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OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER 
 

 

Formålet med byudviklingsprogrammet er, at give byrådet overblik over de områder i Ege-

dal, hvor der er planlagt eller foregår byudvikling, og de visioner og overvejelser og beslutnin-

ger, der allerede foreligger, for byudviklingen som helhed og for de enkelte områder. 

 

Byudviklingsprogrammet er både tænkt til brug i den politiske beslutningsproces, og som et 

værktøj til administrationen i planlægningen og udførelsen af byudviklingen. 

 

Udover byudviklingskataloget, som er en samlet oversigt over alle kommunens byudviklings-

områder, skal byudviklingsprogrammet også omfatte en række strategier for henholdsvis by-

udvikling, bosætning og bæredygtighed som skal udarbejdes og vedtages af byrådet. 

 

 

Hvorfor byudvikling? 
Med nærheden til naturen og de åbne landskaber, den korte afstand til København og de gode 

transportmuligheder er Egedal et attraktivt sted at bosætte sig. Byudvikling og befolkningstil-

vækst har da også i en lang årrække kendetegnet Egedal Kommunes udvikling.  

 

Egedal har fortsat store arealer til byudvikling, og det har stor betydning for kommunens udvik-

lingsmuligheder. I forslag til Kommuneplan 2021 er der udlagt byudviklingsarealer på tilsammen 

316 hektar, hvoraf hovedparten knytter sig til de fire stationsbyer.  

 

Inden for den 12-årige planperiode, er der mulighed for udvikling af omkring 157 hektar til bolig, 

129 hektar til både bolig og erhverv og 30 hektar til erhverv. 

 

Tilsammen er der plads til cirka 5500 nye boliger og 5000 nye arbejdspladser. Dermed er der 

rummelighed til en fortsat udbygning af kommunen i de næste 20-30 år indenfor de nuværende 

byudviklingsudlæg.  

 

Der er flere formål med byudviklingen: 

 

Vi skal bidrage til udviklingen af hovedstadsområdet.  

Med udviklingen af Egedals byudviklingsområder tæt på S-togsstationer og motorvej, skal vi være 

med til at realisere udviklingen af hovedstadsområdet som hele landets vækstmotor. Vi kan som 

kommune yde vores bidrag til at løse behovet for flere boliger i hovedstadsområdet, som skønnes 

at være cirka 73.000 flere boliger inden 2025, heraf cirka en tredjedel i omegnskommunerne. Med 

afsæt i Fingerplanens stationsnærhedsprincip, skal der bygges tæt, højt og bymæssigt omkring 

stationerne, så flest muligt får mulighed for at benytte den kollektive trafik, og dermed mindske 

trængslen på vejene.  

 

Vi skal tiltrække nye borgere.  

Vores befolkning bliver ældre år for år, med en stærkt voksende andel af de ældste borgere over 

65 år og i særdeleshed de 85+årige. En tilvækst af nye borgere i den erhvervsaktive alder er nød-

vendig, for at sikre tilstrækkelige skatteindtægter og en afbalanceret befolkningssammensætning, 

så der skabes en hensigtsmæssig ramme for driften af vores offentlige service, skoler, institutio-

ner og kulturtilbud. 
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Vi skal sikre et varieret udbud af boliger, der matcher den demografiske udvikling. 

Den nuværende boligmasse har en meget stor andel af parcelhuse og rækkehuse, og der er behov 

for at supplere med andre boligtyper, især boliger til ældre, enlige og mindre husstande.  Ved at 

bygge attraktive mindre boliger med en god placering, kan nogle af de store eksisterende parcel-

huse blive frigjort til børnefamilier, der gerne vil flytte til Egedal.  

 

Vi skal skabe gode muligheder for vækst og udvikling i kommunen.  

Det skal vi blandt andet gøre gennem udvikling af nye spændende byområder hvor der er mulig-

hed for at eksisterende virksomheder kan udvides og nye virksomheder kan etablere sig og skabe 

nye jobs, bedre service og flere muligheder og oplevelser for kommunens borgere. 

  

Vi skal realisere det økonomiske potentiale ved salg af kommunale arealer.  

Igennem en årrække har kommunen investeret i velbeliggende arealer, med det formål at kunne 

styre byudviklingen bedst muligt og sikre økonomisk råderum til de nødvendige investeringer i in-

frastruktur, institutioner og lignende gennem det forventede salgsprovenu. Salget af disse arealer 

kan, sammen med salg og omdannelse af andre kommunale ejendomme, give indtægter til kom-

munekassen, der kan realiseres til nye kommunale formål.  
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Boligsammensætning og nye boligtyper 
Boligmassen i Egedal Kommune består hovedsageligt af parcelhuse samt række-, kæde- eller 

dobbelthuse, dertil kommer en lille andel etageboliger. Især på andelen af etageboliger adskiller 

kommunens boligmasse sig markant fra landsgennemsnittet. Især parcelhusene er privatejede, 

imens  række-, kæde- og dobbelthusene er mere jævnt fordelt mellem forskellige ejerformer som 

ejerboliger, almene boliger og andelsbolig. Størstedelen af etageboligbebyggelsen er almene boli-

ger. 

 

Boligtyper 2021 Hele landet Nordsjælland Egedal 

Parcel/Stuehuse 37% 38% 51% 

Række-, kæde- og dobbelthuse 13% 19% 32% 

Etageboliger 34% 25% 11% 

Kollegier 1% 1% 0% 

 

Ejerforhold 2021 Hele landet Nordsjælland Egedal 

Privatpersoner 50% 57% 75% 

Almene boligselskaber 18% 16% 12% 

A/S, ApS og andre selskaber 9% 6% 3% 

Private andelsboligforeninger 6% 3% 3% 

 

Byudviklingens betydning for befolkningsudviklingen 
Med udgangspunkt i Boligindflytningsplanen som blev vedtaget i januar 2021, forventes fra 2021-

32 en boligtilvækst på 3250 boliger, som vil skabe grundlag for en befolkningstilvækst i perioden 

på ca. 4.276 borgere.  

 

Hovedparten af de ny boliger, der opføres i de næste 12 år forventes at blive etageboliger. Over-

sigten nedenfor viser det forventede antal og typer i årene 2021-2032: 

 

Forventet fremtidig fordeling på boligkategorier: 
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For at demonstrere byudviklingens betydning for befolkningsudviklingen, blev det i 2019 under-

søgt hvad det ville betyde for befolkningsudviklingen, hvis man undlod at igangsætte yderligere 

byudvikling.  

 

Figurerne herunder viser forskellen imellem den udvikling, der var forudsat i befolkningsprognosen 

2019-2031 og et alternativt scenarie uden byudviklingsområderne medregnet. I det alternative 

scenarie, ville den forventede boligtilvækst fra 2019-30 kun udgøre tilsammen 252 nye boliger, 

hvoraf hovedparten er allerede planlagte projekter, f.eks. små fleksible almene boliger, samt for-

tætnings- og omdannelsesmuligheder i den eksisterende boligmasse. Den lave boligtilvækst vil 

betyde et fald i befolkningstallet på -130 i perioden. Der ville være færre tilflyttende end de fra-

flyttende, hvilket ville betyde en negativ flyttebalance, som i år 2023 ville toppe med -528.  

 
Der blev ligeledes kigget på udviklingen i de forskellige aldersgrupper fra 2019-2031 hhv. med og 

uden byudviklingen. Ifølge scenariet uden byudviklingen kom der 344 børn og unge mellem 0-16 

år færre end hidtil forventet i prognoserne i 2023 og 1.259 færre i 2031. Samlet set ville antallet 

af 0-16 årige i scenariet uden byudviklingen falde med cirka 300 frem mod 2031, imens tallet ville 

stige med cirka 950 børn og unge, hvis byudviklingen gennemføres.  

 

Historisk set har antallet af 6-16-årige holdt sig ret stabilt siden 2006, men ifølge tallene fra 2019 

måtte der, selv med byudviklingen, forventes et fald frem til 2024 og derefter en stigning til lidt 

over det nuværende niveau, så den måde fastholder byudviklingen så at sige antallet af unge.  

For de 0-5 årige blev der i tallene fra 2019 forventet en stigning i antallet i perioden. Hvis byud-

viklingen sker som hidtil forventet, vurderedes det at børnetallet ville komme til at ligge på 

samme niveau som i hhv. 2007 og 2010, hvor det sidst toppede, ellers ville stigningen blive la-

vere. De seneste prognoser viser dog en noget hurtigere stigning blandt de yngste end forventet i 

tallene fra 2019, og dette er noget der følges tæt med henblik på at sikre den nødvendige skole 

og institutionskapacitet – også fremover. 

 

Ligeledes bliver antallet af indbyggere i 2031 i alderen af 25 - 64 år, som er de primære erhvervs-

aktive, 2.259 personer lavere hvis byudviklingen ikke medregnes. Denne befolkningsgruppe har 

særlig betydning for kommunens skattegrundlag. Der vil også være et mindre fald i befolknings-

grupperne fra 65 og ældre.  
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Markedsforhold og bosætning 
Der er lavet forskellige analyser af Egedals markedsmæssige potentialer. Disse viser, at mange 

ser Egedal Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig.  

 

Der blev i 2019, i samarbejde med COWI udarbejdet en bosætningsanalyse for Egedal Kommune, 

som blandt andet har undersøgt hvem det er der flytter til og fra Egedal Kommune.  

 

Analysen viser, at cirka 50 % af flytningerne til Egedal kommune er fra andre kommuner, de øv-

rige er interne flytninger fra et sted i kommunen til et andet. Af de eksterne tilflyttere kommer 30 

% fra nabokommunerne, 27 % fra København og de sidste 40% fra andre kommuner. 

Den største andel af tilflyttere til kommunen (27%) er i aldersgruppen 25-34 år. De mest hyppige 

familieformer blandt tilflytterne er enlige uden børn (39%) og par uden børn(29%). Par med børn 

udgør 16%. Nogle af de enlige uden børn flytter sandsynligvis til en eksisterende husholdning i 

kommunen, andelen heraf kendes ikke. Tilflytternes valg af boligtype udgør en lidt større andel af 

etageboliger og lidt lavere andel af parcelhuse og rækkehuse end de eksisterende husstande i 

kommunen. Men parcelhuset er dog fortsat langt det mest udbredte boligvalg, som 48% af tilflyt-

terne bosætter sig i. Det afspejler nok både boligudbuddet, hvor cirka 50 % af boligmassen er 

parcelhuse samt at mange yngre par netop vælger at flytte Egedal Kommune, fordi her er gode 

muligheder for at købe et parcelhus for at stifte familie.   

  

Der blev i september 2019 af Exometrics udarbejdet en potentialevurdering med henblik på at af-

klare potentialet for afsætning af boliger over en 5-årig periode.  

 

Analysen estimerede, at der i Egedal Kommune kunne afsættes 1736 lejligheder og rækkehuse 

over en 5-årig periode, dvs. et gennemsnit på 347 boliger årligt, med en fordeling som vist i ne-

denstående tabel. Der er en stigende efterspørgsel efter små og mellemstore lejligheder, men i 

øvrigt efterspørgsel på både rækkehuse og lejligheder, og interesse for både leje- og ejerlejlighe-

der. Det understøtter Egedals strategi med især at satse på mindre boliger og en stor andel af 

etagebyggeri, der kan supplere det eksisterende boligudbud. 

 

Boligpotentiale og procentfordeling på boligformer og typer for Egedal Kommune: 

(fra potentialeanalysen) 
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Der forventes en afsætningsmæssig effekt af Coronavirus, men på nuværende tidspunkt kan vi 

ikke forudse omfanget heraf og indtil videre har det snarere betydet en stigende efterspørgsel end 

det modsatte. De to grafer på side 7 illustrerer den maksimale effekt – hvis byudviklingen går helt 

i stå i en mangeårig periode, hvad vi ikke forventer. 

 

I udbudsstrategien for Egedal By, Stationsområdet, er der fokus på ikke at sætte alle storparcel-

lerne i spil samtidig, for at undgå kannibalisering med indbyrdes konkurrerende projekter, da 

dette i yderste konsekvens kan betyde, at projekter ikke kan realiseres, eller at kommer til at ske 

spredt og i et meget langsomt tempo. 

 

En tilsvarende vurdering bør også indgå i forhold til den samlede mængde af byudviklingsprojek-

ter i kommunen, der igangsættes på samme tid. På tidspunkter hvor der er meget udvikling i 

markedet, kan der komme et stort pres både fra eksterne udviklere og jordejere, men også fra 

kommunen selv for at få realiseret så mange byudviklingsprojekter og byggerier som muligt, 

blandt andet ved at fremskynde flere projekter i kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.  

 

Det kan indebære en risiko for et overudbud og manglende afsætning af byggegrundene. Det kan 

få betydning for prisdannelse, salg og realisering af projekter, i sidste ende med risiko for spredte 

og halvfærdige projekter, som kan komme til at være længe undervejs, hvis opsvinget afløses af 

lavkonjunktur. Der er dog tillid til, at ejendomsmarkedet i høj grad tilpasser sig de gældende kon-

junkturer, og ikke igangsætter projekter, der ikke kan afsættes. 

 

Samtidig er kommunens økonomi presset af anlægsloftet og begrænsede midler til kommunal 

byggemodning og opkøb af jord. Nye samarbejdsformer og løsninger, såsom udbygningsaftaler og 

udbud af udviklingsaftaler eller dannelse af egentlige byudviklingsselskaber kan derfor være nød-

vendige, hvis kommunens byudviklingsmæssige potentiale skal realiseres.  

 

En større andel af byudviklingsprojekterne vil fremover blive udført i privat regi. Her har kom-

munen ikke samme muligheder for at styre det kvalitative og indholdsmæssige indhold i pro-

jekterne, som i de tilfælde hvor kommunen er grundsælger, og mange forhold skal i stedet 

afklares igennem forhandling.  

 

Klare mål og visioner for kommunens ønsker til byudviklingens form og indhold vil, ikke 

mindst i denne situation, være en fordel i dialogen med udviklere og bygherrer. De kommende 

strategier for byudvikling, bosætning og bæredygtighed kan sammen med f.eks. masterpla-

ner, politikker og vedtagne kvalitetsstandarder være med til at skabe en fælles ramme for 

processen.  
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Forventet udbygningstakt 
Som det ses af nedenstående oversigt, er der i de kommende år en række forskellige byudvik-

lingsområder, der forventes at komme i spil. Den konkrete tidshorisont for realiseringen vil af-

hænge af markedsmæssige forhold, politiske beslutninger og det enkelte projekts udvikling.  

 

Som det fremgår, vil der være en række samtidige projekter, der igangsættes og forløber over en 

lang årrække. De områder hvor tidshorisonten er mest usikker pt. er vist med stiplet signatur.  

 

Sideløbende med de mere traditionelle byudviklingsområder vil der også være store omdannelses-

projekter i den eksisterende by, herunder to nedlagte skoler, Toftehøjskolen og Søagerskolen, 

som skal omdannes til nye formål.   
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Den politiske styring af byudviklingen 
Den politiske styring af byudviklingen sker i flere tempi, dels i forbindelse med den kommunale 

planlægning, som fastlagt i Planloven, dels i forbindelse med udbud og salg af kommunale udvik-

lingsejendomme. 

 

I Planstrategien, der vedtages af Byrådet hvert 4. år, fastlægges nye udviklingstemaer og -områ-

der. Nye områder kan herefter i nødvendigt omfang inddrages i Kommuneplanen, som også revi-

deres af Byrådet hvert 4. år. Kommuneplanen omfatter den kommende byudvikling for en 12 årig 

periode, herunder med rækkefølgebestemmelser for områdernes udbygning og rammer for hvert 

enkelt byområde med anvendelse, tæthed og bygningshøjder.  

 

Endelig skal der forud for konkrete projekter udarbejdes lokalplan for området, hvor der på bag-

grund af kommuneplanens rammebestemmelser laves en konkret planlægning for et kommende 

byggeri. Lokalplanen behandles og vedtages af Planudvalget og Byrådet. 

 

Køb af jord til byudvikling besluttes af Byrådet. 

 

Udbud og salg af udviklingsjord sker i henhold til reglerne i Bekendtgørelse for salg af kommunens 

henholdsvis regionens ejendomme. Når en ejendom skal sælges forelægges udvalg og Byråd ud-

budsvilkårene til godkendelse. I udbudsvilkårene kan der fastlægges krav om Byrådets efterføl-

gende godkendelse af byggeprojekt m.v. Men det afgøres i det enkelte udbud.  

Salg af kommunale ejendomme skal godkendes af Byrådet. 

 

Byggemodningen besluttes i Teknik- og Miljøudvalget i henhold til Byrådets bevillinger. 

 

For private byudviklingsprojekter er det primært gennem kommune- og lokalplan, at byrådet kan 

styre projekternes indhold, kvalitet og tidshorisont. 

 

Figuren herunder viser en række af de politiske beslutninger der normalt sker inden realiseringen 

af et kommunalt byudviklingsprojekt. Til venstre i figuren er vist et privat byudviklingsprojekt, der 

gennemføres og realiseres af udvikleren på baggrund af en lokalplan.  
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Sammenhæng med øvrige planer og budget 
 

Planstrategien skal vedtages i første halvdel af hver byrådsperiode, og skal redegøre for den 

overordnede strategi for kommunens udvikling, og give retning og rammer for det efterfølgende 

arbejde med kommuneplanens eventuelle revision. I planstrategi 2019 fremgår det, at der ikke er 

planer om at inddrage nye arealer til byudvikling, men fokus på at realisere den allerede planlagte 

byudvikling.  

 

Kommuneplanen danner den overordnede ramme for hvor, hvornår og hvordan byudviklingen 

skal ske. Kommuneplanen fastlægger således de overordnede hensigter med de enkelte områder, 

som inden realiseringen skal konkretiseres i lokalplaner for de enkelte områder. Kommuneplanens 

rækkefølgebestemmelser giver kommunen mulighed for at styre, hvor byvæksten skal ske og med 

hvilken hastighed, og er dermed et af de vigtigste redskaber til at sikre, at udviklingen af kommu-

nen sker i en hensigtsmæssig takt i forhold til udbygningen af offentlig service, infrastruktur og 

kollektiv trafik. Fastlæggelse af rækkefølgen for byudvikling sker efter princippet ”indefra og ud” 

med det formål at sikre en sammenhængende byudvikling. I det netop vedtagne forslag til Kom-

muneplan 2021 er rækkefølgebestemmelserne for flere af byudviklingsområderne justeret, så ud-

viklingen af blandt andet Kildedal Nord kan igangsættes allerede i første del af planperioden. 

 

Den 10 årige investeringsplan lægger rammerne for hvilke kommunale udgifter der kan bruges 

på blandt andet byudvikling i en 10-årig periode. I forbindelse med indgåelsen af aftalen om Ege-

dal Kommunes Budget 2019-22, blev forligspartierne enige om en 10-årig investeringsplan for 

samlet set cirka 1,2 milliarder, heraf investeringer i byudvikling for i alt 186 mio. kr., som er for-

delt forskelligt på de enkelte år.  

 

Boligindflytningsplanen er en oversigt over forventede nye boliger i kommunen og deres for-

ventede indflytningsdato set over en 12-årig periode. Planen revideres kvartalsvis og godkendes 

politisk hvert år i januar/februar måned som baggrund for udarbejdelsen af befolkningsprognosen. 

Den seneste reviderede boligindflytningsplan kan ses via linket nedenfor. 

 

Befolkningsprognosen indgår som et vigtigt element i kommunens budget, da befolkningsud-

viklingen har stor betydning for både indtægter og udgifter. Udviklingen i borgernes alderssam-

mensætning har for eksempel stor betydning for udgifterne til daginstitutioner, skoler, hjemme-

pleje. Prognosen laves på baggrund af befolkningsudvikling og flyttemønstre de seneste fem år 

samt de planlagte boligbyggerier i prognoseperioden (boligindflytningsplanen). 

 

 

 

Links til relevante dokumenter 

 

 Planstrategi 2019

 Kommuneplan 2017

 Forslag til kommuneplan 2021

 Notat om 10- årig investeringsplan 

 Budget 2020-2023 

 Boligindflytningsplan 

 Befolkningsprognose 

 

 

https://dokument.plandata.dk/70_9537007_1559548082614.pdf
http://egedalkp.planweb.dk/Menu.aspx
https://www.egedalkommune.dk/media/5342/investeringsplan-2028.pdf
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PROJEKTOVERSIGT 
 

Område Areal Rummelighed Ejerforhold Byggemod-
ning 

Status 

Egedal By 
Stationsområdet 

18 ha 1200-1500 boliger 
5000 m2 butik + er-
hverv og kultur 

Kommunalt ejet Kommunal Under opførelse  
Udbygges 2011-
2029 

Egedal By Bæksa-

ger 

10,6 ha 500 boliger Kommunalt ejet Kommunal og 

privat 

Under opstart 

Udbygges 2021-
2030 

Egedal By 
Landskabsbyen 

17 ha Ca. 1000 boliger Privat ejet Privat Forventet udbyg-
ning fra 2023/2025 

afhængig af poli-
tisk beslutning. 

Egedal By 
Grønne fletning 

27 ha Kun mindre bygninger 
og anlæg til rekrea-
tive formål 

Kommunalt og 
privat ejet 

Kommunal Delvist etableret, 
udføres i etaper. 

Stenløse Syd 

 

14 ha Ca. 225 nye boliger Kommunalt og 

privat ejet 

Kommunal og 

privat 

Barnekæret udbydes 
i 2021, herefter er 
det kun etape 5, som 
ikke er igangsat 

Værebro 

Erhvervsområde 

9,6 ha Ca. 36.000 m2 er-

hvervsbyggeri 

Kommunalt ejet Kommunal Salg af første fase 

er  igang 

Dyvelåsen 
 

10 ha 59 parcelhuse Kommunalt ejet Kommunal Under opførelse i 
2018-2021 

Smørum Vest 

 

18  ha Ca. 200 boliger + en 

børneinstitution 

Kommunalt og 

privat (hoved-
parten) ejet 

Privat Udbygges fra 

2019-27 

Kong Svends Park 9 ha Ca. 36.000 m2 er-
hvervsbyggeri 

Kommunalt ejet Kommunal Er byggemodnet.  
I salgsfasen 

Kildedal Syd 
 

10 ha Ca. 500 boliger og 
8000 m2 erhvervs-
byggeri 

Kommunalt og 
privat ejet 

Privat Forventet udbyg-
ning 2024-2032 

Kildedal Nord 
 

89 ha Skal fastlægges i ny 
masterplan 

Kommunalt og 
privat ejet 

Privat Afklaringsproces 
om området i gang 

Omdannelse af 
Søagerskolen 

3,2 ha Ca. 120 boliger 
. 

Kommunalt ejet Privat Forventet udbyg-
ning fra 2023 

Omdannelse af Tof-

tehøjskolen 

4,5 ha Ca. 250 boliger Kommunalt ejet 

(SOLT) 

Privat Forventet udbyg-

ning fra 2023 

Veksø Nord 3 ha Ca. 15.000 m2 er-

hvervsbyggeri 

Privat ejet Privat Ikke igangsat 

Veksø Syd 13 ha Ca. 200 boliger Kommunalt 
(hovedparten) 
og privat  ejet  

Privat Ikke igangsat 

Nordbyen 74 ha Ca. 800 boliger Kommunalt og 
privat (hoved-
parten) ejet 

Privat? Ikke igangsat 

Egedal By 
Håndværkerbyen 

4 ha Ca. 40.000 m2 er-
hvervsbyggeri 

Privat ejet Privat? Ikke igangsat 

 

På de følgende sider gennemgås de enkelte byudviklingsområder. For hvert område redegøres for: 

 Oversigtskort

 Hovedidéen for området, herunder områdets anvendelse og rummelighed 

 Planlægningsstade og proces 

 Stade for politiske vedtagelser 

 Afsætningsstrategi 

 Byggemodningsstrategi 

 Tidsplan for projektet (samlet bilag)

Under udbygning På vej Ikke igangsat 
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Egedal By 

Oversigts-

kort 
 

 

 
Egedal By er et 84 hektar stort byudviklingsområde omkring Egedal Station. 

Over de næste 20-30 år vil området blive forvandlet til en levende by med 

både butikker, boliger og virksomheder og op til 6.000 nye borgere. Den 

kommende by indeholder fem forskellige lokale bykvarterer, med hver deres 

identitet: 

 Stationsområdet 

 Egedal By Syd 

 Landskabsbyen 

 Håndværkergrundene 

 Den grønne fletning 

Områdernes anvendelse og rammerne herfor er foreløbigt fastlagt i rammelokalplan 

20 for Egedal By. Områdernes karakter er forskellig, med både tæt karreéby i Stati-

onsområdet, et mere grønt og parkagtigt område i Egedal By Syd og lavere række-

bebyggelse og byhuse i landskabsbyen. Gennem hele Egedal By snor den grønne 

fletning sig, og skaber rammen om de enkelte bydele, der alle har tæt adgang til det 

omkringliggende grønne areal, hvor stisystemer giver mulighed for bevægelse og 

rekreation gennem bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, nyttehaver og 

sportsbaner. Der henvises til beskrivelsen af udviklingen af hvert byområde. 
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Egedal By - Stationsområdet 
 

Anvendelse 
Blandet By,  
bolig, erhverv, 
service, 

kultur mv. 
 
Samlet areal 
Ca. 18 ha 
 
Rummelighed 
1.200-1500 bo-

liger 
5.000 m2 bu-
tikker, samt er-
hverv og kultur 
 

Ejerforhold 
Kommunalt ejet 

 
Status 
Under opførelse  
Forventet ud-
bygning  
2011-2029 

 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Stationsområdet er den første bydel i Egedal By, der realiseres. Området ligger på 

begge sider af Egedal Station, og har været under opførelse siden 2011. Her ligger 

allerede Føtex, Egedal Rådhus og Sundhedscenter, plejehjem, parkeringshus, cirka 

400 boliger og der er igangsat eller indgået aftale om opførelse af yderligere 450 bo-

liger. 

Bydelen er på grund af sin stationsnærhed tænkt som en urban tæt bebyggelse med 

karrébebyggelser på op til 6 etager. Ifølge lokalplan 46 kan bebyggelsen øst for stati-

onen anvendes til blandede byformål, herunder boliger, liberale erhverv, offentlig og 

privat administration og service, kulturelle formål, forenings- og fritidsformål, institu-

tioner, butikker, parkeringshuse m.v.  

Vest for stationen er anvendelsen fastlagt til stationsformål herunder parkering, an-

læg til kommunikation og forsyning samt til byformål som liberale erhverv, offentlig 

og privat administration og service, kulturelle formål, forenings- og fritidsformål og 

institutioner. 

Det forventes, at området vil rumme 1.200 – 1.500 boliger, 5.000 m2 butikker, et 

rådhus og diverse erhverv, når området er fuldt udbygget. Området omkranses af 

Amaliestien, der fungerer både som natursti og brandvej for de yderst beliggende 

ejendomme, og der er alle steder i bydelen korte afstande til den omgivende natur. 

Rammerne for Stationsområdet er udviklet med henblik på at skabe en tæt og le-

vende by af høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og bevægelse. Der blev i 2015 

udarbejdet et byrumskatalog, der fastlægger det ønskede kvalitetsniveau for arkitek-

tur, byliv og tekniske løsninger. 

A21-22 
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Bydelen er opdelt i en række storparceller som vist på oversigtskortet, der alle har 

forbindelse til det fælles vejnet i området. 

Planlægnings-

stade og pro-

ces 

Lokalplan 46 for Stationsområdet er det gældende plangrundlag for bydelen. Lokal-

planen afløste to tidligere lokalplaner, lokalplan 16 og 20, og har haft til formål at op-

samle de tanker og visioner, der er kommet til udtryk i Byrumskataloget for Stations-

området og den planlagte byggemodning. Det forventes, at der i august 2021 træffes 

beslutning om at igangsætte udarbejdelse af  et tillæg til lokalplan 46, der skal bl.a. 

skal regulere lejlighedsstørrelser, denne udarbejdes i 2021-22. 

Området er planlagt med lavenergibyggerier, og med forsinkelse eller opsamling af 

regnvand til genbrug. Ligeledes håndteres alt vejvand i området i gaderummet, hvor-

fra det i et samlet system sammen med overskydende regnvand ledes til nedsivning i 

den omkringliggende grønne fletning.  

Udover de allerede opførte bygninger er følgende storparceller under udbygning: 

 

A6 

Opførelse af 58 almene boliger til Egedal Boligselskab. Byggeriet blev afleveret i 

2020. 

 

A7-A9 

Der er/vil blive opført 349 ejer- og udlejningsboliger for 2E bolig, heraf er 111 ind-

flyttet.  

 

A10  

Del af parcellen er iht. byrådets beslutning af 16.12.2020 tilbagekøbt og genudbudt 

med henblik på opførelse af et parkeringshus med i alt ca. 384 pladser til parkering 

knyttet til 2E’s byggerier. Påbegyndes i 2021. 

 

A2/20 

Der er igangsat opførelse af 1.700 m2 butik og service, samt op til 101 almene 

boliger til PAB. Projektet forventes afleveret i 2021. 

 

 

A16-19 Parcellerne er udbudt i 2020 incl. privat byggemodning af de omkringlig-

gende veje, på baggrund af de udbudsvilkår der blev politisk godkendt i december 

2019. Indkomne tilbud blev behandlet politisk juni 2021. 

 

 

A23 

Der er opført første del af et parkeringshus med plads til op til 600 biler. Første 

etape blev ibrugtaget december 2020. 

 

A21-22 Byrådet besluttede 28.10.2020 at der tidligst i første halvår af 2021 skal 

gennemføres en åben invitation og udvælges et team til at indgå en projektudvik-

lingsaftale med tilhørende forkøbsret for byggefelt A21/22 i Egedal By. Opgavebeskri-

velsen for området skal bl.a. indeholde ønske om etablering af yderligere parkerings-

pladser til pendlere, etablering af liberale erhverv samt offentlig og privat service, der 

kan bidrage til en levende og aktiv Egedal By. Byudvikling på området vil forudsætte 

en flytning af de nuværende regnvandsbassiner, hvilket er meget kompliceret, og 

dette skal afklares inden et projekt for udvikling af området igangsættes. Kommunen 

er i dialog med Novafos om mulige løsninger og derfor må en ændret prioritering for-

ventes. 
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Afsætnings-

strategi 

Stationsområdet afsættes som storparceller i overensstemmelse med udbudsstrate-

gien vedtaget den 22.10.2014. Storparcellerne udbydes enkeltvis eller flere samlet 

afhængig af de interessetilkendegivelser, der modtages fra markedet. Der er i alle 

udbud anvendt en form for udbud med projekt, af hensyn til at sikre Byrådet mulighed 

for at godkende det enkelte byggeris udformning. 

Ved udbuddet af A7 – A9, blev det aftalt, at køber ville opnå forkøbsret til parcellerne 

A10 – A13, såfremt alle 5 delparceller blev købt. Denne forkøbsret er gældende p.t. 

A2/20 er ligesom Føtex solgt efter en gennemførelse af en udviklingsaftale, der har 

givet forkøbsret til grundkøbet. 

Overordnet gælder, at Stationsområdet udvikles fra syd mod nord. Udbud besluttes 

på baggrund af opsøgende salg, hvor udviklere og entreprenører forsøges gjort inte-

resseret i at bygge i området. Rækkefølgen af udbud bestemmes delvist af de mod-

tagne konkrete interessetilkendegivelser. 

Der forhandles løbende med mulige købere. Når der foreligger konkrete oplæg til af-

taler, vil disse blive forelagt politisk.  

Ved planlægning af udbud tages der om muligt hensyn til, at de enkelte projekter 

ikke skal kannibalisere hinanden. Her tages bl.a. udgangspunkt i den gennemførte 

potentialevurdering, der har givet et bud på, hvor mange boligenheder, der kan af-

sættes årligt 

Byggemod-

ningsstrategi 

Stationsområdet har indtil nu været forudsat gennemført med kommunal bygge-

modning af vejene og den overordnede infrastruktur frem til matrikelgrænse på 

storparcellerne og med modning inden for storparcellerne forestået af køber. Frem-

adrettet arbejdes med delvis privat byggemodning, med henblik på at sikre over-

holdelse af rammerne i budgetaftalen og investeringsplanen.   

Udførelsen af byggemodningen opdelt i to etaper (syd og nord), som begge er un-

der udførelse.  

 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Egedal By Syd 
 

Anvendelse 
Blandet By,  
bolig, erhverv, 
service, 

kultur mv. 
 
Samlet areal 
Ca. 10,6  ha 
 
Rummelighed 
Ca. 500 boliger 

samt erhverv 
og institutioner 
mv. 
 
Ejerforhold 

Kommunalt ejet 
 

Status 
I planlægnings-
fasen 
Forventet ud-
bygning  
2021-2030 

 
 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Egedal By Syd planlægges som et blandet byområde med mulighed for at etablere 

boliger, kontor- og serviceerhverv samt institutioner. Der forventes en hovedvægt 

på boliger. Bebyggelsesstrukturen er tæt og byggeriet varierer fra 2-6 etager. Be-

byggelsesprocenten for det samlede område er ca. 100 %. Der er i området plads 

til cirka 500 boliger. Derudover planlægges en ny børneinstitution i området. 

Området udgør cirka 10.6 hektar, heraf de 6,2 hektar i området syd for Dam 

Holme, som forventes udbygget først.  

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt plejecenter med 78 boliger i om-

rådet. Byggeriet skal være klar til indflytning i 2023. Der skal være mulighed for 

udvidelse til i alt 100 plejeboliger. 

For at muliggøre plejeboligbebyggelsen og sikre en sammenhæng internt i områ-

det og i forhold til omgivelserne er der udarbejdet en strukturplan.  På baggrund 

af strukturplanen er lokalplan 55 udarbejdet for området syd for Dam Holme. 

Lokalplanen fastsætter de overordnede principper for placering af bebyggelsen, 

herunder anvendelse og bebyggelsesprocent, samt vej-, sti- og parkeringsløsnin-

ger, håndtering af vand og de grønne forbindelser. Planen tager udgangspunkt i 

landskabet og de forskellige bebyggelser er placeret i større sammenhængende 

felter som henholdsvis punkthuse, klyngehuse og mere karréagtige strukturer. 

Den grønne fletning, som binder hele Egedal By sammen, forlænges ind i områ-

det, og skaber sammenhæng og adgang til grønne friarealer for alle bebyggelser.  
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Vejene er placeret med mindst mulig optag af areal og i områdets yderste kant, så 

der sikres grønne friarealer mellem bebyggelsen. Parkering løses i en kombination 

af parkeringshuse og parkering på terræn. Parkeringshuse placeres på de støjbela-

stede arealer langs Frederikssundsvej og S-toget samt op til erhvervsområdet ved 

Knud Bros Alle. For at mindske støjbelastningen forventes der etableret en vold 

langs Frederikssundsvej.  

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Området syd for Dam Holme er omfattet af lokalplan 55, vedtaget januar 2020, 

der tager udgangspunkt med udgangspunkt i den godkendte strukturplan. Lokal-

planen er kun byggeretsgivende for en del af området, og det vil derfor kræve ny 

lokalplan, inden B3, B4, B5 og B6 kan bebygges, herunder også, hvis der skal op-

føres en ny børneinstitution. 

Tidshorisonten for udbygningen af det nordlige område er endnu ikke afklaret. Der 

findes endnu ikke en løsning for håndtering af regnvand for bebyggelsen nord for 

Dam Holme. Idet området er forurenet, må der ikke ske nedsivning i området, og 

regnvandsbassiner eller søer skal etableres med fast membran. I foråret 2021 ud-

lægges ½ meter overskudsjord fra Stationsområdet på arealet, som tilsås med græs 

og striber af blomster og som derefter kan anvendes til rekreative formål indtil vi-

dere. Der skal desuden tages højde for afstandskrav for evt. miljøfølsom anvendelse 

i forhold til erhvervsområdet Maglevad. 

 

   

 

Afsætnings-

strategi 

Byrådet vedtog den 30. april 2019 afsætningsstrategi og omfang af byggemodning 

for Egedal By Syd. I forlængelse heraf vedtog Byrådet den 21. oktober 2020 at 

sælge Parcel B2 til et projekt med et bofællesskab med 67 boliger og tilhørende fæl-

lesfaciliteter, som forventes opført fra 2021. Afsætning af de resterende storparcel-

ler, B3-B6, afventer indtil videre salget af storparceller i Stationsområdet 

Byggemod-

ningsstrategi 

Der er igangsat byggemodning i etape 1 i tilknytning til parcellerne B1 (plejeboli-

gerne) og B2. De grønne arealer, stier og støjafskærmning i etape 1 projekteres og 

anlægges i perioden 2019-2021. Etape 2 byggemodnes af private aktører. Der er 

ikke taget stilling til området nord for Dam Holme. 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Egedal By - Landskabsbyen 
 
Anvendelse 
Bolig  
 
Samlet areal 
Ca. 17 ha 
 

Rummelig-
hed 
Ca. 1000 boli-
ger 
 
Ejerforhold 

Privat ejet 
 
Status 
Forventet ud-

bygning  
2023-2035 
forudsat at 

området 
fremskyndes i 
rækkefølge-
bestemmel-
serne. 

 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Landskabsbyen er beliggende nord for Stationsområdet i Egedal By. 

Bydelen omfatter 17,2 hektar, der i rammelokalplan 20 er udlagt til boligformål, 

tæt-lav og etageboligbyggeri med mulighed for enkelte institutioner. På den vestlige 

side af Dam Holme kan der endvidere etableres erhverv (kontor og serviceerhverv). 

Bebyggelsesprocenten i området er fastlagt til 80%. Bydelen forventes på den bag-

grund at rumme ca. 1.000 boliger og et par institutioner m.v. 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Rammelokalplan 20 for Egedal By er vedtaget af Byrådet den 29. februar 2012. Der 

skal udarbejdes en ny lokalplan, før byggeri kan igangsættes i området. 

I Kommuneplan 2017 er området i rækkefølgebestemmelserne udlagt til tredje prio-

ritet, dog tidligst 2025. 

Der er 2 forskellige ejere af hhv. den sydlige og den nordlige del. Der har været ført 

forhandlinger med ejeren af den jord, som den sydlige del af Landskabsbyen er be-

liggende på.  

Der blev i december 2018 modtaget en opfordring fra grundejer om at indgå en ud-

bygningsaftale for bl.a. forlængelsen af Dam Holme fra Stationsområdet mod Ring 

Nord, mod at få fremskyndet udarbejdelsen af en lokalplan for området. Inden lo-

kalplan kan udarbejdes, vil der være behov for at få udarbejdet en masterplan for 

den samlede Landskabsby. Udbygningsaftalen forhandles pt. med grundejer, hvor-

efter Byrådet vil få forelagt sagen til drøftelse.  
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Afsætnings-

strategi 

Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i oktober 2018 en indstilling om, at udvik-

lingen af Landskabsbyen skal gennemføres i privat regi. Det betyder, at afsætnin-

gen vil blive styret af den private grundejer.  

Byggemod-

ningsstrategi 
Området udlægges til privat byggemodning. 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området skal principperne for bygge-

modningen fastlægges, herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter m.v. Byrå-

det skal endvidere forholde sig til, på hvilken måde de kan og vil styre kvaliteten i 

byggeriet i bydelen. 

Der skal i udbygningsaftalen fastlægges rammer for teknisk kvalitet og indhold af in-

frastrukturen, som skal etableres af bygherren. 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Egedal By - Den Grønne Fletning 
 
Anvendelse 
Rekreativt 
område 
 
Samlet areal 
Ca. 27 ha 

 
Rummelig-
hed 
Kun mindre 
bygninger og 
anlæg til re-

kreative for-
mål. 
 
Ejerforhold 

Ca. 17 ha pri-
vatejet og  
ca. 10 ha 

kommunalt 
ejet 
 
Status 
Er i gang. Ud-
bygges etape-
vist  

 
 

 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Den grønne fletning danner den overordnede grønne struktur i Egedal By og er såle-

des med til at binde det samlede byområde sammen, samtidig med at den adskiller 

de enkelte bydele. Den grønne fletning skal være nærrekreativt område for bebyg-

gelserne, der støder op til den, men skal også kunne benyttes til rekreative aktivite-

ter og fungere som et grønt åndehul, for borgere udenfor området.  

Området bindes sammen af stisystemer, som giver mulighed for bevægelse og re-

kreation gennem for eksempel bakkelandskaber, dannet af overskudsjord fra byg-

gerierne i området, sølandskaber, hvor regnvand fra området udnyttes rekreativt, 

små skovklynger, nyttehaver og sportsbaner, og indhegnede arealer til f.eks. græs-

ninglaug, hundeskov og lignende. 

Det er tanken, at der både skal være livlige aktivitetsområder og mere fredelige 

steder, hvor det især er naturoplevelsen, der er i højsædet. Undervejs i området 

kan der skabes lokale aktivitetsområder, hvor landskabet eller områdets struktur 

lægger op til det, f.eks. i form af shelters, picnic-områder, grill-plads/udekøkken, 

udsigtspunkter, fiskebro, amfiteater, motionsredskaber, legeredskaber og kunstne-

risk udsmykning, der kan bidrage til at skabe sammenhæng og identitet i området. 
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Der samarbejdes med Novafos om at finde en samlet løsning for håndtering af regn-

vandet fra hele Egedal By, på en måde som både løser de tekniske og miljømæssige 

udfordringer og bidrager med rekreative og landskabelige kvaliteter.  

Der ses på mulige placeringer af bassiner både i den grønne fletning og i de 

tilstødende arealer udenfor selve byudviklingsområdet eller en kombination heraf. 

Dette skal også ses i sammenhæng med projektet for klimasikring af Stenløse By og 

et evt. fremtidigt Bassin Nord, som er muliggjort i lokalplan 61, vedtaget af Byrådet 

27. januar 2021. 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Den grønne fletning er omfattet af ramme- og lokalplan 20. Mindre af området dele 

er efterfølgende indarbejdet i lokalplan 46 og lokalplan 55.  

Udførelse af etape 1 er gangsat omkring stationsområdet, kommende faser er under 

planlægning 

Der skal laves en samlet overordnet plan for områdets udformning og indretning, 

der sikrer et sammenhængende stiforløb og fastlægger de overordnede rammer for 

de enkelte dele af områdets særlige karakter og udpeger forslag til placering og ind-

hold af aktivitetspunkter, samt en plan for områdets etapevise etablering. Overord-

net set forventes Den grønne fletning etableret i følgende rækkefølge, i sammen-

hæng med realiseringen af følgende etaper, som vist på kortet: 1. Stationsområdet, 

2. Egedal By Syd, 3. Landskabsbyen Syd og 4. Landskabsbyen Nord. 

I den overordnede plan bør indgå en oversigt over det eksisterende dyre- og plante-

liv, samt forslag til hvordan dette kan styrkes gennem anlæg og anvendelse af om-

rådet. Eksempelvis grønne korridorer, billebanker, variation i vanddybder, græsning 

og hegning.  

Der bør også udarbejdes en plejeplan, som sikrer, at der afsættes driftsmidler. 

Afsætnings-

strategi 

Den nordlige del af fletningen er i dag privat ejet, men der forhandles om erhver-

velse af jorden. I forbindelse med salg af parceller og forhandlinger med private 

grundejere, kan der indgå krav eller åbnes mulighed for, at bidrage til etablering af 

elemeter i den grønne fletning. 

Byggemod-

ningsstrategi 

Det er tanken at området skal etableres, ejes og vedligeholdes af kommunen, som et 

stort offentligt grønt område, der er sammenligneligt med fx Fælleden i Stenløse 

Syd.  

 

Tidsplan for 

projektet 

 

Området skal etableres etapevis i 4 etaper, der som hovedregel kobler sig til udbyg-

ning af Stationsområdet, Egedal By Syd, Landskabsbyen Syd og Landskabsbyen 

Nord. Delelementer, såsom stiforbindelser, beplantninger eller udvalgte aktiviteter, 

kan etableres tidligere end resten af etapen, med henblik på at tidligt at skabe liv og 

aktivitet i området ved strategisk byggemodning. 
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Stenløse Syd 
 

Anvendelse 

Blandede boligty-

per 

 

Samlet areal 

14 ha 

 

Rummelighed 

Ca. 650 boliger 

heraf plads til 

225 nye boliger 

 

Ejerforhold 

Kommunalt ejet  

dog er etape 5 

privat ejet 

 

Status 

Etape 1-4 for-

ventes færdig-

udbygget inden 

2023. 

Etape 5 er pt. 

ikke igangsat 

 
 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Stenløse Syd er Egedal kommunes store sammenhængende byområde for lavener-

giboliger. Området vil fuldt udbygget rumme omkring 650 boliger varierende fra 

klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse til etageboliger. Der er stadig plads til cirka 225 

boliger i området. Udover de nedenfor nævnte byudviklingsprojekter er der også 

byggeri på vej for 28 små fleksible almene boliger ved Grævlingeleddet og 15 privat 

opførte etageboliger ved Hareleddet 46. 

Bebyggelsen ligger omkring en stor fælled, og dermed bliver den omkringliggende 

natur en del af byen og de rekreative muligheder forøget for hele lokalområdet. 

Fælleden er etableret som en åben eng, der kan anvendes til gå og løbe tur, fod-

bold, drageflyvning og diverse friluftsaktiviteter. 

Hele bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse og er et af landets største sam-

lede lavenergiboligområder. Stenløse Syd er den første bydel i Egedal, hvor der er 

krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på de enkelte ejendomme og hvor tag-

vand fra boligerne opsamles og genanvendes til toiletskyl. Desuden er det ikke til-

ladt at bruge de sundhedsskadelige materialer PVC og trykimprægneret træ i byg-

geriet. 

Storparcel 96  

Byrådet besluttede den 26.september 2018 at sælge ejendommen til FB Gruppen 

A/S, som nu er i gang med at opføre 50 boliger i 1-2 etager på baggrund af Lokal-

plan 45. Alle boliger forventes at være indflyttet inden udgangen af 2021. 
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Storparcel 90 

Storparcel 90 er en ejendom, hvorpå der kan etableres 8 parcelhusgrunde. Ejen-

dommen er 25. marts 2020 solgt som en storparcel, således at køber selv bygge-

modner, udstykker og sælger.  

Barnekæret 1 

Ejendommen matr. Nr.23s, Stenløse By Stenløse er en tidligere landbrugsejendom, 

der nu ligger midt inde i boligområdet Stenløse Syd, som en storparcel til boligfor-

mål. Ejendommen har et matrikulært areal på 0,4 ha.  

Byrådet har 25. november 2020 godkendt udbudsvilkår for ejendommen. Ejendom-

men forventes udbudt i 2. halvdel af 2021. Der skal efter afholdt udbud laves en ny 

lokalplan for ejendommen, som forventes at være endeligt vedtaget i 2023. 

Etape 5 

Etape 5 er den sidste del af Stenløse Syd, som skal forbinde områdets østlige del 

med det omgivende byområde i Stenløse. Området er ikke lokalplanlagt. I Kommu-

neplan 2017 er området udlagt som rammeområde B4-2 med mulighed for blan-

dede boligområder med flere forskellige blandede boligtyper. Området udgør cirka 

11 ha. 

Området er privat ejet og udviklingen af området skal derfor ske i privat regi. Der 

har været forskellig dialog igennem de senere år, herunder et ønske om ændret af-

grænsning af rammeområdet, som er indarbejdet i forslag til kommuneplan 2021. 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Barnekæret 1: Der skal efter afholdt udbud laves en ny lokalplan for ejendommen, 

som forventes at være endeligt vedtaget i 2023. 

Etape 5: Hvis området skal udbygges, skal der laves en ny lokalplan. Lokalplanen er 

p.t. ikke på prioriteringslisten, men dette kan tages op, hvis ejeren henvender sig 

med konkrete ønsker herom. 

 

Afsætnings-

strategi 

Når de igangværende udbud er afsluttede, vil der ikke være yderligere kommunal 

jord til salg i området. 

Byggemod-

ningsstrategi 
Den overordnede byggemodning i området til og med etape 4A er gennemført som 

kommunal byggemodning. Modning inden for storparcellerne skal forestås af køber, 

jævnfør de vedtagne udbudsvilkår for de enkelte storparceller. 

Etape 5 udlægges til privat byggemodning. I forbindelse med udarbejdelse af en 

fremtidig lokalplan for området skal principperne for byggemodningen fastlægges, 

herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter m.v. Byrådet skal endvidere forholde 

sig til, på hvilken måde de kan og vil styre kvaliteten i byggeriet i bydelen. 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Værebro Erhvervsområde 
 

Anvendelse 
Erhverv 
 
Samlet areal 

Ca. 9.6 ha 
 
 
Rummelighed 
Ca. 36.000 m2 
erhvervs-byg-
geri 

 
Ejerforhold 
Kommunalt ejet 
 
Status 

I gang  

 

Forventet ud-

bygning  

2020-2024 

 

 
 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Værebro Erhvervsområde er placeret attraktivt ved Hovedvej 6 og Frederiks-

sundsvej i aksen mellem Roskilde og Hillerød. 

Der blev i 2013 vedtaget en lokalplan, der gav mulighed for at udvide området med 

i alt ca. 96.000 m2, hvoraf cirka 1/3 er udlagt til grønt område. De nye arealer kan 

anvendes til lettere industri, lager- og værksteds-virksomhed. Grunde skal mini-

mum være på 3.000 m2. Området indeholder en del vanskeligt bebyggelige arealer, 

p.g.a. arealer med stærkt skrånende terræn og højspændingsledninger. Lokalplanen 

udlægger derfor store dele af lokalplanområdet som et grønt fællesareal til anlæg 

for nedsivning af tagvand fra bebyggelsen.  

Etape Nord 

Består af de 8 nordligste grunde (10-17), der vejforsynes fra nord via den eksiste-

rende Svalehøjvej med vendemulighed for last- og sættevogne. 

Etape nord omfatter tillige det grønne område med etablering af to regnvandsanlæg 

til nedsivning af tagvand fra bebyggelserne i området.  

Etape Syd 

Består af de tre sydligst beliggende grunde (7 – 9) samt vejanlægget fra Fro-

debjergvej til Svalehøjvejs forlængelse. 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Lokalplan 24 for udvidelse af Værebro Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet 

den 18. december 2013. Byggemodning er udført og grundene er sat til salg og 

markedsført. 



 

 

26 

 

Afsætnings-

strategi 

Udbudt til fast pris primo 2019 på baggrund af en mæglervurdering af markedspris. 

Ejendommene blev genudbudt i efteråret 2020. Der er fortsat aktive drøftelser med 

interesserede købere.  

Byggemod-

ningsstrategi 
Området er udlagt til kommunal byggemodning, der er gennemført i 2018-20. 

De 3 sydlige grunde mod Frodebjergvej bliver ikke salgsklare før der opnås en ny be-

villing til dette. En beregning af projektets samlede økonom indikerer, at gennemfør-

sel af den sydlige etape må forventes at være forbundet med et direkte underskud.  

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Dyvelåsen 
 

Anvendelse 
Boliger 
Parcelhuse 
 

Samlet areal 
Ca. 10 ha 
 
 
Rummelighed 
59 parcelhuse 
 

 
Ejerforhold 
Kommunalt ejet 
 
Sælges som in-

dividuelle par-
celhusegrunde 

 
Status 
Under opførelse  
 
Forventet ud-
bygning  

2018-2021 
 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Dyvelåsen har været udlagt til boligområde siden Smørum Kommuneplan 2001. 

Området er i 2016 lokalplanlagt som en grøn parcelhusudstykning i den vestlige del 

af Smørumnedre. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 59 store og eksklu-

sive parcelhusgrunde med en attraktiv beliggenhed i udkanten af byen og med ud-

sigt over landskabet. 

Randarealerne mod landskabet etableres som grønne, rekreative arealer med gode 

stiforbindelser, der kan indgå i et sammenhængende og let tilgængeligt net af re-

kreative områder langs hele den vestlige afgrænsning af Smørumnedre. I det syd-

vestlige område etableres et areal der kan anvendes til boldbane. 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Lokalplanlagt i 2016 (Lokalplan 36) 

Afsætnings-

strategi 

Alle grunde er solgt. 

Byggemod-

ningsstrategi 
De sidste byggemodningsarbejder udføres i 2021. 

 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Smørum Vest 
 

Anvendelse 
Boliger Tæt/lav  
 
Samlet areal 
Ca. 18 ha 
 

Rummelighed 
Ca. 200 boliger 
+ en børnein-
stitution 
 
Ejerforhold 
Privat og kom-

munalt ejet 
 
Status 

Under opførelse  
Forventet ud-
bygning  
2019-2027 

 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Smørum Vest er et nyt område, der etableres imellem Smørumnedres nuværende 

afgrænsning og Tværvej. Området kan samlet rumme cirka 200 tæt-lave boliger og 

en børneinstitution, der er grupperet omkring et stort naturområde, der forbinder 

området til den øvrige grønne struktur i Smørumnedre. Hovedparten af de områder, 

der kan bygges på er privat ejet.  Området er opdelt i en række underområder jf. 

lokalplanforslag 53, kortbilag 3 med hver sin anvendelse: 

Område A1 er planlagt til tæt/lav boligbebyggelse med 155 boliger, som opføres af 

Lind & Risør. Byggeriet er i fuld gang, med forventet indflytning af hovedparten af 

boligerne i 2021 og 2022. 

Område A4 ejes af privat grundejer og er under udbygning til boligformål med 24 

boliger. 

Område C er ejet af Egedal Kommune og her blev en nyopført dagsinstitution ibrug-

taget i 2020. 

Det centrale rekreative område er ejet dels af Egedal Kommune, dels af privat 

grundejer. Området er udlagt til rekreativt, grønt areal. Store dele af området er 

omfattet af §3 -naturbeskyttelse (sø, mose og eng). Der er paddeforekomster, hvil-

ket der er taget hensyn til ved anlæg af stamvej gennem området 
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Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Lokalplan 53 for Smørum Vest blev endeligt vedtaget på Byrådets møde i december 

måned 2018.  

Samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev der godkendt en 

udbygningsaftale.  

Afsætnings-

strategi 

Der er 2 kommunalt ejede delområder, der evt. skal afsættes: A2, Boligområde Syd 

og A3, Boligområde Nord. Status på A2 er dog pt. uafklaret. 

Der vil blive fremlagt udbudsvilkår politisk forud for udbuddet af arealerne. Der er 

ikke afsat midler i budgettet til intern byggemodning i området, og det vil påvirke 

hvilke strategier for afsætning og byggemodning, der lægges op til. 

A2 Boligområde Syd 

Området er planlagt som en storparcel til tæt/lav boligbebyggelse. Salg af grunden 

forudsætter flytning af regnvandsbassin. Det er tvivlsomt om projektet kan realise-

res 

A3 Boligområde Nord 

Området forventes solgt som storparcel til tæt/lav boligbebyggelse. Byggemodnin-

gen er planlagt afsluttet uden at der er ført stik ind på grunden. Det skal overvejes, 

om grunden skal forsøges afsat til boligfællesskab eller tilsvarende. 

Forinden salg vil det være fornuftigt at genundersøge udbredelsen af §3 området, da 

det kan betyde justeringer af salgsarealet. 

Byggemod-

ningsstrategi 
Stamvej i området er udført i henhold til udbygningsaftale med Lind & Risør.  

Der vil ikke blive etableret stik på boligparcellerne A2 og A3 for ikke at udløse tilslut-

ningsafgifter. 

Egedal Kommune skal selv forestå tilslutning af stikveje til delparceller. Disse kan 

udføres af privat entreprenør og fastlægges i udbudsvilkår for grundene. 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Området omkring Kildedal Station 
 

Oversigts-
kort 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Området omkring Kildedal Station har med mere end 200 hektar byudviklingsarea-

ler et stort potentiale for byudvikling. Området har en god trafikal tilgængelighed 

med såvel motorvejsadgang som S-bane. Stationen ligger i dag fortsat omgivet af 

bar mark, men interessen for byudvikling i området er voksende. Når den sidste del 

af Frederikssunds-motorvejen samt en sydlig Ring 5-forbindelse færdiggøres vil pla-

ceringen i det regionale arbejdskraftopland blive endnu bedre. Både lufthavnen og 

City kan nås på mellem ½ og 1 time.   

Området rummer både arealer i Ballerup og Egedal Kommune og har også tæt for-

bindelse til Flyvestation Værløse i Furesø Kommune. I Egedal ligger områderne Kil-

dedal Syd og Kong Svends Park i umiddelbar nærhed til stationen. Længere mod 

nord ligger området Kildedal Nord, som hidtil har været udlagt til ferie og leisure-

område, men hvor der nu er overvejelser om at ændre arealets anvendelse til andre 

formål. 

Mod syd findes områderne Dyvelåsen og Smørum Vest, som er selvstændigt be-

skrevet i byudviklingsprogrammet. 

For at promovere Kildedal-området underskrev borgmestrene i Egedal og Ballerup 

kommuner i august 2018 et ”letter of intent”, hvor de giver håndslag på et kom-

mende samarbejde om udviklingen af området.  

De to kommuner har i fællesskab fået udarbejdet en strukturanalyse for områderne 

nærmest Kildedal Station. Strukturanalysen angiver nogle principper for hvordan 
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området omkring Kildedal station kan udvikles til et sammenhængende og velfunge-

rende byområde med stationen som omdrejningspunkt og med særligt fokus på er-

hverv. Planen har desuden fokus på regnvandshåndteringen, som kan blive en sty-

rende faktor for udviklingen af området.  Byrådet godkendte i september 2019 

strukturanalysen, som grundlag for det videre arbejde med udviklingen af området. 

  

Området søges udviklet i samarbejde med en eller flere private investorer. Ballerup 

Kommune har besluttet at indgå i udviklingsselskab, som skal realisere deres area-

ler, og har i 2021 sendt et forslag til helhedsplan i høring. Egedal Kommune forven-

ter at udbyde et udviklingssamarbejde om arealet ved Kong Svends Høj med til-

knyttet køberet. 
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Kildedal Syd og Kong Svends Park 
 

 
Anvendelse 

Blandet by og 

erhvervs- om-

råde 

 

Samlet areal 

19 ha 

 

Rummelig-

hed 

Ca. 500 boli-

ger og 44.000 

m2 erhvervs-

byggeri 

 

Ejerforhold 

Kommunalt og 

privat ejet 

 

Status 

Hhv. i udbud 

og under 

planlægning 
 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Området består af 2 delområder: 

Kong Svends Park er en grøn erhvervspark med plads til domicil-byggerier og insti-

tutioner. Placeringen lige op ad Kildedal S-togstation med direkte adgang til motor-

vejsnettet via Tværvej, gør Kong Svends Park til et ideelt hjemsted for virksomhe-

der med mange medarbejdere, der ønsker at arbejde i smukke naturomgivelser. 

Området er af samme grund udlagt til præsentable virksomheder og institutioner i 

lokalplan 0502803. Kong Svends Park er på ca. 40 hektar, hvoraf der fortsat er ca. 

7 hektar til salg. Området er lokalplanlagt og kan dermed bebygges umiddelbart. 

Mindstestørrelsen på en grund er ifølge lokalplanen 10.000 m2. Såfremt behovet er 

mindre, skal der søges dispensation. 

Kildedal Syd er et endnu ikke lokalplanlagt område på cirka 10 hektar, der skal an-

vendes til boligformål og blandede byformål. Hovedparten af området ejes af Egedal 

Kommune, mens mindre dele af området er privat ejet. Området er stærkt kuperet, 

og i udviklingen af området skal der derfor særligt være fokus på bebyggelsens ind-

pasning i landskabet, udsigtsforhold og solorientering samtidigt med, at bebyggel-

sens opholdsarealer skal skærmes mod vestenvind og støj fra jernbanen og Tvær-

vej. Bydelen skal have god sammenhæng med den eksisterende by, og der skal 

etableres en vejforbindelse til stationen igennem området. På grund af terrænfor-

holdene er der behov for ekstra fokus på udformning af vejbetjening, affaldsforsy-

ning mv. i planlægningen. 
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Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Kong Svends Park er lokalplanlagt.  

Kildedal Syd skal lokalplanlægges som opfølgning på helhedsplanen for området 

omkring Kildedal station og udbuddet af en udviklingsaftale for området nærmest 

stationen.  

Tidshorisont for udbud af udviklingsaftale er pt. ikke afklaret. Afhænger blandt 

andet af afklaring af de overordnede trafikale forhold og af samarbejdet med 

Ballerup Kommune. Dialog med private opionshavere skal igangsættes sideløbende 

med disse afklaringer. 

I strukturanalysen er der lagt op til en mindre udvidelse af rammeområdet op imod 

Tværvej og stationen. Dette er indarbejdet i forslag til kommuneplan 2021. 

 

Afsætnings-

strategi 

Kong Svends Park Udbydes som parceller eller storparceller, der kan udstykkes og 

videresælges alt efter hvad der er interesse for i markedet. Der er solgt 2 grunde, og 

er fortsat 7 hektar tilbage. Når der foreligger konkrete købstilbud, skal disse forelæg-

ges politisk. 

Kildedal Syd forventes udviklet og solgt samlet i samarbejde med en eller flere pri-

vate investorer i form af et udbud af et udviklingssamarbejde om arealet ved Kong 

Svends Høj med tilknyttet køberet. Der skal udarbejdes en afsætningsstrategi for 

området, som skal forelægges politisk. 

Byggemod-

ningsstrategi 
Kong Svends Park er byggemodnet. Byggemodning indenfor kommende parcel-

ler/storparceller forestås af køber. 

Der overvejes om Kildedal Bakke skal udlægges til privat byggemodning i forbindelse 

med udbuddet af en udviklingsaftale for området. Der er pt. afsat nogle midler til 

kommunale byggemodningsudgifter for Kildedal Bakke, da der også forventes kom-

munale udgifter til en del af infrastrukturen.  I forbindelse med udarbejdelse af en 

fremtidig lokalplan for området skal principperne for byggemodningen fastlægges, 

herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter m.v. Byrådet skal endvidere forholde 

sig til, på hvilken måde de kan og vil styre kvaliteten i byggeriet i bydelen. 

Tidsplan for 

projektet 

Se bilag 2 
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Kildedal Nord  
 

Anvendelse 
Skal afklares i 
igangværende 
proces 

 
Samlet areal 
Ca. 89 ha 
 
Rummelighed 
Skal fastlægges 
i ny masterplan 

 
Ejerforhold 
56 ha privat 
ejet 
33 ha kommu-

nalt ejet 
 

Status 
Arbejdet med 
en ny master-
plan forventes 
igangsat 2020, 
med henblik på  

en efterføl-
gende planlæg-
ning 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Kildedal byudviklingsområde er et 89 hektar stort byudviklingsområde i Egedal 

Kommune. Området ligger godt og vel en kilometer fra S-togsstationen i et smukt 

kuperet landskab.  

Egedal Kommune ejer cirka 33 hektar i den sydligste og mest stationsnære del af 

området, men de øvrige arealer er ejet af 4 forskellige ejere. Egedals arealer samt 

gården på matr. nr. 2a, Knardrup By er i byzone, mens de øvrige arealer er fast-

holdt i landzone indtil der vedtages en mere detaljeret lokalplan. 

Området er naturskønt med et meget kuperet terræn. En slugt af lavtliggende area-

ler, med vandhuller og lavbundsbevoksninger, breder sig fra Knardrupvej langs med 

områdets sydgrænse og videre mod nord ind i området. På begge sider af de lave 

arealer stiger terrænet fra kote 6 på de laveste steder og op til kote 21 på de høje-

ste steder. Samtidig er der et stort potentiale i synergien med fritidslandskabet på 

den gamle Værløse flyvestation og den begyndende erhvervsudvikling omkring Kil-

dedal Station, hvor området også skal ses i sammenhæng med den helhedsplan for 

området, som er under udarbejdelse 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Området er i kommuneplan 2017 udlagt til ferie- og oplevelsesområde med fritids-

boliger, sportsfaciliteter, rekreative formål og mulighed for hotel- og konferencefaci-

liteter samt butikker og restauranter. Kommuneplanens rækkefølge-bestemmelser 

er revideret i Forslag til Kommuneplan  2021, således at området kan udbygges i 1. 

og 2. del af planperioden. 



 

 

35 

 

Der har været arbejdet med ideen om et feriecenter i området siden 2007 og blev i 

2010 udarbejdet en rammelokalplan (Lokalplan 14) og en VVM redegørelse, men 

det lykkedes aldrig at få projektet realiseret. Der har siden været dialog med andre 

projektudviklere, uden at det har ført til en realisering af projektet. 

Byrådet har den 22. juni 2021 besluttet at igangsætte en visionskonkurrence, der 

skal indgå i det videre arbejde med at fastlægge de overordnede rammer for udbud 

af den kommunalt ejede del af området og planlægningen af området, med helheds-

plan og lokalplaner, som forventes udarbejdet i samarbejde med kommende udvik-

lere af området. 

 

 

Afsætnings-

strategi 

Ikke afklaret p.t. 

 

Byggemod-

ningsstrategi 
Ikke afklaret p.t. 

 

Tidsplan for 

projektet 
Ikke afklaret p.t. 
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Omdannelse af Søagerskolen 
 

Anvendelse 
Blandet By 
 
Samlet areal 

Ca. 3,2 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 120 tæt/lav 
boliger eller  
30 parcelhus-
grunde. 

 
Ejerforhold 
Kommunalt ejet 
 
Status 

Ikke i gang.  
 

 
 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Det tidligere Søagerskole-område indgår efter skolens lukning som nyt byudviklings-

område, der skal omdannes til nye formål. Søagerskolegrunden ligger på kanten af 

Smørumnedre, med udsyn over det åbne land mod syd. Grunden er omgivet af bolig-

områder og med nærhed til både naturen og bymidtens butikker, kultur og sportstil-

bud.  

 

I en omdannelse af området, skal der blandt andet arbejdes med en god sammen-

hæng til omgivelserne, fællesskab og grønne mødesteder. Der ønskes en bebyggelse 

der kan supplere det eksisterende boligudbud i Smørumnedre med nye og varierede 

boligformer til alle faser af livet. 

Planlægnings-

stade og pro-

ces 

Byrådet godkendte  den 27. januar 2021 en udviklingsplan for området, og der er ef-

terfølgende  den 28. april 2021 godkendt et lokalplanforslag 64, som er sendt i of-

fentlig høring. Lokalplan forventes godkendt ultimo 2021. 

Afsætnings-

strategi 

Forventes solgt som storparcel til blandede byformål, herunder boliger. Ejendommen 

afhændes efter udbudsreglernes mulighed for tildeling af en forkøbsret, ved benyt-

telse af en udviklingsaftale, hvor udvikleren skal bistå i udarbejdelsen af et udvik-

lingsprojekt, samt udarbejdelse af den lokalplan, som skal muliggøre projektets ef-

terfølgende gennemførelse. Lokalplan forventes godkendt ultimo 2021, hvorefter 

ejendommen udbydes og sælges medio 2022.   

Byggemod-

ningsstrategi 
Området forventes udlagt til privat byggemodning. I forbindelse med udarbejdelse af 

en fremtidig lokalplan for området skal principperne for byggemodningen fastlæg-

ges, herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter m.v. Byrådet skal endvidere 

forholde sig til, på hvilken måde de kan og vil styre kvaliteten i byggeriet i bydelen 

Tidsplan for 

projektet 
Se ovenfor 
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Omdannelse af Toftehøjskolen 
 

Anvendelse 
Blandet By 
 
Samlet areal 

Ca. 4,5 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 250 tæt/lav 
eller etageboli-
ger  
 

Ejerforhold 
Kommunalt ejet 
(forudsat tilba-
gekøb fra 
SOLT-depot) 

 
Status 

Ikke i gang.  
 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Det tidligere Toftehøjskole-område indgår efter skolens lukning som nyt byudvik-

lingsområde, der skal omdannes til nye formål. Området ligger centralt i Ølstykke 

Stationsby, og områdets omdannelse og fortætning skal bidrage til at skabe en le-

vende og aktiv bymidte med fælleskab og boliger til alle livets faser.  

Planlægnings-

stade og pro-

ces 

Byrådet godkendte den 24. marts 2021 en udviklingsplan, og der er efterfølgende 

den 26. maj 2021 godkendt et lokalplanforslag, som er sendt i offentlig høring. Lo-

kalplan forventes godkendt ultimo 2021. 

 

Afsætnings-

strategi 

Forventes solgt som storparcel til blandede byformål, herunder boliger. Ejendommen 

afhændes efter udbudsreglernes mulighed for tildeling af en forkøbsret, ved benyt-

telse af en udviklingsaftale, hvor udvikleren skal bistå i udarbejdelsen af et udvik-

lingsprojekt, samt udarbejdelse af den lokalplan, som skal muliggøre projektets ef-

terfølgende gennemførelse. Lokalplan forventes godkendt ultimo 2021, parallelt ud-

bydes ejendommen, betinget af lokalplanens godkendelse til forventet overdragelse 

sidste halvdel af 2022.   

Byggemod-

ningsstrategi 
Området forventes udlagt til privat byggemodning. I forbindelse med udarbejdelse af 

en fremtidig lokalplan for området skal principperne for byggemodningen fastlæg-

ges, herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter m.v. Byrådet skal endvidere 

forholde sig til, på hvilken måde de kan og vil styre kvaliteten i byggeriet i bydelen 

Tidsplan for 

projektet 
Se ovenfor 

 



 

 

38 

 

FREMTIDIGE PROJEKTER 

 

Veksø Nord 
 

Anvendelse 
Erhverv, 
Administration,  
håndværk, la-

ger, lettere in-
dustri, mv. 
 
Samlet areal 
Ca. 3 ha 
 
Rummelighed 

Ca. 15.000 m2 

erhverv 
 
Ejerforhold 
Privat ejet 
 

Status 
Ikke i gang 
 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Området udgør ca. 3 hektar, og har en meget synlig beliggenhed op til Frederiks-

sundsvej, Området er i kommuneplan 2017 udlagt til  erhverv, med mulighed for ad-

ministration,  håndværk, lager, lettere industri, mv. 

Planlægnings-

stade og pro-

ces 

Området er ikke lokalplanlagt, og pt. er der ikke aktuelle planer ift. realisering af 

området. 

 

Afsætnings-

strategi 

Ikke afklaret p.t 

Byggemod-

ningsstrategi 
Forventes at ske som privat byggemodning af erhvervsgrunde 

Tidsplan for 

projektet 
Ikke afklaret p.t. 
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Veksø Syd 
 

Anvendelse 
Boliger, 

 blandede bo-
ligtyper 
 
Samlet areal 
Ca. 13 ha 
 
Rummelighed 

Ca. 200 boliger 
 
Ejerforhold 
12 ha Kommu-
nalt ejet  
1,2 ha privat 

ejet 

 
Status 
Ikke i gang.  
 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Veksø Syd er et byudviklingsområde på 13 hektar. Området ligger syd for banen og 

vurderes at have plads til ca. 200 nye boliger i form af blandede boligtyper. Bortset 

fra en lille privatejet del, er området ejet af Egedal Kommune. Området er meget 

kuperet, og ligger desuden meget synligt fra Veksø by, hvilket der skal tages højde 

for i planlægningsprocessen 

Planlægnings-

stade og pro-

ces 

Området er ikke lokalplanlagt. Området forventes påbegyndt i midten af 

planperioden, og tidligst fra 2021. 

 

Afsætnings-

strategi 

Forventes solgt som storparcel til blandet boligbebyggelse. 

Byggemod-

ningsstrategi 
Området forventes udlagt til privat byggemodning. I forbindelse med udarbejdelse af 

en fremtidig lokalplan for området skal principperne for byggemodningen fastlæg-

ges, herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter m.v. Byrådet skal endvidere 

forholde sig til, på hvilken måde de kan og vil styre kvaliteten i byggeriet i bydelen 

Tidsplan for 

projektet 
Ikke afklaret p.t. 
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Nordbyen 
 

Anvendelse 
Boliger,  
Blandede bolig-
typer 

 
Samlet areal 
Ca. 83 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 600 boliger 
 

Ejerforhold 
74 ha privat 
ejet 
9 ha kommu-
nalt ejet 

 
Status 

Ikke i gang 
 
Udbygges tid-
ligst 2025 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Nord for Ølstykke Stationsby er et større område, Nordbyen, udlagt til boligbyggeri, 

hvor der på sigt kan bygges omkring 600 nye boliger i form af blandede boligtyper i 

max 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 35. 

 Området ligger forholdsvis tæt på Ølstykke Station og med Maglehøjskolen og en 

børneinstitution centralt beliggende i forhold til det nye område. Området udgør 

cirka 83 hektar, hvoraf Egedal Kommune ejer cirka 9 hektar. Der skal laves en sam-

let helhedsplanlægning for områdets udbygning i samarbejde mellem ejerne af area-

lerne.  

Planlægnings-

stade og pro-

ces 

Der er ikke taget stilling til planproces eller tidshorisont for områdets udvikling. 

Området skal ifølge kommuneplanens rækkefølgebestemmelser tidligst udbygges i 

2025, som 3. prioritet. 

Afsætnings-

strategi 

Ikke afklaret p.t. 

 

Byggemod-

ningsstrategi 
Ikke afklaret pt. 

 

Tidsplan for 

projektet 
Ikke afklaret p.t. 
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Egedal By - Håndværkerbyen 
 

Anvendelse 
Erhverv, 
Lager,  
håndværk og  

værksteder. 
 
Samlet areal 
Ca. 4 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 40.000 m2 

erhvervs-byg-
geri 
 
 
Ejerforhold 

Privat  ejet 
 

Status 
Ikke i gang 
 
Udbygges tid-
ligst 2025 
 

 

 

 

Områdets an-

vendelse 

Området er i kommuneplanen udlagt til lager- håndværks- og værkstedsvirksom-

hed, som skal placeres i mindre klynger i max 2 etager omkring fælles 

gårdrum/gårdsplads til parkering, ophold, oplag, arbejdsareal og fælles faciliteter. 

Området udgør et areal på cirka 4 hektar og den maksimale bebyggelsesprocent er 

fastlagt til max. 80. Ifølge kommuneplanen forventes der at blive plads til cirka 

40.000 m2 byggeri i området. Området forventes vejbetjent via Ring Nord. 

Planlæg-

ningsstade og 

proces 

Området skal ifølge kommuneplanens rækkefølgebestemmelser tidligst udbygges i 

2025, som 3. prioritet. 

Afsætnings-

strategi 

Ikke afklaret p.t. 

 

Byggemod-

ningsstrategi 

 

Ikke afklaret p.t. 

 

Tidsplan for 

projektet 

Ikke afklaret p.t. 
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Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

Tlf: 7259 6000 

egedalkommune.dk  

 



Samlet overordnet tidsplan - byudvikling

Dags dato: 01-07-2021 = plan

= modning

Samlet overordnet tidsplan - byudvikling = byggeri

indsæt værdi

Hovedaktivitet Underaktivitet Startdato Slutdato jan feb mar april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sept okt nov dec

Egedal By - Stationsområdet  

Planlægning 01-01-2019 31-12-2022

Byggemodning 01-01-2019 30-12-2026

Byggeri 01-jan 30-12-2026

 

Egedal By Syd 1. etape  

Planlægning 01-01-2019 29-02-2020

Byggemodning 01-04-2020 30-09-2021

Byggeri 01-01-2021 30-06-2023

 

Egedal By - Landskabsbyen  

Planlægning 01-08-2021 31-12-2023

Byggemodning 01-07-2023 30-08-2025

Byggeri 01-07-2024 30-06-2034

 

Stenløse Syd 1. - 4. Etape  

Planlægning 01-10-2021 30-09-2022

Byggemodning  

Byggeri 01-10-2022 31-05-2024

 

Værebro Erhvervsområde  

Planlægning 01-01-2019 28-02-2019

Byggemodning 01-01-2019 30-04-2019

Byggeri 01-12-2021 30-11-2023

 

Dyvelåsen  

Planlægning  

Byggemodning 01-01-2019 30-06-2021

Byggeri 01-01-2019 30-03-2022

 

Smørum Vest  

Planlægning 01-01-2019 30-04-2019

Byggemodning 01-08-2019 31-05-2020

Byggeri 01-07-2019 30-06-2025

 

Kildedal Syd og Kong Svends Park  

Planlægning 01-01-2019 30-12-2022

Byggemodning 01-01-2023 30-09-2025

Byggeri 01-07-2023 30-06-2028

 

Kildedal Nord  

Planlægning 01-01-2020 31-12-2024

Byggemodning 01-07-2023 31-03-2026

Byggeri 01-07-2025 30-06-2030

 

Toftehøjskolen  

Planlægning 01-06-2020 31-10-2021

Byggemodning 01-12-2022 30-11-2023

Byggeri 01-12-2022 30-11-2025

 

Søagerskolen  

Planlægning 01-06-2020 31-10-2021

Byggemodning 01-08-2022 31-01-2023

Byggeri 01-08-2022 31-07-2025

 

2021 2022 2023 2024

01-07-2021
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