagte timer, er der ofte ret få personer på 
stor plads, som kan udnyttes mere intensivt. 

I nogle tilfælde er der selvfølgelig brug for en fuld 
bane, men andre gange under normal træning kan 
flere måske godt dele den samme plads.
Det vil eventuelt kræve gode og lydisolerende 
opdelingsmuligheder, men dette er ofte billigere at 
etablere end en ny hal. 
Samtidig opstår der den sidegevinst, at flere menne-
sker mødes og bredere fællesskaber kan opstå.
Ved at placere skabe i gangarealer og forskyde om-
klædningssessionerne, kan flere grupper bruge det 
samme rum, fremfor at rummet er låst af al den tid 
et hold træner. 

Under organisering kan man også se på hvordan 
der bookes tider, og hvordan der gennem booking 
opstår de ønskede effekter. Eksempelvis kan der 
bookes primetime tider til selvorganiseret aktivitet. 
Der kan indføres booking i flere trin og der kan gø-
res aktive indsatser for at fylde ubrugte tider op. 
Alt sammen noget der kan være med til at øge akti-
vitetsniveauet og få nye brugere ind i faciliteterne. 
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”Vi synes at multifunktionel anvendelse af vores faciliteter er godt. Det forudsætter dog, at der 
etableres klare og fornuftige aftaler omkring brugen af lokalerne under hensyntagen til faci-
liteter, brugergruppe, daglig drift m.m. Det er praktiske udfordringer, som der naturligvis kan 
findes løsninger til”. BUS Egedal 

FACILITETER

ORGANISATION OG DRIFT

AKTIVITETER

KOMMUNIKATION

Under kommunikation er der også meget at hente. 
En facilitet bør i sig selv kommunikere, vise sig frem 
og anskueliggøre hvad der foregår her. Det kan være 
via synlige indgange, vinduer, få men gode skilte, 
gennemtænkt belysning osv. Aktiviteter bør også 
kommunikeres ud, så det er let og lige til at finde 
frem til dem man ønsker at deltage i.
 I den forbindelse vil fællesplatforme på nettet ofte 
være at foretrække, fordi mange ikke altid søger 
noget bestemt, men blot kigger sig omkring og ser 
hvilke tilbud der findes. 
Kun gennem fælles platforme (hjemmesider, foldere 
mv) opstår denne mulighed for at ”snuse” sig frem 
til noget man bliver inspireret af.

Ved at tænke i aktivitet, kommunikation, organise-
ring og drift er der således mange indsatser der kan 
gøres før eller samtidig med at man bygger, for at 
øge brugen og tilgængeligheden. 
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AKTIVITETSUDVIKLING
- En bred vifte af aktiviteter til alle borgersegmenter

Faciliteter er i sig selv ikke inviterende 
for mange grupper. 
Der skal skabes nye aktivitetsmuligheder, 
som kan tilgås fleksibelt, for at gøre 
kommunens faciliteter attraktive for alle 
borgere. 

Der er et stærkt, veletableret og traditionsrigt 
foreningsliv i Egedal som har eksisteret længe før 
kommunen blev én enhed. Foreningerne bærer en 
stærk frivillighedskultur, som der bør værnes om 
og udvikles videre på. 
Foreninger er ofte drevet af ønsket om samvær 
med ligesindede i fælles aktiviteter. 
Det opleves ikke nødvendigvis som foreningens, 
eller medlemmernes, opgave at fokusere på 
hvordan der skabes fællesskab udenfor foreningen 
f.eks. med andre foreninger. For nogle er det natur-
ligt, for andre ikke. 

Det vil i mange tilfælde være gavnligt, at arbej-
de på at skabe en god samarbejdskultur mellem 
forskellige foreninger og mellem kommunen og 
foreningerne. Der bør være fokus på hvordan sam-
arbejdet smidiggøres og lettes for alle parter. 
Det kan eksempelvis være via en tilgængelig og 
kendt medarbejder, der hjælper foreninger i stort 
og småt fra kommunens side, og via en aktiv 
indsats fra foreningernes sider for at inkludere nye 
borgere. 
Idrætscentre, biblioteker og kulturhuse kunne også 
med fordel, i samarbejde med foreningerne, arbej-
de med at udvikle og udbyde aktiviteter som også 
er målrettet de brugergrupper, der i dag ikke bru-
ger faciliteterne, for derigennem at skabe relevante 
tilbud til alle borgere.

Derudover kunne der arbejdes på tværs af de 
traditionelle skel mellem idræt, kultur, spejder 
og biblioteker for at skabe helt nye tilbud, der 
måske kombinerer det at gå til spejder, med det 
at læse en bog eller spille basketball. Eller at gå 
til foredrag, svømme og lave mad sammen. 
At koble forskellige aktiviteter kan skabe nye 
spændende kombinationer som trækker nye til. 

Som supplement til det stærke foreningsliv bør 
der være fokus på, hvordan man som selvorgani-
seret har adgang til faciliteter. 
Mange ønsker, i en periode af deres liv, ikke 
at være medlemmer af foreninger. Der bør for 
disse grupper også være adgang til kommunale 
faciliteter og aktiviteter, f.eks. ved at åbne op for 
ikke-organiserede grupper og at udvide kommu-
nens nuværende brug af bookingplatforme som 
fx. Wannasport.

Ofte vil den selvorganiserede aktivitet ikke være 
konkurrerende til foreningsaktiviteterne, men vil 
supplere, og endda ofte fungere som fødekæde 
til foreningslivet. Synergien mellem de selvorga-
niserede aktiviteter og foreningslivet kan med 
fordel styrkes. 
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PROAKTIV KOMMUNIKATION
- Der når alle målgrupper

Det foreslås at faciliteter, aktiviteter og foreninger 
alle formidles på en tværgående platform, der gør 
det nemt at finde, tilmelde sig og deltage  i aktivite-
ter. 
Det skal være enkelt at finde en forening, finde spe-
cifikke aktiviteter eller blive oplyst om, hvordan man 
får adgang til selvorganiseret og spontan aktivitet. 
Eksisterende kommunikationsplatforme bør under-
søges i forhold til, om de når langt nok ud og skaber 
den ønskede synlighed. 
Hvis ikke bør de udvikles eller fornys. 
 
Faciliteterne bør også udvikles med kommunikation 
for øje. Der bør være fokus på, hvordan man invite-
res ind, om indgangspartiet er synligt, oplyst, velpla-
ceret og virker inviterende. Der bør desuden foku-
seres på at gøre de aktiviteter der foregår synlige, 
så man som forbipasserende får indtryk af, at der er 
aktivitet, liv og mennesker. Sidst men ikke mindst 
er det vigtigt at skabe en stemning der er inviteren-
de for alle. Det kan være svært at skabe den rette 
balance, da det der kan virke hyggeligt, hjemligt og 
inviterende for nogle, er det modsatte for andre.  

Det skal være nemt og ligetil at finde de aktiviteter der 
foregår i Egedal. Borgerne skal både kunne inspireres og 
finde frem til præcise aktiviteteter som de efterspørger.
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ORGANISATIONS- OG DRIFTSUDVIKLING
- En transparent organisering og en omstillingsparat drift

Gennem ændringer i den måde steder organiseres 
og drives på er der potentiale for en øget aktivitet 
og for at skabe plads til flere brugere på samme tid. 
Fælles brug vil understøtte den kommunale vision 
om at dyrke idræt og kultur i fælleskab. 
Det kræver naturligvis noget af både eksisterende 
og nye brugere, hvis man skal deles om rum, ram-
mer og faciliteter. 

Idrætsfaciliteterne (som er de eneste der findes 
dækkende data på) har en meget høj udnyttelses-
grad i primetime. Nogle timer anvendes ikke men 
stort set alt er booket. Det er derfor vanskeligt at få 
primetime tid i de nuværende faciliteter, med min-
dre faciliteterne indrettes eller driftes anderledes, så 
der bliver  plads til flere brugere i samme tidsrum. 
Det kunne ske ved at etablere opdelingsmuligheder 
i haller og sale, eller ved at vedtage at der i primeti-
me ikke kan bookes en hel hal, med mindre der f.eks 
er hjemmekamp. På den måde vil der i de samme 
faciliteter kunne være plads til væsentligt flere 
brugere end i dag. Dog skal aktiviteterne afvikles på 
en ny måde, og klubber, trænere og foreninger bør 
tages med på råd i udviklingen.

Kulturforeninger giver udtryk for at der ikke er plads 
i kulturhusene, og at man skal være ude i god tid, 
for at få et ønsket rum på et givent tidspunkt. Det 
foreslås at man sikrer at alle kulturhusfaciliteter er 
oprettet i bookingsystemet Egon og evt. sætter 
tællere op i de mest brugte, så der i fremtiden kan 
tilvejebringes et bedre billede af anvendelsen.

Spejderhuse og skydefaciliteter foreslås også i frem-
tiden booket gennem bookingsystemet Egon, så der 
er fuldt gennemsigtighed med brugen af alle kom-
munale faciliteter. 

Kulturforeninger, kunstforeninger, aftenskoler mv har 
ofte deres aktiviteter på skoler. Der bør her fokuseres 
på hvordan de har nem adgang, og ikke føler at de 
kun er ”til låns” i skolens lokaler. 

Det foreslås at der indlede en dialog med foreninger-
ne og skolerne om hvordan booking, og især afboo-
king, smidiggøres således, at der ikke står tomme 
faciliteter. En mulighed kan være at indføre to trins 
booking hvor tidligt reserverede tider, skal bekræf-
tes efter tilmelding og skemalægning for at bevares. 
Dette er forholdsvis krævende for foreningerne.  En 
anden mulighed er, at smidiggøre afbookingen, så 
foreninger og skoler melder fra, hvis de ikke skal bru-
ge den reserverede tid. I begge tilfælde kan ledige 
tider gives til andre interessenter og kommunen kan 
gøre en aktiv indsats, for at udfylde de ledige timer.  

En lavthængende frugt vil være at skolerne tidligt 
afmelder bookinger i f.eks. temauger, eller andre 
perioder i løbet af året, hvor faciliteterne ikke bruges. 

Dagtilbud, og andre brugere kan derved få øget ad-
gang til faciliteterne. Skoler, idrætscentre og kultur-
huse kan samarbejde om at skabe plads til hinanden 
f.eks. ved, at der på lokale centre i skolefaciliteterne, 
etableres et synligt fælles værtskab mellem for-
eninger og skoler.

Der kan med fordel udvikles en procedure for, 
hvordan nye foreninger og initiativer sikres plads i 
lokalefordelingen, så det ikke kun er de store vele-
tablerede foreninger der tildeles tid fordi de plejer 
at have det. Når der tildeles tider kan man skele til 
foreningernes medlemstal og udvikling. Naturligvis 
med opmærksomhed på at en forening kan have 
svært ved at overleve eller genopstå hvis den frata-
ges sine tider. Fleksibilitet og forståelse foreninger-
ne imellem vil være et kodeord for samarbejdet. 

Jeg tror at det skitserede dobbelt booking 
system bliver rigtig godt, især hvis det kan gøres 
fuldautomatisk, så senbookinger godkendes 
straks. (Anette Olsen på vegne af Dansk kennel-
klub Ølstykke afdeling). 

En forudsætning for et godt kultur og fritidsliv i Egedal kommune er at sikre et sundt og levedygtigt for-
eningsliv. Derfor er det vigtigt at sikre en så administrativ let og smidig samarbejds/ansøgnings og 
dokumentationsform mellem foreninger og kommune. Steen Refnov på vegne af Ølstykke Tennisklub
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Udvikling af faciliteter foregår både på et planlæg-
nings-og et projektniveau. I arbejdet med planlægning 
af byer, landskaber og bygninger tages mange overord-
nede beslutninger, og der bør arbejdes strategisk med 
at indtænke faciliteter til idræt, kultur, fritid og bevæ-
gelse i disse planer. 
Dels kan nye faciliteter tænkes ind i byudviklingsområ-
der, dels kan der arbejdes med gode stiforbindelser fra 
nye boligområder til eksisterende faciliteter.
Ligeledes bør der på projektniveau arbejdes konkret og 
strategisk med at skabe rum for kultur, fritid og idræt 
både udendørs og indendørs.  
Både i forhold til planlægningsniveauet og i forhold til 
projektniveauet bør der arbejdes i en løbende vek-
selvirkning mellem det strategiske og det konkrete 
niveau.
Ved at synliggøre strategierne gennem konkrete visua-
liseringer får man mulighed for at teste og evt. justere 
strategier, inden de føres ud i livet. 

 

FACILITETSUDVIKLING
- En indsats på alle niveauer

Alle steder og arealer analyseres for potentiale til at rumme idræts- , kultur- og fritidsaktiviteter. 
Det kræver tværgående koordinering og samarbejde. 

PLANLÆGNINGS- OG PROJEKTNIVEAU 
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By- og landskabsplanlægningen kan med fordel ud-
vikles med henblik på at skabe rum for idræt, kultur 
og fritidsaktiviteter i alle nærmiljøer. 
Ønsker man at skabe en by der kalder på en aktiv 
livsførelse, bør man sikre, at der er mulighed for at 
cykle, gå, løbe og rulle som en del af den almene 
transport. 

Der kan eksempelvis indarbejdes løberuter, træ-
ningspladser, bevægelsesrum, kunstruter, loppemar-
kedspladser, udendørs teaterscener mv. 
Faciliteter som disse kan også skabes i  samarbejde 
med private grundejere. 
Et firmas forplads eller mødelokale kan, med den 
rette placering, anvendes som aktivitetsrum efter 
arbejdstid, både til firmaidræt og for lokalbefolknin-
gen. 

Der kan også arbejdes med at implementere grønne 
rum, som mange undersøgelser peger på er stress 
reducerende og dermed sundhedsskabende. 
Tiltag som disse bør indarbejdes i lokalplanerne, 
hvad enten de skal implementeres på kommunale 
eller private områder. 
Gennem et aktivt strategiarbejde med kommune-
planer og lokalplaner, kan der skabes helt unikke 
muligheder for idræt, kultur, fritid og fællesskab. 
Ved at indtænke disse aktiviteter i privatejede facili-
teter, kan der opnås synergi og samarbejde mellem 
kommunen og private erhvervsdrivende, boligsel-
skaber mfl. 

PLANLÆGNINGSNIVEAU

Ud over kommuneplan og lokalplaner kan også de 
kommunale byggerier udvikles med øje for, om der 
er mulighed for at dobbeltanvende rum til kultur,- 
idræts- og fritidsformål.

Når der bygges daginstitutioner, plejehjem, skoler 
mv. kan det undersøges, hvorledes arealer kan dob-
beltudnyttes, og hvordan der kan indtænkes åben-
hed, synlighed og adgang for fritidslivet. 

Eksisterende faciliteter som klubber og skoler kan 
med fordel screenes for, om der kan foregå mere 
aktivitet end der gør i dag, og hvordan faciliteterne 
optimeres, så der kan være mere aktivitet. 
Eksempelvis kan klubber og skoler måske i endnu 
højere grad danne ramme om Egedals mange kul-
turelle foreninger og fritidsaktiviteter, som ofte har 
brug for rum til kreativ udfoldelse. 

Sundhedshuset og Rådhuset bruges allerede i dag 
til forskellige aktiviteter og af forskellige foreninger. 
Det kan med fordel undersøges, hvordan denne 
brug kan videreudvikles og øges. 



15
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PROJEKTNIVEAU

Idrætscentrene 
Idrætscentrene samt Idræts- og kulturcentrene 
foreslås styrket og gjort til magneter for liv og 
fællesskab. 
De fungerer allerede i dag i varierende grad som 
samlingssteder for lokalt liv inden for både idræt og 
kultur. 
Nogle idrætscentre rummer flere kulturaktiviteter, 
andre rummer færre. 

Når man i Egedal ønsker at skabe fællesskaber på 
tværs af forskellige befolkningsgrupper, vil det være 
væsentligt at skabe mødesteder, hvor et bredt ud-
snit af befolkningen mødes. 
Det foreslås derfor, at gøre idrætscentre samt 
idræts- og kulturcentrene, til såkaldt Mangfoldige 
Magneter der rummer et bredt udbud af aktiviteter. 
De bør blive hjemsted for kulturevents, kulturfor-
eninger, idrætsevents, idrætsforeninger, fællesskab, 
fællesspisning, litteraturklubber, selvorganiseret 
aktivitet og spontant ophold. 
På den måde bliver de huse for alle borgere og alle 
former for aktiviteter. 

Man kunne også have valgt, at lade idrætsfacilite-
ter være idrætsfaciliteter og kulturfaciliteter være 
kulturfaciliteter. Når denne strategi ikke er valgt, er 
det fordi, det ikke vil understøtte den kommunale 
kerneværdi om at styrke og dyrke fællesskaber. 
Derudover pegede deltagerne ved workshop 2 på 
at de ikke ønskede ”disciplinernes domæner” som 
f.eks. adskilte idræts og kultur bastioner.

 

Kategorier
Planlægningsniveauet suppleres af projektniveauet, 
hvor der udvikles konkrete steder og bygninger.  
I udviklingsplanen her ser vi på projektniveauet ud 
fra forskellige kategorier. 

Naturen
Naturen og udeområderne styrkes som arena for 
idræt, kultur og fritid. Det gøres ved at etablere 
ruter, stier og trailcentre, der muliggør at brugere 
og borgere kan komme ud og bruge naturen i et 
aktivt og kulturelt liv. Det er væsentligt ikke kun at 
tænke i løberuter eller træningsstationer, men også 
at udvikle anderledes kombinationer som kunstruter, 
planteruter, fugleruter, eller andre elementer der 
kan have et læringsaspekt. Det kan være med til at 
få dem der normalt ikke bruger en løberute eller en 
træningsstation, til at komme ud og bruge naturen. 

Kulturhuse og biblioteker
Der er i dag mange større og mindre kulturhuse i 
Egedal kommune. Det foreslås at de i fremtiden dif-
ferentieres så nogle styrkes som kulturhuse for hele 
kommunen eller for byområdet, hvorimod andre 
gøres til mødesteder der henvender sig til de lokale 
borgere. 
Kulturhusene skal i fremtiden styrkes og udvikles 
endnu mere i retning af at være dynamoer for fæl-
lesskabet og sammenhængskraften i Egedal.

Biblioteker
Bibliotekerne i Egedal er placeret spredt i hele 
kommunen, og biblioteksstrategien tilsiger at der i 
bibliotekerne skal være lokalt fokus og en nærhed til 
borgerne. 
Bibliotekerne bør derfor bevares decentralt, og der 
bør arbejdes med hvordan der skabes endnu mere 
synergi mellem biblioteker og andre faciliteter. 
Satellit biblioteker og læserum kan eksempelvis 
indbygges i kulturhuse og i idrætscentre, for at opnå 
en  endnu større nærhed og tilgængelighed for alle 
borgere. 

Specialfaciliteter
Spejderhuse, skydefaciliteter, softballanlæg, tennis-
anlæg, atletikanlæg og andre specialfunktioner bør 
i fremtiden udvikles med henblik på fællesskab og 
synergi. Nogle special-funktioner er der mange af i 
Egedal, andre er der få eller kun en enkelt af. 
Der bør derfor ses på de enkelte delområder for sig, 
og de bør videreudvikles i samråd med brugerne. 
Ligeledes bør det overvejes hvordan specialfunkti-
oner kan åbnes op for uorganiserede brugere, og 
hvordan de kan bidrage til at skabe fællesskab og 
synergi. 

Skolefaciliteterne
Skolerne indeholder i dag både idræt og bevægel-
sesaktiviteter samt aftenskoler og kulturforeninger. 
I fremtiden foreslås det at der differentieres mellem 
de forskellige skoler, og at udvalgte skoler gøres til 
lokalcentre, der fungerer som et centralt samlings-
sted i hver bydel. 
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Til højre ses det fremtidige landkort for Egedal Kom-
mune.  Det fremtidige kort består af en række facili-
teter der er kategoriseret så faciliteter med samme 
størrelse, indhold og funktion er i samme gruppe. 

Ved at arbejde med kategorier for forskellige anlæg, 
bliver det muligt at differentiere og italesætte hvil-
ken funktion en facilitet har, hvem den er til for, og 
hvilket fokus den skal have. 
Alle faciliteter i samme kategori skal ikke have helt 
samme indhold. 
Der skal differentieres mellem dem, så de får hver 
deres unikke profil inden for kategorien.  

På de efterfølgende sider gennemgås kategorierne 
med en beskrivelse af, hvad der skal ske inden for 
den enkelte kategori. 

DET FREMTIDIGE LANDKORT

Vi kan godt blive enige om, at faciliteterne skal gøres tidssvarende, men de kræver også en udvidelse for at foreningslivet i Egedal 
kan udvikle sig både nu og i takt med den fremtidige befolkningstilvækst i Egedal.  Bestyrelsen i Egedal IdrætsFællesskab (EIF)
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Magnet Ølstykke 

Magnet Stenløse

Magnet Smørum

Mini Magnet Ganløse

Trailcenter Burresø

Trailcenter Nyvang

Trailcenter Barnekær

Lokalcenter Maglehøj

Lokalcenter Søhøj

Lokalcenter Veksø

Lokalcenter Balsmose

RUTER

TRAILCENTRE

MANGFOLDIGE MAGNETER

MINI MAGNETER

LOKALCENTRE

MØDESTEDER

SPECIALFACILITETER

KULTURHUSE OG BIBLIOTEKER

SKOLEFACILITETER
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Bogense friluftsområde

Spektrum

Troldhedestien i Kolding

Møller og Grønborg

I Nordfyns kommune Bogense var der et ønske om 
at udvikle et bynært friluftsområde. Formålet med 
projektet var at lave enkle greb i naturen, som skul-
le invitere børn og unge til at bruge naturen aktivt 
både med familie og venner. 
Ved at skabe ruter og forløb gennem området, er 
der lavet en attraktiv ramme for oplevelser, der 
styrker sundhed, trivsel og sociale fællesskaber. 

Troldhedestien er et projekt som har til formål 
at gøre naturen mere tilgængelig for flere men-
nesker. Naturstien, som løber mellem Kolding 
og Troldheden, bliver suppleret med tre støtte-
punkter til forskellige aktiviteter. 
Der er fokus på at skabe et sted, som kan skabe 
nye sociale relationer og attraktive motions- og 
friluftstilbud til alle. 

RUTER - Eksempler
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Det foreslås at netværket af ruter og stier i Egedal 
udbygges, og at der tilknyttes faciliteter, som un-
derstøtter kultur, oplevelser, læring, sport, idræt og 
bevægelse i naturen. 

Nogle ruter og stier ligger allerede i dag placeret i et 
netværk over hele kommunen. 
Det foreslås at forstærke disse ruter, primært i grøn-
ne kiler mellem hovedbyerne. Særligt i det åbne land 
vil dette kræve dialog og samarbejde med Lods-
ejerne. I disse kiler kunne der, sammen med ruterne, 
udvikles et kommunalt net af naturområder, hvor 
igennem man kan bevæge sig frit.  

Det foreslås at ruterne kobles op på de Mangfoldi-
ge Magneter og Trailcentrene. På den måde skabes 
stærke baser, hvorfra livet i naturen kan udgå, og 
der opstår mødesteder, som binder på tværs mellem 
forskellige befolkningsgrupper. Ligeledes vil ruter-
ne med kobling til de Mangfoldige Magneter blive 
attraktive træningsforløb, pauseforløb, refleksions-
forløb mv. for brugerne af magneterne. 

Ølstykke ruten

Stenløse ruten

Smørum ruten

Ganløse ruten

Buresø ruten
Ruterne bør udvikles med forskelligt fokus. 
Der kunne etableres oplyste løberuter med tilknyt-
tede træningsstationer, baderute med mulighed 
for sauna og søsvømning, mountainbikeruter med 
tilknyttede pumpe og vaskestationer, fuglerute med 
fokus på fuglelivet, kunstrute med forskellige indslag 
af kunst eller øvelser undervejs. 
Ruterne skal være inspirerende for både selvorgani-
seret brug og organiserede ture.

Intentionen med ruterne er at de bruges til at binde 
kommunen sammen, og at de skaber en let og 
attraktiv adgang til naturen. En måde at komme til 
naturen uden at skulle køre i bil. 

Ruterne understøtter det kommunale fokusområde 
om at bruge naturen i hverdagen, og binder op på 
de punkter fra analysen der peger på, at der i Egedal 
kommune mangler steder for selvorganiseret aktivi-
tet og for aktivitet der foregår i naturen. 
Som analysen viser, er der et stort segment at bor-
gere der må forventes at løbe og vandre i dag. 
Gennem etablering af interessante ruter under-
støttes disse borgeres aktive liv, ligesom ruterne vil 
kunne få endnu flere til at dyrke disse aktiviteter. 

De viste ruter er eksempler, der skal forholdes til de 
allerede eksisterende net af stier og konkretiseres 
nærmere, i forbindelse med den forestående revi-
dering af kommuneplanen, og i samarbejde med 
private lodsejere samt konkrete brugergrupper. 

”Ideen om at binde kommunen sammen med ”ruter” af forskellig art er en god ide. Kan sagtens kombineres/ud-
vides med mindre ruter målrettet forskellige borgergrupper/interessegrupper. Ruter til svagtgående med godt 
underlag og mange bænke, ruter til mødregrupper med barnevogne, hvor man kommer forbi en kaffevogn, 
kunststier hvor man kommer forbi en række kunstværker/installationer osv.”
Rune Thielcke, Center for Sundhed og Omsorg i Egedal Kommune
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Trailcenter Søhøjlandet Spejderhytte og aktivitetsområde i Sorring Skov

KRADS Baks Arkitekter

Trailcenter Søhøjlandet er et trailcenter-koncept, 
med det formål at understøtte de mange idræts- 
og motionsaktive brugere af stier og ruter i 
naturen. Projektet består af to komplimenteren-
de trailcentre, med forskellige placeringer, som 
danner ramme for en bred række idrætsaktivi-
teter i naturen. Der er fokus på det aktive udeliv, 
som inddrager både børn, unge og voksne. 

Projektet i Sorring Skov havde til formål, at omdan-
ne en nedslidt spejderhytte, til et nyt omdrejnings-
punkt for spejdere. Projektet tog fat på at omdanne 
det 5.000 m² store område i Sorring Skov, til et 
varieret aktivitetssted for spejdere, der i højere grad 
gav de ældre spejdere mulighed for at være aktive 
og overnatte udendør,s og også indbød til at folk i 
området kunne være aktive og kreative i naturen. 

TRAILCENTRE OG PITSTOP - Eksempler
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Det foreslås at der udvikles en række trailcentre og 
mindre pitstops, som danner base for idræt, kultur, 
bevægelse og fritid i naturen. 
Et trailcenter er en base for udelivet hvor der er 
fælleslokaler for foreninger og borgere, der bruger 
naturen i forbindelse med deres aktivitet. 
Et trailcenter kan eksempelvis indeholde fælles-
rum, køkken, depoter, toiletter, omklædning, bad, 
værksteder, overnatningsmuligheder (eksempelvis 
shelters), udstillinger mv. 
Trailcentre kan sammentænkes med spejderfunk-
tioner samt naturcentre, og bør være steder for en 
bred målgruppe. En bruger af et trailcenter kan lige 
såvel være en der maler naturbilleder, som det kan 
være en der kører på mountainbike. Ligesom det 
kan være børn, unge, voksne og ældre af begge 
køn, organiseret i foreningsregi eller selvorganiseret. 
Centrene bør være fleksible og virke inviterende for 
mange brugergrupper.  

En fremtidig spejder kunne forestilles at udtale: 
”Jeg er så glad for at være flyttet fra vores  gamle 
spejderhus til det her trailcenter. Mine venner går til 
mountainbike og trailrun herude. Det er fedt at vi kan 
følges ad. Min ene ven er blevet meget interesseret i 
at starte til spejder, da han så at vi lavede øksekast” 

Trailcenter Buresø

Trailcenter Nyvang

Trailcenter Barnekæret

Pitstop Smørum

Pitstops er mindre udgaver af trailcentrene, eksem-
pelvis med toilet, en overdækket, men udendørs 
spiseplads, pumpestation til cykler og lignende. 

På kortet til højre vises eksempler på hvor trailcen-
trene og pitstops kunne placeres. 
Det skal undersøges nærmere hvor de konkret bedst 
placeres, og om der er eksisterende faciliteter der, 
evt. med en udvidelse eller ombygning, kunne fun-
gere som trailcentre og pitstops. 

Trailcentrene understøtter det kommunale fokusom-
råde om at bruge naturen i hverdagen og det ligger i 
tråd med, at der i analysen peges på, at en større og 
større del af de aktive danskere bruger naturen som 
ramme om deres aktive liv. 
Analysen peger på at landevejscykling, mountainbi-
ke, løb, vandreture, vinterbadning mv er i fremgang. 
Man vil med trailcentre og pitstops møde disse bru-
gergruppers behov og ønsker til faciliteter. 

”Man kunne ved trailcentre indtænke Det 
Danske Spejderkorps spejdercenter, Egemo-
sen, egemosen.dk, som ligger ved Bastrup 
Sø.” BUS Egedal
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MANGFOLDIGE MAGNETER - Eksempler

Vodskov Kultur- og Idrætscenter Høng Kultur- og bevægelsespark

Keingart Elkær og Ebbeskov

Det eksisterende idrætsanlæg i Høng er blevet 
udvidet med ny idrætshal og en række mel-
lemzoner. Mellemzonerne skal skabe nye møde-
steder og sammenhænge på tværs af aktiviteter, 
opholds- og naturområder. Projektets formål 
var at skabe nye forbindelser mellem forskellige 
mennesker og aktiviteter og skabe rum til nye 
former for leg, idræt og bevægelse. 

Vokskov kultur og idrætscenter er blevet om-
dannet til samlingssted for hele byen, med ny 
kultursal, fitnessområde, bibliotek, fritidsklub, 
opholdssteder og café. Projektets formål var at 
gøre Vodskov Hallen til et aktivt- og kulturelt 
sted, for mange forskellige mennesker. Projektet 
havde fokus på at skabe varrieret aktivitets-
udbud og åbenhed, så besøgende får indblik i 
stedets mange aktiviteter og muligheder. 
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MANGFOLDIGE MAGNETER

Idrætscentrene Stenløse, Ølstykke og Smørum 
styrkes og udvikles til Mangfoldige Magneter, med 
henblik på at øge fællesskabet og skabe mere sam-
menhængskraft i hele byområdet. 
I Ganløse udvikles idrætscenteret til en mini magnet, 
med samme formål som magneterne, men med et 
mindre befolkningsmæssigt opland.

I de Mangfoldige Magneter foreslås det at udbuddet 
af aktiviteter øges, at de gøres mere mangeartede, 
og får et øget fokus på kulturelle aktiviteter såvel 
som aktiviteter for hele familien. 
Det foreslås at der igangsættes om- og tilbygning af 
de eksisterende faciliteter, med henblik på at ska-
be øget anvendelse, skabe større fleksibilitet, øge 
muligheden for spontant brug, etablere adgang for 
selvorganiserede, forbedre forholdene for kulturfor-
eninger, øge tilgængeligheden for aftenskolerne og 
skabe steder der inviterer til fællesskab og samvær 
på tværs af generationer og aktivitetspræferencer. 
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Magnet Stenløse

Magnet Smørum

Mini Magnet Ganløse

Der bør i magneterne være fokus på både at ska-
be nye foreningsaktiviteter og øge muligheden for 
selvorganiserede aktiviteter. 
Der skal være plads til både og, ligesom der skal 
være plads til dem der er på banen, dem der er akti-
ve på sidelinjen og dem der ser på. 

De Mangfoldige Magneter kunne med fordel ud-
vikles med hver deres profil, forskelligt indhold og 
fokus. På de efterfølgende sider beskrives den fore-
slåede udviklingsretning for de enkelte magneter. 

De Mangfoldige Magneter og Minimagneten kobler 
op på det kommunale fokusområde om at kultur- og 
idræt dyrkes i fællesskab. Ligeledes understøtter 
magneterne analysens konklusioner om at idrætsbil-
leder bliver mere og mere diverst. Der er behov for 
mange andre typer rum end de traditionelle 20*40 
haller, da mange nyere bevægelsesformer og kul-
turaktiviteter ikke egner sig til disse store rum, men 
har brug for mindre og mere intime rum. 

Ved workshop 2 skrev deltagerne følgende om magneterne:
I magneterne kan der laves lækre faciliteter som kan tiltrække og inspirere. Faciliteterne kan rumme 
en families samlede interesser og så vil man gerne kører lidt længere efter det. 
Der kan skabes mulighed for “hænge ud“ steder og caféliv. .
Man kan inspirerer hinanden og der kan opstå synergieffekter, så medlemmerne får lyst til at prøve 
flere ting. Der kan opstå samvær på tværs af aktiviteter og samarbejdet med skolerne kan forbedres. 
Foreningerne får ved samlede magneter bedre mulighed for samling af redskaber.  
Magneterne kan optimerer driften og ressourseanvendelsen. 
Ved etablering af magneter skal det sikres, at foreningsidentiteten ikke forsvinder. Magneter kan 
være uegnede for specialiserede aktiviteter som eksempelvis spejder og skydning. Magneter må ikke 
komme til at dræne lokalsamfundende omkring
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MAGNET ØLSTYKKE
- ET MULTIFUNKTIONELT CAMPUS

Center

Trail

Vand

Tennis

Friluftsliv

Et campus med stor tæthed af mange forskellige funk-
tioner lokker mange brugere  til og skaber aktiviterer 
for alle.

Idrætsområdet i Ølstykke indeholder flere facilite-
ter: Idrætshal, badmintonhal, svømmehal, stadion, 
fodboldbaner mv. Tilgrænsende området ligger ten-
nishal, kulturhuset Græstedgaard og spejderengen 
med 4 spejderhuse

Magneten i Ølstykke foreslås udviklet som et cam-
pus med fritliggende bygninger der bindes sammen 
af stier, udendørsaktiviteter og fælles adgangsveje. 
Der ud over, kunne der etableres udendørs tennisba-
ner og evt. en vandlegeplads i relation til tennishal-
len og svømmehallen, for at styrke udendørs miljøet. 
Et nyt trailcenter, der også kunne fungere som 
fælles spejderhus og skabe rammen om bynært  
friluftsliv, kunne yderligere styrke magneten, gøre 
området attraktivt og fylde det med liv. 
Et evt. fælles spejderhus skal planlægges i sam-
arbejde med spejderne, der giver udtryk for, at en 
placering i dette område ikke indeholder den ønske-
de nærhed til naturen. 

Det er allerede besluttet at opføre en ny hal på 
området i 2022. Det foreslås at den nye hal udvik-
les med opdelingsmuligheder samt med henblik på 
også at kunne rumme gymnastik, motorik, leg og 
funktioner, der kan være med til at gøre den til et 
tiltrækningspunkt for familier. Det foreslås desuden 
at tænke i rum, der kan danne ramme om kulturak-
tiviteter, læsegrupper, bevægelsesaktiviteter og 
uformelle møder i det nye kompleks. 
Derved opstår også en mulighed for at skabe en 
levedygtig cafe, hvor lokale kan dyrke fællesskab og 
mødes uforpligtende, på tværs af generationer. 

For at sikre at Magneten bliver stærk og kommer 
til at rumme alle, vil det være hensigtsmæssigt at 
relokalisere aktiviteter andre steder fra, således at 
magnetens nye rum erstatter eksisterende faciliteter. 

Kultur Spejder

”Der kan med fordel overvejes om gymnastikken ikke skal have mulighed for at blive samlet og meget 
gerne i forbindelse med det nye halbyggeri ved Ølstykke Hallen. Det vil give gymnastikken tidssvarende 
faciliteter. Og dermed frigive timer i de enkelte gymnastiksale til nogle af de andre lidt mindre foreninger.” 
Tanja Becker Gaardlykke på vegne af Ølstykke Gymnastik Forening
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MAGNET STENLØSE
- FLEKSIBILITET OG SPECIALISERING

Specialfunktioner og fleksible rum forbundet i en 
enhed, der tilbyder aktiviteter for alle uanset tilhørs-
forhold og organisering. 

Idrætscenteret i Stenløse indeholder i dag to fulde 
haller og to mindre sale samt depot- og klubrum. 
Salene er særligt indrettet til kampsport og bordten-
nis. Idrætscenteret ligger i relation til Lærkeskolen 
og er opført i samme stil. Udeområdet indeholder, 
udover fodboldbaner, også flere specialfunktioner 
som atletik, softball og X-Parken, der er et rampean-
læg for BMX-cykler, rulleskøjter og skateboard samt 
en bane for fjernstyrede biler. I nærhed af idræts-
centret, men på den anden siden af banen, findes 
spejderhus og skydeklub samt skydefaciliteter. 

Magneten i Stenløse foreslås udviklet som en samlet 
idræts- og kulturpark hvor de indendørsfaciliteter 
er samlet i én samlet bygning. Det foreslås at der i 
magneten i Stenløse er fokus på almene idræts- og 
kultur funktioner, men også fokus på særlige niche-
aktiviteter. 
Det vil her være oplagt at tage udgangspunkt i 
de brugergrupper der allerede er på stedet i dag, 
og skabe særlige sale til kampsport og bordtennis 
indendørs, og særligt fokus på atletik, softball, skate, 
fjernstyret biler og skydning udendørs. Det betyder 
ikke at disse aktiviteter ikke kan foregå andre steder, 
men blot at der her gøres en særlig indsats for at 
imødekomme de specifikke brugergruppers behov.
 
Sale til eksempelvis kampsport og bordtennis bør 
samtidig være indrettet så de kan rumme andre ak-
tiviteter på tider hvor de ikke bruges til den primære 
aktivitet. 
Ligeledes må specialfaciliteter på udeområdet være 
åbne for alle, også dem der ikke er medlem af en 
klub. 

På udearealet kunne der med fordel skabes bedre 
forbindelse og mere gennemsigtighed, så området 
kommer til at opleves som en attraktiv park. Der kan 
arbejdes med nye belægninger, forbedret forløb og 
nye aktiviteter. 
Der er sat midler af til opgradering af idrætsanlæg-
get i 2021. Man bør i den forbindelse fokusere på, 
hvordan atletikken gøres inspirerende for dem, der i 
dag ikke er medlem af en atletikklub. Der bør tilføjes 
aktiviteter der er beslægtet med atletik, men kan 
tilgås spontant af forskellige brugergrupper. 
Der kunne endvidere, på sigt, etableres undergang 
under jernbanen, så der bliver direkte adgang til 
skydebanerne, skytternes klubhus og spejderhuset. 

Udviklingen af de indendørs faciliteter bør afvente 
en stillingtagen til Lærkeskolens fremtid. 
I løbet af 2021 udarbejdes et oplæg til en finansie-
rings- og byggeplan for evt. etablering af en ny Lær-
keskole. Hvis det besluttes, at opføre en ny skole, 
bør skolebyggeriet planlægges i tæt sammenhæng 
med hele idrætsområdet og der bør være fokus på 
at skabe flest mulige multifunktionelle kvadratmeter. 

Det vil være oplagt, at opføre en ny samlet bygning 
med større og mindre fleksible idrætsrum, samt 
specifikke faciliteter til udvalgte brugergrupper, som 
beskrevet ovenfor. Der bør i en ny magnet indbyg-
ges et klubområde, men også være områder for 
spontant ophold, hygge og samvær. 
Det vil være væsentligt at indtænke de kulturelle 
foreninger, aftenskolerne og kulturevents som en del 
af en ny helhed. 

Besluttes det ikke at opføre en ny skole, foreslås 
det eksisterende idrætscenter udviklet og opgra-
deret. Det foreslås at der skabes mere synlighed og 
bedre sammenhæng mellem de forskellige rum i 
bygningen og at forbindelsen mellem inde og ude 
øges. Det vil være væsentligt, at skabe sociale om-
råder, der inviterer til spontan aktivitet og uformelt 
ophold. Der kunne endvidere, både inde og ude, 
etableres særlige rum og områder til specialiserede 
sportsgrene, f.eks. kampsport, atletik, softball ect 
som beskrevet ovenfor.
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MAGNET SMØRUM
- BYENS MØDESTED MED RUM FOR ALLE

Idræt

Spejder + 
pitstop

Kultur

PladsPlads

Plads

Forbindelser og sammenhæng skaber mødesteder 
for alle borgere og giver oplevelsen af en varieret by 
med stor sammenhængskraft. 

Smørum idræts- og kulturcenter er i dag et større 
sammenhængende center med 2 fulde haller og en 
minihal samt fritidsklub, mødelokaler, musiklokaler, 
cafe, foreningsfitness mv. 
Udendørs er der fodboldbaner, tennisbaner, tennis-
klubhus, petanque, fitness, skateområde mv. 
I umiddelbar nærhed af centeret ligger Smørum 
bibliotek og kulturhus, Boesagerskolen med svøm-
mebassin og gymnastiksale samt et spejderhus.  

Magneten i Smørum foreslås udviklet som en fri-
tidsby der binder Idræts- og kulturcenteret sammen 
med kulturhus/bibliotek, Boesagerskolen, fodbold-
banerne, udeområdet, og spejderhuset. 

Det foreslås at der skabes bedre indvendig sammen-
hæng i Idræts- og kulturcenteret, så hele bygningen 
er tilgængelig fra en fælles foyer. Derudover kunne 
der tilføjes spontant tilgængelige faciliteter, som 
er åbne og inviterende for alle, især børn og unge. 
Disse kunne evt. skabes i relation til fritidsklub og 
musikskole.

I kulturcenteret og biblioteket er der i 2021 sat 
midler af til en opgradering. Disse midler bruges på 
at øge funktionaliteten af forhallen og salen. Det vil 
være væsentligt her at tænke over adgangsforhold, 
akustik og hvordan der skabes rum i rummet, så 
forskellige grupper kan mødes samtidig. 

Udendørs bør der skabes bedre forbindelser mellem 
de forskellige funktioner. 
Nye spontant tilgængelige funktioner og aktiviteter 
indbygges til såvel idræt som kultur. 
Desuden foreslås det at der åbnes op i beplantnin-
gen til Spejderhuset, så der opstår en visuel sam-
menhæng mellem spejderhuset og campusområdet. 
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MINI MAGNET GANLØSE
- SYNLIGHED OG SAMMENHÆNG

Idræt

Friluftsliv

Vand

Åbenhed, synlighed, sammenhæng og unikke aktivi-
tetsmuligheder kan skabe en dynamiske mini mag-
net som mødested for alle borgere. 

Idrætscenteret i Ganløse er placeret sammen med 
skolen. Det indeholder en fuld hal med opdelings-
mulighed, en badmintonhal, foyer, foreningsfitness, 
vægttræningslokale, omklædningsrum, mødelokaler, 
sal, rum for dagplejere, og fællesrum/cafe. 
 På udearealet er der friluftsbad, fodboldbaner og 
fodboldklubhus. På en anden del af skolen er indret-
tet kultursal i den tidligere gymnastiksal. 
Centeret har sin egen parkeringsplads og indgang 
der vender væk fra skolen. 
Indgangen er usynlig fra ankomsten.   

Centret i Ganløse foreslås udviklet til en mini magnet 
for lokalbefolkningen i Ganløse og opland. 
For at blive en (mini) magnet bør der arbejdes på at 
skabe flere aktiviteter for alle borgere og på at  øge 
fællesskabet og sammenhængskraft.
Indgangsforholdene kunne med fordel forbedres, så 
indgangen bliver synlig, inviterende og leder direkte 
ind i et centralt hjerte, hvorfra der bør være adgang 
til alle funktioner. De indre sammenhænge i hele an-
lægget bør forbedres, og hallerne kunne med fordel 
åbnes op med dagslys og udsigt over udendørsom-
rådet. 
Generelt vil en bedre sammenhæng mellem inde og 
ude være med til at styrke centrerets attraktivitet. 

På udeområdet kunne en aktivitetssti være med til 
at aktivere udeområdet og binde det sammen. 
De naturlige spring i landskabet bør udnyttes og 
iscenesættes til aktiviteter, ophold mv. 

”Vi bor, ligesom mange af Egedals øvrige borgere, i en landsby. Det har vi valgt, fordi vi nyder at bo sammen og dyrke lokalt fællesskab. Vi ønsker at beholde, 
hvad vi nu har af faciliteter ift sport, kultur, forsamling. Vi drømmer om flere og bedre lokale steder – og vi har ikke behov eller ønsker om at skulle køre til en 
mega(”familie”)hal i Egedal by.” Anne Hjælmsø på vegne af Ganløse Bylaug

Funktioner der i dag er placeret andre steder i byen, 
eller solitært på området, kunne med fordel place-
res i magneten, for at styrke sammenhængskraften 
i området og skabe ét orienteringspunkt for byens 
borgere. Ligeledes vil det styrke magnetens fælles-
skab hvis der blev en øget mulighed for at dyrke 
kulturelle aktiviteter.
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KULTURHUSE & BIBLIOTEKER

Kulturhuse og biblioteker er kulturbærende både 
i større og mindre byområder og er defineret som 
sådan i biblioteksstrategien. De skal i fremtiden 
styrkes, tilbyde flere aktiviteter og være aktive mø-
desteder for alle borgere. Samtidig skal kultur- og 
biblioteksfunktioner tænkes ind på andre lokationer, 
for at styrke sammenhængskraften og samarbejdet. 
Det kunne eksempelvis være mindre bogstationer 
og indretning af gode læsepladser samt afholdelse 
af oplæsningsaftener i de Mangfoldige Magneter.  

Der er i kommunen fire biblioteker i Ølstykke, Sten-
løse, Smørum og Ganløse
Der er syv kulturhuse Græstedgaard i Ølstykke, 
Stenløse, Smørum, Ganløse, Veksø, Smørum gl sko-
le, Ledøje Aktivitetshus og Søsum aktivitetshus. 

Det anbefales, at de nuværende faciliteter udvikles 
og differentieres så de både har et generelt indhold 
men også får hver deres særlige fokus. 
I forlængelse deraf kan kommunen med fordel 
desuden styrke dialogen kulturforeninger og øvrige 
brugere af kulturhusene for i samarbejde at arbejde 
mere større synliggørelse af både faciliteter og de 
aktiviteter der tilbydes her til gavn for alle Egedals 
borgere. 

På de efterfølgende sider gennemgås de fire kultur-
huse som ses på kortet til højre. 
De øvrige eksisterende kulturhuse fremgår under 
afsnittet ”Mødesteder” 
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Kulturhus/bibliotek

- KULTURSKABERE OG MØDESTEDER

Kulturhus/bibliotek Kulturhus/bibliotek

Kulturhus Kulturhus

”Der er kun sparsomme muligheder for IKKE organiserede kulturaktiviteter indenfor 
de kunstneriske fag. Altså fleksible faciliteter såsom øvelokaler, keramik, multimedia, 
instrumentudlån, scenekunst, håndværk og design, gastronomi m.v. som borgerne 
også kan bruge i fællesskaber, som ikke er foreningsorganiserede aktiviteter” 
Egedal Musikskole

Kulturhus/bibliotek
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I Stenløse findes et meget centralt placeret og 
stærkt kulturhus med opfattende brugerindflydelse. 
Der er i 2021 afsat midler til en videre udvikling og 
forbedring af huset. 

Det foreslås, på den baggrund, at fokusere på at 
gøre Stenløse Kulturhus til et kulturhus for hele Ege-
dal kommune – en kultur magnet der dimensioneres, 
udvikles og drives med hele kommunens befolkning 
for øje. Her kan placeres særlige funktioner, der ikke 
kan være alle steder, som f.eks. særlige værksteder 
med specialiseret indretning, maskiner, ovne osv. 
eller f.eks særlige instrumenter, teaterbelysning mv.  
På den måde kan huset få en særlig profil målrettet 
kreative fag som kunst, musik, teater og værksteder. 

Huset er allerede bygget op omkring seks zoner 
(Musikzone, Bibliotekszone, Kunst og håndværker-
zone, Projektzone, Danse/dramazone og Mødezone) 
Det foreslås at arbejde videre inde for disse områder 
og der ud over at have særligt fokus på at skabe 
rum for mødet på tværs mellem forskellige bruger-
grupper. 
Der bør også være en konkret strategi for hvordan 
huset kan tilgås at såvel foreningsorganiserede og 
aftenskoler, som selvorganiserede grupper. 

STENLØSE KULTURHUS OG BIBLIOTEK

Uddrag fra spørgeskema undersøgelsen efter workshop 1 
”Kan man samle de små foreninger i et hus, måske med biblioteket og cafe som kan give 
fællesskab for ældre i dagtimerne og så samle unge og musik i et andet hus der skal også 
være bibliotek”
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I Ølstykke foreslås det at kulturhus og bibliotek har 
lokalt præg der dækker Ølstykke området. Kulturhus 
og bibliotek skal således dimensioneres, placeres og 
målrettes det lokale behov i Ølstykke byområde. 
 
Kulturhuset Græstedgaard i Ølstykke foreslås udvik-
let i sammenhæng med den Mangfoldige Magnet og 
indtænkes i helhedsplanen, for udvikling af magne-
ten, så samarbejde og synergi kan styrkes.

Der er i 2021 afsat midler til udvikling af en ny hal 
i Ølstykke og man kunne med fordel overveje om 
denne kunne opføres med opdelingsmuligheder af 
halrummet, dagslys og en karakter så kultur arran-
gementer også kan foregå. Der kunne med fordel 
også opføres en række mindre rum og sale, der kan 
huse bevægelsesaktiviteter, kulturaktiviteter samt 
aftenskoleaktiviteter. Et alsidigt fokus vil styrke Mag-
neten, og skabe grobund for flere møder på tværs 
mellem forskellige befolkningsgrupper. 

Samtidig kan Græstedgaard åbnes for de brugere 
der typisk kommer i hallen. Det kan være her der 
holdes møder, julefrokoster, generalforsamlinger mv. 
Der bør arbejdes med at skabe en mere synlig 
sammenhæng mellem de to faciliteter både fysisk, 
aktivitetsmæssigt og organisatorisk.  

I forbindelse med den igangværende udvikling af 
Ølstykke stationsby bør det undersøges om det 
nuværende bibliotek skal bevares og have styrket 
kulturprofilen, eller om det skal erstattes af et nyt 

Uddrag fra spørgeskemaundersøgelsen efter 
workshop 1
” Der skal være mulighed for sæsonbookning 
i Kulturhuse, samt evt. tænke kulturhuse ind i 
Idrætscentre, således at der skabes en synergi 
mellem enhederne og muligheder for et socialt 
samlingspunkt i Bysamfundene.” 

ØLSTYKKE KULTURHUS OG BIBLIOTEK

I forbindelse med den igangværende udvikling af 
Ny udviklingsplan for Ølstykke stationsby lægger op 
til at bibliotek fortsat placeres i bymidten for at sikre 
liv og understøtte de lokale forretningsdrivende. 
Med den bynære placering bør der arbejdes med 
andre former for sammenhæng mellem bibliotek 
og den mangfoldige magnet, herunder kulturhuset 
Græstedgård, herunder blandt andet stisystemer og 
forbindelser mellem by og mangfoldig magnet. 

En placering ved den Mangfoldige Magnet vil være 
med til at styrke magneten, optimere anvendelsen 
af areal og skabe grobund for møder på tværs af be-
folkningsgrupper. 

Forskellige placeringer giver forskellige fordele og 
ulemper, disse skal nøje kortlægges og overvejes. 
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SMØRUM KULTURHUS OG BIBLIOTEK

Kulturhuset og biblioteket i Smørum bør have en 
lokal profil målrettet mod Smørum området, og di-
mensioneres efter befolkningsgrundlaget i Smørum 
og opland. 
Huset har i dag biblioteket, salen, møderum, 
it-værksted og udstillingsrum. Det foreslås at denne 
profil styrkes og at huset gøres til et mødested for 
foreninger, samtaler, teater og andre ikke værk-
stedsprægede kultur- og aftenskole aktiviteter. 

Der er i 2021 afsat midler til udvikling af bibliotek og 
kulturhus. Det foreslås at der arbejdes med husets 
indretning og rumfordeling så der opstår mulighed 
for at danne flere rum. På den måde vil flere bruger-
gruppe få glæde af huset og det vil blive nemmere 
at få en tid. 
At få tid i huset er et problem som flere brugere i 
dag oplever som en barriere. Der bør i fremtiden 
både være rum der kan bookes i fast skema, og 
steder der er spontant tilgængelige eller kan bookes 
for kortere perioder til f.eks udstillinger, teater og 
andre kortere events. 

Uddrag fra spørgeskema undersøgelsen efter workshop 1
”Når kunstforeningen i Smørum kan belægge alle lokaler i fire uger, er der umuligt at lave sæsonhold fra september til maj”. 

Uddrag fra spørgeskema undersøgelsen efter workshop 1
”Det er ikke min fornemmelse at der er meget overskudskapacitet på f.eks. Smørum kulturhus, der skal man være tidligt ude for at få reserveret lokaler til 
den aktivitet man ønsker på det ønskede tidspunkt” 
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I Ganløse bevares det nuværende bibliotek og kul-
turhus med et lokalt fokus. Det skal således dimen-
sioneres ud fra lokale behov og antallet af lokale 
brugere i Ganløse og opland.

I dag ligger kulturhus integreret i skolen mens bibli-
otek og lokalarkiv ligger centralt i bymidten. Der er 
en lokalt ønske om at bibeholde liv i bymidten og 
fremtidig udvikling bør således dimensioneres ud fra 
lokale behov og antallet af lokale bruger i Ganløse.

Når Minimagnet Ganløse udvikles foreslås det at 
undersøge hvorledes kultur-, idræt- og fritidslivet i 
Ganløse bindes tættere sammen og hvordan arealer 
til disse aktiviteter udnyttes bedst muligt til gavn for 
alle byens borgere. 
Det bør undersøges om faciliteter med fordel kan 
samles så idræt, bevægelse, møder, teater, kultur-
foreninger, læseklubber, strikkeklubber, aftenskole-
hold, foredragsaftner, generalforsamlinger mv kan 
foregå i samme rammer, på forskellige tidspunkter, 
og på den måde støtte op om kommunes fokus på 
multifunktionalitet og fællesskab på tværs af bru-
gergrupper, på tværs af generationer og på tværs af 
aktiviteter. 

GANLØSE KULTURHUS OG BIBLIOTEK
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LOKALCENTRE OG SKOLEFACILITETER

Udvalgte skoler gøres til lokalcentre og andre bevares 
som skolefaciliteter. 

På lokalcentrene gøres en særlig indsats for at idræt-, 
kultur- og fritidsbrugerne oplever at komme ind i en 
sammenhængende facilitet hvor de føler sig velkomne 
på lige for med skolen. Det vil f.eks være væsentligt at 
faciliteter som fritidsbrugerne skal anvende kan over-
skues fra et fælles foyerområde. Dette skal også kunne 
bruges til klubaktiviteter, foreningsmøder og som hæn-
ge ud områder efter aktivitet. Der skal således være 
lounge, toiletter og the-køkken til rådighed. 
Der børe være adgang til bevægelsesrum, værksteder, 
skolekøkken og andre lignende funktioner som kan 
dobbeltanvendes. 
De lokale centre foreslås i vid udstrækning drevet af 
lokale frivillige. 

De skolefaciliteter der ikke udvikles som lokalcentre 
bevares som skolefaciliteter så længe skolerne har 
behov for dem. Der gøres på disse steder ikke noget 
aktivt for at imødekomme fritidslivets behov. 
Lokalerne kan naturligvis forsat anvendes som i dag 
gennem booking i Egon systemet.  
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- NÆRHED OG FÆLLES ANVENDELSE

Kreative fag. Fx syning, stentøj, maling og madlavningskurser Hold i kreative fag har specialkrav til lokalerne. Fx ovne til brænding af 
ler, skolekøkken, håndarbejdslokaler og lokaler, der kan tåle dryp af maling mv. Vi foreslår, at en skole pr. fag bliver specielt udvalgt og 
deres faglokale bliver opgraderet til også at rumme aftenskolerne. Det skal også være muligt at have undervisning i dagtimerne. 
Jan Poulsen,  FOF Egedal, på vegne af 4 aftenskoler. 

Skole facilitet

Skole facilitet
Skole facilitet

Skole facilitet
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MØDESTEDER

Livet i landsbyer er en væsentlig del af kommu-
nens identitet og den understøttes af mange lokale 
mødesteder og kulturhuse.  De er med til at skabe et 
godt sammenhold samt et lokalt kultur- og fritidsliv. 
Elementer som beboerne værdsætter meget. Det er 
derfor væsentligt, at der, også i fremtiden, er mulig-
hed for at beboerne kan tage initiativ til at mødes 
på tværs og lave fællesskabende aktiviteter.

I udviklingsplanen samles en af disse typer facilite-
ter under overskriften ”Mødesteder”.
Det drejer sig om: Kulturhusene i Søsum, Ledøje, 
og Veksø,  fritidslokaler og -sale ved den tidligere 
Sandbjerg Skole, hallen og lokalerne ved Slagslunde 
Skole (som også figurerer under ”skolefaciliteter”) 
og museet i Smørum Gl. Skole. Altså ret forskellige 
faciliteter med forskellige profiler. 

Mødestederne foreslås i høj grad drevet af lokalt en-
gagement og skaberkraft. Deres nuværende form og 
indhold forandres ikke, med mindre det foregår på 
lokalt initiativ. Hvis det i fremtiden viser sig, at det 
lokale engagement forsvinder eller at bygningerne 
ikke kan drives i rimelig stand bør det, i hvert enkelt 
tilfælde, vurderes om aktiviteterne kan indbygges i 
de Mangfoldige Magneter. 

I den forbindelse er det væsentligt, samtidig at 
vurdere, hvad en eventuel flytning af aktiviteter vil 
betyde for det lokale liv og befolkningen i den en-
kelte by. Især børn og ældre kan have vanskeligt ved 
at transportere sig. 

Der er i 2021 afsat midler til mødestedet i Veksø.
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Mødested Søsum

- LOKALT STED PÅ LOKALT ENGAGEMENT

Uddrag fra spørgeskema efter workshop 1:
” Landsbyerne kan ikke undvære de, i forvejen få, muligheder for 
at dyrke fællesskaber – dette gælder alle aldersklasser, men ikke 
mindst børn og mange ældre borgere”

Mødested Veksø

Mødested Smørum

Mødested Ledøje

Mødested Sandbjerg
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SPECIALFACILITETER

Udviklingsplanen har haft til formål at se på det 
samlede billede af faciliteter til idræt, kultur og 
fritidsformål i hele Egedal kommune og lægge en 
retning for udviklingen. 
Der har således ikke været mulighed for, at gå dybt 
ned i konkrete problemstillinger der vedrører særlige 
grupper eller helt lokale udfordringer. 
De grupper der bruger specialfaciliteter har udtrykt 
undren over,  at der ikke er beskrevet en specifik 
udviklingsplan for ”deres” faciliteter. 
For at komme i dybden med den fremtidige an-
vendelse af disse faciliteter, foreslås det at der i de 
kommende år afholdes særskilte processer med 
tennisklubber, spejdergrupper og skydeklubber.

Spejderhuse, skydefaciliteter, fodboldklubhuse, soft-
ballanlæg, atletikanlæg, tennisfaciliteter og andre 
specialfunktioner bør jf. kommunens strategi om 
multifunktionelle kvadratmeter udvikles med hen-
blik på at skabe flerbrug. Der bør arbejdes konkret 
på hvordan man skaber en høj anvendelsesgrad af 
faciliteterne alle dage fra 8-22. 

På kortet til højre ses de eksisterende specialfunk-
tioner, bortset fra skydefaciliteter i Ølstykke, da en 
omplacering af disse pågår pt. 
De nuværende faciliteter tænkes bevaret indtil en 
nærmere proces har afklaret udviklingsretningen for 
disse. Det kan opleves som modstridende at nogle 
specialfaciliteter er nævnt under de Mangfoldige 
Magneterne. Dette valg er taget for at vise mulighe-
der og ikke for at diktere en bestemt udviklingsret-
ning.
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Skytter

- UDVIKLES I SAMRÅD MED BRUGERNE

Spejder

”Der bør nedfældes en konkret udviklingsplan 
i samarbejde med skytteforeningerne.” 
Ølstykke skytteforening

Tennis

Tennis

Tennis

Spejder

Spejder

SpejderSpejder

Spejder

Spejder

Skytter

Skytter

Skytter
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REALISERINGSPLAN
I dette afsnit er opsat foreslag til en realiseringsplan. 
Det er op til en politisk forhandling og prioritering, at 
fastlægge både opgaver og deres indbyrdes rækkefølge. 
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REALISERINGSPLAN  
- HVORDAN SKABES DET NYE EGEDALKORT?
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FORSLAG TIL REALISERINGSPLAN  2021 - 2031

AKTIVITET 2021 2022 2023 2024 - 2031

• Arbejdet med udvik-
ling af nye aktiviteter 
planlægges i folkeop-
lysningsudvalget og 
der oprettes evt. lokale 
og/eller interessebårne 
samarbejdsudvalg. 

• Nye aktiviteter udvikles • Evaluering og videre 
udvikling

• Løbende udvikling 
og evaluering

KOMMUNIKATION 2021 - 2022 2022 - 2024 2022 - 2031

• Platform til markeds-
føring af kommunens 
foreninger og aktiviteter  
undersøges. Eksisteren-
de platforme evalueres 
og undersøges som 
potentiale for videre 
udvikling. Alternativt 
oprettes ny platform. 

• Synlighedstiltag i 
faciliteter

• Løbende vedligehold 
og udvikling af fælles 
platform

ORGANISATION OG 
DRIFT

2021 2022 2023 2024 - 2031

• Tilpasning af booking
• Genhusning af for-

eninger der bruger 
lokaler på de skoler der 
lukkes.

• Evaluering af booking • Opstart af fælles værts-
skaber på Søhøj og 
Balsmose lokalcentre

• Løbende evaluering, vi-
dereudvikling og opstart 
af nye fælles værtsska-
ber
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FORSLAG TIL REALISERINGSPLAN  2021 - 2031

PLANLÆGNINGSNIVEAU 2021 2022 - 2025
• Screening af by- og landskabs- 

udviklingsprojekter for potentialer ifm. 
kultur-, idræt- og fritidsaktiviteter. 

• Screening af muligheder i eksisterende 
kommunale bygninger.

RUTER 2021 2022 2023 - 2031

• Undersøgelse af mulige 
placeringer af ruter gen-
nemføres ifm. udvikling af 
kommuneplan. 

• Dialog med lodsejere

• Planlægning af ruter i 
naturen. 

• Opførelse af ruter. Mulig rækkefølge der relaterer til 
udvikling af Magneterne: Ølstykke, Buresø, Ganløse, 
Smørum, Stenløse. Afklares i planlægningsfasen.

TRAILCENTRE OG PITSTOP 2021 2022 2023 - 2031

• Analyse af placeringsmu-
ligheder og planlægning 

• Dialog med brugere • Opførelse af trailcentre. Mulig rækkefølge der relaterer 
til udvikling af Magneterne: Ølstykke, Ganløse, Smørum, 
Stenløse. Afklares i planlægningsfasen.

MAGNETER 2021 - 2023 2023 - 2023 2025 - 2027 2027 - 2031

• Ølstykke: 
Helhedsplan, bruger-
inddragelse, program-
mering, planlægning, 
opførelse, ibrugtagning

• Ganløse: 
Brugerinddragelse, 
programmering, plan-
lægning, opførelse, 
ibrugtagning

• Smørum: 
Brugerinddragelse, 
programmering, plan-
lægning, opførelse, 
ibrugtagning

• Stenløse: 
Brugerinddragelse, 
programmering, plan-
lægning, opførelse, 
ibrugtagning

• Optimering af eksisterende 
kommunale bygninger til kul-
tur-, idræt- og fritidsaktiviteter. 

2022 - 2031

• Løbende screening af nye 
projekter for kultur-, idræt- 
og fritidsaktiviteter. 
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LOKALCENTRE 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 2030 -  2031

MØDESTEDER 2021 2022 - 2031

• Slagslunde, Søsum: 
Drøftelse af driftsaftaler. 
Evt. oprettelse af bru-
gerråd. 

• Lokalområdet overtager grad-
vist drift af mødestederne.

SPECIALFACILITETER 2021 2022 2023 - 2031

• Undersøge mulighed for 
at styrke tennis i Magnet 
Ølstykke

• Proces med skytter

• Proces med spejdere i 
Smørum, Stenløse,  
Ganløse og Ølstykke. 
(Ølstykkespejdere evt. 
i 2021 ifm. lokalplan for 
Magnet Ølstykke) 

• Udmøntning af strategi for spejderhuse 
og skydefaciliteter

• Proces med tennisklubber i Ølstykke, 
Søsum og Smørum

KULTURHUSE OG 
BIBLIOTEKER

2021 - 2022 2023 - 2025 2025 - 2027 2029 - 2030

• Veksø-, Smørum-, Stenlø-
se og Ganløse kulturhuse 
opgraderes.

• Dialog om synergi i Ølstyk-
ke mellem biblioteket, Græ-
stedgård, Magnet Ølstykke 
og Søhøj Lokalcenter

• Dialog i Ganløse om 
synergi mellem kulturhus, 
bibliotek, Mini Magneten.

• Udmøntning af synergi til-
tag i Ølstykke og Ganløse.

• Dialog i Smørum om 
synergi mellem kultur-
hus, bibliotek, Magnet 
og Lokalcenter Balsmose

• Udmøntning af synergi-
tiltag i Smørum

• Evaluering af Stenløse 
Kulturhus’ anvendelse 
og funktionalitet

• Planlægning og gen-
nemførelse af evt. op-
gradering i Stenløse

• Søhøj, Balsmose: 
Planlægning, bruger-
inddragelse, udvikling, 
opførelse, brugerråd

• Egedal: 
Screening af egnet 
lokation, planlægning, 
brugerinddragelse, 
udvikling, opførelse, 
brugerråd

• Maglehøj, Stengård: 
Behovskortlægning, 
inddragelse, udvikling, 
opførelse, brugerråd 

• Veksø: 
Behovskortlægning, 
inddragelse, udvikling, 
opførelse, brugerråd

FORSLAG TIL REALISERINGSPLAN  2021 - 2031





UDDRAG ANALYSER
I dette afsnit gengives hovedpointerne fra analysen. Analysen 
indeholder mere dybdegående kortlægmning af faciliteternes 
stand og brug, foreningsaktivitet og forventes udvikling. 
Analysen kan læses i sin helhed hvis der ønskes mere detalje-
rede informationer og vurderinger end de her præsenterede 
hovedpointer.  
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EGEDALS STRUKTUR
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UDVIKLINGSOMRÅDER
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Egedal By
Stationsområdet
1200-1500 boliger

Egedal By Syd
Ca. 500 boliger  + evt. 
erhverv + institution

Stenløse Syd
I alt ca. 650 boliger 
heraf 225 nye boliger

Smørum Vest
Ca. 200 boliger

Dyvelåsen
59 parcelhuse

Toftehøjskolen – 
omdannelse til
Cirka 200 boliger

Egedal By
Landskabsbyen 
Ca. 1.000 boliger

Søagerskolen – 
omdannelse til ca.
120 boliger

Kildedal Syd 
Ca. 500 boliger
Ca. 8.000 m2 
erhvervsbyggeri

Kildedal Nord 
Områdets  nærmere 
indhold afklares p.t.

Under udbygning

Under planlæging

EGEDAL KOMMMUNES OPSTÅEN
I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 op-
stod Egedal Kommune som en sammenlægning af 
tre nabokommuner: Ledøje-Smørum, Stenløse og 
Ølstykke.Kommunen grænser op til Frederiksund, 
Allerød, Furesø, Ballerup, Albertslund, Høje Taastrup 
og Roskilde. Især byormåde Smørum ligger tæt 
forbundet med Måløv i Ballerup kommune. 

BYER
Kommunen består af tre større byer: Ølstykke, Smø-
rum og Stenløse, en række mindre byer: Ganløse, 
Veksø, Slagslunde og Ledøje, samt en række mindre 
lokalsamfund.
Ølstykke, Stenløse, Smørum og Veksø ligger alle på 
S-banen mellem Frederikssund og København og 
indgår i Fingerplanens udviklingsområder. 
Ganløse og Slagslunde ligger i kommunens mest 
naturprægede områder.

GRØNNE OMRÅDER
De største grønne områder med skov og søer ligger 
i kommunens nordlige ende. Desuden er der et min-
dre skovområde nord for Ølstykke. 
De øvrige grønne områder, der adskiller byerne, er 
primært udlagt til landbrug. 

STOR DIVERSITET
Der er en stor oplevet diversitet i kommunen og 
flere udtaler at de ikke oplever kommunen som et 
samlet hele, men primært identificerer sig med den 
by eller landsby de bor i. 

NYE BYOMRÅDER PÅ VEJ
Egedal Kommune udvikles og udbygges, og flere 
nye byområder er under opførelse eller under plan-
lægning. 

UNDER UDBYGNING ER:
Egedal by, Egedal by syd 
Smørum Vest og Dyvelåsen 
med i alt ca. 2.300 nye bolige

UNDER PLANLÆGNING ER:
Toftehøjskolen, Egedal By Landskabsbyen, Søager-
skolen og Kildedal syd
Med i alt ca. 3.500 nye boliger.

UDVIKLINGSOMRÅDERS PLACERING
Som det ses af kortet nederst, er der en jævn spred-
ning af udviklingsområder over kommmunen.  Der 
er således udbygninger på vej i Ølstykke, Stenløse 
og Smørum og Veksø. Kun i Ganløse er der ingen 
planer om opførelse af nye boliger. De nye byområ-
der vil have betydning for oplandet til idræts- kultur 
og fritidsfaciliteter i de forskellige områder. 

Udviklingen af de forskellige byområder er inklu-
deret i befolkningsprognoserne for de forskellige 
distrikter. 
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VISION:

HVERDAG OG FÆLLESSKAB I BEVÆGELSE

AMBITION:

Verdens bedste hverdag

FOKUSOMRÅDER:

Vi bruger naturen i hverdagen

Vi skaber tryghed gennem nærvær

Vi dyrker kultur og idræt i fællesskab

MULTIFUNKTIONALITET:

Alle kommunale kvadratmeter skal tænkes ”klogt” og lægge op til 

flerfunktionel anvendelse

EGEDAL KOMMUNES VISION OG UDVIKLINGSMÅL:

Natur

Fællesskab

Nærvær
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POLITIKER 

Politik-områder
Ud over de emner der er nævnt i Egedal Kommunes 
Vision og Udviklingsmål  har kommunen formuleret 
en række særskilte politikker og strategier inden for 
bl.a. planlægning, folkeoplysning, læring og sund-
hed som har betydning for fremtidig udvikling af 
faciliteter til idræts-, fritids-, og kulturlivet.

Da kommunen generelt søger at etablere helheds-
løsninger, skal visioner og politikker fra tilgrænsende 
sektorer i høj grad tages i betragtning når fremtidige 
strategier formuleres.

Ejendomsstrategi (2017) og 
Handleplaner (2020)
I Egedal skal kommunens ejendomme danne en 
fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme 
omkring kerneopgaver og give mulighed for, at flere 
brugergrupper benytter lokalerne i mange timer 
hver dag. 
Æstetiske, velholdte, tilgængelige, og imødekom-
mende ude- og indemiljøer skal bidrage til at gøre 
et aktivt liv attraktivt for både borgere og medarbej-
dere. Eksisterende ejendomme skal optimeres så de 
kun udgør de nødvendige m2. 

Planstrategi (2019)
I Planstrategi 2019 fremhæves kvaliteten af fritids- 
og kulturtilbud som afgørende for bosætning og 
trivsel i Egedal Kommune: 
”Der skal være kultur- og fritidstilbud til alle aldre, så 
vi vedbliver at være et oplagt sted at bosætte sig for 
Hovedstadens arbejdskraft.”
Et centralt redskab til at opnå bedre tilbud beskrives 
som ´multifunktionalitet´: 
”Flere forskellige brugergrupper skal kunne anvende 
vores bygninger, byrum og grønne områder mere 
fleksibelt på forskellige tidspunkter. 

Den Økonomiske Bæredygtighed skal bl.a. sikres 
gennem samarbejde på tværs af sektorer:
”Vi arbejder tværfagligt og i nye sammenhænge, 
hvor eksempelvis kultur og erhverv spiller sammen 
på nye måder.”

Den Sociale Bæredygtighed skal sikres gennem 
samspil mellem fællesskaber og det aktive liv: ” 
Vi arbejder med at sikre gode rammer for stærke 
fællesskaber, sundhed i hverdagen, muligheder for et 
aktivt liv og at sikre en mangfoldig natur”.

Den Miljømæssige Bæredygtighed handler om åb-
ning og beskyttelse af naturen:
”Kommunen vil sikre at det åbne land både beskyttes 
og benyttes, så vi bruger naturens potentialer som 
aktive oplevelses- og bevægelsesmiljøer...” 

”Flere forskellige brugergrupper skal kunne anvende 
vores bygninger, byrum og grønne områder mere 
fleksibelt på forskellige tidspunkter.” 
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Sundhedspolitik (2015)
I Sundhedspolitikken gøres der opmærksom på den 
betydning borgernes aktivitetsniveau har for deres 
velvære og sundhed. 
Nærhed til idrætsfaciliteter og kvaliteten af disse har 
betydning for aktivitetsniveauet:
”Antallet, mangfoldigheden, vedligeholdelsen og den 
geografiske beliggenhed af idrætsfaciliteterne spiller 
alt sammen en stor rolle i forhold til den overordnede 
ambition om at styrke det aktive liv i kommunen.”

I sundhedspolitikken præciseres begrebet ´Idræts-
facilitet`:
”Når man taler om idrætsfaciliteter i en sundheds-
politisk sammenhæng, er det vigtigt at forstå ´faci-
liteter´ som alle de steder, hvor man kan være fysisk 
aktiv.” - ”Det væsentlige er at få aktivitetsniveauet op 
– ikke om det sker på et stort idrætsanlæg.”

Der formuleres en meget konkret anvisning på hvad 
der fremover bør satses på ud fra et sundhedsmæs-
sigt perspektiv:
”Byrådet ønsker at der sættes et særligt fokus på 
etableringen af mindre og let tilgængelige faciliteter 
og ´motionsøer´ der hvor mange borgere har deres 
daglige gang og gøremål.”
” Byrådet ønsker desuden at arbejde hen imod at 
åbne faciliteterne mere op, også for de ikke-organi-
serede, og på alle tider af døgnet.”

Principprogram for kreative 
Læringsmiljøer (2019)
I den seneste vurdering af Egedal Kommunes 
fremtidige behov på skoleområdet ses et behov for 
flere multisale og følgende nævnes ifm. faciliteter til 
idrætsundervisningen:
”Samarbejde med idrætsforeninger vil være rele-
vant i forhold til at indrette idrætsfaciliteterne, da 
foreninger ofte vil bruge lokalerne udenfor skolens 
undervisning. 
Der bør laves en særlig brugerinddragelsesproces 
med idrætsforeninger, når der udarbejdes byggepro-
gram for at sikre større sambrug og multifunktionel 
anvendelse af lokalerne”.

Folkeoplysningspolitik (2020)
I Folkeoplysningspolitikken gives der udtryk for at 
foreningerne skal samarbejde mere på tværs, tænke 
i en mere fleksibel udnyttelse af faciliteterne, og 
samtidig give plads til selvorganiserede aktører:
”Vi vil arbejde på at udvikle vores fysiske rammer, 
så de bliver mere tidssvarende, multifunktionelle og 
lettilgængelige, og vi ønsker, at de skal åbnes for 
selvorganiserede grupper. Brugerne skal motiveres 
til at tænke mere i multifunktionalitet og fleksible 
rammer.”

Der lægges desuden op til et øget fokus på partner-
skaber mellem borgere, foreninger, skoler, erhvervs-
liv og kommune som kan løfte nye typer af opgaver:
”Vi ønsker at fremme muligheden for at folkeop-
lysningen kan bidrage til løsningen af blandt andet 
velfærdsopgaver ved at indgå i kommunale partner-
skaber såvel som private eller med frivillige selvorga-
niserede aktører”.

Nye opgaver i nye partnerskaber vil sandsynligvis 
også stille nye krav til drift og anlæg af de fysiske 
faciliteter. Egedal Kommune gør opmærksom på at 
man er villig til at medfinansiere partnerskabspro-
jekter med personale- eller facilitetsressourcer. 
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Egedal Kommune 2020 og 2030

2020 2030

Befolkningsudvikling 2020 - 2030
Indbyggertallet i Egedal forventes at stige over de 
næste 10 år med 3.913 borgere fra 43.359 i 2020 til 
47.272 i 2030 hvilket er en stigning på 8,3 %.

Der kommer generelt flere yngre forældre med små 
børn og færre midaldrende med store børn. 

Den nuværende situation med en overrepræsetation 
af børn og midaldrende, set i forhold til Danmark 
som helhed, bevares. 

Yngre familier har en anden efterspørgsel indenfor 
idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter end familier 
med ældre børn og der må derfor forventes en øget 
efterspørgsel efter aktiviteter for familier med små 
børn.
Da der bliver flere borgere over 80 år må der 
forventes en øget efterspørgsel på aktiviteter for de 
+80 årige, i det omfang denne gruppe er aktive.  

”Der er flere børn og
midaldrende, men færre unge 
i Egedal end i Danmark som 
gennemsnit.”

Egedals nuværende befolkning
Egedal Kommune har i dag en overrepræsentation 
af midaldrende og børn sammenlignet med Dan-
mark som helhed. 
Især gruppen af 40-49 årige og gruppen af 50-59 
årige er større end på landsplan. 
Gruppen af børn mellem 0 og 19 år er ligeledes stør-
re i Egedal end i resten af landet. 
Modsat er der markant færre unge mellem 20 og 29 
år i Egedal end i resten af Danmark. 

Data: 
Befolkningsdata: Danmarks Statistik
Befolkningsprognose for Egedal Kommune: Egedal Kommune

”Der bliver flere små børn, 
voksne i 30’erne og gamle over 

80 år, mens der bliver færre 
store børn og midaldrende.” 

NUVÆRENDE OG KOMMENDE BORGERE
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KULTURNAUTER
Yngre familier uden børn

FØRSTE STOP
Unge studerende og arbejdende

BØRNEFAMILIER
Fremgang for 0-9 årige

MIDALDRENDE PAR 
Uden hjemmeboende børn

ÆLDRE 
Fremgang for + 80 år 

- Veluddannede i høje stillinger
- Høj købekraft og store kulturforbrugere
- Ønsker fleksible idrætstilbud
- Løber eller dyrker fitness selvorganiseret

- Bor i dag i lejlighed i større byer
- Lav købekraft men er store kulturforbrugere
- Meget sociale og går ofte ud
- Dyrker ofte motion

DE NUVÆRENDE BORGERE

DE MULIGE TILFLYTTERE

Af nuværende borgere i Egedal, er der generelt et 
overtal af børn og midaldrende og færre unge (20-
29 år), end gennemsnittet. 
Der forventes i fremtiden en vækst i aldersgrupper-
ne 0-9 år, 30-39 år, 60-69 år og 80+ år og et fald i 
aldersgrupperne 0-19 år, 40-59 år og 70-79 år.

I forhold til indkomt og rådighedsbeløb er der i Ege-
dal et højere gennemsnit end landsgennemsnittet 
og genemsnittet for Region Hovedstaden. 

Over 50 % af boligerne i kommunen er parcelhuse 
og der er flest par uden hjemmeboende børn. 
En større andel end gennemsnittet er medlem af en 
idrætsforening og de mest populære idrætsgrene er 
golf, gymnastik og fodbold.  

Bareret på Exometrics Potentialevurdering for Egedal Kommune, MIPIMs grafik om borgerne i Egedal samt 
befolkningsanalyse baseret på tal fra DST og Egedal Kommune.

I Egedal kommue forventes der fra 2020-2030 en 
befolkningstilvækst på 3913 borgere (8,3%). Til-
flyttere kommer typisk fra København og dernæst 
Ballerup. Egedal Stationsby er mest attraktiv for 
unge voksne (18-35 år) og singler i alle aldre. Smø-
rum vest/Kildedal er mest attraktiv for unge voksne 
(18-35 år) og voksne ( 36-50 år). 

Både i Egedal Stationsby og i Smørum, er den 
største målgruppe af nye tilflyttere ”F2 kulturnauter” 
med 27% i Egedal Stationsby og 40% i Smørum. Den 
næststørste målgruppe af tilflyttere er ”H2 - første 
stop”, med 18% i Egedal Stationsby og 19% i Smø-
rum. De fleste af tilflytterne ønsker at bo i ejerlej-
liged (48%) og finder det mindst attraktivt at bo i 
rækkehus. 
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Denne type brugere er typisk organiseret i grupper 
og foreninger. 
De ønsker struktur og skemaer med faste tilbage-
vendende tider for deres aktiviteter.
Deres deltagelse i klubbernes fællesskaber betyder 
ofte at de har ejerskab til klubben og tager ansvar 
for de fysiske faciliteter. 
Foreningen giver dem et talerør hvor de kan ud-
trykke ønsker og behov.

Til forskel fra brugerne er forbugerne typisk selvor-
ganiserede eller meget løst organiserede.
De søger hen hvor deres behov for aktivitet kan bli-
ve opfyldt og kommer og går uforpligtende.
Derfor efterspørger de stor fleksibilitet.
Forbrugerne vurderer værdi for pengene, og kom-
mer hovedsageligt hvis de oplever en umiddelbar 
imødekommenhed.
De efterspørger sjældent noget der ikke allerede 
findes, og har heller ikke noget formelt talerør.

BRUGERE OG FORBRUGERE

For at rumme alle borgere, 
og dermed skabe fællesskab, 
skal der være tilbud til både 
brugere og forbrugere.

BRUGERE - DE FASTE MEDLEMMER

FORBRUGERE - DE SPONTANT AKTIVE

Brugere med forskellige tilgange
Aktive borgere og brugere af idræts-, kultur- og 
fritidstilbud kommer ikke alle med de samme behov 
og forventninger til engagement, fællesskab, organi-
sering og betaling. 
Mens det for nogle brugere er naturligt at melde sig 
ind i en forening, vil andre hellere være aktive uden 
at indgå i faste fællesskaber.
I planlægning og drift af kultur- og idrætsfaciliteter 
skal der tages hensyn til disse forskelle, hvis man 
fra kommunal side gerne vil have et bredt tilbud der 
tiltrækker en stor del af borgerne.
Som beskrevet her overfor kan en primær sondring 
være mellem Brugere og Forbrugere.
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HENSYN TIL ALLE GRUPPER

NUVÆRENDE BRUGERE

MULIGE TILFLYTTERE

BORGERE SOM I DAG IKKE 
BRUGER FACILITETERNE

FORBRUGERE
De spontane
De uforpligtede

Idrætsforeninger
Kulturforeninger
Musikskoler
Aftenskoler
Spejdergrupper
Skoler
Fritidsklubber
Dagplejere

”Kulturnauter”
”Første stop”

De inaktive
De selvorganiserede

Der skal primært investeres i og udvikles på det, der ligger i fællesmængden, 
for at styrke kommunens vision om fællesskab
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AKTIVITETSDYRKELSE OG EFTERSPØRGSEL INTRODUKTION

Statistiske oplysninger
Vi har i analyserne hentet tal fra Danmarks Statistik 
og fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN). 

På Danmarks Statistik kan der findes oplysninger 
om medlemmer af den organiserede idræt i Egedal 
og på landsplan. Der findes også medlemstal for 
spejder organisationer. Brugen og udlånet i bibliote-
ker kan ligeledes findes. 
Derimod findes der ingen statistikbanker med sam-
lede medlemstal for f.eks kulturelle foreninger og 
andre klubber der ikke falder under idræt organise-
ret i et af de tre hovedforbund (DIF, DGI, DFIF)eller 
registreres som spejderorganisation. 
Dermed tegner analysen stort set udelukkende et 
billede af medlemstallet inden for idrætterne og 
spejderorganisationerne i Egedal. 
Det reelle antal medlemmer af foreninger (idræts-
lige, kulturelle og fritidsbaserede) er derfor højere 
end angivet i analysen. De faktisk tal kendes ikke. 

I forhold til de ikke idrætslige aktiviteter viser ana-
lysen at Spejderne over de seneste 10 år har haft en 
en fremgang på landsplan, og en stabil udvikling i 
Egedal  
For biblioteker viser udviklingen, at der er fremgang 
i besøgstallet og fald i udlånet. 

Lige som der ikke findes samlede medlemstal for de 
kulturelle foreninger, findes der heller ikke undersø-
gelser af disse foreningers tilgang og frafald, og der 
findes ikke beskrivelser af udviklingstendenser i stil 
med dem Idrættens Analyseinstitut (IDAN) laver på 
idrætsområdet.
Det betyder naturligvis ikke at kultur, kulturelle 
foreninger og andre fritidsaktiviteter ikke er lige 
så væsentlige, eller i lige så megen udvikling som 
idrætten. Det er blot et udtryk for hvilke tal og op-
lysninger der har været umidelbart tilgængelige. 

Man kunne havde udeladt at tage oplysninger om 
idræt med i analysen, da samme detaljerede op-
lysninger ikke findes for kultur og fritid. Vi har dog 
fundet det formålstjenstligt at se på de tal og de 
tendenser der er mulighed for at se på fremfor helt 
at undlade dette, velvidende at det så giver et lidt 
skævt billede og ikke yder de kulturelle foreninger 
fuld retfærdighed. 

”Vi vil skyde på, at det rigtig antal brugere/medlemmer nærmere ligger på omkring 22-25.000 brugere. 
Der er mange kunstforeninger, hobbyforeninger og flere idrætsforeninger der ikke indberetter deres 
medlemstal hverken til Kommunen eller til specialforbund/organisationer”.
(Bestyrelsen i Egedal Idræts Fællesskab, EIF)
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På landsplan ses stigning i idrætsdyrkelsen over de 
sidste 50 år,  men fald over de sidste 5 år 
Når man ser på Idrættens Analyseinstitut’s under-
søgelser af danskernes idrætsvaner, kan man se at 
antallet af personer der dyrker idræt og motion har 
været stigende over de sidste 50 år – især er voksne 
og ældre blevet væsentligt mere aktive. 

Ser man på de seneste 5 opgjorte år (fra 2011-2016) 
er idrætsdeltagelsen dog faldet med 3% for børn og 
1% for voksne. 

Man kan dermed sige at idrætsdeltagelsen, efter 
50 år i fremgang, nu ser ud til at være nået et højt 
næsten stabilt niveau. 

Selvom flere er aktive har der de senere år været 
tilbagegang for stort set alle discipliner bortset fra 
styrketræning, der har haft fremgang. 
 
Tilbagegangen i de fleste aktiviteter kan ses som et 
udtryk for en specialisering, hvor man er aktiv inden 
for færre aktiviteter samtidig. 

Til gengæld bruger de idrætsaktive mere tid på de 
udvalgte aktiviteter de dyrker. 

I 2016 brugte børn i gennemsnit ca. 5 timer pr. uge 
og voksne ca. 4 1/2  timer pr. uge på idræt.  

Børn er medlemmer af en forening, voksne er 
selvorganiserede
Udviklingen i organiseringsformer viser en forskyd-
ning mod mere uformel organisering af sport og 
motion for voksne. For børnene er foreningsidræt 
stadig et førstevalg.

Øget befolkningstal er ikke lig med øget medlems-
stal i idrætsforeninger
Når man ser på foreningernes oplyste medlemstal 
i Egedal, kan man se at de organiserede idræts-
foreninger har haft et stabil medlemstal trods en 
voksende befolkning. Den stigning der har været i 
befolkningstallet har altså ikke afspejlet sig i 
medlemstilgang i foreningsidrætterne. 

De organiserede og selvorganiserede deler sig
De tre foreningsorganiserede idrætsaktiviteter med 
størst tilslutning i Egedal er golf, gymnastik, og 
fodbold. 
Ser man på den forventede deltagelse, (IDAN’s 
aktivitetsundersøgelse sammenholdt med Egedals 
befolkning) overhaler løb, styrketræning og vandre-
ture langt de organiserede idrætter. 

Kommunens politiske retning ligger i tråd med den 
forventede aktivitetsdyrkelse
Med et befolkningstal der stiger men en organise-
ringsgrad der, inden for idræt, falder, ses der ikke 
umiddelbart behov for mere plads til traditionelle 
foreningsidrætter. Dette udfordres dog af en række 
lokale foreninger som oplever at mangel på facilite-
ter og tider står i vejen for vækst i foreningerne.

Der findes herudover forventeligt en signifikant akti-
vitetsdyrkelse der foregår selvorganiseret. 
Disse aktiviteter foregår ofte i naturen, i byens rum 
og i private fitnesscentre. 

Da langt de fleste idrætsfaciliteter i kommunen 
understøtter den organiserede idræt, anes et stort 
udækket behov for understøtning af aktiviteter der 
foregår selvorganiseret.

Dette udækkede behov ligger godt i tråd med 
byrådets beslutninger om at sætte særligt fokus på 
etableringen af mindre og let tilgængelige faciliteter 
og ´motionsøer´ der hvor mange borgere har deres 
daglige gang og gøremål, og at arbejde hen imod 
at åbne faciliteterne mere op for de ikke-organise-
rede og på alle tider af døgnet. (Sundhedspolitikken 
2015) 

AKTIVITETSDYRKELSE OG EFTERSPØRGSEL - INDEN FOR IDRÆT
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ORGANISERET IDRÆT I EGEDAL

Et stort set stabilt medlemstal i organiseret idræt
I Egedal kommune har antallet af medlemmer i den 
organiserede idræt ligget stort set stabilt, med et 
medlemstal på omkring 20.000 over de seneste 8 
år, bortset fra et dyk i 2015. Der var 20.286 medlem-
mer i i 2012 og 20.093 medlemmer i 2019. 
Over perioden ses således et nominelt tab på ca. 
200 medlemmer. 
Medlemstallet på landsplan er i samme periode 
steget fra 2.531.797 til 2.612.322. En forøgelse på ca. 
80.000 medlemmer (3%). 

Egedal har en høj organiseringsgrad 
Egedal har en relativ høj tilslutning til organiseret 
idræt set i forhold til landsgennemsnittet. 
På landsplan svarer medlemstallet af organiserede 
idrætsforeninger til at 45% af befolkningen i 2019 
var medlemmer af en forening. 
For Egedal var dette tal i 2019 46,4%*. 
Men hvor landsgennemsnittet over hele perioden 
har ligget på et stort set konstant niveau, har det 
været faldende i Egedal. Fra 48,5% i 2012 til 46,4% i 
2019. 
Det vil sige, at idrætsforeninger i Egedal Kommune, 
ikke har set en tilstrømning trods et øget indbygger-
tal. Nogle foreninger angiver mangel på faciliteter 
som årsag til dette.

”Idrætsforeningerne i 
Egedal har lidt flere 
medlemmer pr. bor-
ger end  idrætsfor-
eningerne 
har på landsplan”

Data: 
Kilde: Danmarks Statistik.
Tallene i graferne til højre er medlemstal i foreninger i Egedal 
Kommune. Hvis en borger er medlem af flere foreninger på en 
gang vil vedkommende tælle som flere medlemmer, lige som 
medlemmer bosiddende i andre kommuner også tæller med.
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Egedal ligger sta-
bilt omking 20.000 
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Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Indstillinger Vend/drej Sorter data Udskriv

Kilde: Danmarks Statistik

Ftness 2014-2018 i Egedal Senioridræt 2014-2018 i Egedal

Atletik 2014-2018 i Egedal Gymnastik 2014-2018 i Egedal

Fodbold 2014-2018 i Egedal Håndbold 2014-2018 i Egedal

Bordtennis 2014-2018 i Egedal Badminton 2014-2018 i Egedal

TILBAGEGANG OG FREMGANG FOR UDVALGTE IDRÆTSDISCIPLINER

Udviklingen over fire år
Hvis man kigger på de idrætsgrene der typisk boo-
ker faciliteter til deres træning ses et større udsving 
over en 4 årig periode fra 2014- 2018. 

Stor fremgang til organiseret fitness
Fitness stiger fra ca. 250 til ca. 1.000 medlemmer 
mellem 2014 og 2018 (privat fitness ikke medreg-
net). Senioridræt har en fremgang fra 600 til 900 
medlemmer i samme periode. 
Derudover ses en stor fremgang for golf, der øger 
medlemstallet fra 2.700 til 3.800 mellem 2014 og 
2018.  

Tilbagegang for gymnastik og atletik
Tilbagegang ses for gymnastik der falder fra 4.000 
til 2.700 medlemmer på fire år og for atletik der 
falder fra 120 i 2014 til kun at være 20 medlemmer i 
2018. 

Mange har knækket kurven efter 2017
Klassiske idrætsgrene som fodbold, håndbold, bord-
tennis og badminton led et stort tab i 2015-2017. 
Alle disse idrætsgrene har formået at vende udvik-
lingen, og har de seneste år været i fremgang. 
Fodbold og bordtennis er forsat ikke oppe på niveau 
med 2014, men håndbold og badminton er stort set 
oppe på samme medlemstal som i 2014. 

Data kilde: Danmarks Statistik. Analysen er udført i marts 2019 
hvor der endnu ikke var tal for 2019.
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Forventet idrætsdyrkelse i Egedal 2020-2030 
Herunder ses den forventede udvikling for de mest 
populære idrætsaktiviteter, baseret på en direkte 
fremskrivning af tendensen i perioden 2007-2016 
samt befolkningsudviklingsprognosen for Egedal 
kommune 2020-2030. 

IDRÆTSDYRKELSEN I EGEDAL FREMSKREVET

”I 2030 forventes der 
i Egedal at være flere 

end 12.000 borgere der 
dyrker styrketræning 

og flere end 11.000 der 
løber”

Der forventes i 2030 at værre flere der dyrker: 
Løb, Styrketræning, Vandreture, Svømning, Spin-
ning, Yoga, Landevejscykling, Skiløb, Mountainbike 
og Andre Former for Fitness end i 2020. 
Desuden er der flere der ikke dyrker en aktivitet.  

Antal forventede deltagere til alle de mest populære aktiviteter (m. tendenser)

Top tre over de forventet mest populære akti-
viteter foregår udendørs i naturen eller i private 
fitness-centre. De samme tre forventes desuden, 
sammen med spinning og mountainbike, at have 
den største fremgang mod 2030.
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Antal organiserede og anslået antal udøvere (Sorteret efter org. medlemmer)

Anslåede udøvere Foreningsmedlemmer

Antal organiserede idrætsudøvere og antal anslåede udøvere fordelt på discipliner

Organiseret idræt er en mindre del af billedet
Hvis man alene ser på den organiserede idræt vil 
man hurtigt kunne konkludere at golf, gymnastik, 
fodbold, svømning og badminton er de største 
idrætsgrene i Egedal.  Lægger man derimod 
IDAN’s tal for den generelle aktivitetsdyrkelse på 
landsplan ind over befolkningstallet i Egedal, viser 
der sig et noget andet billede. 

ORGANISERET IDRÆT OG DEN FORVENTEDE IDRÆTSDYRKELSE

Så står løb, styrketræning, vandreture, svømning 
frem med et væsentligt højere forventet deltager-
antal end selv golf og gymnastik. 
Også Fodbold, spinning, yoga, landevejscykling, 
skiløb, zumba og mountainbike er nogle af de 
idrætsgrene der tegner sig for et stort antal forven-
tede udøvere

”Når forventet deltagelse regnes med, 
overhaler styrketræning, løb og vandre-
ture langt golf, gymnastik og fodbold”0
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FACILITETER I EGEDAL - OPSAMLING 

Monofunktionelle boldhaller
Mange haller i Egedal er (som i Danmark generelt), 
opført som monofunktionelle sportshaller primært 
beregnet for boldspil. I Egedal er der særligt mange 
faciliteter der er placeret på og ved skolerne. 

Idrætscentre
I Egedal kommune står Smørum hallerne ud som et 
egentligt flerfunktionelt center der både indehol-
der haller, fitness, omklædning, café, mødelokaler, 
fritidsklub, fodboldbaner, tennisbaner, skydeanlæg 
og petanque. Forskellige indgange og dårlig intern 
logistik mindsker dog oplevelsen af et samlet center. 

Ganløse Hallerne kan også ses som et flerfunktionelt 
center der dog er præget af at ligge tæt ved skolen 
og dermed også delvist har karakter af at være en 
skolehal. Ganløse hallen har to haller, en mindre sal, 
to fitnessrum samt friluftsbad, fodboldbaner og en 
kunstgræsbane. Den knudrede logistik, der umu-
liggør et naturligt flow, samt de skjulte indgange, 
gør dog at hallen ikke opleves som et samlet center, 
men mere som adskilte enkeltfunktioner.  

Stenløsehallen ligger, ligesom Ganløse hallen, sam-
men med en skole og bærer præg af at være en 
skolehal. Stenløsehallen indeholder to haller, to sale 
og en lang række klubrum. 
Indgangen til de to haller er adskilte og der er ingen 
oplevelse af sammenhæng eller center. 
I tilknytning til hallen ligger fodbold- og atletikbaner 
men der er ingen visuel sammenhæng, og fodbold-
klubben har egne klub- og omklædningslokaler ved 
banerne. 

Idrætscampus
I Ølstykke findes ikke er egentligt flerfunktionelt 
center men flere faciliteter er spredt ud på en samlet 
idrætscampus. Her findes Hal, Badmintonhal, Svøm-
mehal, Fodboldstadion, Fodboldbaner, Kunstgræs-
baner og Tennishal.

Skole faciliteter
Øvrige store idrætshaller, små idrætshaller og 
idrætslokaler ligger for størstedelens vedkommen-
de ved kommunens skoler og opleves primært som 
skolefaciliteter. 

Idrætsforeningernes råderet er stor
Klubberne har i alle idrætsfaciliteter en meget høj 
grad af råderet. Mange har egne klublokaler og flere 
steder er det klubber der driver cafeern. Derfor er 
der ofte kun har åbent når der er klubaktivitet. 

Biblioteker 
Bibliotekerne ligger primært som selvstændige byg-
ninger, flere steder koblet med et ”kulturhus”. Biblio-
tekerne har en høj grad af selvbetjent åbningstid. 

Kulturhuse
Kulturhusene er ofte ældre bygninger med kulturel 
værdi der nu rummer møder og aftenskoleaktivitet, 
lokalarkiver mv. 
Kulturhusene er spredt over hel kommune og er, i 
nogle af de mindre bysamfund, eneste indendørs 
offentlige samlingsrum. 
Kulturhusene er typisk indrettet med mindre lokaler 
og evt. en større sal til samling. 

Spejderhuse
Spejderhusene er placeret over hele kommunen og 
fungerer sådan at en spejdergruppe har sit eget 
hus. Der er således flere spejderhuse til samme 
korps fordelt over kommunen, ligesom der er flere 
spejderhuse i samme byområde. Spejderhusene og 
de nærliggende udeområder er specielt indrettet til 
spejdernes behov.
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FACILITETERS PLACERING I KOMMUNEN 

En spredt forsamling
På kortet til højre ses hvordan forskellige faciliteter 
er distribueret over størstedelen af kommunen med 
hovedvægt på de fire større byer.   
Strukturen bærer præg af at Egedal tidlige var flere 
kommuner med hvert sit idrætscentrum. 
I hvert af de større byområder er der således et 
samlet center med flere idrætsfaciliteter. 
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TENNIS

BIBLIOTEK OG KULTURSAL

SKOLEHAL
SØHØJ

IDRÆTSOMRÅDE

NATUROMRÅDE
NATUROMRÅDE

RIDDECENTER

GOLF

KULTURHUS
SPEJDER

SKOLEHAL
TOFTEHØJ

SKOLEHAL
MAGLEHØJ

Kendetegn
I Ølstykke ligger kultur-, idræts- og fri-
tidsfaciliteter til en vis grad samlet på en 
campus i den sydlige del af distriktet. 
Midt i bydelen ligger biblioteket med en 
kultursal. Skoler med haller ligger forholds-
vis isoleret og langt fra bydelens centrum. 
En skole med en hal  ligger helt centralt i 
bydelen, men denne lukker i 2020.
Tennis, Ridecenter og golf ligger placeret 
alene i et grønt område. 
På begge sider af Ølstykke er der naturom-
råder med søer og skov.

Uden for kortet ligger desuden10. klasse-
scenter i Jørlunde med gymnastiksal, uden-
dørs volleybane og foreningsklubhus.

ØLSTYKKE
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STENLØSE

SKOLEHAL
BÆKGÅRD

IDRÆTSOMRÅDE

SKOLEHAL
STENGÅRD

SKOLEHAL
GYMNASIET

GYM.SALE 
OG  FRITIDSRUM
SANDBJERG

BIBLIOTEK OG 
KULTURHUS

SPEJDER
BÆKHOLM

SPEJDER
MULTIHYTTEN

GOLF

SPEJDER
MAGLEVAD

Kendetegn
I Stenløse ligger Kultur- Idræt- og 
Fritidsfaciliteter spredt over hele 
distriktet dog med samling af idræts-
faciliteter i det syd/østlige hjørne. 
Her ligger også de primære idræts-
haller.
Midt i bydelen, tæt på Egedal cente-
ret, ligger bibliotek og kulturhus i det 
tidligere Rådhus. 
Skoler med haller ligger centralt i 
området tæt på boligområder. 
En tidligere skoles idrætssale fungere 
forsat til idræt men ligger perifert. 
Spejderhusene ligger alle på kanten 
af bygrænsen med kontakt til natu-
ren. Lige syd for kortets afgrænsning 
ligger skydefaciliteter og skydeklub. 

IDRÆTSHALLER

LÆRKESKOLEN
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SMØRUM

IDRÆTSOMRÅDE

SKOLEHAL
SØAGER

SKOLEHAL OG SVØMMEHAL
BOESAGER

BIBLIOTEK OG 
KULTURHUS

GOLF

SPEJDER
DDS

SPEJDER
FDF

KULTURHUS
SMØRUM GL. SKOLE

Kendetegn
I Smørum ligger hovedparten af kultur-, idræt- og 
fritidsfaciliteter samlet i den sydøstlige del af byen. 
Idrætsfaciliteterne ligger samlet tæt på Smørum 
Bibliotek og Kulturhus, Smørum Centeret og Boe-
sagerskolen. Ved siden af fodboldbanerne ligger et 
spejderhus der bruges af DDS.
Vest for idrætsområdet og spejderhuset ligger 
Sø-agerskolen der er lukket i 2020. 
I den nordlige ende af bydelen ligger et spejderhus 
der bruges af FDF.

SKOLEHAL 
BALMOSE
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GANLØSE

Kendetegn
Ganløse er et mindre bysamfund der modsat de 
øvrige bydele, ikke  ligger ved s-banen. 
Kultur- idræt- og fritidsfaciliteter i Ganløse ligger 
samlet midt i byen. 
Idrætsfaciliteter ligger samlet i direkte sammen-
hæng med skolen. 
Bibliotek ligger midt i byen sammen med arkivet. 
Spejder ligger på Viggatorp 8, som er et skovnært 
område 3 km fra byen. 

IDRÆTSOMRÅDE

BIBLIOTEK

KULTURHUS
SKOLE
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VEKSØ  (STENLØSE DISTRIKT)

IDRÆTSHAL
VEKSØSKOLE

KULTURHUS

Veksø er en mindre by der lig-
ger i naturomgivelser men med 
togforbindelse til Frederiksund 
og København. 
Byen har en skole med en mul-
tisal. Salen har egen indgang 
og opleves som en selvstændig 
enhed. 
Bag hallen er der en fodbold-
bane.  
Den tidligere Kro er omdannet 
til kulturhus og fritidsklub. 

SØSUM (STENLØSE DISTRIKT) 

KULTURHUS
TENNIS

Søsum er en mindre by der 
ligger i naturomgivelser.
I byen ligger fire udendørs 
tennisbaner samt et kulturhus 
kaldet Aktivitetshuset i Søsum.

Ledøje er en mindre by i naturlige 
omgivelser. 
I byen er der ingen skole men et 
kulturhus.

LEDØJE (SMØRUM DISTRIKT)

KULTURHUS

Slagslunde er en mindre by i 
naturomgivelser. Byen har en skole 
og på skolen er der en minihal. 

SLAGSLUNDE (GANLØSE DISTRIKT)

MINIHAL

SLAGSLUNDE SKOLE



OPSAMLING PÅ KAPACITET

Egedals facilitetsudbud
Egedal Kommune har med sine ca. 89 større idræts- 
og fritidsanlæg nogenlunde lige så mange faciliteter 
som nabokommunerne.
Egedal ligger generelt under landsgennemsnittet 
men udmærker sig bl.a. ved at have mange badmin-
tonhaller, golfanlæg, rideanlæg og skydeanlæg. 

Hvor meget benyttes faciliteterne
Ifølge opgørelsen af bookinger og registreringen 
af reelt fremmødte (foretaget i tre uger i starten 
af 2020), benyttes faciliteterne generelt i ca. 20 % 
mindre tid end de er booket. 
Faciliteterne er reelt ubenyttede i 60% af tiden i 
dagtimerne fra 8-16.
I primetime fra 16-20 er faciliteterne bookede 80% 
af tiden, men benyttes ikke i 20% af den bookede 
tid. Der er stor ledig kapacitet i weekenden.

Hvilke faciliteter benyttes
De store haller bookes mest og har også den højeste 
grad af reel anvendelse. 
Små haller, idrætslokaler og badmintonhaller har 
nogenlunde den samme booking procent (ca. 60%)
men idrætslokalerne anvendes reelt en del mindre 
end de andre. 
Ser man på antallet at brugere pr kvadratmeter, 
viser optællinger, at der typisk er tre gange flere 
brugere per kvadratmeter i idrætslokaler end i store 
idrætshaller. Dette skyldes, at der i disse lokaler 
typisk foregår aktiviteter, der er mindre pladskræ-
vende pr deltager i idrætsloklaer end i haller. 

Hvor savnes data
Der er ikke foretaget registrering af fremmøde i kul-
turhuse, biblioteker, spejderhuse og svømmehaller.
Hvor der optræder tal for booking af kulturhuse og 
spejderhuse stammer disse fra Egedal Kommunes 
undersøgelse i 2018.

Hvem benytter faciliteterne
Skolerne booker flest timer i idrætsfaciliteterne, 
efterfulgt af gymnastik, badminton og håndbold.
Faciliteterne i Smørum er mere bookede end i de 
øvrige skoledistrikter, men brugerne i Ganløse mø-
der op til en større del af deres bookede timer.
Blandt idrætsgrenene ses den højeste grad af 
fremmøde hos håndbold, dans, rulleskøjter, floorball, 
basketball og yoga.

Hvem udebliver fra deres bookede timer
Skolerne og gymnastikken står for langt størstepar-
ten af de ikke-anvendte bookede timer. 
Skolerne møder generelt kun op til ca. halvdelen af 
de tider de har booket og i Ølstykke benytter skoler-
ne kun ca. 30 % af deres tildelte tider.
De idrætsgrene der har et lavt fremmøde er 
fodbold, hobby (modelflyveklubber og jagtforenin-
ger), andre boldspil, kampsport og tennis.

Fremtidigt kapacitetsbehov
Ved fremskrivninger af Egedals befolkningstal samt 
tendenser i idrætsudviklingen (baseret på 2007-
2016 IDAN) til 2030, ser det ikke ud til at kapaci-
teten i de eksisterende faciliteter vil komme under 
alvorligt pres. 

Data for booking og anvendelse i dette afsnit:
 Al data for booking og anvendelse benytter samlede tal for uge 
3, 6 og 10 i 2020. Disse uger er uden for ferier og sommersæson 
og før nedlukning på grund af Coronavirus og bør derfor være 
repræsentative for hallernes højsæson.
Bookingdata er hentet fra EgON og aktivitetsmålinger er hentet 
fra kommunens opsatte aktivitetssensorer. 
Aktivitetssensorerne måler antal personer i faciliteterne og er 
indtil videre opsat i store og små idrætshaller, idrætslokaler 
(gymnastiksale) og badmintonhaller i hele kommunen. 
”Aktivitet” / ”anvendt booking”: Som en booket tid med minimum 
1 person. Det angives hvornår anvendelsesprocenten er bereg-
net ud fra af alle mulige timer og hvornår den er en andel af de 
bookede timer.
Af bookingsystemet fremgår faciliteternes åbningstid, som for 
langt størstedelen er 8-23 alle ugens dage (105). Enkelte haller 
har en kortere åbningstid. I de fleste beregninger tages udgangs-
punkt i de 105 åbne timer.

Fejlkilder:
• Ikke alle sensorer har fungeret i alle åbne timer. Alle timer 

med sensornedbrud er fjernet fra beregningerne således at 
disse hverken tæller som booket eller anvendt. 

• Bemærk at 22% af alle målinger viser 1-5 personer i hallen. 
Der er mulighed for at en del af disse målinger ikke er egent-
lig aktivitet, men derimod personale eller lign. der registre-
res. Det vil betyde at den reelle anvendelsesprocent kan 
være lavere end den angivne.

Særligt ikke hvis de reelle udnyttelsesgrader, som 
registreringen af aktiviteter i faciliteterne har vist, 
kan forbedres. Der vil dog være enkelte idrætsgrene, 
der er i vækst, og som derfor vil skulle tildeles flere 
timer i de kommende år. Samtidig vil der være et 
behov for mere tidssvarende faciliteter. 
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”Der er ringe fremmøde til de boo-
kede tider i hverdagenes dagtimer 
og meget ledig kapacitet i weeken-
den og de sene aftentimer”

Ujævn fordeling af udnyttelsen
Når vi ser på graden af booking og fremmøde for-
delt på tidspunkter på dagen og hverdag/weekend 
tegner der sig et mere nuanceret billede.

På hverdage i tidsrummet 8-16 er Smørums facilite-
ter booket 100%, men brugerne møder kun frem i 
godt 50 % af tiden. 
Endnu værre står det til i dagtimerne i Ølstykke 
hvor faciliteterne reelt kun bruges i 30% af tiden 
selvom de er booket i næsten 80%.
Da de fleste brugere i dagtimerne er skolerne må 
det formodes at det især er dem der udebliver.

I primetime fra 16-20 er der generelt både en høje-
re booking grad og et bedre fremmøde. 
Fremmødeprocenten er her næsten ens for alle 
distrikter, dog udnytter Stenløse flest af de booke-
de timer 

De sene hverdagsaftener fra 20-23  og weekenden 
ligner hinanden ved at have både lavere booking-
grad og ringere fremmøde. Smørum har markant 
flere bookinger, men Ganløse har en lidt højere 
fremmøde procent på hverdagsaftener.

BOOKING OG FREMMØDE FORDELT PÅ TIDSPUNKTER OG DISTRIKTER
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BOOKING OG FREMMØDE FORDELT PÅ FACILITETSTYPE OG DISTRIKTER 

”De mindre rum i Smørum er meget 
bookede men benyttes reelt ikke 
meget”

Lokale forskelle
De store idrætshaller er næsten booket lige meget 
i Smørum, Stenløse og Ølstykke. 
Smørum har dog den højeste grad af fremmøde.

Hvad angår både små idrætshaller og idrætsloka-
ler  er den klart højeste booking-procent at finde i 
Smørum.
På trods af dette bliver denne facilitetstype reelt 
anvendt lige så meget i Ganløse fordi brugerne her 
i højere grad møder op til de bookede tider.

Den laveste reelle udnyttelsesprocent finder vi i 
idrætslokalerne i Ølstykke.

Det største spænd mellem det bookede og det 
reelt benyttede er i idrætslokalerne i Smørum.

Badmintonhallen i Stenløse er både den mest 
bookede og den der reelt udnyttes bedst.
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”Skolerne booker flest timer i 
idrætsfaciliteterne efterfulgt af 
gymnastik.”

Ikke booket

Skole

Gymnastik

Badminton

Håndbold

Fodbold

Kampsport
Bordtennis

Inst.
Andre

Fordeling af discipliner og booket tid

Skole

Gymnastik

Badminton 

Håndbold 

Fodbold 

Kampsport 

Bordtennis 

inst.

Andre

Spildt tid ekskl. ikke-booket

”Foreninger og skoler der anvender 
blokbooking, giver typisk mange 
ikke-udnyttede bookinger.”

FORDELING AF BOOKINGER OG AFLYSNINGER

Store og små spillere
Faciliteterne i Egedal Kommune er ikke bookede i 
ca. 40% af de bookbare ugentlige timer.

I de bookede tidsrum er det skolerne som står for 
den største andel af bookingerne. Herefter følger 
gymnastik, badminton, håndbold og fodbold.

Det er altså ikke overraskende skoleidrætten og de 
klassiske haldiscipliner der dominerer billedet.

Eftersom skoler og gymnastik står for så stor en del 
af de bookede timer, er det disse aktørers adfærd 
som påvirker den daglige kapacitetsudnyttelse og 
drift mest.

Nogle aktører udebliver mere end andre
Grafen her til højre viser hvilke aktører der udebliver 
fra flest bookede tider. 
Det ses at de aktører, der har mange bookede tider, 
også vil bidrage med flest aflysninger.

Det er her tydeligt at skolerne  næsten står for halv-
delen af de bookede tider som ikke benyttes.
Reelt betyder det at skolerne i gennemsnit kun mø-
der op til ca. halvdelen af de tider de har booket.
Det kan hænge sammen med at skolernes booking 
ofte er såkaldt ´blokbooking´hvor der reserveres et 
stort sammenhængende tidsrum til dem.

Lige efter skolerne kommer gymnastikken som også 
har mange aflysninger, mens håndbold har relativt 
få.

FORDELINGEN AF 
DE BOOKEDE TIDER

FORDELINGEN AF 
DE AFLYSTE TIDER
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FREMSKRIVNING AF FACILITETSBEHOV FOR UDVALGTE FACILITETSTYPER

Timer til rådighed nu og i fremtiden
Herunder ses hvordan kapaciteten er fordelt på  
forskellige facilitetetstyper i 2020 og hvordan den 
forventes at udvikle sig, frem mod 2030. 
2020 sitiationen er baseret på faktiske tal. 2030 er 
baseret på befolkningsudviklingen (venstre graf) og 
tendenser inden for aktivitets dyrkelsen (højre graf)

Modellen viser de bookede tider (grøn og orange 
til sammen), de faktisk anvendte  timer (grøn), de 
bookede, men ikke anvendte tider (orange) og de 
ledige tider (blå) for de primære idræts facilitetsty-
per i henholdsvis 2020 og 2030. Der er anvendt tal 
for hverdage kl. 8-23.

Udgangspunktet er, at forholdet mellem hvad der 
bookes og hvad der benyttes vil forblive uændret.

Graferne tager højde for de ændringer i facilitetsud-
buddet der allerede er besluttet gennemført.
Det er besluttet at opføre en ny ”stor idrætshal” 
i Ølstykke og ”lille idrætshal” (multihuse ved de 
helhedsrenoverede skoler). Derudover er der truffet 
beslutning om at lukke to skoler, der indeholder i alt 
tre ”idrætslokaler.” 
Der vil således være flere timer til rådighed i stor 
idrætshal og lille idrætshal  i 2030 end i 2020. Deri-
mod vil der være færre timer tilrådighed i idrætslo-
kale. 

Vurderingen af behovet for de forskellige typer rum 
i 2030 er baseret på en fordeling af hvilke typer 
aktivitet der typisk foregår de enkelte steder.

Aktiviteter placeret i én facilitetskategori kan såle-
des, for nogles vedkommende, godt foregå i andre 
typer faciliteter, men vil så ikke have ideele forhold.
Nemmest er det at flytte aktiviteter fra mindre rum 
til større rum, den anden vej kan det være umuligt. 

Som det ses af graferne, vil der i 2030 tilsynela-
dende være timer nok til  at dække det forventede 
behov, når der ses på alle hverdage i tidsrummet kl. 
8-23 og for kommunens samlede faciliteter. 
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tilgængelige timer pr facilitestype. 2020 er baseret på faktisk tal. 2030 
er korrigeret efter forventet behov jvf befokningsudvikling. 

Kapacitet og anvendelse, hverdage kl 8-23 i 2020 og 2030. Ugentligt tilgængelige 
timer pr facilitestype. 2020 er baseret på faktisk tal. 2030 er korrigeret efter forventet 
behov jvf befokningsudvikling og tendenser inen for aktivitetsdyrkelsen. 
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Behovet afhænger af idrættens udvikling
Nedenfor ses hvordan udnyttelsen af faciliteterne i 
Egedal Kommune kan forventes at udvikle sig frem 
mod 2030. 
Grafen til venstre viser 2030 situationen alene base-
ret på befolkningsudviklingen. Grafen til højre viser 
2030 situationen med udviklingen i befolkningen og 
med den fremskrevne forventede idrætsdyrkelse.
Begge grafer viser 2030-situationen baseret på det 
tilpassede facilitetsudbud som beskrevet på foregå-
ende side. 
Modellen viser både bookingprocenten (grøn og 
orange tilasammen)  og den reelle udnyttelse (kun 
grøn) af de primære facilitetstyper. 
Der er alene anvendt tal for hverdage (kl 8-23) 

Udgangspunktet er, at forholdet mellem hvad der 
bookes og hvad der benyttes i dag, vil forblive uæn-
dret.

Som det ses af graferne vil der være en større efter-
spørgsel når der alene ses på befolkningsudviklin-
gen, hvorimod der vil være en mindre efterspørgsel 
når man også medregner tendenser for idrættens 
udvikling. 

Det skyldes fortrinsvis en fremskrivning af den 
aktuelle trend med lavere tilslutning til holdbaseret 
boldspil. Ingen ved dog præcist hvordan borgernes 
fritidsvaner vil udvikle sig over de næste 10 år. 

Som det ses af diagrammerne kommer kapaciteten i 
de eksisterende - og de allerede planlagte faciliteter, 
tilsyneladende ikke under alvorligt pres frem mod 
2030, såfremt samme booking- og anvendelsesgrad 
fortsætter, særligt ikke hvis man ser på tendenser i 
idrætsudøvelsen.

Denne konklusion er, i processen der fulgte analy-
sen, flere gange blevet udfordret af foreningerne, 
der oplever mangel på kapacitet og, at de ikke kan 
få de ønskede tider. På næste side ser vi på hvad 
denne uoverensstemmelse kan skyldes. 
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Foreningernes oplevelse af manglende kapacitet 
Foreningerne oplever mangel på kapacitet, mens 
analysen umiddelbart viser at der er ledig kapacitet 
i de nuværende anlæg. Denne uoverensstemmelse 
kan skyldes flere forhold:

For det første ønsker mange foreninger tider i 
primetime. De oplever at brugerne falder fra hvis 
de tilbydes tider før og efter primetime, og at disse 
tider derfor reelt er ubrugelige. 
Når man kigger isoleret på kapaciteten i primetime, 
er denne tæt på fuldt udnyttet i store idrætshaller 
og badmintonhaller (se grafer herunder).

91%

74%

64%

41%

48%

59%

90%

83%

8%

6%
14%

9%

28%

34%

9%

8%

1%
20% 22% 50% 24% 7%

2%
9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stor idrætshal Lille Idrætshal Idrætslokale Badmintonhal

Kapacitet og brug ml. kl. 16 og 20 i 2020 og 2030
baseret på tteennddeennsseerr  iinnddeennffoorr  iiddrræætt  ændring i 

befolkningssammensætning og planlagte ændringer i 
facilitetsudbuddet

Anvendelse Booket Ledig kapacitet

2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030

91%
87%

64%

46%
48%

60%

90%

95%
8%

8%

14%

10%

28%

35%
9%

1%

6% 22% 44% 24% 5%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stor idrætshal Lille Idrætshal Idrætslokale Badmintonhal

Kapacitet og brug ml. kl. 16 og 20 i 2020 og 2030
baseret på ændring i befolkningssammensætning og 

planlagte ændringer i facilitetsudbuddet

Anvendelse Booket Ledig kapacitet

2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030

Dernæst kan det skyldes, at foreninger ønsker at 
samle aktiviteter på én eller få adresser, og føler sig 
forbundet med en konkret placering. 
Derfor opleves  ledige kapacitet i ”den anden ende 
af kommunen” ikke reelt som værende til rådighed. 

Slutteligt kan det nævnes at bookede tider som reelt 
ikke anvendes, ikke fremstår som ledig kapacitet. 
Tider hvor brugerne ikke møder op, eller tider der 
afbookes kort før forventet brug, er ikke en kapaci-
tet som foreningerne kan bruge. Hold sættes typisk 
op for en hel sæson, og mange hold bygges op over 
flere år med forudsigelighed og kontinuitet. 

Man kan således ikke konkludere, at målt ledig 
kapacitet betyder, at foreninger reelt føler, at de kan 
få den plads og de tider de ønsker og har behov for, 
for at udvikle sig. 

I næste afsnit gennemgås processen, og her vil 
brugernes perspektiv blive kommenteret yderligere.





PROCES

ANALYSER
JUNI 

WORKSHOP 1 
- ONLINE

SCENARIER
AUGUST 

WORKSHOP 2
- FYSISK

UDVIKLINGS-
PLAN

OKTOBER 
WORKSHOP 3 

- ONLINE

Dette afsnit beskriver den proces der er forløbet i forbindelse 
med skabelsen af udviklingsplanen. 
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Forløb
Udviklingsplanen er blevet udformet gennem en 
inddragelsesproces der har forløbet fra forår til ef-
terår 2020 med deltagelse af en lang række interes-
senter.
Keingart besøgte indledningsvist alle de væsentlig-
ste idrætsfaciliteter og nogle af de vigtigste spejder- 
og kulturhuse. 
Egedal Kommune stillede en række data til rådig-
hed som angav demografiske forhold, den aktuelle 
booking og brug af idrætsfaciliteterne samt tidligere 
opgørelser over udnyttelsesgraden af spejder- og 
kulturhuse.
På basis af disse data udførte Keingart en fyldig 
analyserapport der gennemgik den aktuelle og for-
ventede fremtidige brug og udnyttelsesgrad af alle 
de kommunale faciliteter inden for idræts- kultur- og 
fritidsområdet.
Analysen blev fremlagt på workshop 1, som var et 
digitalt borgermøde den 16. juni 2020. 
Deltagerne fik efterfølgende tilsendt link til en spør-
geskemaundersøgelse der fulgte op på analysen.
På baggrund af konklusionerne i rapporten og 
responsen fra undersøgelsen udarbejdede Keingart 
5 scenarier for en mulig fremtidig udvikling. Disse 
5 scenarier blev fremlagt på workshop 2, et bor-
germøde med fysisk fremmøde der blev afholdt 
på Egedal Rådhus den 31. august 2020. Deltagerne 
formulerede i grupper fordele og ulemper ved de 
enkelte scenarier. Keingart sammenfattede på denne 
baggrund et udkast til en endelig udviklingsplan 
som blev fremlagt til kommentering på et digitalt 
borgermøde den 22.10.2020 og herefter tilrettet.

UDVIKLINGSPROCESSEN
- Besigtigelse, analyse, spørgeskemaer og workshops

Besigtigelse
Tre medarbejdere fra Keingart blev vist rundt på alle 
de store idrætsfaciliteter i Ganløse, Smørum, Stenlø-
se, Ølstykke og Veksø. Hertil kom en del skolehaller, 
spejderhuse, biblioteker og kulturhuse. 
Ved rundvisningerne blev både de fysiske faciliteter 
og de vigtigste brugergrupper introduceret af de 
lokale driftsansvarlige. 
Alle anlæg blev grundigt fotodokumenteret både 
ude og inde, og der blev stillet spørgsmål til anven-
delsesgrad, byggeteknisk stand m.m.

Rundvisning i Ølstykkehallen

Teknikrummet i Ølstykke Svømmehal

Registrering af aktivitet
Ud over den fysiske registrering af alle Egedal Kom-
munes faciliteter har det været afgørende at skabe 
et overblik over hvilke faciliteter der bruges af hvem 
og hvor meget. 
Som udgangspunkt for dette har kommunen via 
bookingsystemet tilvejebragt oversigter over hvem 
der har booket hvilke tider i de enkelte rum i kom-
munens faciliteter. Ugerne 3, 6 og 10 blev anvendt.
Her kunne det ses hvilke foreninger og dermed di-
scipliner der havde booket alle salene og hallerne. 

Registrering af fremmøde

Da det imidlertid ikke er alle brugere der møder op 
til alle de tider de har booket, har Egedal Kommune 
bedt firmaet Hallmonitor om at opsætte kameraer i 
alle de primære idrætsrum. Disse kameraer tager et 
billede to gange i timen og registrerer hvor mange 
der er tilstede, dog uden at bryde anonymiteten.
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Analyse
På baggrund af den bookede og den registrerede 
aktivitet har Keingart bl.a. opgjort oversigter over 
belægningsgraden i de enkelte faciliteter, samt over 
hvilke discipliner der har flest bookede tider som de 
ikke møder op til. 
Som grundlag for et forsøg på at fremskrive behovet 
for faciliteter over de kommende 10 år har analysen 
desuden inddraget to ekstra kilder: 
For det første kommunens egen fremskrivning af 
det forventede indbyggertal inkl. den aldersmæssige 
fordeling frem til 2030. 
For det andet Idrættens Analyseinstituts opgørelse 
over udviklingen i danskernes motionsvaner over de 
seneste 10 år fordelt på discipliner og aldersgrupper.

Ved at fremskrive de seneste 10 års nationale udvik-
ling i motionsvaner og sammenholde det med den 
forventede demografiske udvikling i Egedal Kommu-
ne, er der fremkommet bud på hvilken kapacitet af 
idrætsfaciliteter der vil være behov for frem til 2030.
Dette resultat, og en bred vifte af øvrige iagttagelser 
og konklusioner, kan ses i de dele af analysen som er 
medtaget her i udviklingsplanen, eller i selve analy-
sen der vedlægges som bilag.

Workshop 1
Da der pga. Covid-19 situationen ikke kunne afhol-
des et orienteringsmøde for borgerne på Rådhuset 
blev workshop 1 arrangeret som en digital præsenta-
tion af de vigtigste iaggtagelser i analysen. 
Borgerne kunne på forhånd tilmelde sig og få til-
sendt et link til mødet. De ca. 80 borgere der deltog 
kunne undervejs stille spørgsmål i chat-funktionen. 
Disse spørgsmål blev så søgt besvaret af Keingart 
umiddelbart efter præsentationen.
Da det på grund af mødeformen ikke var muligt at 
skabe en intern debat mellem borgerne om reak-
tioner og præferencer, fik de i stedet for mulighed 
for efterfølgende at give deres mening tilkende i 
en spørgeskemaundersøgelse. Der ud over blev der 
afholdt en række solo interviews med foreningsre-
præsetanter (Folkeoplysningsudvalgs medlemmer), 
hvor der var mulighed for at udtrykke oplevede 
udfordringer, behov og ønsker. 

Spørgeskemaer
Efter workshop 1 blev der til deltagerne på works-
hoppen udsendt links til et digitalt spørgeskema 
med 14 spørgsmål. Spørgsmålene tog udgangspunkt 
i resultaterne fra analysen og var formuleret som en 
række dilemmaer der kunne udledes af de faktuelle 
oplysninger der var fremkommet.
Spørgeskemaet blev distribueret til 86 deltagere 
på workshoppen,  hvoraf der var 48 der besvarede.  
Derefter blev spørgeskemaet lagt på kommunens 
hjemmeside hvor øvrige kunne udfylde. Her besva-
rede 220 personer spørgeskemaet. Langt hoved-
parten af alle besvarelser kom fra personer der er 
medlem af en eller flere foreninger i Egedal Kommu-
ne. Det var således i høj grad den organiserede del 
af den lokale befolkning der kom til orde.

2 af de 14 spørgsmål der blev stillet i spørgeskemaundersøgelsen online

6: Analysen viser, at det pri-
mært er skoler, gymnastik 
og boldspil der anvender de 
indendørs idrætsfaciliteter i 
dag.  Synes du at der i frem-
tiden primært skal være 
øget fokus på:

7: Analysen viser, at der er 
mange indendørs facili-
teter og få udendørsfaci-
liteter. Synes du at der i 
fremtiden skal:

”Vi skal have fokus på at få de ikke-aktive  gjort 
aktive - og det skal ske via et styrket forenings-
liv, fordi det er her demokratisk tradition, fælles-
skab og frivillighed opdyrkes i befolkningen”.
(Svar fra borger i spørgeskemaundersøgelsen)
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1: DISCIPLINERNES DOMÆNER

2:  MANGFOLDIGE MAGNETER
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3: FYRTÅRNE

5 SCENARIER FOR DEN FREMTIDIGE UDVIKLING 
- og konturerne af en nye syntese

Scenarier
Med afsæt i analysen og interessenternes svar på 
spørgeskemaundersøgelsen udformede Keingart 5 
scenarier for en mulig fremtidig udvikling af facilite-
terne til idræt, kultur og fritid i Egedal Kommune.
Scenarierne tager udgangspunkt i de bestående 
faciliteter, og foreslår forskellige principper for hvor-
dan de skal udvikle sig samt hvilke nye faciliteter der 
eventuelt skal tilføjes. 
Der blev lagt vægt på at formålet ikke var at vælge 
mellem det ene eller det andet scenarie, men at på-
pege de fordele og ulemper, som de enkelte interes-
senter kunne se ved hvert scenarie. 
Ud fra denne kortlægning af holdningen til fem prin-
cipielle tilgange, var det intentionen at skabe en ny 
syntese med en kombination af de mest fordelagti-
ge elementer fra alle scenarierne.

De fire større centre styrkes 
(Smørum, Ganløse, Stenløse og Ølstykke). 
Udbud af aktiviteter øges og der bygges om og til. 
Der er fokus på at skabe foreningsaktiviteter samt 
selvorganiserede aktiviteter for hele familien, 
og særligt på at tiltrække børnefamilier. 

Hver disciplin får sine egne faciliteter, 
der specialiseres og indrettes til den 
givne disciplins specifikke behov. 
Strategien er, at give de bestående centre forskellige 
profiler og udvikle faciliteter der understøtter de 
enkelte discipliner mere præcist. 
Herved skabes der aktivitetsbaserede kraftcentre.

Der skabes et helt nyt stort fyrtårn inden for idræt 
og kultur i Egedal by. 
Et unikt fyrtårn, der indeholder alle idræts- og kul-
turtilbud og som sætter Egedal på landkortet. 
Derudover opgraderes Smørum Idræts- og Kultur-
center til kommunens østlige fyrtårn. 
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4: LEVENDE LOKALOMRÅDER
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5: NATUREN SOM ARENA

Der udvikles aktivitetssteder i alle lokalmiljøer. 
Der er fokus på at idræt og kultur skal være til stede 
i alle områder og være tæt på borgernes hverdag 
og dagligliv. 
Faciliteterne udvikles hvor der er brug for det og 
opgraderes i samråd med lokalområderne. 
De gøres fleksibe så de kan tilpasses et varieret 
udbud af aktiviteter.

Der udvikles udendørsfaciliteter, som understøtter 
idræt og bevægelse i naturen. 
Der etableres oplyste løberuter, bademuligheder, 
mountainbikeruter, vandreruter og trailcentre. 
Ruterne binder kommunen sammen og skaber 
adgang fra idrætsfaciliteterne ud til naturen.
Der er gode muligheder for både organiserede og 
selvorganiserede grupper til at dyrke idræt udenfor.

Workshop 2
Det andet borgermøde blev afholdt som et fysisk 
møde hvor ca. 70 borgere mødtes i rådhusets by-
rådssal. Her præsenterede Keingart de 5 scenarier 
på storskærm. Deltagerne blev herefter opdelt i ca. 
10 grupper som alle grundigt diskuterede fordele og 
ulemper ved hvert af scenarierne. 
Tilsidst mødtes deltagerne igen i byrådssalen og 
hver gruppe fremlagde resultatet af deres diskussio-
ner for de øvrige grupper. 
Ved slutningen af mødet kunne Keingart, meget for-
enklet, opsummere de generelle stemninger sådan, 
at hovedparten af grupperne pegede på en kombi-
nation af scenarie 2 , 4 og 5.

Konklusion: KOMBINER ELEMENTER FRA SCENARIERNE  2, 4 OG 5        

LEVENDE 
LOKALOMRÅDER

        

MANGFOLDIGE 
MAGNETER   

 NATUREN 
SOM ARENA      
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UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN
- Præsentation og kommentering

Ingredienser til syntesen
Efter workshop 2 og de mange interessenters på-
pegning af fordele og ulemper begyndte arbejdet 
med at skitsere et udkast til den endelige udvik-
lingsplan. De mange fordele, ulemper og idéer der 
var blevet noteret i grupperne ved workshop 2, gav 
et godt grundlag for at give den endelige udvik-
lingsplan en retning:
Ved Scenarie 1 (Disciplinernes Domæner) var den 
generelle stemning at dette scenarie ville være godt 
for elitesporten men at dette ville ske på bekostning 
af bredden, ikke mindst pga. lange transportveje.
Ved Scenarie 2 (Mangfoldige Magneter) blev det set 
som positivt at centrene kunne rumme aktiviteter 
for hele familien og understøtte socialt samvær, men 
at det ville risikere at dræne livet i de mindre lokal-
samfund.
Ved Scenarie 3 (Fyrtårnene) var der, som ved sce-
narie 1 og 2, mest bekymring for at det ville samle 
energierne for meget og være i strid med Egedal 
Kommunes mere ´landlige´ præg.
Ved Scenarie 4 (Levende Lokalområder) blev der 
lagt positivt vægt på særligt børn og ældres mu-
ligheder for at transportere sig selv til aktiviteterne. 
Der blev dog også nævnt en bekymring for at især 
sporten ikke ville kunne udvikle sig.
Ved Scenarie 5 (Naturen som Arena) var der stor 
tilslutning til at gøre naturen mere tilgængelig for 
aktiviteter, ikke mindst for de selvorganiserede. 
Samtidig var der enighed om at dette scenarie ikke 
kunne stå alene, men skulle kombineres med nogle 
af de andre. 

           RUTER
Binder sammen og skaber adgang til naturen

    TRAILCENTRE
Udgør større baser for aktiviteter i naturen

       MANGFOLDIGE MAGNETER
Indeholder alle funktioner, har stort opland. Drives professionelt. 

    MINI MAGNETER
Indeholder flere funktioner men har mindre opland. Drives lokalt.

    LOKALCENTRE
Placeres og udvikles i andre offentlige bygninger. Drives lokalt.

    MØDESTEDER
Drives og udvikles alene på lokalt engagement. 

       SPECIALFACILITETER
Udvikles imod fællesskab og multianvendelse.  

       KULTURHUSE OG BIBLIOTEKER
Udvikles med henblik på fællesskab og multianvendelse. 

    SKOLEFACILITETER
Bevares som skolefaciliteter, såfremt skolerne har behov. 
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”De små kulturelle foreninger, der ikke hører ind 
under sport, spejder, familieaktiviteter, biblioteker 
mm. skal medtages i planen”.
(EKS Egedal Kulturelt Samråd)

”Det bør klart tænkes ind, at der også skal laves rum, 
hvor man kan lave noget med dyr indendørs”. 
(Dansk Kennelklub Ølstykke)

”Selvorganiseret idræt er i min optik noget, private 
virksomheder kan tilbyde. Kommunen kan sagtens 
stå for at lave løberuter, mountainbikeruter, træning-
søer mm., men træningscentre mm. synes jeg ikke, 
kommunen skal bruge ressourcer på”.
(Ledøje-Smørum Tennisklub)

Om syntesen: ”Løsningen ..... er den samme som den der blev valgt fra den arbejdsgruppe jeg 
deltog i. En kombination af multikulturelle magneter til at samle forskellige grupper af brugere, 
lokale centre og mødesteder der sikrer at det lokale islæt ikke glemmes og så endelig trailcentre/
mødesteder der giver mulighed for at mødes og bruge naturen på et nyt plan. Alt dette vil givetvis 
medføre en øget deltagelse i de organiserede kultur og idrætsforeninger i Egedal.” 
(Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion)

Workshop 3
Det udkast til  udviklingsplan der blev fremlagt på 
workshop 3 svarer i de store linjer til den der rede-
gøres for i dette dokument, og beskrives derfor ikke 
mere detaljeret her.
Workshop 3 blev igen afholdt som et digitalt bor-
germøde hvor Keingart præsenterede udkastet til 
Udviklingsplanen og ca. 60 borgere deltog hjem-
mefra. Der kunne stilles spørgsmål til Keingart i 
Chat-funktionen. 
Efterfølgende kunne en optagelse af præsentatio-
nen også downloades og ses, ligesom den grafiske 
udgave kunne downloades som PDF fil. 
Egedal Kommune udsendte efterfølgende 4 spørgs-
mål til alle de interessente,r der havde deltaget i for-
løbet. Her kunne deltagerne kommentere på Udvik-
lingsplanen ud fra deres særlige interesseområder.
Der indkom efterfølgende svar fra repræsentanter 
for 22 foreninger. 
Heraf var 9 repræsentanter for idrætsforeninger 
mens resten var repræsentanter for spejdere,  
kulturelle foreninger eller oplysning og sundhed.
For de idrætsforeninger der deltog var det kende-
tegnende at mange aktuelt var påvirket af lokale-
rokader ifbm pågående skolesammenlægninger og 
savnede konkrete løsninger på dette i planen. 
Blandt de kulturelle foreninger og spejderne følte 
mange sig overset til fordel for et mere åbenlyst 
fokus på idrætsfaciliteterne.
Som det overfor ses i citaterne fra de indkomne 
kommentarer, indeholdt de også præciserende råd 
og henvisning til vigtigheden af de driftsmæssige 
aspekter. 

Kommentarer fra interessenterne
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Registreret kapacitet vs oplevet kapacitet
Den analyse der blev udarbejdet i starten af udvik-
lingsforløbet påviser en række forhold som dannede 
grundlag for de indledende scenarier.  

Benchmarkingen viste af Egedal har nogenlunde 
den samme mængde faciliteter som nabokommu-
nerne. 

Udnyttelsesanalysen viste at haller og sale gennem-
snitligt kun er booket 80% i primetime, og frem-
møderegistreringen viste at de reelt kun anvendes i 
60% af primetime. 

Ved fremskrivning af trends indenfor idræt ser ud-
nyttelsesgraden ud til at ville falde yderligere over 
de kommende 10 år. 

Scenarierne og det efterfølgende udkast til udvik-
lingsplan lagde derfor ikke op til udbygning med 
traditionelle idrætsfaciliteter.

ANALYSENS SAMSPIL MED INDDRAGELSESPROCESSEN
- Spørgsmål om kapacitet og organiseringsform

Ud fra de skriftlige kommentarerne der indkom i 
forbindelse med spørgeskema-undersøgelsen efter 
workshop 1 og efter præsentationen af udkastet til 
udviklingsplanen på workshop 3, var det imidlertid 
tydeligt, at en del af brugerne ikke synes at genken-
de denne virkelighed som beskrevet tidligere. 

Foreningerne oplever at der er kapacitetsmangel, og 
at det hindrer den organiserede idræt og de kultu-
relle aktiviteter i at udvikle sig. 

Det grundlæggende spørgsmål er, om det stagne-
rende medlemstal i Egedal Kommunes foreninger, 
skyldes en generel (national) trend, eller det skyl-
des at mangel på faciliteter, hindrer foreninger i at 
udvikle nye aktivitetstilbud. 

Den endelige udviklingsplan lægger op til at dette 
forhold løbende skal diskuteres, når der i fremti-
den skal træffes beslutninger om investering i nye 
anlæg, og at man løbende bør følge udviklingen af 
foreningsmedlemmer og aktiviteter samt booking 
og anvendelse af faciliteter.

Det er ikke i denne proces valgt at gennemføre 
en tilbundsgående undersøgelse af præcist hvor 
foreninger oplever atder mangler kapacitet eller 
præcist hvor meget kapacitet de oplever, at der 
mangles. 

Som tidligere beskrevet kan oplevelsen af manglen-
de kapacitet hænge sammen med at primetime er 
stort set fuldt booket for store idrætshaller, at skoler 
har råderet over stort set alle timer i de store idræts-
haller i skoletiden og at aftenskoler og kulturforenin-
ger ikke kan få plads på skolerne i dagtimerne. 

Foreningerne har altså en oplevelse af, at faciliteter 
er fuld booket når de ønsker en tid. 
De har samtidig en en oplevelse af, at de kunne øge 
deres aktiviteter, såfremt de kunne få flere tider i 
primetime. 
Hvor vidt kapaciteten skal udvides, for at give plads 
til endnu mere aktivitet i netop primetime, må til en 
hver tid være op til en politisk prioritering. 
Analysen tyder dog på, at der også kan gøres en 
del for den oplevede kapacitet ved at arbejde med 
indsatser der fokuserer på optimeret booking/an-
vendelse, synliggørelse af mindre anvendte facili-
teter samt mere multifunktionelle faciliter, fx med 
mulighed for bedre opdeling af store halfaciliteter i 
primetime. 

I Udviklingsplanens fokusområder fremhæves derfor 
netop nogle drift og kommunikationsindsatser, der 
også har til formål at understøtte den optimale an-
vendelse af eksisterende faciliteter.
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”Vi kan godt blive enige om, at faciliteterne skal gø-
res tidssvarende, men de kræver også en udvidelse 
for at foreningslivet i Egedal kan udvikle sig både nu 
og i takt med den fremtidige befolkningstilvækst i 
Egedal.”
(Egedal Idræts-Fællesskab, EIF)

”Det er mit umiddelbare indtryk, at i Ølstykke svømmehal er der ikke 
faciliteter til at dække det nuværende behov og slet ikke i fremtiden”.
(Egedal Seniorråd)

”En meget stor del af aftenskolernes deltagere er 
ældre. Det gør det decentrale endnu vigtigere.
Manglen på passende lokaler er i dag udtalt i kom-
munen – ikke mindst i dagtimerne”.
(FOF Egedal)

Analysen peger på ledig kapacitet nu og i fremtiden

De organiserede brugere oplever at mangel på 
kapacitet hindrer foreningernes udvikling

”Den ledige kapacitet opleves ikke af 
mange foreninger”70%
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Foreningerne vs de selvorganiserede
Registreringen af deltagerne, og af de svar der kom 
ind efter workshop 1 og workshop 3, viser, at det 
i overvejende grad har været repræsentanter for 
sportslige og kulturelle foreninger, der har deltaget 
aktivt i den inddragende udviklingsproces.
De har generelt udtrykt støtte til videreudvikling 
af de faciliteter som de i forvejen gør brug af, 
men også udvist en vis åbenhed over for spontant 
tilgængelige faciliteter som løbestier, mountainbike-
spor etc. 

Analysen påviste at antallet af selvorganiserede 
voksne borgere der går, løber, cykler, svømmer, 
dyrker fitness etc. på landsplan generelt overstiger 
antallet af aktive i foreningerne.
Fraværet af repræsentanter for de selvorganiserede 
og spontane borgere kan derfor have givet et skævt 
billede af de behov og ønsker for faciliteter til Idræt, 
kultur og fritid der reelt findes.

Analysen har gjort opmærksom på dette forhold, og 
det er også taget i betragtning under udarbejdelsen 
af udviklingsplanen. 

I planen er der derfor medtaget nogle faciliteter 
til spontant brug, også selvom der ikke har været 
udtrykt et specifikt ønske om det.

BUS – Egedal 
DDS Stenlænderne
Ølstykke Skytteforening
Egedal Musikskole
CSO
Stenløse Kunstforening og malergruppen M/K
Veksø Borgerlaug, Veksø Amatørteaterforening
Ganløse Bylaug
EKS og foreningen Kunstner Kælderen
Rhododendron foreningen
Dansk kennelklub Ølstykke afdeling
LSI Svømmeklub
SØAM
Ledøje-Smørum Tennisklub
Ølstykke Tennisklub
Egedal Basket Klub
Ølstykke Hwa Rang Taekwondo
ESKD
Ølstykke Gymnastik Forening
EIF
Egedal Seriorråd
FOF - på vegne af 4 aftenskoler

Udkastet til udviklingsplanen blev alene kom-
menteret af etablerede foreninger. Nedenstående 
foreninger indsendte kommentarer.
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Voksnes organiseringsform har udviklet sig over tid. 

Væksten i voksnes idrætsdeltagelse er siden 1993 primært sket inden for selvorganiseret idræt (IDAN)

”De forventeligt mange selvorganiserede aktive borgere har været 
fraværende i processen og er dermed ikke blevet hørt”
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