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Forord
I Egedal kommune har man på byrådsmødet i oktober 2018, besluttet at 
lukke to kommunale skoler, heriblandt Toftehøjskolen. Dette frigør et stort 
areal i byen, som skal udvikles således, at det igen bliver til et aktivt byrum 
for både nuværende beboere og fremtidige beboere i Ølstykke Stationsby. 
Gennem en struktureret udbudsproces, har Egedal Kommune udvalgt 
et udviklingsteam bestående af SLA arkitekter, Årstiderne Arkitekter 
og Plushusene. Formålet med udviklingsplanen er at samle borgernes, 
kommunens og udviklingsteamets ønsker og ideer til den fremtidige 
bebyggelse, og derved danne grundlag for efterfølgende udarbejdelse af 
lokalplan for området. 

Dokumentet bygger videre på en stedsanalyse af grunden samt 
helhedsplanen for Ølstykke Stationsby. Udviklingsplanen er delt op i tre 
afsnit. Strategi, Fysisk Plan og Tids- og Etapeplan. 

I strategi afsnittet kommer vi bl.a. ind på visionen for Ølstykke Stationsby, 
den fremtidige udvikling byen og hvordan udviklingsplanen kan støtte 
op om udviklingen for  byen. Sidst i afsnittet præsenteres konceptet for 
Plushusene. 

I den fysiske plan præsenteres designkriterierne for udviklingen af planen, 
som er baseret på borgerinddragelsesprocessen og kommunens ambitioner 
for Ølstykke Stationsby.  Planen for Toftehøjskolegrunden præsenteres og 
principperne for planen forklares gennem tekst og diagrammer. 

I tids- og etapeplanen beskrives processen og tidslinjen for projektet. 
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Strategi
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Ølstykkes placering i Fingerplanen

Ølstykke stationsbys udfordringer og potentialer
I helhedsplanen beskrives byen som en klassisk forstadsby. Med placeringen på 
fingerplanen er der nem adgang til store naturområder og samtidig nem adgang 
til København. Bymidten er desværre præget af butikslukninger, hvilket er en 
tendens for detailhandlen i sammenlignelige forstadsbyer i hele landet. Hvor 

man før mødtes omkring detailhandlen, er mange af de funktioner man mødes 

om i dag udenfor bymidten. I dag mødes man mest omkring skoler, institutioner 

og kultur- og idrætsfaciliteter. Det betyder, at en del af hverdagslivet i Ølstykke 

Stationsby foregår i periferien af byen. Ølstykke Stationsby har et aktivt lokalmiljø 

med initiativrige ildsjæle, så der er således masser af potentiale og vilje til at holde 

gang i det levende lokalmiljø her. I bymidten er der fokus på at understøtte det 
eksisterende erhvervsliv og samtidig skabe plads til nye aktiviteter at mødes om. 

Pejlemærker og fokusområder i helhedsplanen
Ølstykke Stationsby rummer store muligheder for fortætning og omdannelse, der 
kan styrke byen med nye funktioner, aktive byrum og flere boliger til alle livets 
faser. Med udgangspunkt i byens potentialer og en fremtidig bæredygtig udvikling 
lægges der vægt på tre pejlemærker. 

• En hverdag med fællesskab og bevægelse
• En bæredygtig udvikling og grøn omstilling af forstaden

• Et aktivt kultur, erhvervs og handelsliv i bymidten. 

Visionen for udvikling af Ølstykke Stationsby

Ølstykke Stationsby

Ølstykke Stationsby er placeret på fingerplanen med nem 
adgang til København. Byen er kendetegnet ved et bycenter 
omkring stationen og den tidligere nord-sydgående 
landevej. 
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Visionen for udvikling af Ølstykke Stationsby

De tre pejlemærker understøttes af seks tværgående fokusområder. 

• Fællesskab, kultur og sammenhold

• Nærhed til naturen og landskabet

• Identitet og fortællingen om byen

• Aktiviteter og funktioner i bymidten

• Varierede boligtyper og former

• Grøn omstilling og lokal energivision
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Mellem bymidte og hverdagsliv
Ølstykkes perifere hverdagsliv genererer byliv omkring funktioner og 
rekreative områder i kanten af byen, samtidig med at der opleves 
en udvikling med lukninger af detailhandlen, hvorfor der opleves et 
forsvindende byliv og aktiviteter i bymidten. 

For at sikre byliv i bymidten er der behov for nye funktioner og aktiviteter 
at mødes om, i samspil med at sikre forbindelser på tværs af byen og 
Toftehøjskolegrunden

Vores vision for udviklingen af Toftehøjskolegrunden er, at projektet skal 
bidrage til en mere sammenhængende by med flere mødesteder i bymidten. 
Med afsæt i de store naturkvaliteter, der ligger i byens kant, og den tidligere 
skolegrunds rolle som mødested med rum for leg og fællesskab, vil vi 
skabe en ny forbindelse mellem det aktive hverdagsliv og nye aktiviteter i 
bymidten. 
 

Toftehøjskolegrundens placering  
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Sådan kan Toftehøjskolegrunden støtte op om planen for Ølstykke Stationsby
Ølstykke bymidte med stationen

Paraceller med hverdagsliv

Aktiviteter, mødesteder  og rekreative 
områder �ndes i kanten af byen

Et større parcelhus område omkranser bymidten. Her 
foregår hverdagslivet, og mange af byens funktioner man 
mødes om såsom idræts- og svømmehaller, kulturhus 
og skoler. Toftehøjskolegrunden ligger med det ene ben i 
bymidten og det andet i parcellerne og hverdagslivet.  
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Sådan støtter udviklingen af Toftehøjskolegrunden op om 
fokusområderne fra helhedsplanen for Ølstykke Stationsby

Fællesskab, kultur og sammenhold
Ved at bygge boliger på Toftehøjskolegrunden skabes der muligheder for 
nye fællesskaber. Både indenfor den nye bebyggelse, men også på tværs af 
Ølstykke St. By. Toftehøjskolegrunden skal stadig være omdrejningspunkt 
for aktivitet og bevægelse. De eksisterende aktiviteter som fodboldbaner og 
legepladser bevares og der tilføjes nye aktive grønne områder.  

Nærhed til naturen og landskabet
De grønne uderum på Toftehøjskolegrunden finder inspiration i den 
omkringliggende natur i Egedal Kommune. Bl.a. Skenkelsø sø og Storesø 
Lyngen. Sammenhængen til byparken har potentiale til at binde grunden 
sammen med byparken. 

Identitet og fortællingen om byen
Gamle spor fra Toftehøjskolen bevares. Enkelte af de gamle strukturer 
bevares i nye former, og skal stadig være omdrejningspunkt for møder på 
tværs af byen. 

Aktiviteter og funktioner i bymidten

Aktiviteter på Toftehøjskolegrunden vil tage udgangspunkt i de aktiviteter, 

der skabte fællesskaber, mens skolen stadig var fuld af liv. Aktiviteterne 

skal understøtte, og fungere som et link mellem parcelhuskvarteret og nye 

funktioner i bymidten.  

Varieret boligtyper og former
Baseret på grundige analyser, sammensættes boligtyper og boligformer, så 
de matcher et fremtidigt behov i Egedal Kommune. 

Grøn omstilling og lokal energivision
Udviklingen af et nyt byområde på grunden skal tage udgangspunkt i den 
grønne omstilling med robuste og fremtidssikrede løsninger. 

Sådan kan Toftehøjskolegrunden støtte op om planen for Ølstykke Stationsby
Zoner for fortætning, 
aktiviteter og byilv

Vigtige bysammenhænge 
og forbindelser i bymidten
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Boligmassen i dag og det fremtidige behov

Befolkningen i Egedal Kommune i dag og forventet vækst
I 2019 var der totalt 43.335 borgere i Egedal Kommune, med en 
overrepræsentation af 0-25 årige og 41-59 årige. Frem mod 2030 forventes 
disse to segmenter dog at have en negativ tilvækst, hvorimod 26-40 årige 
og 60+ segmenterne forventes at vækste. Ved nye boligprojekter i Egedal 
Kommune kan der derfor med fordel designes boliger henvendt til disse 
to aldersgrupper. De typiske familietyper indenfor de to aldersgrupper er 
børnefamilier, herunder kernefamilier og enlige forældre, samt seniorer, 
herunder enlige og par.

Egedal Kommunes placering tæt på naturen og i pendler 
afstand til København gør området til et attraktivt 
sted at bosætte sig. Danmark Statistik forventer at 
Egedal Kommune kommer til at vækste med mere end 
900 borgere frem mod 2030, primært drevet af unge 
børnefamilier og seniorer. Boligøkonomisk Videnscenters 
analyser underbygger dette, og beregner et stort 
fremtidigt behov for nye boliger, herunder især private 
udlejningsboliger. Plushusene har foretaget en omfattende 
spørgeskemaundersøgelse blandt børnefamilier og 
seniorer, som påviser at disse segmenter i høj grad søger et 
meningsfuldt hverdagsliv i bofællesskaber. 

Boligmassen i dag og det fremtidige 
behov 
 
Egedal Kommunes placering tæt på naturen og i pendlerafstand til København gør området til et attraktivt 
sted at bosætte sig. Danmark Statisik forventer at Egedal Kommune kommer til at vækste med mere end 
900 borgere frem mod 2030, primært drevet af unge børnefamilier og seniorer. Boligøkonomisk 
Videnscenters analyser underbygger dette, og beregner et stort fremtidigt behov for nye boliger, herunder 
især private udlejningsboliger. Plushusene har foretaget en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 
børnefamilier og seniorer, som påviser at disse segmenter i høj grad søger et meningsfuldt hverdagsliv i 
bofællesskaber.  
 
Befolkningen i Egedal Kommune i dag og forventet vækst 
I 2019 var der totalt 43.335 borgere i Egedal Kommune, med en overrepræsentation af 0-25 årige og 41-59 årige. Frem mod 
2030 forventes disse to segmenter dog at have en negativ tilvækst, hvorimod 26-40 årige og 60+ segmenterne forventes at 
vækste. Ved nye boligprojekter i Egedal Kommune kan der derfor med fordel designes boliger henvendt disse to 
aldersgrupper. De typiske familietyper indenfor de to aldersgrupper er børnefamilier, herunder kernefamilier og enlige 
forældre, samt seniorer, herunder enlige og par. 
 
 

 

 
Boligmassen i dag og forventet fremtidig efterspørgsel 
Ved udgangen af 2019 var størstedelen af boligerne i Egedal Kommune privatejede parcelhuse..Boligøkonomisk 
Videnscenter har beregnet den forventede efterspørgsel af forskellige boligtyper og ejerformer i 2040. Den største 
efterspørgsel kommer til at være indenfor private udlejningsboliger, hvor Boligøkonomisk Videnscenter beregner et behov 
på 1.300 nye boliger frem mod 2040. Til sammenligning var der ved udgangen af 2019 2.184 udlejningsboliger i Egedal 
Kommune, svarende til 13% af den samlede boligmasse i kommunen. 
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Boligmassen i dag og forventet fremtidig 
efterspørgsel
Ved udgangen af 2019 var størstedelen af boligerne i 
Egedal Kommune privatejede parcelhuse. Boligøkonomisk 
Videnscenter har beregnet den forventede efterspørgsel 
af forskellige boligtyper og ejerformer i 2040. Den 
største efterspørgsel kommer til at være indenfor private 
udlejningsboliger, hvor Boligøkonomisk Videnscenter 
beregner et behov på 1.300 nye boliger i Egedal kommune 
frem mod 2040. Til sammenligning var der ved udgangen 
af 2019 2.184 udlejningsboliger i Egedal Kommune, 
svarende til 13% af den samlede boligmasse i kommunen.

Plushusenes analyse 
Plushusene har foretaget en grundig 
spørgeskemaundersøgelse, for at undersøge om 
seniorer og børnefamilier kunne være interesserede i 
at flytte i et bofællesskab. Hele 43% af de adspurgte 
i Egedal Kommune har i undersøgelsen svaret, at 
de enten “gerne vil” eller “helt sikkert vil overveje” 
at flytte til et Plushusene bofællesskab. Derudover 
har mange borgere fra omkringliggende kommuner 
ligeledes indikeret deres interesse. Det vurderes derfor, 
at et Plushusene bofællesskab med udlejningsboliger 
designet til børnefamilier og seniorer, placeret på 
Toftehøjskolegrunden, vil være særdeles attraktivt. 

 

 
Plushusenes analyse  
NREP har foretaget en grundig spørgeskemaundersøgelse, for at undersøge om seniorer og børnefamilier kunne være 
interesserede i at flytte i et bofællesskab. Hele 43% af de adspurgte i Egedal Kommune har i undersøgelsen svaret, at de enten 
“gerne vil” eller “helt sikkert vil overveje” at flytte til et Plushusene bofællesskab. Derudover har mange borgere fra 
komkringliggende kommuner ligeledes indikeret deres interesse. Det vurderes derfor at et Plushusene bofællesskab med 
udlejningsboliger designet til børnefamilier og seniorer og placeret på Toftehøjskolegrunden vil være særdeles attraktivt.  
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Fællesskab Nærhed til naturen

Grøn omstilling

Plushusenes værdier understøtter helhedsplanens mål

Konceptet
Plushusenekonceptet er udformet igennem en høj grad af borgerinddragelse. 
Konceptet bygger således på et vidensgrundlag opnået igennem større 
nationale spørgeskemaundersøgelser (med omkring 2.000 familier og 8.000 
seniorer), empiriske observationer fra eksisterende bofællesskaber, og flere 
fokusgruppestudier. Derudover har processen involveret rådførelse med 
førende eksperter inden for ældreområdet, antropologer, arkitekter, strategi 
konsulenter og foreninger for ældre borgere. 

Fællesskab
I Plushusene arbejdes der med at styrke de gode naboskaber, hvor man f.eks. 
kan dele hverdagen med sine naboer til fællesspisning, dyrke sine interesser 
med ligesindede i beboeroprettede klubber, lade sine børn lege i trygge 
gårdrum eller bilfrie udeområder foran boligen. Det handler om at skabe 
venskaber på tværs af generationer og føle sig tryg i sin hverdag. 

Nærhed til naturen
Der skabes robuste uderum, forankret i naturen, med plads til både 
fordybelse og aktivitet. Det nye område skal have flere uprogrammerede og 
multifunktionelle rum som kan appellere til alle aldersgrupper og forskellige 
sociale aktiviteter. Tilhørsforhold og ejerskab til boligens uderum skal sikre, 
at arealerne er fleksible og udvikles, drives og forandres sammen med 
beboerne på tværs af alder og interesser.

Grøn omstilling
Alle plushusene sites bæredygtighedscertificeres til DGNB guld. Ikke blot 
for certificeringens skyld, men for at sikre et robust og fremtidssikret 
bofællesskab, hvor bæredygtighed bliver en naturlig del af hverdagen. 

Plushusene er fremtidens bæredygtige 
bofællesskabskoncept på tværs af generationer. 
Plushusenes værdier er bygget på  fællesskab, nærhed 
til naturen og grøn omstilling. På samme måde 
som Toftehøjskolen har dannet rammerne omkring 
skolefællesskabet, vil Plushusene kunne tage over og sikre et 
fremtidigt attraktivt fællesskab for nye borgere og naboer. 
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Værter

PLUS-App’en Fælleshus

Plushusenes værdier understøtter helhedsplanens mål

Værter
I et Plushusene boligområde er der to fastansatte personer, hvoraf den ene 
er den servicemindede vicevært, der tager sig af alt det praktiske ude og inde. 
Den anden er Plushusenes vært, som arrangerer, planlægger og deltager i 
mange af aktiviteterne, enten som fast arrangør eller indtil aktiviteterne 
kører selvstændigt. Værten arrangerer f.eks. events til mærkedage, er lege-
onkel, kigger efter dem, der er syge, koordinerer fællesspisningen og sørger 
i det hele taget for, at der er noget for alle at være sammen om. Når mange 
af aktiviteterne er selvkørende, er det også værtens opgave at vurdere nye 
mulige beboere sammen med Plushusenes udlejningsmanager.

PLUS - App’en
I Plushusene har vi udviklet en app, for at sikre, at alle kender til klubber, og 
arrangementer. I app’en kan man se, hvad der er på menuen, tilmelde sig 
arrangementer, booke et gæsteværelse, finde ud af om dele-værktøjet er 
ledigt og meget mere. Plushusenes vært vil bruge app’en som sit primære 
kommunikations- og tilmeldingsværktøj. Det er også igennem app’en, at 
man følger med i sit energi-forbrug, finder manualen til vaskemaskinen med 
mere. Værten bistår alle beboere i at kunne bruge app’en. 

Fælleshuset
Fælleshuset ligger som et hjerte i midten af bebyggelsen. Her er der 
plads til kreative fritidsinteresser med værksted og atelier samt fitness 
og multisal til kropslig udfoldelse. Det er også i fælleshuset, man mødes 
til fællesspisningen, som er med til at styrke fællesskaberne mellem 
beboerne på tværs af de forskellige boligklynger. I fælleshuset findes også 
gæsteværelser, således at beboere i mindre boliger også har plads til at 
have familien overnattende. Plushusenes fælleshus skal ses som et lokalt 
mødested for beboerne i Plushusene, men det er selvfølgelig altid muligt at 
invitere gæster og legekammerater med ind i fælleshuset. 

Tre ting der understøtter Plushusenes fællesskab
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Byen inviteres ind omkring det nye fællesskab i den 
tidligere  skolegård. Collagen viser et kig op mod 
Rådhusvænget fra den eksisterende skolegård



Fysisk Plan
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Formålet med borgerinddragelsen har været at inddrage 
borgerne med lokalt kendskab til området for at sikre 
sammenhæng mellem det eksisterende og det nye 
byområde. Borgerne har haft mulighed for at komme med 
ideer og kommentarer til udviklingsteamet. Borgernes 
ønsker og mål for Ølstykke Stationsby er omsat til fem 
designkriterier for udviklingen af Toftehøjskolegrunden. 

Fælles dialog
En tidlig borger- og beboerinddragelse har giver borgerne mulighed for at 
sætte deres præg på udviklingen af Toftehøjskolegrunden, samtidig med 
at udviklingsteamet har fået et unikt kendskab til lokalområdet, set fra 
borgernes øjne. 

Gennem et digitalt borgermøde, hvor alle interesserede kunne deltage, 
og stille spørgsmål gennem mødechatten, blev borgerne introduceret 
for udviklingsteamet og de første tanker for udviklingen af grunden. Et 
spørgeskema blev efterfølgende udsendt til de deltagende, hvor der var 
mulighed for at komme med kommentarer og forslag til kommunen og 
udviklingsteamet. En borgervandring på grunden, hvor de deltagende kunne 
møde udviklingsteamet og komme med gode input på selve grunden, 
sikrede at det var muligt for borgerne at udpege særlige indsatsområdet. 
Efterfølgende har udviklingsteamet kommunikeret over mail med enkelte 
borgere, som både har tegnet og forklaret deres ideer. 

Alle input er blevet samlet i et skema, hvor rådgiverteamet har gennemgået 
punkterne og overvejet ulemper og fordele ved hvert forslag og kommentar. 
Herefter er borgernes ønsker blevet samlet i fem designkriterier, der ligger til 
grund for udviklingen af den fysiske plan for området. 

Borgernes ønsker og designkriterier

Fodboldbanerne benyttes af 
børnene i området, der skal 

stadig være mulighed for 
boldspil på grunden.

Der skal være fokus på, hvordan 
man kan invitere omgivelserne 

ind. Før lukning var skolen et 
centralt mødested for lokalom-

rådet og foreninger.
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Borgernes ønsker og Egedal Kommunes mål omsættes til 5 designkriterier 

5. Varierede boligtyper og Arkitektonisk kvalitet

Byggeriet skal passe ind i byen, både i skala og udtryk. 
Bygningshøjder skal tilpasses omgivelserne til hver side, og der 
skal bygges varieret og med blik for kvalitet

1. Infrastruktur og forbindelser

Det foreslåes at lukke Gammel Roskildevej for at binde 
Toftehøjskolegrunden sammen med byparken. Der skal skabes 
mulighed for at bevæge sig rundt i området til fods. Der skal sikres 
parkeringspladser til det nye boligområde.

4. Grøn omstilling

Der skal arbejdes med bæredygtighed i alle faser af projektet fra 
planlægning til udførsel. 

2. Styrkelse af Ølstykke St. By 

Der skal fortsat være aktiviteter i parken, som legepladser, 
fodboldbane og andre fritidsaktiviteter. Efter lukning af skolen 
skal området stadig være en destination for byens borgere.  

3. Natur og landskabskvalitet

Der skal være mere natur og en grønne 
oplevelseskvaliteter. Der skal sikres en højt biodiversitet 
på grunden. 
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Med udgangspunkt i stedsanalysen, den strategiske plan 
samt de fem designkriterier, er der udarbejdet et forslag til 
en bebyggelsesplan på den gamle Toftehøjskolegrunden. 
Bebyggelsesplanen danner rammerne for et fællesskab, 
som rækker ud til byen og åbner op mod byparken. 
Der er dannet et nyt netværk af aktiviteter og 
naturoplevelser, der tager udgangspunkt i Egedals 
unikke kvaliteter indenfor bevægelse og natur.  Planen 
for Toftehøjskolegrunden skaber rammerne for det nye 
fællesskab ”Toftehøjfællesskabet”.  

Bebyggelse- og landskabsplan

 Planen er sammensat af fire forskellige boligtypologier. Punkthuse i 4 
etager, generationshuse i 3 etager, rækkehuse i 2 etager og rækkehuse i 
1 etage. Der er samlet set 208 boliger, hvor ca. halvdelen er i punkthuse 
og generationshuse og den anden halvdel i rækkehuse. Samlet set er 
det en bebyggelsesprocent på 34 %, hvilket svarer nogenlunde til et 
parcelhuskvarter. Punkthusene og generationshusenene er placeret nordligst 
på grunden i en bymæssig sammenhæng, mens rækkehusene er placeret ned 
mod parcelhuskvarteret. 
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Lærken

Tornsangeren

Rørdrummen

Vandriksen
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Bebyggelse- og landskabsplan ved bevarelse af Gammel Roskildevej
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Område med Punkthuse 
+ Generationshuse

Område med Rækkehuse 

Fælleshus

Bypark

Bymidten

Cykkelsti

1. Infrastruktur og forbindelser

Toftehøjskolegrunden skal skabe en sammenhængende by 
tæt på naturen.  Der tages afsæt i de eksisterende kvaliteter 
med skolegård, leg og fællesskab og de omkringliggende 
naturkvaliteter fra Storesø-Lyngen og Skenkelsø sø og 
skabes en ny symbiose mellem fællesskab, byliv og natur. 

Fællesskab
En vigtig måde, hvorpå der også kan skabes nye forbindelser, er den sociale 
forbindelse mellem eksisterende og nye borgere. Plushusene kan arrangere 
middage for ensomme, invitere til loppemarked, store byttedag, åbent 
hus for naboerne m.m., samt ved at anlægge og bibeholde udearealer, der 
inspirerer beboerne rundt omkring til at komme forbi.

Byparken ind på Toftehøjskolegrunden
Projektet udvides over mod byparken ved at skabe huller i den eksisterende 
tætte hegnsbeplantning mod øst og etablere smukke kig og visuelle 
forbindelser til Ølstykke bypark. Det foreslås at lukke Gammel Roskildevej 
langs Toftehøjskolegrundens østlige kantzone, og fjerne den væsentligste 
barriere. Beplantningen kan brede sig fra Toftehøjskolegrunden til parken og i 
samspil med nye stiforbindelser skabes en oplevelse af et sammenhængende 
byområde. I det nordøstlige hjørne inviteres byen ind fra Rådhusallé. Der åbnes 
op i beplantningen, og der etableres en tilgængelig sti ned på grunden. Stien 
suppleres med trin, der danner smutveje ned og samtidig skaber mulighed for 

ophold på trinnene.   
Nærheden til Byparken giver mulighed for at skabe et tæt samspil 
mellem by og natur. På grunden etableres et større sammenhængende 
grønt område, som åbner op mod byparken - så det opleves som et stort 
sammenhængende grønt område. Der er offentlig adgang til alle udendørs 
arealer på Toftehøjskolegrunden, og der etableres stier, legepladser og 
spændende beplantning.

Aktiviteter og liv spreder sig til bycentret
Udvalgte knudepunkter ved grundens kantzone skal forstærkes, så der 
er større mulighed for at mødes på og omkring grunden som beboer og 
forbipasserende fra den øvrige by. 

Aktiviteter og liv spreder sig til bycentretByparken ind på Toftehøjskolegrunden

Træer

O�entlig grønne områder

Vand

Tæt beplantning - skov
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Dette gøres ved at etablere et indre stisystem i den nye bebyggelse som 
skaber oplevelsesrige smutveje mellem nabokvartererne, og som forbinder 
eller understøtter alle lokalområdets vigtige destinationer: Søhøj Park 
bebyggelsen, Børnehuset Marienlyst, Plejecenter Egeparken, Ølstykke 

Bibliotek, Ølstykke Park Sø og Folkets Park.
De nye ruter og knudepunkter forbindes over Toftehøjskolegrunden,  hvor 
byens mange aktiviteter i byparken kan sprede sig til bycentret gennem 
grunden. Grundens offentlig rum differentierer i atmosfære og oplevelser, 
hvor livet og aktiviteterne i byens rum boostes med det aktive hverdagsliv 
nær boligerne på grunden og de forskellige muligheder for fælles aktiviteter 
og ophold i naturparken og på større bymæssige pladser mod bycentret. 

 
Fra lukket ø til inviterende grøn bydel
Toftehøjskolegrunden åbnes op ved nedslagsvist at nedbryde de 
eksisterende barrierer og skabe forbindelser på tværs. Med et indre 
stisystem i den nye bebyggelse skabes der oplevelsesrige smutveje mellem 
nabokvartererne, som forbinder eller understøtter alle lokalområdets vigtige 
destinationer: Søhøj Park bebyggelsen, Børnehuset Marienlyst, Ølstykke 
Bibliotek og  Ølstykke Bypark Søhøj. 
For at bidrage til at øge livet i bymidten skabes der et hierarki i 
adgangsvejene til grunden, der skal være med til at skabe knudepunkter 
i byen, hvor man kan møde mange andre på sin vej gennem området. De 
primære forbindelser er den eksisterende undergravede forbindelse til de 
vestliggende parceller og de to nye forbindelser til den nordliggende plads 
ved biblioteket og øst for grunden, hvor vejen lukkes og der skabes nye 
stiforbindelser til byparken.

Parkering
Parkeringen spredes så vidt muligt på grunden, så parkering er tæt på 
boligen og samtidig ikke samlet i store døde parkeringsarealer. Der etableres 
1 p-plads per bolig, hvilket svarer til de fastsatte normer i kommunalplanen. 
Data fra Danmarks statistik viser at dette er svarende til behovet for Egedal 
Kommune. Der arbejdes i projektet med delebilordning, som yderligere kan 
reducere behovet for parkeringspladser. Herudover gøres der plads til at 
etablere 50 ekstra parkeringspladser, der senere kan etableres. 

Parkering på ToftehøjskolegrundenFra lukket Ø til inviterende grøn bydel

Parkering

Fast belægning

Byparken

Bycenter

Bykarakter

N
at

ur
ka

ra
kt

er

Byparken

Bycenter

Bycenter

Bycenter

Toftehøjgrunden

Byparken
Toftehøjgrunden

Byparken

BycenterToftehøjgrunden
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2. Styrkelse af Ølstykke St. By 

Der skabes aktive oplevelses- og bevægelsesmiljøer med 
afsæt i landskabelige og by- og naturmæssige kvaliteter. 
Med designet skabes robuste uderum med aktiviteter i 
parken og i gårdrummene, forankret i naturen og med 
plads til  folk i alle aldre. 

Stiforbindelser
De nye stisystemer skal kobles med eksisterende forbindelser, så de oplevelses- 
og naturmæssige værdier og destinationer bindes sammen i et stort rekreativt 
oplevelsesnet tilgængeligt for hele byen. 
Stinettet på grunden vil blive brugt af Plushusenes gå- og løbeklubber, samt naboer 
til grunden. Designet sikrer gode og brugbare forbindelser med et nyt stinet over 
Toftehøjskolegrunden. I højere grad lades den vilde og utæmmede natur råde, så 
natur, og kultur bliver fundamentet til et rigt oplevelses- og aktivitetslandskab.

Den aktive løsning
Gode, brugbare og oplevelsesrige smutveje og stisystemer, tilskønner borgerne til i 
højere grad at lade bilen stå og i stedet tage cykel eller blot spadsere. Det handler om 
at gøre det nemt og sjovt at vælge den aktive løsning.
De bilfrie gårdrum skal sørge for at skabe plads til, at den vilde og utæmmede natur 
kan gro helt op til boligen. 

Park og gårdrum
Toftehøjskolegrunden skal tilbyde aktive grønne områder, der er uprogrammerede og 
multifunktionelle rum, som kan appelere til alle aldersgrupper og forskellige sociale 
aktiviteter som dyrkning og aktiv livsstil.
I gårdrummene mødes man til leg og hyggeligt samvær. F.eks. i orangeriet, hvor man 
kan bruge sine grønne fingre i nyttehaverne.
I de multifunktionelle fælles uderum skabes der gennem den aktive- og 
oplevelsesrige atmosfære plads til alle borgere i alle aldre. Med inspiration i de 
fysiske omgivelser; natur, landskab og kultur arrangerer Plushusenes ”Værter” 
forskellige aktiviteter for fællesskabet, som fitness, boldspil, yoga og meget mere.

Ude fitness

Evt. varetegn 
som boardwalk 
eller udkikstårn

Skovlegeplads
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Stammer fra fældede træer placeres i parken for at 
styrke biodiversitet 

BoldbaneTemalegeplads

Drivhus og dyrkningsfællesskab Sikre stiforbindelser der opfordrer til aktivitet Naturlæringscenter med bålplads



Et�nyt�mødested�-�Fællesskab

’Byens Rum’ - Fra skole til samlingssted
Som et historisk lag til fortællingen om Toftehøjfællesskabet, ønsker vi 
at bevare en del af den gamle konstruktion, som dannede rammerne for 
skolelivet. Vi vil forsøge at bevare genkendelige bygningselementer for på 
den måde at forankre den nye bydel i et område som allerede rummer mange 
følelser og minder for byens beboere. 

Byens rum skal fungere som mødested mellem beboere i 
Toftehøjfællesskabet og borgere i Ølstykke Stationsby. Orangeriet kan evt. 
danne rammen for arrangementer, hvor borgere kan booke orangeriet til 
debataftener eller lignende arrangementer. 

Håbet er at dele af skolens karakteristiske tagkonstruktion kan bevares 
og kombineres med fx et orangeri som vil kunne danne samlingspunkt for 
beboere i bofællesskabet og Ølstykke St. Bys borgere. 
Det store røde tegltag opdeles i mindre dele for visuelt at nedbryde det store 
volumen til en mindre skala. Spærkonstruktionen blotlægges og overdækkes 
til dels med et transparent tag som kan danne rammen for et orangeri med 
plads til fx fællesspisning. Den åbne del af konstruktionen kan facilitere 
diverse boldspil og andre udendørs arrangementer -også i regnvejr. 

Illustration af byens rum
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Grønttorvet - eksempel på drivhuse og dyrkningsfællesskaber

Grønttorvet - eksempel på genanvendelse af eksisterende konstrukti-
oner som identitetsskabende element

Grønttorvet - drivhuse og dyrkningsfællesskaber

Fælles aktiviteter under overdækningen - loppemarked, motion, 
koncerter, fællesspisning mm.

Genanvendelse af eksisterende gule teglgavle til drivhuse
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Belysningen�i�Toftehøjfællesskabet

Ligesom parken om dagen opleves som en farverig sammensætning af 
forskellige beplantninger og aktiviteter skal det samme gøre sig gældende 
om aftenen og natten. 

Der arbejdes med tre forskellige belysningsniveauer. Vejbelysning på cykel og 
boligveje, ledelys på stier til gående og effektbelysning ved byens rum. 

Veje og cykelstier belyses med en jævn belysning, der tilgodeser 
trafiksikkerhed.  Stier til gående trafik oplyses med ledelys, der sikrer at 
man stadig kan se nattehimlen. Det er også vigtigt for mange insekter at 
der ikke er for megen lysforurening i de grønne biotoper. Ved byens rum og i 
den gamle skolegård arbejdes der med effektbelysning, der på scenografisk 
vis byder op til leg og bevægelser, selv efter solen er gået ned på de mørke 
vinter aftener. Der vil selvfølgelig etableres skumringsrelæ, hvor lysniveauet 
i området sænkes om natten, så lyset ikke er generende for beboere og 
naboer.  
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Belysning langs gå stier holdes lavt, så nattehimlen stadig kan ses om 
aftenen fra stiforløbet

I den gamle skolegård kan lyskegler brydes ved at sætte filtre på arma-
turerne, der skaber et mønster på belægningen.  

Belysningen langs vejene vil opfylde gældende krav for vejbe-
lysning af boligveje. 

Der arbejdes med en graduering af lyset fra de mørke naturområder 
med lav belysningsniveau til det bynære, hvor lysniveauet hæves.

Ved byens rum kan der arbejdes med farvefiltre, der skaber en 
unik stemning og et pejlemærke  i bydelen



Beplantningen i gårdrummene og mellem bebyggelsen er 
et vigtigt element og tjener flere funktioner. Dels bruges 
beplantningen til at definere mindre pladsdannelser, 
skærme for vind og agere som et grønt filter man 
oplever mellem bygningerne. I Toftehøjfællesskabet 
vil vi tage udgangspunkt i de biotoper, der findes i de 
omkringliggende naturområder i Egedal Kommune, som 
f.eks. Skenkelsø og Storesø Lyngen. 

Beplantning og sociale aktiviteter
Beplantningen i uderummene spiller en vigtig rolle, da den er med 
til at understøtte og forstærke fællesskabet. Dette gøres f.eks. i 
dyrkningsfællesskaber og i understøttende naturrum, som inspirerer til leg 
og fysisk aktivitet for både børn og voksne. 

Diversitet
Det er vigtigt for plantesamfundet, at der plantes varieret i forhold til både 
størrelser og artsdiversitet. De tætte beplantningsvolumener vil have et vildt 
og varieret udtryk. Træerne plantes tæt i forskellige størrelser og med artens 
naturlige vækstform. Der vil både være opstammede og flerstammede træer, 
således det ikke kun er et ”tag” man går under, men også et grønt filter man 
oplever. Beplantningen bruges som en rumdeler både fysisk og som et, lyd- 
og vinddelene element, således at det f.eks. er muligt at have aktiviteter på 
de større uderum, uden at bliver generet når man er på sin terrasse.  

Biotoper
Med udgangspunkt i den lokale natur udarbejdes bud på naturtypologier, 
som kan inddrages i projektet med henblik på at skabe en grøn korridor for 
eksisterende fauna. De 4 biotoper der arbejdes med er følgende: 

3. Nærhed til naturen

Mosebiotop

Mosebiotop

Mosebiotop

Mosebiotop
Mosebiotop

Nålskovbiotop

Nålskovbiotop

Skovbrynsbiotop

Mere vild natur og artsdiversitet 

Blandet løvskovbiotop
Nålskovbiotop
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Blandet løvskov - Skovtypologien tager udgangspunkt i Sperrestrup skov 
og den høje diversitet af træarter der er anlagt her. Ved også at variere 
skovstrukturen skabes varierende lysforhold, hvilket giver mulighed for en 
varieret urteflora med f.eks. stor fladstjerne, guldnælde, fløjlsgræs, hvid 
anemone og skovsyre. En varieret skov med tæt krat og lysninger giver flere 
levesteder for dyr.

Nåleskov med islæt af løvtræer - Nåleskove er karakteriseret ved en sur 
bund, da nålene fra både gran og fyr har en lav pH og er lang tid om at 
formulde. I nåleskove trænger kun begrænset lys igennem til skovbundens 
planter, hvilket resulterer i en mosrig bundvegetation med spredte småbuske 
og urter. På Toftehøjsskolegrunden findes i dag en lille ø med nåletræer, som 
denne typologi tager udgangspunkt i. Arter registreret ved træregistrering i 
2020 foreslås videreført i nåletræstypologien sammen med mindre løvtræer 
der øger diversiteten og farvespillet.

Skovbryn - I overgangen fra skov til lysåbne områder findes skovbryn. 
Skovbrynet er en artsrig blanding af træer og buske, som udgør et attraktivt 
levested for mange dyr, da overgangszonen blandt andet byder på lys, varme, 
og læ. Mange af træerne og buskene blomstrer i foråret og er bærbærende 
sommer og efterår. Ved Sperrestrup skovs ydergrænser er der brede skovbryn 
med mange forskellige oprindelige danske træer og buske bl.a. tjørn, slåen, 
kvalkved, hyld, hassel og dunet gedeblad.

Mose / Kær - Moser og kær er naturligt forekommende plantesamfund 
på vådbundsarealer med høj vandstand. Langt de fleste moser er 
karakteriserede ved at være tørvedannende, med undtagelse af vældmoser 
der er betinget af fremsivende grundvand. På Toftehøjskolegrunden kan 
mosen anlægges på områder der er permanent fugtige/våde. Moser og kær 
er udfordrende at etablere, men ved at udplante karakteristiske arter fra 
mose og kær sættes der fokus på læring, og måske en øget interesse for 
at gå på opdagelse i den naturlige mose og kær i naturområdet Storesø og 
Lyngen. 

Nåleskovsbiotop

Skovbrynsbiotop Blandet løvskov

Mose/kær
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4. Bæredygtighed

I Toftehøjfællesskabet vil bæredygtighed være et af 
de vigtigste grundlæggende designparametre. Der 
designes ud fra tre kategorier af bæredygtighed. Social-, 
økonomisk- samt fysisk- og miljømæssig bæredygtighed. 

$

Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed

Fysisk og miljømæssig bæredygtighed

I Plushusene spiller den sociale bæredygtighed en nøglerolle. Med 
målgrupper på tværs af generationer og en styret proces ved udvælgelse 
af beboere, sikres en diversitet på tværs af bofællesskabet. Alle ude- og 
inderum er bygget op som naturlige mødesteder, der sikrer, at man mødes 
på tværs af bebyggelsen. De overskuelige klynger, kombineret med at 
der ofte vil være andre beboere hjemme og vores 2 fuldtidsansatte i 
bebyggelsen skaber en stor tryghed for beboerne. Værten sørger sammen 
med beboerbestyrelsen for aktiviteter i fællesskabet, og værten understøtter 
sammen med den digitale app alle beboere i at få mest ud af at bo i 
Plushusene.

Ifølge Danmarks statistik vil de +55 årige udgøre 93% af 
befolkningstilvæksten indtil 2030 og de +55 årige vil på det tidspunkt 
udgøre 35 % af den samlede befolkning i Danmark. I dag svarer ca. 10% af 
seniorer ifølge en undersøgelse udført af Vive, at de tit eller ofte føler sig 
ensomme, og desværre ved man, at ensomhed fører til et dårligere helbred. 
F.eks. har en undersøgelse fra Rigshospitalet i 2018, vist en sammenhæng 
mellem ensomhed og hjertekar sygdomme. I Plushusene er de +55 årige en 
af flere målgrupper, og der arbejdes målrettet for at samle disse i et socialt 
bofællesskab. 

Igennem netværket ”Folkebevægelsen mod Ensomhed” lærer vi løbende, 
hvordan vi kan aktivere alle og sikre den høje livskvalitet, som vi har sat os til 
mål at nå for vores beboere.

Social�bæredygtighed
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Økonomisk�bæredygtighed

Dele-værktøj reserveres gennem app på telefonen

Delebil i Plushusene

Plushusene består af lejeboliger, hvor målet er at lejere bliver boende så 
længe som muligt i fællesskabet. For at skabe tid til at dyrke fællesskabet, 
er materialer valgt ud fra, at de skal være vedligeholdelsesfrie og have 
en lang levetid. Solceller på tagene sørger for egen-produceret strøm til 
fællesfaciliteter, dele-værktøj og -haveredskaber.

Når fællesskabet er oppe at køre spiller deleøkonomi en stor rolle. 
Plushusenekonceptet kommer inklusive et delebilkoncept, hvor 
parkeringspladser forberedes til elbiler ved at trække strøm ud til 
p-pladserne. 

Der arrangeres byttemarkeder og storskraldspladser udformes som 
byttesteder. Gæsteværelser i fælleshuset, sikrer, at den enkelte bolig kan 
opføres med færre m2, og dermed være med til at sikre en samlet mindre 
bygningsmasse at drive. 

I Plushusene kan der også være mulighed for at arrangere reparationscafeer, 
hvor man opfordres til at reparere frem for at købe nyt. 

Plushusene bekæmper ensomhed gennem sociale arrangementer, og en 
fysisk bebyggelsesplan, som fordrer fællesskaber. F.eks. udføres boliger 
i klynger på ca. 50 personer, så man altid har det nære naboskab tæt på 
ens bolig, og samtidig kan man deltage i fællesskabet på tværs af klynger i 
fælleshuset. Ved at bekæmpe ensomhed, er Plushusene med til at løfte en 
lille del af den samfundsøkonomiske udfordring, som ensomhed bringer.
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Regnvandshåndtering og klima
I projektet arbejdes der med lokal afledning af regnvand (LAR) og 
hydrologiske kredsløb, hvor regnvand holdes adskilt fra kloakvand. 
Regnvandet opsamles og anvendes lokalt som en ressource til vanding af 
bevoksninger og rekreative oplevelser som leg og bevægelse. Der arbejdes 
æstetisk med vand som aktivt landskabeligt element med herlighedsværdi. 

Der arbejdes med terræn- og naturbaserede løsninger, hvor den lokale 
typografi, jordbundsforhold og valget af beplantning har stor betydning for 
regnvandshåndteringen. Håndteringen af regnvandet skal ske på terræn i 
synlige lavninger og åbne render i belægningen. Grundens naturlig terrænfald 
benyttes til at lede det regnvand, der falder på terræn. 
Der dannes oplevelsesrige rekreative opsamlinger for vand med 
beplantninger og økosystemer tilpasset både jordbundsforhold, hydrauliske 
forhold og det lokale mikroklima. 
Gennem en klimatilpasset planlægning, udnyttes de grønne gårdrum 
mellem boligklyngerne samt v-profilet i vejen som en kontrolleret 
regnvandsopmagasinering og -transport ved skybrud. Lavninger i 
gårdrummene er forbundet hydraulisk, således at der er overløb til de 
forskellige gårdrum, hvorved man sikrer, at der ikke sker bygningsskader ved 
større regnhændelser og ekstrem regn. 
Ved inkorporeringen af fortællingen om regnvandets kredsløb direkte 
i designet af uderum og byrum i tæt synergi med husene, sikres at 
håndtringen af vandet, skaber et klimarobust boligområde i mange år frem i 
tiden.

Fysisk�og�miljømæssig�bæredygtighed
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Materialeprøver er udtaget som stikprøver. Analyseresultaterne af stikprøverne danner herefter baggrund 
for en vurdering af, om en generalisering er mulig for materialeforekomsten i det pågældende område, 
eller den pågældende bygningsdelstype eller installation. 

Observationer 
 Bygning C-G er ensartede i materialer og opbygning, og DMA blev ved prøvetagning oplyst at de er 

bygget inden for 2 år.  
 Bygning L fremstår nyere, vinduer dateret 08 el. 09. 
 Ikke adgang til kælder med skydebane.  
 Ikke observeret asbestmistænkelig teknisk isolering.  

 
Billede 1: Hårde beton 
dilatationsfuger i indvendige vægge 
(her bygning D).  

Billede 2: Betonfuger mellem 
elementer ved udhængsbrædder, 
bygning E.  

 
Billede 3: Betonfuger mellem 
elementer ved udhængsbrædder 
bygning D.  

 
Billede 4: Loftmaling i kælder under 
bygning AB skal betragtes som 
prøvetaget vægmaling (P80).   

 
Billede 5: Kælder AB: ældre 
lysstofrør armatur med risiko for 
indhold af PCB i kondensator.  

 
Billede 6: Ikke muligt at løsne stor 
bøsning, bygning D ved P38.  

 
Billede 7: Ingen asbestsnor i lille 
bøsning, bygning D ved P38.  

 
Billede 8: Ikke asbestmistænkeligt 
teknisk isolering om rør i loftrum 
over bygning C.  

 
Billede 9: Loftrum bygning C.  
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Miljøscreening af eksisterende bygninger
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Nedenfor ses tabeloversigt over udtagne prøver og enkeltstående affaldsklassificering iht. farvekoderne 

Orange, hvis prøvens indhold af et miljøfarligt stof betinger, at det pågældende materiale håndteres som 

affald til forbrænding eller specialdeponi, og Rød hvis det pågældende materiale skal håndteres som farligt 

affald. i.a. = ikke analyseret, ”-”= koncentration under grænseværdi. 
 

Lab nr. Beskrivelse 
Asbest PCB Tungmetaller Klorerede Paraffiner og naphtalener PAH 

1 D. gulv, linoleum 
Nej 1,5  

i.a. 
i.a. 

2 D. træværk maling 
i.a. 54  

i.a. 
i.a. 

3 D. væg beton maling 
i.a. 17  

i.a. 
i.a. 

4 D. loftplade gips maling 
i.a. 9,7  

i.a. 
i.a. 

5 D. vindue maling 
i.a. 57  

i.a. 
i.a. 

6 D. vindue kit 
Ja 3500  

i.a. 
i.a. 

7 D. radiator maling 
i.a. 12  

i.a. 
i.a. 

8 D. sokkelmaling 
i.a. 55 - 

i.a. 
- 

9 D. vindue udv. fuge 
Nej 36000 - 

- 
i.a. 

10 D. udv. dilatationsfuge brystning Nej 72000  
- 

i.a. 

11 D. indv. væg dilatationsfuge hård beton Nej 4,1  
i.a. 

i.a. 

12 D. gulv lak 
i.a. 4,0 - 

i.a. 
i.a. 

13 D. branddør pakning 
Nej i.a. i.a. 

i.a. 
i.a. 

14 D. wc gulvflise 
Nej i.a. - 

i.a. 
i.a. 

15 F. gulv linoleum 
Nej 2,2  

i.a. 
i.a. 

16 F. træværk maling 
i.a. 17  

i.a. 
i.a. 

17 F. væg beton maling 
i.a. 7,4  

i.a. 
i.a. 

18 F. loftplade gips maling 
i.a. 6,7  

i.a. 
i.a. 

19 F. vindue maling 
i.a. 18  

i.a. 
i.a. 

20 F. vindue kit 
Ja 3200  

i.a. 
i.a. 

21 F. udv. fuge ved vindue 
Nej 46000  

- 
i.a. 

22 F. sokkelmaling 
i.a. 95 - 

i.a. 
- 

23 F. udv. dilatationsfuge brystning Nej 89000  
- 

i.a. 

24 C. radiatormaling 
i.a. 9,2  

i.a. 
i.a. 

25 C. linoleum 
Nej 1,2  

i.a. 
i.a. 

26 C. vægmaling betonplade 
i.a. 7,9  

i.a. 
i.a. 

27 C. træværk maling 
i.a. 19  

i.a. 
i.a. 

28 C. dørblad maling 
i.a. 20  

i.a. 
i.a. 

29 C. vinduesmaling 
i.a. 42  

i.a. 
i.a. 

30 C. vindueskit 
Ja 3100  

i.a. 
i.a. 

31 C. gang linoleum 
Nej 0,53  

i.a. 
i.a. 

32 C. loftplade gips maling 
i.a. 2,6 - 

i.a. 
i.a. 

33 C. sokkelmaling 
i.a. 11 - 

i.a. 
- 

34 C. udv fuge ved vindue 
Nej 61000 - 

- 
i.a. 

35 C. dilatationsfuge 
Nej 75000  

- 
i.a. 

36 C. eternitplade 
Nej i.a. i.a. 

i.a. 
i.a. 

37 C. loftrum tagdug 
Nej 8,7  

i.a. 
- 

38 D. vinylgulvflise wc 
Nej 4,5  

i.a. 
i.a. 

39 H. linoleum, kantine 
Nej -  

i.a. 
i.a. 

40 H. let væg maling, kantine i.a. 7,5 - 
i.a. 

i.a. 

41 H. maling murstensvæg, kantine i.a. 3,9 - 
i.a. 

i.a. 

Der er udført prøvetagninger af de eksisterende bygningers 
overflader og konstruktioner. 

Prøverne er analyseret for PCB, cadmium, krom, kobber, 
nikkel, bly, zink og kviksølv, og fugeprøver er endvidere 
analyseret for klorerede paraffiner.

Der er desuden undersøgt for asbest i vindueskit, vinyl- og 
linoleumsgulve med klæber, udvendige fuger ved vinduer og 
dilatationsfuger, pakning i branddør, gulv- og vægfliser med 
klæber, gulvmosaik, eternitplader, vindstopplade og tagdug.

Der er undersøgt for PAH i sokkelmaling, tagdug og faldstam-
memaling.

Ved laboratorieanalyserne er der konstateret forurenede 
materialer med indhold af asbest, PAH, PCB, KP og tungmet-
al, der betinger specielle arbejdsmiljøforanstaltninger samt 
at affaldet håndteres som forurenet affald til specieldeponi 
og farligt affald.

EKSEMPLER FRA MILJØSCREENING:

Genanvendelse og upcycling af byggematerialer
Projektet skal have et cirkulært perspektiv, både hvad angår design, 
opførelse, nedrivning, ombygning og genanvendelse.
Der skal tænkes bæredygtighed ind tidligt, og i alle faser af designprocessen, 
så vi kan nedbringe projektets miljømæssige belastning og CO2-udledning, 
både i forhold til byggematerialer og drift.

Det vurderes ikke at være muligt at genanvende eller renovere hele 
bygninger, da de eksisterende bygningers indhold af sundhedsskadelige 
stoffer vil gøre det meget dyrt, og ikke til gavn for projektets målsætning 
om at anvende sunde byggematerialer.  Det undersøges i stedet  om det kan 
være muligt at anvende eller upcycling af enkelte bygningsdele, som ikke 
indeholder sundhedsskadelige stoffer. Dette kunne f.eks. være en gavl i gult 
tegl eller en tagkonstruktion i konstruktionstræ. 

Der er udført prøvetagninger af de eksisterende bygningers
overflader og konstruktioner. Prøverne er analyseret for PCB, cadmium, krom, 
kobber, nikkel, bly, zink og kviksølv, og fugeprøver er endvidere analyseret 
for klorerede paraffiner. Der er desuden undersøgt for asbest i vindueskit, 
vinyl- og linoleumsgulve med klæber, udvendige fuger ved vinduer og 
dilatationsfuger, pakning i branddør, gulv- og vægfliser med klæber, 
gulvmosaik, eternitplader, vindstopplade og tagdug. Der er undersøgt for 
PAH i sokkelmaling, tagdug og faldstammemaling.
Ved laboratorieanalyserne er der konstateret forurenede materialer med 
indhold af asbest, PAH, PCB, KP og tungmetal, der betinger specielle 
arbejdsmiljøforanstaltninger samt at affaldet håndteres som forurenet 
affald til specialdeponi og farligt affald.

Bæredygtige materialer
I arbejdet med nybyggeri i Toftehøjfællesskabet vil der blive lagt vægt på 
bæredygtige materialer, som har en lang levetid og som kan genbruges i 
fremtiden. Disse robuste materialer kombineres med ny teknologi, som f.eks. 
solceller og elladestandere til biler. Der fokuseres på et sundt indeklima, hvor 
lys og luft prioriteres. Alt nybyggeri skal bæredygtighedscertificeres til DGNB 
Guld standard.  

Prøveudtagninger har desværre vist at det ikke er muligt at renovere 
eller genanvende hele bygningskroppe

Det undersøges fortsat om der kan anvendes delelementer, som f.eks. 
gitterspærkonstruktion til at etablere byens rum. 
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Bevarelse af siddeelement og belægning i eksisterende skolegård Genanvendelse af røde vingetegl på skolens tag

Nedknust teglsten ved stier og pladserForhindringsbane genopsættes til legepladsDet undersøges om man kan bevare en af de gule teglstensgavle

Muligheder for genanvendelse
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Område med Punkthuse 
+ Generationshuse

Område med Rækkehuse 

Punkthuse

PunkthuseParacelhuse

Paracelhuse

Fælleshus

5. Varierede boligtyper og arkitektonisk kvalitet

Bebyggelsen i Toftehøjfællesskabet skal binde 
boligkvartererne og byparken bedre sammen og åbne op og 
invitere ind – så området bliver attraktivt for både beboere 
og andre borgere i Ølstykke.

Toftehøjskolegrunden
Toftehøjskolegrunden skal med det ene ben i bymidten fortætte og skabe 
oplevelser af bymæssig karakter mod nord. Bebyggelsen skal formidle 
overgangen til parcellerne og byens periferi med byparken. Mod syd skal 
bebyggelsen åbne sig op og skabe uderum, forankret i naturen, med plads til 
aktiviteter og fordybelse. 
En generel disponering af området med en åben bebyggelsesstruktur, 
skal invitere lokalområdet indenfor i bebyggelsen i de multifunktionelle 
uprogrammerede rum til aktivitet og byliv.
Tilhørsforhold og ejerskab til boligens uderum er vigtigt, så arealerne kan 
udvikles, drives og forandres sammen med beboerne.

Bysammenhænge
Toftehøjskolegrunden er et vigtigt led i at skabe nye attraktive 
bysammenhænge i bymidten men også på tværs af den centralt beliggende 
grund mellem parceller og hverdagslivet omkring funktioner og rekreative 
områder i periferien. 
Nye bofællesskaber skaber et lokalt kraftcenter af liv, som vil understøtte 
de eksisterende center-funktioner i bymidten gennem nye forbindelser, 
oplevelser og spændende funktioner, og således ikke konkurrere med den 
eksisterende bymidte.

Arkitektonisk sammenhæng
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Den nære kontekst
Den bymæssige kontekst mødes på grunden. Der skabes en blanding af den 
bymæssige gade fra nord og de åbne klyngestrukturer, som tager karakter fra 
de omkringliggende parcelhuskvarterer. 

Arkitektonisk sammenhæng
Ved at disponere området, så der bygges punkthuse og generationshuse 
i tre til fire etager i den nordøstlige del, mod de to punkthusbebyggelser 
Rådhusvænget og Søhøj Park, og lave rækkehuse i en til to etager mod 
sydvest, ved parcelhuskvartererne, skabes der sammenhæng til de 
omkringliggende områder. 
Der arbejdes generelt med en åben bebyggelsesstruktur, der inviterer 
lokalområdet indenfor i bebyggelsen.

Bebyggelse, byrum og natur
Det bymæssige møder landskabet fra byparken, hvor der arbejdes med at få 
de to områder til at smelte sammen til en ny naturpark. . 

Bebyggelse, byrum og natur

Bycenter

Byparken

Toftehøjgrunden
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Der skabes en række funktioner og faciliteter, der 
komplementerer resten af bymidtens byliv – både 
i programmeringen af bebyggelsen og designet af 
byrummene. Vi tager udgangspunkt i områdets 
egenart, og herunder det forhold, at stedets 
nuværende funktion som skole har gjort det til et 
naturligt samlingspunkt for mange af bydelens 
beboere.

Arkitektonisk�kvalitet

Principsnit gennem kontekst, rækkehus, generationshus og punkthus.

Generationshus 3 etager

Rækkehus 2 etager

Punkthus 4 etager

Rådhusvænget
Punkthuse 3 etager

Rækkehus 1 etage

Naboområde - Huse i 1 etage
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Gennemlyste et- og to-plans rækkehuse med have og privat terrasse. 

Boligen i et plan rummer fælles opholdsrum, køkken-alrum, badeværelse 
samt to værelser. Badeværelset er holdt i lyse nuancer, der giver et roligt og 
eksklusivt udtryk.

Boligen i to etager har i de lyse og åbne rum i stueetagen fælles opholdsrum 
med køkken-alrum og stue, mens de mere private og intime soverum findes 
på 1. sal. Denne bolig rummer to lyse og lækre badeværelser.

I nærhed til boligernes indgang står et privat skur, hvor man blandt andet 
kan stille sin cykel.

Rækkehusene har ydervægge i en traditionel sten og store vinduer, der lader 
lyset strømme frit ind i boligen og skaber sammenhæng mellem uderum 
og inderum. Taget tænkes udført i varierende nuancer som er afstemt med 
facadeteglen.

   

Facadeprincip rækkehus 2 plan Facadeprincip rækkehus 1 plan

Rækkehuse og grønne mellemrum
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Punkthusene er udlagt som en skulpturel bebyggelse, placeret og vinklet i 
forhold til solorientering og hinanden, så de bidrager til varierede uderum og 
kig gennem bebyggelsen. 

Hvert punkthus består af to forskudte bygningskroppe, der sammenkobles af 
et fælles åbent og imødekommende ankomstrum. Udover trappe og elevator 
er ankomstrummet et sted for uformelle møder, samtaler og samvær.

Facaderne består som udgangspunkt af tegl. Den fælles del i midten, 
der binder de to boligkroppe sammen tænkes at være meget åben med 
store vinduespartier for mest muligt lys til de fælles arealer. Derudover er 
intentionen at beklæde den fælles del af huset med et materiale i en anden 
nuance for at skabe kontrast. Dette kan evt. være som mørkt træ. 

Facadeprincip punkthus

Fællessrum / opgang i punkthuse

Punkthuse med fællesareal
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Generationshus med vertikale fællesarealer

Generationshusene består af unikke et-plans boliger med fokus på 
fællesskab og fleksibilitet. Filosofien bag denne typologi er muligheden for 
at samle familier i flere generationer samt sammensatte familier i en og 
samme bygning, heraf navnet generationshus.

Alle boliger er tilknyttet en trappe, elevator og et udendørs fællesareal. 
Kvaliteten her er, at man udover at bo side om side med sine nærmeste 
har muligheden for, at mødes og være sammen på det udendørs fælles 
opholdsareal, som ligger i direkte forlængelse af hoveddøren til boligerne. 

Også generationshusene består hovedsageligt af tegl. Facaden, der knytter 
sig til adgangstrappen og de fælles uderum tænkes beklædt med træ for at 
skabe en indbydende karakter.

Facadeprincip generationshus

Fælles fordelingsrum i facaden
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I hjertet af bebyggelsen ligger fælleshuset -en væsentlig del af 

boligkonceptet for Plushusene. Det er her fællesskabet imellem 

klyngerne vil udfolde sig, på tværs af generationer og med 

aktiviteter fra morgen til aften.

  

Huset rummer funktioner som multisal, spisesal med tilhørende 

køkken og opvask, fitnessrum, værksted, børne-/legerum og 

gæsteværelser. Her er plads til kreativitet, sport og bevægelse, 

fællesspisning, festligholdelse og fejring af familie samt øvrige 

fælles begivenheder.

Fælleshuset adskiller sig fra boligerne via sin tagterrasse, den 

åbne facade, der skaber flydende overgange mellem inde og ude, 

samt vinduesåbninger i varierende størrelser. Vinduerne varierer i 

størrelse og placering, så huset får et levende og legende udtryk.

 

Fælleshuset
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Eksempler på materialer

FACADE mursten i varme nuancer, træ ved det fælles mursten i varme nuancer, træ ved adgangstrappe mursten i forskellige varme farvetoner træ og beton

TAG fladt og evt. med solceller fladt og evt. med solceller tegl i matchende farvetoner, evt. med solceller evt. solceller

TERRASSE beton med stålbalustre beton med stålbalustre trædæk trædæk

VINDUER mørke træ-,aluvinduer mørke træ-,aluvinduer mørke træ-,aluvinduer mørke træ-,aluvinduer

HOVEDDØR mørklakeret alu udvendigt, hvide indvendige mørklakeret alu udvendigt, hvide indvendige mørklakeret alu udvendigt, hvide indvendige mørklakeret alu udvendigt

UDHUS - - Skiffer eller behandlet træ, mørkt -

PUNKTHUSE GENERATIONSHUSE RÆKKEHUSE FÆLLESHUS
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Tids- og Etapeplan
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Tids- og Etapeplan

At skabe et helt nyt byområde tager både lang tid i 
planlægning og i udførsel. I arbejdet med at udvikle 
Toftehøjskolegrunden, bliver der lagt vægt på at byggeriet 
udføres i én samlet etape med løbende delafleveringer. I 
overgangen fra skolegrund til nyt byområde er det også 
vigtigt at området kan benyttes af byens borgere helt frem 
til nedrivning af skolen.  

Den ”tomme” skole
Det kan være en svær process at sige farvel til en skole, som har været 
omdrejningspunkt for et levet liv gennem mange år. Børnenes stemmer og 
klokken der ringer ind er forstummet. Tilbage er nogle tomme bygningskroppe, 
som besøges af det lokale sikkerhedsfirma og de foreninger, som stadig bruger 
skolens lokaler. Som rådgivere har vi et ansvar for at der i fremtiden kommer 
liv tilbage på grunden, og at skolens grund stadig kan være en destination 
for byens borgere. Indtil nedrivningen er det ligeledes vigtigt at boldbaner, 
legepladser og foreninger bevares så længe som muligt. Der vil være mulighed 
for at afholde større arrangementer i skolen frem mod nedrivningen i 2022. Der 
er bl.a. allerede arrangeret at skolen kan bruges til kommunalvalget i 2021. 

Nedrivning af bygninger og lukning af Gl. Roskildevej
Den eksisterende skole nedrives og byggeaffald håndteres og bortskaffes 
i henhold til gældende lovgivning. Gl. Roskildevej lukkes i forbindelse med 
opstart af nedrivningen, således at vejen kan bruges som byggepladsvej. Ved at 
lukke Gl. Roskildevej sikres det, at der ikke bliver for megen byggepladstrafik på 
Frederiksborgvej.

Byggemodning og byggeperiode
Efter endt byggemodning begynder byggeriet af boliger og etablering af uderum 
med ny natur. Byggeri og anlæg afleveres i delafleveringer frem mod endelig 
aflevering i efteråret 2024. Boliger vil løbende blive lejet ud, således at alle 
boliger er udlejet frem mod slutningen af 2024.  

Eksisterende fjernvarmeanlæg 
Der har løbende været dialog med Egedal Fjernvarme om deres eksisterende 
placering af fjernvarmeværket på grunden. Det forsat usikkert, præcis hvornår 
Egedal Fjernvarme kan forlade grunden, og hvor de skal flytte hen, så tids- og 
etapeplanen er udformet således, at den giver Egedal Kommune og Egedal 
Fjernvarme længst mulig tid til at flytte varmeværket. 

2021 2022

Lokalplansprocess Udbudsprocess

Foreninger ude af bygninger maj 2022
Lukning af Gl. Roskildevej
Miljøsanering og nedrivning af bygninger, 
august 2022 + 6 mdr.

Lokalplan godkendt
Klagefrist 4 uger
Godkendelse af salg

Miljøsanering og nedrivning 

Miljøsanering og nedrivning Fortsat brug af skolens udendørs 
faciliteter og foreningsliv
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Seniorbolig, 1 plan

Seniorbolig, 1 plan

Familiebolig, 2 plan

Familiebolig, 2 plan

Fælleshus, 2 plan

Generationshus, 3 plan 
(CASA)

Dobbelt punkthus, 4 plan

Generationshus, 3 plan

Seniorbolig, 1 plan

Seniorbolig, 1 plan

Familiebolig, 2 plan

Familiebolig, 2 plan

Fælleshus, 2 plan

Generationshus, 3 plan 
(CASA)

Dobbelt punkthus, 4 plan
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Fælleshus, 2 plan
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Fælleshus, 2 plan
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(CASA)

Dobbelt punkthus, 4 plan

Generationshus, 3 plan

Seniorbolig, 1 plan

Seniorbolig, 1 plan

Familiebolig, 2 plan

Familiebolig, 2 plan

Fælleshus, 2 plan

Generationshus, 3 plan 
(CASA)

Dobbelt punkthus, 4 plan

Generationshus, 3 plan

Fælleshus, rækkehuse, punkthuse og 
generationshuse bygges og park anlægges

Delaflevering 1
April 2024

2024

Delaflevering 2
Juni 2024

Delaflevering 3
August 2024

Endelig aflevering 4 
Oktober 2024

Nedrivning Byggeperiode

Byggemodning 
November 2022 + 4 mdr.

Opstart byggeperiode februar 2023
Byggeri af boliger
Etablering af ny natur
Anlæg af veje, parkeringspladser og stier

Færdigt projekt oktober 
2024

Byggemodning Byggeperiode

Løbende indflytning

Indvielse af ny cykelstiByens nye rum er etableretByggemodning

2023
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