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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. 
 

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. Byudviklingen og 
en løbende tilvækst af nye borgere er med til at understøtte, at vi også på længere sigt har råd til 
en god velfærd for kommunens borgere.  
 
Egedal har fortsat store arealer til byudvikling, og det har stor betydning for kommunens udvik-
lingsmuligheder. I Kommuneplan 2021 er der udlagt byudviklingsarealer på tilsammen 316 hek-
tar, 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. 
 
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, unge og mindre husstande.  
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Ved at bygge attraktive mindre boliger med en god placering, kan nogle af de store eksisterende 
parcelhuse 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 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 af boliger i årene 2021-2032: 
 
Forventet fremtidig fordeling på boligkategorier: 
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Markedsforhold og bosætning 
Egedal Kommune er fortsat et attraktivt sted at bosætte sig, og såvel nybyggede som ældre boli-
ger kan afsættes i det nuværende marked. Det har haft en positiv effekt på befolkningstallet, der 
pr. 1.1.2022 udgør 44.375 borgere. 
 
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 par-
celhuse og rækkehuse end de eksisterende husstande i kommunen. Men parcelhuset er dog fort-
sat langt det mest udbredte boligvalg, som 48% af tilflytterne 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.   
 
Boligmarkedet har mod forventningerne udviklet sig positivt igennem Covid-19 epidemien. Der 
har været en stor søgning mod Egedal Kommune de sidste par år. I 2021 blev der færdiggjort i alt 
458 nye boliger. Der observeres ikke nogen tomgang i den forbindelse. Samtidig blev der solgt 
900 eksisterende boliger. En så høj aktivitet er ikke set siden finanskrisen.  
 
Det er svært at vurdere, hvor længe de nuværende markedsforhold vil gælde. Men der må forven-
tes en vis afmatning i takt med at de lange renter forventes at stige i løbet af 2022-23. Der skal 
være fokus på denne udvikling, så tidsplaner og forventninger til de enkelte projekter kan blive 
tilpasset. 
 
I udbudsstrategien for Egedal By er der fokus på ikke at sætte alle byggemuligheder i spil samti-
dig, for at undgå kannibalisering med indbyrdes konkurrerende projekter, da dette i yderste kon-
sekvens kan betyde, at projekter ikke kan realiseres, eller at det 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 er igangsat på samme tid. Det samlede udbud 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 konjunkturer, og ikke igangsætter 
projekter, der ikke kan afsættes. 
 
Samtidig er kommunens økonomi presset af anlægsloftet og det afledte behov for yderligere dag-
institutioner. Det betyder, at der er begrænsede midler til kommunal byggemodning og opkøb af 
jord.  



 
7 
 

Det medfører en forventning om, at en større andel af byudviklingsprojekterne fremover vil 
blive udviklet i privat regi. Dette gælder især byggemodningen, som i forvejen allerede i stort 
omfang udføres af private, men handler også om, at byudviklingen i højere grad igangsættes 
på initiativ af private udviklere på ikke-kommunalt ejede arealer. Her har kommunen ikke 
samme muligheder for at styre det kvalitative og indholdsmæssige indhold i projekterne, som 
i de tilfælde hvor kommunen er grundsælger, og mange forhold skal i stedet afklares igennem 
forhandling, hvis det ikke er forhold, der kan reguleres af kommunen, f.eks. i en lokalplan.  
 
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. Kommunepla-
nens retningslinjer for Kvalitet i Byudviklingen kan sammen med f.eks. helhedsplaner, politik-
ker 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 forventes omdannet 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 hvert område, hvor der på 
baggrund af kommuneplanens rammebestemmelser laves en konkret planlægning for et kom-
mende byggeri. Lokalplanen behandles og vedtages af Plan- og Byudviklingsudvalget, Økonomiud-
valget 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 Klima-, 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.  
 

  



 
10 
 

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 Kommuneplan 2021 er rækkefølge-
bestemmelserne for flere af byudviklingsområderne justeret, så udviklingen af blandt andet Kilde-
dal 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, som er fordelt forskelligt på de 
enkelte år. Investeringsplanens form og indhold forventes genbesøgt i den igangværende byråds-
periode.  
 
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 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 2021 
• Budget 2021-2024 
• Notat om 10- årig investeringsplan 
• Boligindflytningsplan 
• Befolkningsprognose 

 
 

https://dokument.plandata.dk/70_9537007_1559548082614.pdf
https://www.egedalkommune.dk/politik/politikker-og-planer/kommuneplan-2021/
https://www.egedalkommune.dk/media/10478/budget-2021-24.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/5342/investeringsplan-2028.pdf
https://www.egedalkommune.dk/api/acadre/files?EnclosureSysid=33771&ProducedAgendaSysid=16086&RecordId=2411
https://www.egedalkommune.dk/api/acadre/files?EnclosureSysid=34111&ProducedAgendaSysid=16336&RecordId=2417
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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-
2042 

Egedal By Engpar-
ken 

9 ha 500 boliger Kommunalt ejet Kommunal og 
privat 

Under opstart 
Udbygges 2021-
2033 

Egedal By 
Landskabsbyen 

17 ha Ca. 1600 boliger Privat ejet Privat Forventet udbyg-
ning fra 2023-2042  

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. 100 nye boliger Kommunalt og 
privat ejet 

Kommunal og 
privat 

Barnekæret udbydes 
i 2022, herefter er 
det kun etape 5, som 
skal igangsættes 

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 
2018-2022 

Smørumenge 
 

18  ha Ca. 200 boliger + en 
børneinstitution 

Kommunalt og 
privat (hoved-
parten) ejet 

Privat Udbygges fra 
2019-2023 (anden 
etape 2026-34) 

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

Kommunalt ejet Kommunal Er byggemodnet.  
I salgsfasen 

Kildedal Bakke 
 

10 ha Ca. 150 boliger og 
7000 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 Forventet udbyg-
ning 2026-2036 

Omdannelse af 
Søagergrunden 

3,2 ha Evt. op til ca.120 
boliger 
. 

Kommunalt ejet Privat Afklaringsproces 
om området i gang 

Omdannelse af Tof-
tehøjgrunden 

4,5 ha Ca. 210 boliger Privat ejet 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 i forhold til deres karakter og be-
liggenhed, planerne for området, status på udviklingen og overordnet proces.  

Under udbygning På vej Ikke igangsat 
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Egedal By 
 

 
 
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, Engparken, Landskabsbyen, Håndværkergrundene og Den 
grønne fletning 
 
Områdernes anvendelse og rammerne herfor er foreløbigt fastlagt i rammelokalplan 20 for Egedal 
By og nogle af områderne er detailplanlagt med egne lokalplaner.  Områdernes karakter er for-
skellig, med både tæt karreéby i Stationsområdet, et mere grønt og parkagtigt område i Engpar-
ken og lavere rækkebebyggelse 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  
2011-2042 
 
 

 

 

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 af-
tale om opførelse af yderligere 450 boliger. 

Bydelen er på grund af sin stationsnærhed tænkt som en urban tæt bebyggelse med karrébebyg-
gelser på op til 6 etager. Ifølge lokalplan 46 kan bebyggelsen øst for stationen anvendes til blan-
dede byformål, herunder boliger, liberale erhverv, offentlig og privat administration og service, 
kulturelle formål, forenings- og fritidsformål, institutioner, butikker, parkeringshuse m.v.  

Vest for stationen er anvendelsen fastlagt til stationsformål herunder parkering, anlæg til kommu-
nikation 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 di-
verse 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 byde-
len korte afstande til den omgivende natur. 

Rammerne for Stationsområdet er udviklet med henblik på at skabe en tæt og levende by af høj 
kvalitet med fokus på bæredygtighed og bevægelse. Der blev i 2015 udarbejdet et byrumskatalog, 
der fastlægger det ønskede kvalitetsniveau for arkitektur, byliv og tekniske løsninger. 

Bydelen er opdelt i en række storparceller som vist på oversigtskortet, der alle har forbindelse til 
det fælles vejnet i området. 

 
Lokalplan 46 for Stationsområdet er det gældende plangrundlag for bydelen. Lokalplanen afløste 
to tidligere lokalplaner, lokalplan 16 og 20, og har haft til formål at opsamle de tanker og visio-

 A21-22 
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ner, der er kommet til udtryk i Byrumskataloget for Stationsområdet og den planlagte byggemod-
ning. På baggrund af de erfaringer der er gjort i området, er der et ønske om at få udarbejdet en 
ny lokalplan til erstatning for lokalplan 46, som bl.a. skal regulere lejlighedsstørrelser. 
 
Området er planlagt med lavenergibyggerier, og med forsinkelse eller opsamling af regnvand til 
genbrug. Ligeledes håndteres alt vejvand i området i gaderummet, hvorfra det i et samlet system 
sammen med overskydende regnvand ledes til nedsivning i den omkringliggende grønne fletning.  
 
Ud over de allerede opførte bygninger er flere storparceller under udbygning: 
 
A7-A9: I alt 349 ejer- og udlejningsboliger for 2E bolig.  
A10:  Parkeringshus med i alt ca. 384 pladser til parkering knyttet til 2E’s byggerier. 
A2/20: 1.700 m2 butik og service, samt op til 101 almene boliger til PAB.  
A16-19: 220 boliger med forskellige boligtyper herunder bofællesskab. 
A23: Der er opført første del af et parkeringshus med plads til op til 600 biler.  
 
Stationsområdet afsættes som storparceller i overensstemmelse med udbudsstrategien vedtaget 
den 22.oktober 2014. Storparcellerne udbydes enkeltvis eller flere samlet afhængig af de interes-
setilkendegivelser, 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 udform-
ning. 
 
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. 
 
I forhold til byggefelt A21/22, vest for banen besluttede Byrådet 28.oktober 2020, at der tidligst i 
første halvår af 2021 skal gennemføres en åben invitation og udvælges et team til at indgå en pro-
jektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret for byggefelt A21/22 i Egedal By. Dette er ikke prio-
riteret indtil videre, på grund af en række andre opgaver. Byudvikling på området vil forudsætte 
en flytning af de nuværende regnvandsbassiner, hvilket er meget kompliceret, og dette skal afkla-
res i dialog med Novafos inden et projekt for udvikling af området vil kunne igangsættes.  
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Egedal By – Stationsområdet - Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2018-2042 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Realisering 
 
Byggeri på A8.1 
og A8.2 færdig-
gøres og  
ibrugtages 
 
Byggeri på 
A2/20 færdiggø-
res og ibrugta-
ges 
 
Byggeri af par-
keringshus på 
A10 
 
Ny lokalplan ud-
arbejdes  
 
Veje og pladser 
omkring A7 og 
A8.1 gøres fær-
dige 
 
Udvidelse af par-
keringshus A23 
igangsættes. 
 
Byggeri på A16 
– A19 igangsæt-
tes. 
 
 
 
 
 

Realisering 
 
Byggeri på A16 
– A19 fortsæt-
ter. 
 
Udførelse af 
veje omkring 
A16 – A19 fort-
sætter 
 
Byggemodning: 
Veje og pladser 
omkring A8.2 og 
A9 gøres fær-
dige 
 
 

Realisering 
 
Amaliestien fær-
diggøres mod 
nord 

  

 
Bemærkninger: 

    

Tidsplan for føl-
gende planlagte 
salg og efterføl-
gende realise-
ring bør for-
mentlig revurde-
res: 
 
Udbud af A10.2 
Udbud af A11 –
A13 
Salg af A11-A13 

Udbud af bygge-
felterne A10.2 – 
A13 inkl. anlæg 
af veje omkring 
 
Projektudbud og 
salg A14-A15 
 
 
 
 
 

Anlæg af veje 
omkring A10 – 
A13 igangsættes 
 
Byggeri igang-
sættes på A10.2 
og A11 

Byggeri af p-hus 
på A12 igang-
sættes 
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Egedal By - Engparken 
 

Anvendelse 
Blandet By,  
bolig, erhverv, 
service, 
kultur mv. 
 
Samlet areal 
Ca. 9 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 500 boliger 
samt erhverv 
og institutioner 
mv. 
 
Ejerforhold 
Kommunalt ejet 
 
Status 
Delvist udført 
Forventet ud-
bygning  
2021-2033 
 

 

 

 Egedal By Engparken planlægges som et blandet byområde med mulighed for at etablere boliger, 
kontor- og serviceerhverv samt institutioner. Der forventes en hovedvægt på boliger. Bebyggelses-
strukturen er tæt og byggeriet varierer fra 2-6 etager. Bebyggelsesprocenten for det samlede om-
råde er ca. 100 %. Der er i området plads til cirka 500 boliger. Derudover planlægges en ny børne-
institution i området og et plejecenter med 78 boliger i området samt et seniorbofællesskab. Områ-
det udgør cirka 9 hektar, heraf de 6,2 hektar i området syd for Dam Holme, som forventes udbyg-
get først.  
 
Området syd for Dam Holme er omfattet af lokalplan 55, vedtaget januar 2020, der tager udgangs-
punkt med udgangspunkt i den strukturplan, der er er udarbejdet for området. Lokalplanen er kun 
byggeretsgivende for en del af området, og det vil derfor kræve ny lokalplan, inden B3, B4, B5 og 
B6 kan bebygges. Opførelse af børneinstitution kræver ligeledes ny lokalplan, som er under udar-
bejdelse.  
 
Tidshorisonten for udbygningen af dette område er endnu ikke afklaret. Der findes endnu ikke en 
løsning for håndtering af regnvand for bebyggelsen nord for Dam Holme. Da området er forurenet, 
må der ikke ske nedsivning i området, og regnvandsbassiner eller søer skal etableres med fast 
membran. Der er udlagt ½ meter overskudsjord fra Stationsområdet på arealet, som er tilsået med 
græs og striber af blomster og som derefter kan anvendes til rekreative formål. Der skal tages 
højde for afstandskrav for evt. miljøfølsom anvendelse i forhold til erhvervsområdet Maglevad. 
 
Byrådet vedtog den 30. april 2019 afsætningsstrategi og omfang af byggemodning for Egedal By 
Engparken. I forlængelse heraf vedtog Byrådet den 21. oktober 2020 at sælge Parcel B2 til et pro-
jekt med et bofællesskab med 67 boliger og tilhørende fællesfaciliteter, som er under opførelse. Af-
sætning af de resterende storparceller, B3-B6 er indtil videre ikke igangsat, da det afventer salget 
af storparceller andre steder i Egedal By. 
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     Egedal By – Engparken - Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2023-2033 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Lokalplan for ny 
daginstitution. 
 

Fjernelse af 
midlertidige p-
pladser.  
 
Byggemodning 
af grund til dag-
institution. 
 
Anlæg af vej og 
p-pladser. 
 
Opstart byggeri 
af ny daginstitu-
tion. 

Fjernelse af 
midlertidig vej 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bemærkninger: 

    

    Udbud og salg 
af parcel B3-B6 
igangsættes 
først på et se-
nere tidspunkt, 
når der er truf-
fet beslutning 
herom.  
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Egedal By - Landskabsbyen 
 
Anvendelse 
Bolig  
 
Samlet areal 
Ca. 17 ha 
 
Rummelig-
hed 
Ca. 1600 boli-
ger 
 
Ejerforhold 
Privat ejet 
 
Status 
Forventet ud-
bygning  
2023-2042  

 

 

 
Landskabsbyen er beliggende nord for Stationsområdet i Egedal By. Bydelen omfatter 17,2 hektar, 
der er udlagt til boligformål, tæt-lav og etageboligbyggeri. Der er mulighed for enkelte institutioner 
og enkelte steder for kontor og serviceerhverv. Bydelen forventes fuldt udbygget at rumme omkring 
1600 boliger. 

I rammelokalplan 20 er området 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%. 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. 
 
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 beliggende på.  
 
Kommunen modtog i december 2018 en opfordring fra grundejer om at indgå en udbygningsaftale 
for bl.a. forlængelsen af Dam Holme fra Stationsområdet mod Ring Nord, mod at få fremskyndet ud-
arbejdelsen af en lokalplan for området. Den 24. november 2021 blev der godkendt en udbygnings-
aftale, der blandt andet forpligter udvikleren til at udarbejde en masterplan for den samlede land-
skabsby, der kan danne baggrund for den efterfølgende lokalplanlægning af området. Arbejdet med 
masterplanen er opstartet primo 2022.  
 
Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i oktober 2018 en indstilling om, at udviklingen af Land-
skabsbyen skal gennemføres i privat regi. Det betyder, at afsætningen vil blive styret af den private 
grundejer. Området udlægges desuden til privat byggemodning. I forbindelse med udarbejdelse af 
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 
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Egedal By – Landskabsbyen - Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2023 - 2042 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Planlægnings-
fase 
 
Gennemførelse 
af parallelop-
drag. 
 
Udstilling og 
borgerdialog 
 
Udarbejdelse af 
helhedsplan 
 
Byrådets god-
kendelse af hel-
hedsplan som 
grundlag for lo-
kalplanforslag 
 
Udarbejdelse af 
forslag til lokal-
plan med tilhø-
rende udbyg-
ningsaftale (inkl. 
vejprojekt for 
Dam Holme) 
 
 
 
 
 

Lokalplan og 
anlægsfase 
 
Lokalplanforslag 
og miljøvurde-
ring sendes i hø-
ring 
 
Udbygningsaf-
tale og lokalplan 
vedtages ende-
ligt af byrådet 
 
Anlægsarbejder 
Dam Holme på-
begyndes 
 
 

Byggemodning 
 
 
Dam Holme fær-
diggøres 
 
Første etape i 
Landskabsbyen 
byggemodnes. 
 
 

Byggefase 
 
 
Første etape op-
føres 
 
 

Byggefase 
 
 
Fortsat byggeri 
 
Første boliger 
indflyttes 
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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  
 

 

 

 

Den grønne fletning danner den overordnede grønne struktur i Egedal By og er således med til at 
binde det samlede byområde sammen, samtidig med at den adskiller de enkelte bydele.  Fletnin-
gen skal både være nærrekreativt område for bebyggelserne, der støder op til den, og skal også 
kunne benyttes til rekreative aktiviteter for borgere udenfor området.  
 
Området skal bindes sammen af stisystemer, som giver mulighed for bevægelse og rekreation 
gennem for eksempel bakkelandskaber, dannet af overskudsjord fra byggerierne i området, sø-
landskaber, hvor regnvand fra området udnyttes rekreativt, små skovklynger, nyttehaver og 
sportsbaner, og indhegnede arealer til f.eks. græsninglaug, 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 aktivitets-
områder, hvor landskabet eller områdets struktur lægger op til det, f.eks. i form af shelters, pic-
nic-områder, grill-plads/udekøkken, udsigtspunkter, fiskebro, amfiteater, motionsredskaber, le-
geredskaber og kunstnerisk udsmykning, der kan bidrage til at skabe sammenhæng og identitet i 
området. 
 
Den grønne fletning er omfattet af ramme- og lokalplan 20. Mindre dele af området er 
efterfølgende indarbejdet i lokalplan 46 og lokalplan 55. Udførelse af etape 1 er gangsat omkring 
stationsområdet, kommende faser er under planlægning. 
 
Der samarbejdes med Novafos om at finde en samlet løsning for håndtering af regnvandet fra 
hele Egedal By, på en måde som både løser de tekniske og miljømæssige udfordringer og bidra-
ger 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. 
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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 områ-
dets særlige karakter og udpeger forslag til placering og indhold af aktivitetspunkter, samt en plan 
for områdets etapevise etablering, som overordnet set forventes at ske i sammenhæng med reali-
seringen af følgende etaper, som vist på kortet: 1. Stationsområdet, 2. Egedal By Syd, 3. Land-
skabsbyen Syd og 4. Landskabsbyen Nord. Delelementer, såsom stiforbindelser, beplantninger el-
ler udvalgte aktiviteter, kan etableres tidligere end resten af etapen, med henblik på at tidligt at 
skabe liv og aktivitet i området ved strategisk byggemodning. 
 
I den overordnede plan bør indgå en oversigt over det eksisterende dyre- og planteliv, samt for-
slag til, hvordan dette kan styrkes gennem anlæg og anvendelse af området. Eksempelvis grønne 
korridorer, billebanker, variation i vanddybder, græsning og hegning. Der bør også udarbejdes en 
plejeplan, som sikrer, at der afsættes driftsmidler. 

Den nordlige del af fletningen er i dag privat ejet, men der forhandles om erhvervelse 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. 
Det er tanken at området skal etableres, ejes og vedligeholdes af kommunen, som et stort offent-
ligt grønt område, der er sammenligneligt med fx Fælleden i Stenløse Syd.  
 
 

Den Grønne Fletning - Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2018-? 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Anlæg af No-
vafos’ regn-
vandsbassin i 
Den Grønne 
Fletning ud for 
Stationsbyen. 
 
Planlægning og 
budget for hele 
det store sam-
menhængende 
grønne område. 
 

 Projektering og 
udførelse af an-
læg i Den 
Grønne Fletning 
ud for Stations-
byen (stier, be-
plantning m.m.) 
 

  

 
Bemærkninger: 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projektering og 
anlæg af føl-
gende etaper er 
ikke pt.i budget-
tet. Det kræver 
derfor en poli-
tisk beslutning, 
hvor der også 
afsættes de 
nødvendige res-
sourcer inden 
det kan igang-
sættes: 

Nyt Naturom-
råde 
 
Landskabsbyen 
Syd og  
 
Landskabsbyen 
Nord  
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Stenløse Syd 
 

Anvendelse 
Blandede bolig-
typer 
 
Samlet areal 
14 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 650 boliger 
heraf plads til  
ca. 100 nye boli-
ger 
 
Ejerforhold 
Kommunalt ejet  
dog er etape 5 
privat ejet 
 
Status 
Etape 1-4 for-
ventes færdig-
udbygget inden 
2025. 
Etape 5 er pt. 
ikke igangsat 
 

 

 

Stenløse Syd er Egedal kommunes store sammenhængende byområde for lavenergiboliger. Området 
vil fuldt udbygget rumme omkring 650 boliger varierende fra klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse til 
etageboliger. Bebyggelsen ligger omkring en stor fælled, og dermed bliver den omkringliggende na-
tur 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, fodbold, drageflyvning og diverse friluftsakti-
viteter.  
 
Hele bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Stenløse Syd er den første bydel i Egedal, hvor 
der er krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på de enkelte ejendomme og hvor tagvand fra bo-
ligerne opsamles og genanvendes til toiletskyl. Desuden er det ikke tilladt at bruge de sundhedsska-
delige materialer PVC og trykimprægneret træ i byggeriet. 
 
Etape 1-4 er omfattet af rammelokalplan 3.2.1. og mange af områderne er derudover omfattet af en 
detaillokalplan for deres delområde. Etape 1-4 er næsten færdigudbygget, bortset fra den tidligere 
landbrugsejendom Barnekæret 1, der er kommunalt ejet og skal udbydes og sælges til tæt-lav bolig-
formål. Byrådet har 25. november 2020 godkendt udbudsvilkår for ejendommen, og det er planlagt 
at udbyde ejendommen i et projektudbud med en efterfølgende lokalplanproces. Ejendommen er 
imidlertid også i spil til opsætning af flygtningepavilloner og det kan betyde en ændret proces. 
 
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 Kommuneplan 2021 er området udlagt som 
rammeområde B4-2 med mulighed for blandede boligområder med flere forskellige blandede boligty-
per. Området udgør cirka 8 ha. Området er privat ejet og udviklingen af området skal derfor ske i 
privat regi. Hvis området skal udbygges, skal der laves en ny lokalplan og kommunen er i dialog med 
en kommende udvikler af ejendommen herom. Etape 5 udlægges til privat byggemodning. Princip-
perne for byggemodningen fastlægges i lokalplanen, herunder vejforbindelser, opdeling i byggefelter  
og kvaliteten af bebyggelsen og friarealer. 
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Stenløse Syd - Overordnet proces: 

Området udbygges fra 2003-2032 
2022 2023 2024 2025 2026- 

Projektudbud for 
Barnekæret 1 
 
Lokalplan for 
Barnekæret 1 
 
Salg af Barne-
kæret 1 
 
Dialog med Ud-
vikler omkring 
udvikling af 
Etape 5 
 
Evt. forundersø-
gelser 
 
Forventet igang-
sættelse af lo-
kalplan for Etape 
5. 
 

Endelig vedta-
gelse af lokal-
plan for Barne-
kæret 
 
Endelig vedta-
gelse af lokal-
plan for Etape 5 
 
 

Opstart af byg-
geri Barnekæret 
 
Byggemodning 
Etape 5 
 
 

Opstart af byg-
geri Etape 5 
 
Fortsat byggeri 
Barnekæret 

Fortsat byggeri 
etape 5  

 
Bemærkninger: 

    

Udbud og salg af 
Barnekæret 1 kan 
blive forsinket som 
følge af brug af 
ejendommen til 
flygtningeboliger 
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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  
(Etape Nord) 
2020-2024 
 
 

 

 

 

Områdets karakter og beliggenhed  
Værebro Erhvervsområde er placeret attraktivt ved Hovedvej 6 og Frederikssundsvej i aksen mel-
lem Roskilde og Hillerød. Området er en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde med i alt ca. 
96.000 m2, hvoraf cirka 1/3 er udlagt til grønt område.  
 
Planer for området 
Lokalplan 24 for udvidelse af Værebro Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 18. december 
2013. Området kan anvendes til lettere industri, lager- og værksteds-virksomhed. Grunde skal mi-
nimum være på 3.000 m2. Området indeholder en del vanskeligt bebyggelige arealer, p.g.a. arealer 
med stærkt skrånende terræn og højspændingsledninger. Store dele af området er derfor etableret 
som et grønt fællesareal til anlæg for nedsivning af tagvand fra bebyggelsen. Området er opdelt i 2 
etaper hvoraf Etape Nord er byggemodnet. 
 
Etape Nord består af de 8 nordligste grunde (10-17), der vejforsynes fra nord via den eksisterende 
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 områ-
det.  

Etape Syd Består af de tre sydligst beliggende grunde (7 – 9) samt vejanlægget fra Frodebjergvej 
til Svalehøjvejs forlængelse. De 3 sydlige grunde mod Frodebjergvej bliver ikke salgsklare før der 
opnås en ny bevilling til dette. En beregning af projektets samlede økonomi indikerer, at gennemfø-
relse af den sydlige etape må forventes at være forbundet med et direkte underskud 
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Værebro Erhvervsområde - Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2022-2032 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Salg af Storpar-
cel nr. 12, 15, 
16 og 17   
 
Salg af køberet 
til Storparcel nr. 
13-14. 
 
Byggeriopstart 
på Etape Nord: 
Parcel 10, 11, 
12, 15, 16 og 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udnyttelse af 
køberet på par-
cel 13-14. 
 
Salg af areal på 
regnvandsled-
ning 
 
Afklaring af for-
hold – håndte-
ring af overfla-
devand m.v. 
 

Salg af Storpar-
cel nr. 13-14. 
 

  

 
Bemærkninger: 

    

Afklaring af mu-
lighed for even-
tuel igangsæt-
telse af Etape 
Syd.  
 
Midler til realise-
ring af Etape syd 
findes pt. ikke i 
budgettet.  
 
En igangsættelse 
kan overvejes, 
da der er bety-
delig efterspørg-
sel på erhvervs-
grunde og områ-
det er lokalplan-
lagt. 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På sigt vil der 
være behov for 
at afdække og 
evt. realisere 
yderligere udvi-
delsesmulighe-
der 
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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  
2018-2022 
 
 

 

 

Dyvelåsen ligger i den vestlige del af Smørumnedre og er et næsten færdigudbygget parcelhusom-
råde. 
 
Området har været udlagt til boligområde siden Smørum Kommuneplan 2001. Området blev i 2016 
lokalplanlagt som en grøn parcelhusudstykning (Lokalplan 36).  
 
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 59 store og eksklusive parcelhusgrunde med en attrak-
tiv beliggenhed i udkanten af byen og med udsigt over landskabet. 
 
Randarealerne mod landskabet etableres som grønne, rekreative arealer med gode stiforbindelser, 
der kan indgå i et sammenhængende og let tilgængeligt net af rekreative områder langs hele den 
vestlige afgrænsning af Smørumnedre. I det sydvestlige område etableres et areal der kan anvendes 
til boldbane og andet rekreativt ophold. 

Alle grunde er solgt og de sidste byggemodningsarbejder udføres i 2022. 
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Dyvelåsen - Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2018-2022 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Afslutning af ar-
bejder på kom-
munale arealer 
og mangelud-
bedring på grf.’s 
arealer.  
 
Byggeri forven-
tes færdigt i lø-
bet af 2022. 
 
Reetablering af 
ødelagte belys-
ningsmaster ved 
afslutning af 
byggeri – for-
ventet udført 
medio 2022. 
 
Overdragelse af 
vejbelysning og 
drift af grønne 
arealer til Mate-
rielgården (mi-
nus plantede 
træer) pr. 1 ja-
nuar 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overdragelse af 
træer på kom-
munale arealer 
til drift på Mate-
rielgården. 
 
Projektet lukkes. 
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Smørumenge 
 

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 
 
 

 

 

Smørumenge 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 bygges på er privat ejet.  Området er omfattet af 
lokalplan 53 og er opdelt i en række delområder 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 A2 og A3 er begge udlagt til boligformål og er ejet af Egedal Kommune. 
• Område A4 er under udbygning af Huscompagniet med 24 boliger. 
• Område C er ejet af Egedal Kommune og her blev en nyopført dagsinstitution ibrugtaget 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 -natur-
beskyttelse (sø, mose og eng). Der er paddeforekomster, hvilket der er taget hensyn til ved 
anlæg af stamvej gennem området 

 
A2 Boligområde Syd er planlagt som en storparcel til tæt/lav boligbebyggelse. Salg af grunden for-
udsætter flytning af et regnvandsbassin. Det er tvivlsomt om projektet kan realiseres 
A3 Boligområde Nord forventes solgt som storparcel til tæt/lav boligbebyggelse. Byggemodningen 
er planlagt afsluttet uden at der er ført stik ind på grunden. Det skal overvejes, om grunden skal 
forsøges afsat til boligfællesskab eller tilsvarende. 
 
Inden salg bør udbredelsen af §3 området genundersøges, da det kan betyde justeringer af salgs-
arealet. Der vil blive fremlagt udbudsvilkår politisk forud for udbud af arealerne. Der er ikke afsat 
midler i budgettet til intern byggemodning i området, og det vil påvirke hvilke strategier for afsæt-
ning og byggemodning, der lægges op til. Der vil ikke blive etableret stik på boligparcellerne A2 og 
A3 for ikke at udløse tilslutningsafgifter. Egedal Kommune skal selv forestå tilslutning af stikveje til 
delparceller. Disse kan udføres af privat entreprenør og fastlægges i udbudsvilkår for grundene. 

Smørum-
enge 
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Smørumenge - Overordnet proces: 

Området udbygges fra 2018-2034 
 
2022 2023 2024 2025 2026- 

Lind og Risør ud-
bygger på om-
råde A1, idet flg. 
veje forventes 
færdigudbygget i 
løbet af 2022: 
 
Lammeengen 
Fåreengen 
Vædderengen 
 
Huscompagniet 
er byggemodner 
og bygger: 
Okseengen  
Hestengen  
 
 

Lind og Risør 
udbygger på 
område A1, idet 
flg. veje forven-
tes færdigud-
bygget i løbet af 
2022:  
Bedeengen 
Gimmerengen 
Uldengen 
 
Herefter er Lind 
og Risørs del af 
området udbyg-
get. 
 
Overdragelse af 
vejbelysning fra 
LR til EK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Bemærkninger: 

 Det bør afklares 
hvorvidt de 
kommunalt 
ejede arealer 
(A2 eller A3) er 
bygbare samt 
fremtidig place-
ring af regn-
vandsbassin.  
Herefter kan det 
afklares hvorvidt 
og hvornår ejen-
dommene skal 
sælges. 
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Området omkring Kildedal Station 
 

 
Området omkring Kildedal Station har med mere end 200 hektar byudviklingsarealer et stort poten-
tiale 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 placeringen 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 forbindelse til Flyve-
station Værløse i Furesø Kommune. I Egedal ligger områderne Kildedal Bakke 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 arbejdes frem imod en helhedsplan, hvor 
området kan anvendes til blandede byformål. Mod syd findes områderne Dyvelåsen og Smøru-
menge, som er selvstændigt beskrevet i byudviklingskataloget. 

For at promovere Kildedal-området underskrev borgmestrene i Egedal og Ballerup kommuner i au-
gust 2018 et ”letter of intent”, hvor de giver håndslag på et kommende 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 området omkring 
Kildedal station kan udvikles til et sammenhængende og velfungerende byområde med stationen 
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som omdrejningspunkt og med særligt fokus på erhverv. Planen har desuden fokus på regnvands-
håndteringen, som kan blive en styrende faktor for udviklingen af området.  Byrådet godkendte i 
september 2019 strukturanalysen, som grundlag for det videre arbejde med udviklingen af området. 

Ballerup Kommune har besluttet at indgå i et udviklingsselskab, som skal realisere deres arealer, og 
har i 2021 godkendt en helhedsplan for den de af området, der ligger i Ballerup Kommune.  

  

Kort fra strukturanalysen 

 

 

Helhedsplanen fra Ballerup Kommunes projekt  
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Kildedal Bakke og Kong Svends Park 
 

 
Anvendelse 
Blandet by og 
erhvervs- om-
råde 
 
Samlet areal 
19 ha 
 
Rummelig-
hed 
Ca. 150 boli-
ger og 44.000 
m2 erhvervs-
byggeri 
 
Ejerforhold 
Kommunalt og 
privat ejet 
 
Status 
Hhv. i udbud 
og under 
planlægning 

 

 

Kong Svends Park er en grøn erhvervspark med plads til domicil-byggerier og institutioner. Place-
ringen lige op ad Kildedal S-togstation med direkte adgang til motorvejsnettet via Tværvej, gør 
Kong Svends Park til et ideelt hjemsted for virksomheder med mange medarbejdere, der ønsker at 
arbejde i smukke naturomgivelser. Området er af samme grund udlagt til præsentable virksomhe-
der 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. Mindste-
størrelsen på en grund er ifølge lokalplanen 10.000 m2. Såfremt behovet er mindre, skal der søges 
dispensation. 

Kildedal Bakke er et endnu ikke lokalplanlagt område på cirka 10 hektar, der skal anvendes til blan-
dede byformål og erhvervsformål. 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 indpasning i landskabet, udsigtsforhold og solorientering 
samtidigt med, at bebyggelsens opholdsarealer skal skærmes mod vind og støj fra jernbanen og 
Tværvej. Bydelen skal have god sammenhæng med den eksisterende by, og der skal etableres en 
vejforbindelse til stationen igennem området.  

Byrådet godkendte den 24. november 2022 indgåelsen af en udviklingsaftale med en virksomhed 
der ønsker at etablere sit hovedkvarter i området og som får en forkøbsret til et areal mod at de 
bidrager til udarbejdelsen af en rammelokalplan for området. Byrådet har desuden den 22. 
december 2021 godkendt, at en ny børneinstitution til betjening af  Smørum skal placeres i 
området.  
 
Det forventes at arbejdet med en ramme- og delvist byggeretsgivende lokalplan for Kildedal 
Bakke igangsættes 2. kvartal 2022 og at der på samme tidspunkt træffes beslutning om at 
igangsætte etablering af ny vejforbindelse der blandt andet sikrer adgang til institutionen og den 
nye virksomhed. Proces og tidshorisont for detailplanlægning og udvikling af den resterende del 
af området er pt. ikke afklaret. 
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Kildedal Bakke og Kong Svends Park - Overordnet proces: 

Området udbygges fra 2023-2030 
2022 2023 2024 2025 2026- 

Lokalplanproces 
og analyser 
 
Lokalplanarbejde 
og borgerinddra-
gelse. 
 
Effektuering af ud-
viklingsaftale med 
DLF.  
 
Genudbud og salg 
af resterende er-
hvervsareal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udbud og opstart 
af byggeri 
 
Endelig vedtagelse 
af lokalplan 
 
Udbud af grund til 
DLF-byggeri 
 
Opstart af projek-
tering og byggeri, 
daginstitution og 
DLF-byggeri. 
 

Byggeri fortsat, 
anlæg af veje, ud-
bud 
 
Projektering og 
anlæg af vejanlæg, 
og færdiggørelse 
af 1. etape af vej-
byggeri til DLF og 
daginstitution  
 
Ultimo 2024: 
Ibrugtagning af 
DLFs byggeri 
 

Byggeri fortsat, 
ibrugtagning 
 
Primo 2025: Ibrug-
tagning af dagin-
stitution 
 

 

 
Bemærkninger: 

    

 Afklaring af ud-
budsstrategi og 
tidshorisont for 2. 
fase 

Eventuelt udbud af 
kommunale area-
ler.  
 
Evt. lokalplanpro-
ces for stations-
området 
 

Evt. realisering af 
senere etaper 
(kommunale ud-
viklingsområder 
og stationsområ-
det samt evt. for-
længelse af vej til 
stationen) 
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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 2022, 
med henblik på  
en efterføl-
gende planlæg-
ning 

 

 

Kildedal Nord er et 89 hektar stort byudviklingsområde i Egedal Kommune. Området ligger godt og 
vel en kilometer fra S-togsstationen i et smukt 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 
fastholdt i landzone indtil der vedtages en mere detaljeret lokalplan. 

Området er naturskønt med et meget kuperet terræn. En slugt af lavtliggende arealer, med vandhul-
ler 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 højeste steder. Samtidig er der et stort potentiale i synergien med fri-
tidslandskabet 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 
Ballerup Kommune har vedtaget. 

Området er i kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde BE-39, der udlægger området til blan-
dede byformål med mulighed for boliger, erhverv, offentlig service, ferie-, fritids- og idrætsformål. 
Området kan udbygges i 1. og 2. del af planperioden. 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.  

Byrådet besluttede den 22. juni 2021 besluttet at igangsætte en åben idékonkurrence. De mange 
input fra konkurrencen skal indgå i det videre arbejde med at fastlægge de overordnede rammer for 
planlægningen af området med helhedsplan og lokalplaner, og udbud af den kommunalt ejede del af 
området.  
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Kildedal Nord 
Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2026-2035 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Idekonkur-
rence  
og borgerdia-
log 
Konkurrence løb 
fra november 
2021 til januar 
2022. 
 
Bedømmelse og 
udpegning af 
vindere 23. 
marts 2022. 
 
Borgermøde 26. 
april 2022. 
 
Evt. politiske 
drøftelser eller 
yderligere bor-
gerdialog. 
 
Politisk godken-
delse af rammer 
forventet 3. 
kvartal 2022. 
 
Opstart af arbej-
det med hel-
hedsplan ultimo 
2022 
 
 
 
 
 

Helhedsplan 
Udarbejdelse af 
helhedsplan for 
området.  
 
Inddragelse af 
borgere og inte-
ressenter. 
 
Miljøvurdering 
 
Politisk godken-
delse 
 

   

 
Bemærkninger: 

    

 Beslutning om 
udbudsstrategi, 
rækkefølgen af 
udbud og lokal-
plan mv. skal 
afklares. 
 

Forventet plan-
lægningsfase og 
udbud af det 
kommunalt 
ejede areal i 
2024-2025 
 

Forventet plan-
lægningsfase og 
udbud af det 
kommunalt 
ejede areal i 
2024-2025 
 
 

Forventet byg-
gemodning og 
byggeri fra 2026 
 

 



 
36 
 

Omdannelse af Søagergrunden 
 

Anvendelse 
Blandet By 
 
Samlet areal 
Ca. 3,2 ha 
 
Rummelighed 
Afhænger af 
den kommende 
planlægning for 
området 
 
Ejerforhold 
Kommunalt ejet 
 
Status 
Under politisk 
afklaring 
 
 

 

 

 
Det tidligere Søagerskole-område indgår efter skolens lukning som nyt byudviklingsområde, der skal 
omdannes til nye formål.  

Søagergrunden ligger på kanten af Smørumnedre, med udsyn over det åbne land mod syd. Grunden 
er omgivet af boligområder og med nærhed til både naturen og bymidtens butikker, kultur og sports-
tilbud.  

Byrådet vedtog den 27. oktober 2021 lokalplan 64, som udlægger området til boligformål og som er 
udarbejdet på baggrund af en udviklingsplan for området, der blev godkendt den 27. januar 2021. 

Det var oprindeligt planen herefter at udbyde grunden på baggrund af lokalplan 64, men Byrådet har 
besluttet at revurdere områdets fremtidige anvendelse, og den videre proces for planlægning og evt. 
salg af grunden afventer en afklaring af dette. 
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Søagergrunden 
Overordnet proces: 
Området udbygges fra ? 

2022 2023 2024 2025 2026-  

Afklaring af de po-
litiske ønsker for 
ejendommens ud-
vikling. 
 
Herefter træffes 
beslutning om 
igangsættelse af 
evt. lokalplanar-
bejde og evt. salg 
og udbud af områ-
det. 
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Omdannelse af Toftehøjgrunden 
 

Anvendelse 
Blandet By 
 
Samlet areal 
Ca. 4,5 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 250 tæt/lav 
eller etageboli-
ger  
 
Ejerforhold 
Privat ejet 
 
Status 
På vej  
 
 

 

 

Det tidligere Toftehøjskole-område indgår efter skolens lukning som nyt byudviklingsområde, der 
skal omdannes til nye formål. Området ligger centralt i Ølstykke Stationsby, og områdets omdan-
nelse og fortætning skal bidrage til at skabe en levende og aktiv bymidte med fælleskab og boliger til 
alle livets faser.  

Byrådet vedtog den 27. oktober 2021 lokalplan 65, som udlægger området til boligformål og som er 
udarbejdet på baggrund af en udviklingsplan for området, der blev godkendt den 24. marts 2021. 

Der har herefter været gennemført udbud og efterfølgende salg på baggrund af den vedtagne lokal-
plan. Overdragelse af ejendommen forventes at ske ultimo 2022, når gasanlægget på ejendommen 
kan tages ud af drift. 
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Toftehøjgrunden 

Overordnet proces: 
Området udbygges fra 2003-2026 

2022 2023 2024 2025 2026- 

Salg og overdra-
gelse af ejendom-
men 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeri  Byggeri  
 
Første boliger ind-
flyttes 

Byggeri 
 

 

 
  



 
40 
 

FREMTIDIGE PROJEKTER 
Veksø Nord 
 

Anvendelse 
Erhverv, 
Administration,  
håndværk, la-
ger, lettere in-
dustri, mv. 
 
Samlet areal 
Ca. 2 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 10.000 m2 
erhverv 
 
Ejerforhold 
Privat ejet 
 
Status 
Ikke i gang 
 
 

 

 

Området udgør ca. 2 hektar, og har en meget synlig beliggenhed op til Frederikssundsvej, Området 
er i kommuneplan 2021 udlagt til erhverv, med mulighed for administration, håndværk, lager, let-
tere industri, mv. 

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

 

 

Veksø Syd er et byudviklingsområde på 13 hektar. Området ligger syd for banen og vurderes at 
have plads til op 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, hvor der også skal 
sikres en god sammenhæng til resten af byen. 

Området er ikke lokalplanlagt. Området kan ifølge kommuneplanen udbygges i anden del af plan-
perioden, og forventes tidligst udbygget fra 2025. 

Forventes solgt som storparcel til blandet boligbebyggelse. 

Området forventes udlagt 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. 
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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 2029 
 

 

 

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 samlet helhedsplanlægning for områdets udbyg-
ning i samarbejde mellem ejerne af arealerne.  

Der er ikke taget stilling til planproces eller tidshorisont for områdets udvikling. Området skal 
ifølge kommuneplanens rækkefølgebestemmelser tidligst udbygges fra 2029. 
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Egedal By - Håndværkerbyen 
 

Anvendelse 
Erhverv, 
Lager,  
håndværk og  
værksteder. 
 
Samlet areal 
Ca. 4 ha 
 
Rummelighed 
Ca. 40.000 m2 
erhvervsbyg-
geri 
 
 
Ejerforhold 
Privat ejet 
 
Status 
Ikke i gang 
 
Udbygges tid-
ligst 2029 
 

 

 

Området er i kommuneplanen udlagt til lager- håndværks- og værkstedsvirksomhed, som skal place-
res 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. Områ-
det forventes vejbetjent via Ring Nord. 

Området skal ifølge kommuneplanens rækkefølgebestemmelser tidligst udbygges fra 2029. 
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Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
Tlf: 7259 6000 
egedalkommune.dk  
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