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Byrumskataloget indeholder Egedal Kommunes visioner 
og krav til udbygning og udformning af Stationsområdet i 
Egedal By. Rammerne for områdets udformning er fast-
lagt i Lokalplan 20 for området som helhed og i Lokalplan 
16 for en mindre del af området. Byrumskataloget skal 
opfattes som en udbygning, præcisering og detaljering 
af disse lokalplaner. Krav, der supplerer lokalplanernes 
bestemmelser fremgår af byrumskatalogets 2. del.

Byrumskataloget vurderes i sin helhed at være i  over-
ensstemmelse med principperne i lokalplanerne, skønt 
situationsplan og detaljer i mindre grad afviger fra disse. 
Videregående afvigelser kan kræve dispensation.

H V O R D A N  L Æ S E S  B Y R U M S K ATA LO G E T ?

Byrumskataloget er delt op i tre dele:

1. del Vision og struktur
Her beskrives den strategiske målsætning og visionen for 
Egedal By. Her findes samtidigt situationsplanen, som 
danner grundlag for 2. og 3. del. 

2. del Rum og funktion 
Her gennemgås de vigtigste strukturer og funktioner i 
byen samt kravene til disse.   

3. del Design og materialer
Her findes anbefalinger og referencer til valg af byrums-
inventar, beplantning, belægning mv.  

LEVENDE  BY

GRØN  BY

TRYG  BY

SUND  BY
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Lokalplan 20 for Byudviklingsområde ved Egedal Sta-
tion udstikker rammerne for hele Egedal By. Lokalpla-
nen fastlægger samtidig detaljerede bestemmelser for 
første etape, Stationsområdet, som bliver den tætteste 
og mest urbane del af byudviklingsområdet. En mindre 
del af Stationsområdet er reguleret i lokalplan 16 – By-
delscenter ved Egedal Station.

Dette byrumskatalog er resultatet af en videre bear-
bejdning og detaljering af lokalplanernes indhold, som 
er foretaget for at fremme et attraktivt byliv i Stations-
området.

Byrumskataloget vil indgå i udbudsvilkårene for de en-
kelte parceller i Stationsområdet, når disse udbydes fra 
foråret 2015. 

Byrumskataloget er godkendt af Egedal Byråd den 25. 
marts 2015.

INTRODUKTION 1

1.1 Byrumskatalogets baggrund og formål

1 Introduktion

Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for 
deres fokus på klima, energi og sundhed 
– kombineret med spændende arkitektur, inviterende by-
rum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv.

”
”Det strategiske mål for promovering af Egedal byudviklingsområder, 2013-2016

Katalogets formål er:

At fastlægge de overordnede principper for bydelens 
indretning og opstille en vision for det byliv, der sigtes 
mod at etablere.

At fastlægge rammerne for den senere, trinvise byg-
gemodning af bydelen.

At fastlægge en række krav til byggerierne i Sta-
tionsområdet, som i forbindelse med udbuddene af 
bydelens parceller vil blive pålagt de kommende byg-
herrer.

At danne baggrund for den kvalitative vurdering af 
indkomne projekter der skal foretages, idet Byrådet 
har besluttet, at grundene i Stationsområdet udbydes 
i konkurrence på såvel pris som projekt.

At fastlægge specifikke krav og ønsker til byrumsde-
sign og –inventar.

Fig. 1
Egedal by med Campusområdet, Stationsområdet, Landskabsbyen og Håndværkergrundene

STATIONSOMRÅDET

LANDSKABSBYEN

HÅNDVÆRKERGRUNDENE

CAMPUSOMRÅDET
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2 VISION

Stationsområdet i Egedal By skal virkeliggøre Byrådets 
strategiske mål om at skabe en attraktiv, klimavenlig, 
sund og energieffektiv by, der med spændende arkitek-
tur og byrum inviterer til et aktivt liv..

Med sin placering centralt i kommunen skal bydelen til-
byde boliger og arbejdspladser med de kvaliteter, der i 
forvejen har gjort kommunen til en attraktiv bosteds-
kommune. 

Samtidig er udviklingen af Stationsområdet et brud 
med den typiske villa- og rækkehusbebyggelse, der er 
dominerende i kommunen. Her ønskes i stedet skabt 
en tæt og højere by, så flere får glæde af nærheden til 
S-tog og den øvrige service.

For at sikre, at de ønskede kvaliteter bliver en integreret 
del af den nye by, er de blevet konkretiseret i følgende 
temaer:

En sund by

En tryg by

En levende by

En grøn by

Egedal By

Stationsområdet

2 Vision

Luftfoto af hele Egedal By-området og Stationsområdet 
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2.1 En sund by

Stationsområdet skal udformes på en måde, som frem-
mer fysisk aktivitet og giver gode rammer for sociale 
fællesskaber og den enkeltes trivsel.

Fysisk aktivitet
Gennem den måde, vi indretter vores byer på, kan vi  
påvirke byens beboere og brugere til at gøre motion og 
bevægelse til en naturlig del af hverdagen. Det handler 
om at skabe omgivelser, der øger vores muligheder for 
og lyst til at bevæge os i dagligdagen og leve et aktivt 
liv.

Byen skal indrettes således, at gang og cykling frem-
mes – også hvis det sker på bekostning af biltrafik. Det 
gælder børns transport til og fra skole eller fritidsaktivi-
teter, samt voksnes transport til og fra arbejde, indkøb 
eller fritidsaktiviteter.

Bækkegårdsskolen, Hampelandsskolen, Stenløse Pri-
vatskole og Egedal Gymnasium ligger alle inden for en 
afstand på maksimalt 2 km fra Stationsområdet, og 
målet er, at alle skoleelever fra området går eller cykler 
til skole. 

Området skal derfor udformes med cykelstier til skoler-
ne og sikre krydsningsmuligheder over veje. Cykelstier-
ne i Stationsområdet skal knyttes til kommunens øvrige 
cykelstinet og dermed give sikker cykeltransport også til 
og fra fritidsaktiviteter.

De sikre skoleveje vil i vid udstrækning også tilgodese 
voksnes behov for sikker cykeltrafik. 

Cykling fremmes endvidere ved, at det er nemt og sik-
kert at parkere sin cykel i rimelig tæt afstand af både 
bolig og arbejdsplads, gerne i form af overdækket cy-
kelparkering. Cykelparkering skal således tænkes ind i 
den konkrete udformning af bydelens veje, byrum og 
bebyggelser, og  hver enkelt bygherre skal etablere til-
strækkelig cykelparkering i sit byggeri.

Bydelen skal appellere til, at beboerne vælger at gå, når 
deres ærinde er inden for overskuelig afstand. Det bety-
der, at der skal være indbydende gangstier eller fortove 
mellem boliger og arbejdspladser, station og butikker, 
ligesom gangvejene skal være så direkte som muligt. 
Der indarbejdes derfor stipassager gennem bydelens 
bebyggelser, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Aktive byrum og adgang til naturen
Det skal være let at komme fra bolig eller arbejds-
plads ud i den omgivende grønne natur, hvad enten 
formålet er at løbe en tur, gå i naturen eller finde en 
siddemulighed i den grønne fletning, der omgiver  
Stationsområdet.

Mulighed for bevægelse og leg skal tænkes ind ved ind-
retningen af byens rum, pladser og torve. Byrummene 
skal udformes, så de appellerer til både små og store 
børn og så leg og bevægelse kan give liv til byrummet.

Trivsel og socialt fællesskab
Muligheden for, at den enkelte person kan trives øges, 
når stress, ensomhed og manglende energi forebygges. 
Trivsel hænger tæt sammen med oplevelsen af at have 
et godt liv, evnen til at klare de praktiske gøremål i dag-
ligdagen og evnen til at indgå i sociale relationer.

Fysisk aktivitet kan i et vist omfang øge den enkelte 
persons stresstærskel, og det vil ofte opleves, at fy-
sisk aktivitet giver mere energi til øvrige gøremål. Også 
adgangen til rolige omgivelser og naturen kan øge den 
enkeltes velvære. 

Etableringen af sociale relationer kan understøttes i by-
ens udformning. Det enkelte individ skal opleve at blive 
set og at kunne møde andre mennesker i bebyggelsen, 
gårdrum eller byliv. Det er derfor vigtigt, at byen udfor-
mes, så der i vidt omfang skabes naturlige mødesteder 
eller steder, hvor samtale naturligt kan finde sted. 

VISION 2
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2.3 En levende by

Mennesket er basalt set et flokdyr, der ønsker at være 
sammen med andre mennesker. Det er en af grundene 
til, at vi flytter sammen i byer. Byens kvalitet hænger  
således tæt sammen med det liv, der leves i byen.

Den levende by
Den levende by er kendetegnet ved, at man oplever 
mennesker i byens gader og rum. Livet skabes primært 
af mennesker, der færdes til fods i byens fælles rum. 
Det kan være både til og fra arbejde, indkøb eller andre 
gøremål. Jo flere, der lokkes til at gå i byen, jo flere ak-
tiviteter vil der opstå i byens rum. 

Der skal derfor skabes gode forhold for de gående i Sta-
tionsområdet. Det handler først og fremmest om sikre 
gangveje, som er klart adskilt fra den kørende trafik. 
Når de mest trafikerede gader skal krydses, skal det ske 
på sikre steder, hvor den gående er synlig og kan over-
skue trafikken. 

Det er også vigtigt, at den gående ikke skal lange omve-
je fra sted til sted. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør det 
derfor være muligt at gå igennem karréerne. 

Livet kan understøttes ved, at der er noget at se på 
undervejs. Døde facader skal undgås. Da rammerne for 
Egedal By ikke giver mulighed for butikker i gaderne, er 
det vigtigt, at de enkelte bygninger åbner sig op mod 
byrummet. Det skal være muligt at se, at der er men-
nesker bag vinduerne – enten beboeree eller ansatte, 

Udendørs ophold
Når byens beboere opholder sig udendørs på terrasser 
eller balkoner, er de synlige fra byens rum. Når det-
te ophold sker i stueetagen eller 1. sal, kan det danne 
baggrund for en spontan samtale mennesker imellem. 
Herved opleves byens rum som mødested.

Et af kendetegnene for en levende by er, at der er mu-
lighed for at gøre ophold på ens vej fra et sted til et an-
det. Byen skal derfor byde på gode opholdssteder, der 
inviterer til såvel planlagte møder som spontane pauser. 

Steder, hvor den siddende kan nyde et solstrejf og er 
beskyttet mod vind og vejr. Det kan være en plint, en 
bænk eller blot op ad en varm væg. Er der noget at se 

på - legende børn eller et smukt landskab - giver det 
yderligere lyst til ophold. 

Opholdssteder skal tænkes ind både i byrummene og i 
de enkelte bebyggelser, hvor enkle små løsninger kan 
have en stor effekt.

Byens torve og pladser
Mennesker elsker at opholde sig steder, hvor der er 
andre mennesker. Her opstår der mulighed for at kan 
møde de andre mennesker, tale med dem eller blot be-
tragte dem, fordi de har fundet et sted at udfolde sig 
- en plads, der giver mulighed for leg eller optræden. 

Byrum til ophold får en ekstra kvalitet, hvis de har en in-
timitet over sig. Mennesker kan føle sig alene og sårbar 
på en stor plads – hvorimod der kun skal være få sam-
let før et mindre byrum føles aktivt og levende. Denne 
skala kan understøttes af den omkringliggende bebyg-
gelse. Således må bebyggelsen gerne være lavere mod 
opholdsgader og pladser, end mod byens kant og de 
mere trafikerede veje. Og gerne med en varierende ar-
kitektur med godt design og gode detaljer.

Intimiteten kan styrkes af træer og buske, der samtidigt 
kan være med til at skabe levesteder for fugle og små-
dyr, give byen dufte og understrege årstidernes gang.

2 VISION

2.2 En tryg by

Byens udformning har væsentlig betydning for borger-
nes oplevelse af tryghed og dermed for deres livskva-
litet. En tryg by gør byen attraktiv både for beboere og 
andre brugere.

Trygge stier og veje
Tryghed i byen skabes bl.a. af følelsen af at blive set af 
andre, der færdes i det samme byrum eller af de, der 
bor eller arbejder omkring byrummet. Det er derfor væ-
sentligt, at byens huse er åbne mod gader og pladser, 
og at gående og cyklende kan vælge ruter, hvor der er 
andre trafikanter.

Det er vigtigt at undgå at skabe rum og pladser, der er 
isolerede og hvor ingen har et naturligt udsyn ud mod 
eller over rummet. Lukkede stueetager uden aktive 
funktioner eller åbninger kan skabe utryghed.

Stier og gader skal give mulighed for at overskue, hvad 
der sker forude. Og mulighed for at skifte retning, hvis 
man ønsker dette.

Den gode stemning kan understreges af belysningen i 
byens rum. Gader og andre færdselsveje bør være bely-
ste med en rar og venlig belysning, der giver godt over-
blik.

Overgang mellem by og bolig
Det er vigtigt, at der skabes en tryg overgang mellem 
det private og det offentlige rum. Lige så vigtigt det er 
med visuel kontakt mellem den private bolig/ virksom-
hed og det fælles byrum, ligeså problematisk kan det 
være, hvis der ikke der kan skærmes af for offentlighe-
dens færdsel og indkig til det private.

En god overgang mellem offentligt og privat kan skabes 
i halvoffentlige zoner mellem bebyggelse og vej. Her 
kan man i læ af bebyggelsen og i tryg kontakt med boli-
gen sidde og betragte bylivet udenfor, og man kan med 
indretningen af denne zone være med til at sætte sit 
præg på byens udseende. Overgangen mellem offent-
ligt og privat kan også formidles ved at  stueetagerne 
hæves op fra gadeniveau, så man kan se ud men ikke 
får direkte indkig til boligen. 

I Stationsområdet inviteres offentligheden til at anvende 
passager gennem karréernes private gårdrum.  Her  kan 
grænsen for offentlighedens adgang signaleres gennem 
skiltning, belægning og belysning samt indretning af 
gårdrummet omkring passagen.
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VISION 2

2.4 En grøn by

Visionen om en grøn by skal både forstås både som en 
by i tæt kontakt med naturen og som en energieffektiv, 
miljøvenlig og klimasikret by.

Grøn trafik
Stationsområdets tætte bystruktur og placering på 
S-togsnettet giver optimale muligheder for,  at de, der 
bor eller arbejder i området, kan anvende kollektiv trafik.

Med de korte afstande i bydelen til indkøb, skoler og 
andre servicetilbud byder bydelen på en unik mulighed 
for at bo i Egedal uden at have egen bil eller uden bil 
nummer to i husstanden. Dette kan understøttes gen-
nem etablering af delebilløsninger i bydelen.

Stationsbyen etableres med gode forhold for gå- og cy-
keltrafik, hvilket erfarningsmæssigt vil øge disse trans-
portformers andel. Derved kan bydelen bidrage til at 
reducere luft- og støjforurening samt energiforbruget. 

Vand
Egedal By planlægges ud fra den nyeste viden om be-
hovet for klimasikring og håndtering af regnvand.

Med sin tætte bebyggelse og dermed store andel af 
befæstede arealer, skal der indtænkes løsninger for 
håndtering af regnvand, så det hverken ender i områ-
dets parkeringskældre eller i Stenløse Å, der i forvejen 
er hydraulisk belastet.

Den enkelte bygherre kan bidrage til den grønne by ved 
at finde flere løsninger til opsamling eller forsinkelse 
af regnvand på egen ejendom. Der kan arbejdes med 
grønne tage, nedsivning i grønne gårdrum, opsamling 
af vand til vanding og vask. Udover at hjælpe til at 
håndtere regnvand, giver de grønne gårdrum også en 
øget kvalitet til bylivet.

Ved at etablere fælles løsninger, der kan håndtere stør-
re regnskyl, bidrages til den grønne by. Det kan være i 
form af skybrudsveje, regnbede og pladser, der samti-
dig kan fungere som midlertidige forsinkelsesbassiner. 
Vandet kan ledes til træer og buske, der samtidig vil 
give byen en højere bokvalitet.

Lavenergi og materialer
Behovet for at undgå yderligere global opvarmning og 
endnu kraftigere klimaændringer indgår i planlægningen 
af Egedal By som en grøn by. Visionen er, at Stations-
området kan opnå en klassificering efter DGNB-stan-
darden for bydele, og at bygherrerne vil arbejde for, at 
de enkelte byggerier klassificeres.

Alle byggerier skal opføres som Bygningsklasse 2020, 
der sikrer et minimalt forbrug af energi og en øget brug 
af dagslys samt stiller skærpede krav til indeklimaet. 
Området forsynes med CO2 neutral fjernvarme produ-
ceret på biomasse og solvarme. Der kan etableres sol-
celler i forbindelse med den enkelte bebyggelse. Her er 
det vigtigt, at anlægget tilpasses bygningens arkitektur, 
så der opnås en æstetisk vellykket løsning.

Der er i Stationsområdet fokus på at undgå byggema-
terialer med indhold af miljøfremmede stoffer, som har 
skadelige virkninger for mennesker og miljø. Derfor må 
der ved byggeri og anlæg i området ikke anvendes PVC 

eller  trykimprægneret træ, idet disse udgør et miljøpro-
blem i affaldsbehandlingen, fordi de ikke kan afbrændes  
men skal til lukket deponi.

Tæt ved naturen
Stationsområdet er planlagt med en tæt tilknytning til 
landskabet og friarealerne i den grønne fletning. Der er 
lagt op til, at der kan bygges højt i byens kant, således 
at flest muligt får direkte udsigt og kontakt til naturen 
og de rekreative områder. 

Byplanens mange sivegader og passager giver gode 
muligheder for, at byens beboere og besøgende kan 
komme ud til og bruge den omgivende grønne fletning, 
hvad enten det er til leg, motion eller en stille naturo-
plevelse.
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3.1 Stationsområdet

Egedal By
Egedal by er udformet som en fletning mellem by og 
landskab. Det store landskabstræk ”den grønne flet-
ning” trækker landskabet ind i byen og giver flest mulig 
mennesker god adgang til rekreation og natur. Samtidig 
inddeles  byen i en række bydele med hver sin funktion 
og karakter 

Stationsområdet
Stationsområdet er den centrale del af Egedal By. Her 
kan det koncentrerede og sprudlende byliv udfolde sig. 
Bydelen er tænkt som en tæt og relativ høj by med en 
urban karakter. 

En moderne karréby
Stationsbyen udformes som en moderne fortolkning af  
karrébyen med gader, passager, torve, pladsdannelser 
og gårdrum. Bebyggelsen udføres som en overvejende 
sammenhængende randbebyggelse, der indrammer og 
definerer både de offentlige og private byrum og som 
skaber en klar afgrænsning mod de grønne omgivelser. 

Bydelen er karakteristisk ved at have en markant og 
høj kant mod det omgivende landskab og S-togsbanen, 
mens bebyggelsen internt i området er i mindre skala 
med en mere lokal og intim stemning.

Byliv og variation 
For at understøtte det levende og stemningsfulde by-
billede, skal bebyggelsen udføres med en høj grad af 
variation. Dette kan ske ved etablering af forskydninger 
og åbninger i facaderne samt varierende stil, materialer 
detaljering m.v.

Stationsbyen kobles trafikalt på omgivelserne af ho-
vedgaden, som sikrer en effektiv trafikbetjening af hele 
Egedal By. Området anlægges med gader af varieren-
de bredde og karakter, som vil kunne rumme forskellige 
funktioner og anlæg. 

En række pladser og byrum designes særskilt ud fra 
hvert sit tema. Her skal belægning, beplantning, møb-
lering og belysning gå op i en højere enhed og regnvand 
udnyttes på kreative måder.
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4 BEBYGGELSE

4.1 Parceller og byggefelter

Fig. 3
De største af parcellerne kan deles i to med hver sin bebyggelse adskilt af en sivegade

Fig. 2
De enkelte parceller i Stationsområdet
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Stationsområdet er inddelt i en række parceller i forskel-
lige størrelser og form, der giver mulighed for at udvikle 
både større og mindre bebyggelser.

Som udgangspunkt opdeles bydelen i parceller som 
vist på fig. 2. Enkelte af de større parceller kan opdeles 
yderligere, hvilket fremgår af fig. 3.

Byggefelter og byggelinjer
Der er på hver parcel udlag et byggefelt, som i princip-
pet udfylder hele matriklen. Samtidigt stilles der krav 
om, at bebyggelsen skal udføres som en sammenhæn-
gende eller delvist sammenhængende karrébebyggelse 
og at det meste af bebyggelsen skal opføres med faca-
de i byggelinjen, der udlægges langs afgrænsningen af 
de enkelte byggefelter.  

Den præcise afgrænsning af parceller og byggefelter 
samt placering af byggelinjer vil ske i forbindelse med 
udstykning af området.

Bebyggelsesprocent og bygningshøjder
Stationsområdet planlægges med en høj bebyggelses-
procent, som udgangspunkt 150 % men eventuelt med 
mulighed for op til 200 % på udvalgte parceller. 

Det er tanken, at der skal bygges både tæt og højt i 
stationsområdet, hvorfor der er skabt mulighed for be-
byggelse i op til 6 etager. 

For at sikre, at bebyggelsen får en markant afgrænsning 
mod omgivelserne, er der fastsat, at der skal bygges 
i minimum 4 etager mod landskabet og S-togsbanen. 
Mod hovedgaden skal der bygges i minimum 3 etager, 
så denne kan få et urbant præg.  Mod de øvrige gader 
kan bebyggelsen gives en mindre skala og en mere in-
tim og lokal karakter.

4 Bebyggelse
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Visualisering af sivegade
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4.2 Bebyggelsens omfang og karakter

Fig. 5
Parceller i planudsnit

Fig. 4
Planudsnit

For at sikre et levende og mangfoldigt bybillede med 
et spændende gadeforløb, opfordres der til, at karrébe-
byggelsen etableres med en høj grad af variation, f.eks. 
i form af forskydninger i facaden og terrasseringer i høj-
den.

Samtidig kan der med udgangspunkt i karréstrukturen 
udvikles nye bebyggelsestyper i en kombination af ræk-
kehuse, dobbelthuse og etagebyggeri.

Her under gives tre eksempler på Stationsområdets va-
rierede muligheder for opdeling af grunde og udform-
ning af bebyggelsen.

Fig. 6

- Store parceller

- Forsætninger i facaden

- Terrassering i højder

- Passage på tværs gennem gårdrum

Fig. 7

- Større variation i typologier og boformer

- Bebyggelsen nedskaleres mod kvartersgaderne

Fig. 8

 - De største parceller kan opdeles af en sivegade
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Visualisering af bygade
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Det er ikke mindst i rummet mellem byens huse, at 
visionen om Egedal By som den grønne, sunde, trygge 
og levende by skal materialisere sig. 

Byrummene skal give plads til færdsel og ophold og 
danne rammerne for social kontakt og oplevelser. Sam-
tidigt skal byrummene udformes, så de lever op til en 
række praktiske og tekniske krav. 

Byrummene i Stationsområdet kan inddeles i forskellige 
typer efter deres funktion. Der er færdselsarealer, hvor 
den primære funktion er at komme til og fra i bil, på cy-
kel eller til fods, og opholdsarealer, hvor mennesker kan 
mødes og bylivet kan folde sig ud. Derudover er der ud-
lagt arealer til funktioner som parkering og renovation.

Ved planlægningen af Stationsområdet er der lagt vægt 
på, at byrummenes funktion afspejles i rummets skala, 
indretning og karakter. 

Færdselsarealerne er tilrettelagt med henblik på at til-
godese de bløde trafikanter. Der er således lagt vægt 
på at tilbyde trygge og direkte forløb både på langs og 
tværs af bydelen, ikke mindst til og fra stationen samt 
fra byen ud til det grønne.  

Færdselsarealerne i Stationsområdet omfatter:

Hovedgaden, som trafikforsyner hele Egedal By og 
forbinder den med stationen og omgivelserne

Bygaderne, som forbinder Stationsområdet på tværs 
og rummer flekszone til særlige funktioner

Kvartersgaderne med den dæmpede trafik, hvor by-
ens liv udfolder sig i gadeplan

Sivegaderne, der forbinder Stationsområdet med 
landskabet

Passagerne, som giver fodgængere mulighed for at 
passere gennem bebyggelsernes grønne gårdrum

Der er indtænkt mulighed for ophold og social kontakt, 
både i det offentlige byrum, på privat grund og i kantzo-
nen mellem private og offentlige arealer. Der er lagt 
vægt på, at gaderummene får varierede forløb, så de 
bliver spændende at bevæge sig ad. Det grønne ele-
ment indgår i alle byrum med forskelligt udtryk.  

Samtlige gaderum i Stationsområdet indgår desuden 
i en samlet skybrudsløsning, hvor de både skal kunne 
transportere og forsinke regnvandet. 

BYENS RUM 5

5.1 Gader og pladser

5 Byens rum

Fig. 9
Vejtyper og byrum

Hovedgade

Bygade

Pladser

Kvartersgade

Sivegade

Amaliestien
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Fig. 10
Hovedgadens placering og forløb

Hovedgaden skal udformes i overensstem-
melse med principsnit fig. 11.

Midterrabatten skal fremtræde som en grøn 
helle med bunddækkende beplantning og op-
stammede, storkronede træer. 

Der etableres ikke svingbaner i hovedgaden.

Midterrabatten skal på udvalgte steder etab-
leres med fast belægning med henblik på 
krydsende fodgængere. Krydsningspunkter 
skal etableres ved vejkryds eller ud for åbnin-
ger i bebyggelsen, hvor en passage munder 
ud.

Der skal være mulighed for etablering af bus-
stoppested.

Overgange og krydsninger af hovedgaden 
skal udformes med fokus på sikkerhed og 
tilgængelighed, så der sikres gode forhold 
for handicappede, gangbesværede og øvrige 
fodgængere.

Hovedgaden skal etableres med tydelig ad-
skillelse mellem færdselsfladerne.

krav

Fig. 11
Principsnit af hovedgade

5.1.1 Hovedgaden
Hovedgaden er bydelens hovedpulsåre, som trafikfor-
syner hele Egedal By og forbinder den med stationen 
og det øvrige Ølstykke og Stenløse. Hovedgaden skal 
kunne trafikforsyne bydelen med tung transport og bil-
trafik til og fra boliger og erhverv, ligesom der skal være 
mulighed for bustrafik og etablering af busstoppested i 
den nordlige del af Stationsområdet.

Hovedgaden skal udformes, så der bliver en god frem-
kommelighed for biltrafik, men skal samtidigt give nem 
og tryg færdsel for bløde trafikanter både langs med og 
på tværs af vejen. Derfor udformes gaden på en måde, 
som dæmper trafikhastigheden og som signalerer op-
mærksomhed overfor krydsende trafikanter. 

En del af hovedgaden er allerede anlagt. Derfor vedrø-
rer nedenstående beskrivelse af og krav til hovedgaden 
først og fremmest den nordlige del – fra krydsningen af 
Dam Holme og Dronning Dagmars Vej og mod nord.  

Hovedgaden opbygges med to kørebaner adskilt af 
en bred grøn midterrabat. Langs begge sider af gaden 
etableres cykelsti og fortov i traditionel stil, så gadens 
udformning hænger naturligt sammen med de gader, 
den munder ud i.

Midterrabatten har flere funktioner. Den skal give gaden 
et boulevardagtigt præg, som harmonerer med gadens 
funktion og den høje bebyggelse. Samtidigt skal rabat-
ten medvirke til at signalere dæmpet fart og give mu-
lighed for, at bløde trafikanter sikkert kan krydse vejen.

Midterrabatten udformes med bunddækkende beplant-
ning og opstammede træer af en storkronet type. Vej-
belysningen placeres også i midterrabatten på en måde,  
så trækronerne oplyses, uden at træerne skygger for 
vejbelysningen. Udvalgte steder - ved vejkryds og/eller 
ud for udmundingen af passager i bebyggelsen - befæ-
stes rabatten, så den kan passeres af gående.

Det forventes, at de mange kryds i sig selv vil dæmpe 
trafikhastigheden på vejen. Der vil som udgangspunkt 
ikke blive etableret hævede flader af hensyn til buskør-
sel, tung trafik og vejens funktion som skybrudsvej.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

5 BYENS RUM
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Fig. 14
Visualisering af bygade

5.1.2 Bygade
Bygaderne er Stationsområdets interne fordelingsveje, 
der forbinder bydelen på tværs og giver adgang til be-
byggelsen langs bydelens kant.  Bygaderne er samtidig 
boligveje og skal derfor have et mere roligt præg end 
hovedgaden. Endelig skal bygaderne varetage særlige 
servicefunktioner for hele bydelen. 

Bygaderne er opbygget med en kørebane med to spor 
og med cykelsti og fortov langs begge sider. Fig. 12

Bygadernes placering og forløb

Fig. 13
Principsnit af bygade

Langs den sydlige side af kørebanen etableres en 
”flexzone” med plads til gæsteparkering for biler og 
cykler, affaldsstationer til fælles opsamling af bydelens 
husholdningsaffald samt belysning og beplantning. Be-
plantningen skal bestå af bunddækkende planter samt 
træer, der er tilpasset vejens skala.

Langs den nordlige del af bygaden kan dele af bebyg-
gelsen rykkes tilbage fra gadelinjen og gøre plads til op-
holdsarealer langs vejens solside.

Bygaderne skal udformes i overensstemmel-
se med principsnit figur 13. 

Flexzonen skal indrettes med gæsteparke-
ringspladser for biler og cykler, med affalds-
stationer for husholdningsaffald og med be-
plantning og belysning. 

Beplantningen skal bestå af bunddækken-
de beplantning og opstammede træer af en 
størrelse og type, der er afpasset efter byga-
dens skala.

Bygaderne skal udformes, så de indgår i sky-
brudsløsningen for Stationsområdet.

Bygaderne skal etableres med tydelig adskil-
lelse mellem færdselsfladerne.

krav
K8

K9

K10

K11

K12
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5.1.3 Kvartersgade 
Kvartersgaderne udgør et væsentligt karaktergivende 
og identitetsskabende element i bydelen. Det forven-
tes, at det især bliver i kvartersgaderne, at Stationsom-
rådets byliv i gadeplan vil udfolde sig.

Kvartersgaderne udformes som lokale veje, hvor de blø-
de trafikanter prioriteres. Den kørende trafik vil foregå 
med lav hastighed og vil primært bestå af personbiler 
på vej til parkeringskældre i bebyggelsen samt sivetrafik 
til og fra bygaderne. Der skal også være mulighed for 
kørsel med redningskøretøjer, renovationsvogne, flytte-
biler m.v. 

Gaden opbygges som én samlende befæstet flade, 
hvori et 6 m bredt fælles færdselsareal for biler og cyk-
ler markeres med diskrete belægningsskift. Resten af 
arealet udlægges til ophold og færdsel til fods. I en 1,5 
m bred gangzone langs begge sider af vejen sikres fri 
passage for fodgængere.  Den samlende færdselsflade 
vil dæmpe trafikken, da trafikanterne bliver tvunget til 
at orientere sig mod og kommunikere med hinanden.

Kvartersgaderne udformes med stor variation i gade-
rum og bebyggelse og med mange opholdsmulighe-
der. Skalaen er moderat og karakteren lokal og tæt på 
privatsfæren. Der er gode muligheder for etablering 
af halvprivate opholdsarealer langs bebyggelsen samt 
indkigs- og adgangsmuligheder til de private gårdrum. 
Kvartersgaderne er også en oplagt placeringsmulighed 
for en hyggelig cafe med udeservering eller lignende 
publikumsorienterede funktioner.

Kvartersgaderne udformes med et knækket forløb og 
varierende bredde. Hvor vejen udvider sig, er der mu-
lighed for etablering af pladser til ophold, leg og andre 
aktiviteter. Her kan desuden gøres plads til cykelparke-
ringspladser og affaldsstationer. 

Kvartersgaderne vil få et grønt præg. Dels er der mu-
lighed for beplantning i kantzonen mellem vej og be-
byggelse. Dels vil de mange udvidelser af gaderummet 
give muligheder for lommer med beplantning af varie-
rende art fra bunddække, græsser og buske til træer af 
varierende størrelse.

Fig. 16
Kvartersgadernes placering og forløb

Fig. 17
Visualisering af kvartersgade

Kvartersgaderne skal udformes i overens-
stemmelse med principsnit fig. 18 og 19.

Bil-, cykel- og gangtrafik skal foregå på sam-
me belægningsflade og i samme niveau.

Et samlet færdselsareal for biler og cykler 
skal adskilles fra resten af færdselsfladen 
ved mindre markeringer i belægningen.

Langs skel til private ejendomme skal der 
etableres en gangzone på minimum 1,5 m. 

Vejen skal udformes, så den indgår i sky-
brudsløsningen for Stationsområdet

krav

Note: Kvartersgaden afviger i udformning og forløb fra lokalplan 20
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Fig. 15
Principiel opdeling af køreareal og gangzone 
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Fig. 19
Principsnit af kvartersgade

Fig. 18
Principsnit af kvartersgade

To eksempler på udformning af kvartersgader:

BYENS RUM 5
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Fig. 21
Planudsnit af kvartersgade 1:500N

5.1.4 Pladser
Som supplement til de eksisterende pladsdannelser ved 
Rådhuset og Føtex etableres fire nye pladser i Stations-
området. 

Pladserne indgår som en del af kvartersgaderne, hvor 
de ligger som lommer i gadens bredeste strækninger.  
Med en placering tæt på udmundingen af bygaderne 
ledes man naturligt forbi pladserne, og orienteringen 
langs kvartersgadens østside giver mulighed for etab-
lering af gode opholdssteder med eftermiddags- og af-
tensol.

Pladserne tænkes udformet med hver sin funktion, 
karakter og identitet. Der kan f.eks. indrettes en plads 
til aktivitet, leg og lyd og en andet til ro, meditation 
og sansning. Pladserme vil blive endeligt designet og 
etableret i takt med den omkringliggende bebyggelse 
således, at der sikres sammenhæng i funktion og ud-
formning.

Fig. 20
Placering af pladser

Pladserne skal indgå i kvartersgaderne som 
vist på fig. 20. 

Pladserne skal gives hver sin karakter og 
identitet og udformes på en måde, så belys-
ning, belægning, beplantning og møblering 
udgør en helhed. Samtidigt skal der sikres 
sammenhæng til udformningen af den øvri-
ge del af Kvartersgaden.

Pladserne skal kunne anvendes til forsinkel-
se og eventuelt nedsivning af regnvand ved 
skybrud.

Langs skel til private ejendomme skal der 
etableres en gangzone på minimum 1,5 m. 

krav
K18

K19

K20

K21

Det er hensigten, at belægning, belysning, møblering 
og beplantning skal udgøre en samlet helhed både in-
denfor pladsens rammer og i samspil med den øvrige 
del af kvartersgaden. 

Her er mulighed for at eksperimentere med multifunk-
tionel byrumsindretning og med krydsfeltet mellem de-
sign og kunst. Der arbejdes kreativt med vand og lys i 
Stationsområdet, og det kan bl.a. ske på pladserne.

Planudsnittet viser en detaljering af en plads i en kvar-
tersgade med færdselsflade, gangzone og rum til re-
novation og beplantning samt tilslutning af bygade og 
sivegade.   

Alle pladser skal kunne indgå i skybrudsløsningen til 
opsamling, forsinkelse og eventuelt nedsivning af regn-
vand. 

Bygade

Renovation

Sivegade

Gårdrum

Kvartersgade

Private haver

Pladsdannelse

Lavning

5 BYENS RUM
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5.1.5 Sivegade
Sivegaderne er de smalleste og mest intime gaderum 
i Stationsområdet. Sivegaderne skal primært fungere 
som forbindelse mellem byen og det omgivende land-
skab, men de skal også give mulighed for begrænset 
kørsel, f.eks. med redningskøretøjer og flyttebiler. An-
tallet af sivegader er variabelt og afhængig af, hvordan 
den enkelte bebyggelse opdeles. Se fig. 3

Fig. 22
Sivegadernes placering og forløb

Fig. 23
Principsnit af sivegade

Fig. 24
Visualisering af sivegade

Sivegaderne udformes med en samlende belægnings-
flade fra skel til skel. Gaden udgør én fælles færd-
selsflade, der er prioriteret for bløde trafikanter. Langs 
kanten kan der etableres mindre lommer med plads til 
cykelparkering og beplantning. På grund af det smalle 
gaderum kan beplantningen primært bestå af slyng- og 
klatreplanter samt mindre buske, græsser eller anden 
lav beplantning. Træer kan kun plantes, hvor facaden 
trækkes tilbage fra gadelinjen. 

Sivegadernes snævre forløb gør aftenbelysning særlig 
vigtig. Belysningen skal dog udformes hensigtsmæs-
sigt, så den ikke generer beboerne i de tilstødende 
bygninger. Der er i sivegaderne mulighed for at lave al-
ternativ belysning, som har fokus på leg og oplevelse 
samtidig med, at den skaber et trygt gaderum. For en 
nærmere beskrivelse af belysning se 2. del, afsnit 8 ”Lys 
i byen”. 

Ved udformning af sivegaderne skal der lægges særligt 
vægt på sivegadens udmunding mod landskabet. Der 
skal være plads til, at redningskøretøjer kan svinge ud 
på Amaliestien og der skal findes særlige løsninger for 
afledning af regnvand på tværs af stien. Endelig er det 
naturligt, at der på dette sted indpasses opholdsmu-
ligheder for fodgængere, som ønsker at nyde udsigten 
mod landskabet med ryggen mod bebyggelsen.

Sivegaderne skal udformes efter principsnit 
på fig. 23.

Sivegader skal udformes med en sammen-
hængende belægningsflade i hele gadens 
udstrækning. Der kan etableres lommer til 
beplantning m.v.

Sivegaderne skal udformes, så der kan køre 
redningskøretøjer.

Sivegaderne skal udformes, så de kan afle-
de hverdagsregn og skybrud ud i den grønne 
fletning.

krav
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Kantzonerne er overgangene mellem bebyggelsen og 
de tilstødende by- og landskabsrum. De er samtidig 
overgang mellem offentligt og privat og mellem inde og 
ude. Det er gennem kantzonen, der gives adgang til de 
enkelte bygninger, og det er også her, de bolignære op-
holdsarealer placeres. Kantzonerne er dermed et areal, 
der i særlig grad inviterer til social kontakt. Det er i kraft 
af kantzonernes udformning, at de varierede, oplevel-
sesrige og levende byrum opstår.

Kantzonerne udgøres både af bygningernes facader og 
af de arealer, som opstår, hvor bebyggelsen trækkes til-
bage fra gadelinjen.

5.2.1 Facadeforløb
Bygningernes facader danner vægge i Stationsområdets 
byrum og mod landskabsrummet i den grønne fletning.  
Facaderne indrammer og definerer rummene og giver 
dem karakter. Det er i høj grad facadernes udformning, 
og arkitektoniske kvalitet, der er afgørende for oplevel-
sen af byen. I den forbindelse er variation og åbenhed 
nøgleord.  

Variation i facaden kan skabes på mange måder. Dels i 
kraft af byggematerialer, farver, teksturer og detaljering. 
Dels ved horisontale og vertikale spring – fremtrukne el-
ler tilbagetrukne partier, varierende bygningshøjder og 
apteringer som balkoner, karnapper, terrasser og plinte. Afskærmning mellem private udearealer og 

hhv. gade eller landskab må have en maksi-
mal højde på 80 cm.

Mellem boligens private udearealer kan der 
etableres skærmvægge vinkelret ud fra be-
byggelsen i op til 2,0 m længde. Skærmen 
må højst være 1,80 m høj.

Hvor sivegaderne munder ud i landskabet/
Amaliestien skal der være plads til, at red-
ningskøretøjer kan passere, og der skal gøres 
plads til mindre, offentligt tilgængelige op-
holdsarealer ind mod bebyggelsens facader.

krav

5.2 Kantzoner

Åben facade
Facade med åbninger i form af vinduer, døre 
samt portåbninge

Varierende facade 
Variation i det arkitektoniske udtryk i form af 
materialeskift, indhak, forskydninger, altan og 
terrasser på plint 

D E F I N I T I O N S B O K S

Fig. 26
Attraktive bolignære arealer

Fig. 25
Forsætning af bygninger

Åbne facader er facader, der åbner sig mod omgivelser-
ne og giver god kontakt mellem personer inde og ude. 
Åbne facader er ikke det samme som glasfacader, men 
placering, omfang og udformning af muråbninger – por-
te, vinduer og døre - skal være gennemtænkt, så der 
gives de bedste muligheder for social kontakt, særligt i 
stueetage/ gadeplan.
 
Lokalplan 20 fastlægger, at visse facader i Stationsom-
rådet skal have et skift i arkitekturen for hver 20 m. Skift 
kan bestå af ændringer i facadens sammensætning og 
rytme med de midler, der er beskrevet herover. Lokal-
planens krav om arkitektoniske skift er minimumskrav, 
og det er ønsket, at alle facader i Stationsområdet ud-
formes med åben og varieret arkitektur, der bidrager til 
et spændende gade- og byrum.  

5.2.2 Byggelinje og kantzone
Samtlige bygninger i Stationsområdet skal som ud-
gangspunkt  placeres med facade i byggelinjen, der føl-
ger afgrænsningen af byggefelterne. Dog er det muligt 
at tilbagetrække maksimalt 1/4 af facaden 3 m fra byg-
gelinjen. Ligeledes forventes det, at byggefelter vil blive 
trukket lidt tilbage fra vejskel af hensyn til placering af 
omfangsdræn m.v. 

Hvor bebyggelsen er trukket tilbage fra vejen opstår der 
arealer, som kan udnyttes som et aktiv for den enkelte 
bygning og gaderummet. Her kan der etableres mindre 
private terrasser, overdækkede indgangspartier eller cy-
kelparkering og der kan laves beplantede lommer eller 
opholdspladser med bænke eller plinte.

Arealerne mellem bebyggelsen og gaden og langs be-
byggelsen ud mod den grønne fletning skal fremstå 
som åbne halvoffentlige/ halvprivate zoner, hvor møder 
mellem mennesker kan opstå og hvor man trygt kan 
sidde og betragte livet passere forbi. Der skal være mu-
lighed for indkig og udkig og for, at man frit kan passere 
åbninger i bebyggelsen og tage en tur igennem karre-
ernes gårdrum. 

Stationsområdet afgrænses mod den grønne fletning af 
Amaliestien, som er en gang- og cykelsti med beplant-
ning af kirsebærtræer. Arealerne mellem bebyggelsen 
og Amaliestien består dels i en halvprivat zone i 3 me-
ters bredde ind mod bebyggelsen og en offentlig zone i 
2 meters bredde ud mod stien. 

Den halvprivate zone langs bebyggelsen kan benyttes til 
mindre forhaver og terrasser til beboere /brugere. Mel-
lem de enkelte terrasser kan der sættes skærmvægge 
vinkelret ud fra bebyggelsen til afgrænsning mod nabo-
en. Afgrænsning ud mod gade eller landskab må højst 
være 80 cm høj, så der ikke dannes en barriere.

Der skal være særlig opmærksomhed på udformning 
af arealerne, hvor sivegaderne munder ud i den grønne 
fletning og tilsluttes Amaliestien. Her kan der ikke etab-
leres private terrasser tæt på hjørnet, da redningskøre-
tøjer skal kunne dreje ud på stien. Arealerne ved bebyg-
gelsens hjørner kan i stedet indrettes med siddemøbler, 
således at offentligheden også kan sidde op ad en lun 
bagvæg og nyde udsigten mod landskabet.
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Eksempler på udformning af kantzone mod gaden

Fig. 27

Et hævet plateau med mulighed for terrasse fra stue-
etagen ud mod gaderummet.  

Fig. 29

Mindre private forhaver ud til gaderummet. 
Fig. 30

Rum til beplantning og cykelparkering ud for ejendom-
men. 

Fig. 28

En tilbagetrækning af facaden og et hævet plateau gi-
ver plads til cykelparkering for ejendommen. 

Eksempler på udformning af kantzone mod den grønne fletning

En grøn privat have  som ligger åben ud til den grønne 
fletning. 

Et hævet plateau skaber rum til en opholdsplads for 
ejendommen ud til den grønne fletning.

Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33

Mindre private forhaver ud til den grønne fletning.  

BYENS RUM 5
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5.3 Gårdrum og passager

Gårdrummet er det trygge, afgrænsede friareal for kar-
reens beboere og brugere. Her er der plads til både den 
lille private terrasse og det fælles haveareal. Her kan 
etableres fælles faciliteter som legeplads, cykelparke-
ring, tørrestativer, tekniske anlæg og opsamlingssted 
for storskrald fra ejendommen. 

Selvom gårdrummene er privatejet, må de ikke lukkes 
af for offentligheden. 

Der skal igennem hele Stationsområdet etableres et net 
af stipassager, der snor sig igennem de private gårdrum. 
Passagerne skal fungere både som hurtige smutveje, 
hvor turen til stationen forkortes, og som oplevelsesrige 
ruter, hvor man tager sig tid til turen. Man oplever her 
både skiftet mellem det offentlige gaderum og de indre 
gårdrum samt forskelligheden gårdrummene imellem. 

Etablering af passager er et krav, der gælder for alle 
storparceller, med mindre disse deles op i mindre dele 
adskilt af en sivegade som vist på fig. 3 og 8. Passa-
gernes udmunding i åbninger i bebyggelsen skal ske på 
hensigtsmæssige steder i forhold til de vigtigste færd-
selsretninger, særligt adgangen til stationen og den 
grønne fletning. Derudover er fire parceller udpeget, 
hvor det er fastlagt i hvilken facade åbningerne til går-
drummet skal placeres, se fig. 34.

Det er vigtigt, at det ved passagernes udmunding tyde-
ligt markeres, at passagerne er offentligt tilgængelige. 
Dette kan f.eks. ske ved, at belægningen fra kvarters-
gaden videreføres i passagen eller ved markeringsbelys-
ning langs passagen. Åbningerne mod gaden må ikke 
spærres eller lukkes af for offentligheden.    

Selve udformningen af gårdrummene er op til den 
enkelte bygherre. Dog skal gårdrummene gives en 
markant grøn karakter med en betydelig mængde be-
plantning og grønne flader. Dette vil give et rekreativt 
miljø, bedre forhold for fugleliv og bedre lokalt klima. 
Grønne gårdrum giver desuden mulighed for udnyttelse 
og håndtering af regnvand på egen grund. Se afsnit 7 
”Vand i byen”.

Der skal etableres offentligt tilgængelige 
passager gennem alle gårdrum, dog kan 
dette fraviges, hvis der i stedet etableres en 
sivegade jf. fig. 3 og 8.

Passagernes udmunding mod gaden skal 
placeres hensigtsmæssigt i forhold til vig-
tigste færdselsretninger, primært færdsel 
mellem stationen og den grønne fletning.

Passagerne skal altid være tilgængelige og 
må ikke afspærres mod gaden.

Afskærmning omkring private udearealer til 
den enkelte lejlighed må have en maksimal 
højde på 80 cm. 

Gårdrummene skal fremstå som beplante-
de, grønne arealer med mulighed for ned-
sivning og forsinkelse af regnvand.

Den fastlagte placering af en åbning på en 
bestemt facade skal følges, jf. fig. 34. 

krav

Fig. 35
Gårdrum 

Fig. 34
Parceller med fastlagte facader for passager gennem gårdrummene
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6.1 Parkering

Med S-togstation tæt på og et udbygget net af stifor-
bindelser er det hensigten, at persontrafik i Stationsom-
rådet primært skal foregå til fods og på cykel. Cykelpar-
kering prioriteres derfor højt i området. Der stilles krav 
til den enkelte bygherre om etablering af et vist antal 
cykelparkeringspladser, samt hvor mange af disse, der 
skal overdækkes. Ligeledes vil der blive etableret cykel-
parkeringspladser i det offentlige rum, særligt i byga-
dernes flexzoner og i kvartersgaderne.

Der er også behov for, at man kan komme til og fra om-
rådet i bil, både egen bil, delebil og taxa. Bilparkering 
for områdets faste beboere og brugere skal jf. lokalplan 
20 etableres i konstruktion. Formålet er at undgå store, 
åbne parkeringsarealer, idet disse er i modstrid med den 
tætte og bymæssige struktur, som ønskes i Stations-
området. Indkørsler til parkering på egen grund skal ske 
som vist på fig. 36. Yderligere krav til antal p-pladser 
m.v. fremgår af lokalplan 20.

BYENS FUNKTIONER 6

Fig. 36
Principiel placering af ind- og udkørsel til parkeringskælder

Der er oprettet en parkeringsfond, som efter behov an-
lægger et eller flere parkeringshuse i Stationsområdet. 
Bygherrer har således mulighed for at tilkøbe sig til 
p-pladser, hvis det ikke er ønskeligt eller muligt at an-
lægge dem på egen grund i forbindelse med byggeriet. 

Lokalplan 20 giver mulighed for etablering af parkering 
på terræn i begrænset omfang. Det er imidlertid ønsket, 
at mindst muligt areal på terræn anvendes til parkering, 
og at parkeringspladser på terræn primært forbeholdes 
delebiler og gæsteparkering samt handicapparkering. 

Renovation omfatter både affaldsstationer til fælles 
håndtering af husholdningsaffald, affaldskurve i byrum-
mene samt opsamlingssteder til storskrald.

Affaldsstationer
Affaldsstationer etableres som en nedgravet løsning,  
der på en god måde kan indpasses i det tætte bymiljø. 
Affaldsstationerne skal placeres i bygader og kvarters-
gader med en frekvens, som sikrer, at der højst bliver 
75 m fra hoveddør til affaldsstation. Affaldsstationerne 
placeres principielt som vist på fig. 37.

6.2 Renovation

Fig. 37
Principiel placering af affaldsstationer

Affaldsstationer må kun placeres i bygader 
og kvartersgaderne.

Der må maks. være 75 m fra hoveddør til en 
affaldsstation.

Affaldsstationer skal indrettes således, at der 
sikres tilgængelighed for gangbesværede.

Affaldsstationer skal indrettes, så de er sikret 
mod indtrængende regnvand.

En affaldsstation (4 containere) skal rumme 
min. 6 fraktioner.

Affaldskurve opsættes med regelmæssigt 
mellemrum og særligt i forbindelse med 
bænke og andre opholdsmuligheder.

På hver grund skal der etableres et areal til 
opsamling af storskrald. Arealet skal enten 
integreres i karrébebyggelsen eller i  mindre 
bygninger i gårdrummene.

krav

For at sikre affaldsstationerne mod regnvand fra ga-
deplan, bør de anlægges på en hævet flade. Der skal 
samtidigt sikres god adgang til og omkring affaldsbe-
holderne også for gangbesværede og kørestolsbrugere. 

Det er tanken, at affaldsstationerne udrustes med sen-
sorer, der kan varsle behov for tømning, så unødvendig 
kørsel i området kan undgås.

Affaldskurve opsættes med regelmæssige mellemrum 
i byen og særligt i forbindelse med bænke og andre op-
holdsmuligheder.

Storskrald håndteres indenfor opsamlingssteder på pri-
vat grund. Opsamlingsstederne skal integreret i karré-
bebyggelsen eller i mindre byggeri i gårdrummene.

Der skal på den enkelte ejendom anlægges 
cykelparkeringspladser svarende til mindst 2 
cykler pr. bolig og 1 cykel pr. 75 m2 etageareal 
til erhverv. 

Mindst 50 % af cykelparkeringspladser på 
egen grund skal være overdækkede, enten 
integreret i bebyggelsen eller i mindre byg-
ninger/ overdækninger i gårdrummet.

Der skal etableres mindre grupper af cykel-
parkeringspladser i gaderummene, primært 
i bygadernes flexzoner samt i kvartersgader-
ne.

Parkering på terræn i bygaderne skal forbe-
holdes gæsteparkering, delebiler og handi-
capparkering.

krav
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Opholdsmøbler skal være i træ af holdbar 
kvalitet. Der må ikke anvendes trykimpræg-
neret træ til byrumsinventar.

Der skal sikres et frit gangareal foran og ved 
siden af bænke, hvor kørestolsbrugere kan 
placere sig.

I kvartersgaderne skal der etableres op-
holdsmuligheder med en indbyrdes afstand, 
som ikke væsentligt overstiger 100 m.

Opholdsmulighederne skal indrettes under 
hensyntagen til gangbesværede. 

Opholdsmøbler skal primært udgøres af 
bænke med armlæn. Andre typer sidde-
møbler kan anvendes som supplement, men 
må ikke være eneste siddemulighed i et op-
holdsområde.

krav

6.3 Opholdsmuligheder

6.5 Tekniske anlæg

Bydelens mulighed for ophold knytter sig hovedsageligt 
til kvartersgaderne, hvor både egentlige pladser og min-
dre arealer i kantzonen giver mulighed for indpasning af 
opholdsmuligheder og tilhørende møblering.

Bydelens opholdsmøbler vil primært bestå af bænke og 
eventuelt plinte af typer, som designmæssigt harmo-
nerer og som kan opsættes langs gaderne efter behov. 
Kvartergadernes pladser ønskes designet særligt, og 
her ønskes opholdsmulighederne indarbejdet som en 
identitetsskabende og integreret del af  byrummet.

Der skal lægges vægt på, at  bydelens opholdsmulighe-
der placeres og indrettes hensigtsmæssigt i forhold til 
sol- og vindforhold og tilpasses andet byrumsinventar 
og beplantning samt stedets helhed og karakter.

Af hensyn til gangbesværede må der ikke være for langt 
mellem opholdsmulighederne og indretning og møble-
ring skal sikre tilgængelighed og funktionalitet også for 
kørestolsbrugere.  

Tekniske anlæg såsom transformerstationer, elskabe, 
køleanlæg mv. må ikke placeres fritstående i det offent-
lige rum.

Anlæggene skal enten integreres i karrébebyggelsen el-
ler placeres i de private gårdrum eller på tagene. Det 
skal tilstræbes, at anlæggene indtænkes i udformnin-
gen af bebyggelsen/ udearealerne og afskærmes/be-
klædes, så de ikke virker dominerende.

K46
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Tekniske anlæg må ikke placeres fritstående 
i det offentlige rum.

Tekniske anlæg skal placeres og udformes, 
så de ikke virker dominerende, f.eks. integre-
ret i bebyggelsen eller afskærmet i gårdrum.

krav
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Byggeri opføres som lavenergibyggeri i Byg-
ningsklasse 2020.

Individuelle varmepumper kan ikke tillades.

Bebyggelsen skal tilsluttes og forsynes med 
fjernvarme.

Anlæg til solenergi tilpasses bygningens ar-
kitektur.

Der må ikke anvendes trykimprægneret træ 
eller materialer med indhold af PVC i byg-
geriet.

krav

6.4 Bæredygtigt byggeri

Ligesom i alle kommunens andre byudviklingsområ-
der skal nyt byggeri opføres som lavenergibebyggelse. 
Lokalplan 20 fastlægger, at byggeri skal opføres efter 
standarden i Bygningsklasse 2020. Det sikrer et mini-
malt energiforbrug og stiller samtidig krav om øget brug 
af dagslys og forbedret indeklima. 

Områdets bebyggelse forsynes fra Egedal Fjernvarme, 
som leverer CO2 neutral varme produceret på biomasse 
samt vedvarende energi fra en solpark.

Etablering af varmepumper er ikke en mulighed i Egedal 
By. Der er ikke plads til etablering af jordvarmeanlæg, 
og individuelle varmepumper opsat uden på bebyggel-
sen er fravalgt af æstetiske hensyn.

Såfremt bygherren vælger at etablere anlæg til solener-
gi, typisk solceller, skal disse integreres i bygningens 
arkitektur. 

Trykimprægneret træ er ikke tilladt i Egedal By. Årsagen 
er, at der ikke skelnes mellem forskellige typer af try-
kimprægnering, hvorfor al trykimprægneret træ derfor 
køres til lukket deponi, når det skal bortfjernes. Som 
alternativ kan anvendes træsorter og imprægnering, der 
ikke hindrer afbrænding i affaldsanlæg, hvorved brænd-
værdien kan udnyttes.

På samme måde er alle former for PVC uønskede. Vis-
se former for blød PVC indeholder såkaldte Phthalater, 
som bl.a. anses for hormonforstyrrende. De hårde for-
mer for PVC som eks. afløbsrør udgør et affaldspro-
blem, da de udvikler giftig dioxin ved afbrænding og 
derfor ligeledes skal håndteres særskilt.  

Erfaringer viser, at det er uproblematisk af erstatte dis-
se materialer med alternativer, som ikke har negative 
konsekvenser for sundhed og miljø. 

Bly, asbest og PBC er eksempler på materialer, som tid-
ligere har været anvendt i byggeri men som har vist sig 
at udgøre et stort problem for miljø og sundhed. Egedal 
Kommune opfordrer til, at de enkelte byggerier kritisk 
gennemgår de anvendte materialer for at sikre, at der 
ikke indbygges problematiske stoffer i bygninger, hvor 
mennesker har deres daglige gang.        
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DGNB-certificering
Bygherrer og byudviklere er i stigende grad opmærk-
somme på behovet for at markedsføre byggerier og by-
dele som en del af deres profil.

Certificering kan både udgøre en hensigtsmæssig ram-
me under planlægningen og en enkel metode til at do-
kumentere kvaliteterne i en given bebyggelse når den 
er opført.

I certificeringsordningen DGNB samles de mange ele-
menter i byggeriet i en systematisk og helhedsoriente-
ret vurdering af projektets bæredygtighed. 

DGNB arbejder ud fra et bredt bæredygtighedsbegreb, 
som ikke kun fokuserer på det energi– og miljømæs-
sige. Det betyder, at også de sociale og økonomiske 
aspekter ved et projekt indgår i vurderingen.  

DGNB tilbyder både certificering af hele bydele og en-
kelte byggerier. Det er muligt at få præ-certificeret et 
projekt således, at vurderingen kan indgå i selve projek-
teringen og bidrage til at optimere de valgte løsninger.
Stationsområdet vil biive forsøgt certificeret efter disse 
regler.

Egedal Kommune opfordrer bygherrer til at orientere sig 
om konceptet bag DGNB. Uanset om man ønsker en 
egentlig certificering, er der inspiration at hente til an-
vendelse under planlægning og projektering.    
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6.6 Smart City løsninger

Smart cities er digitale og involverende byer, der op-
timerer byen ved at kombinere det fysiske og sociale 
med det digitale rum. En smart by understøtter relatio-
ner mellem myndigheder, virksomheder, organisationer 
og borgere. Ved at udnytte og dele data og information 
i disse relationer bliver der skabt nye løsninger og ser-
vices på tværs af byens sektorer.

Smart City løsninger er et område i hastig udvikling, og 
efterspørgslen forventes at stige i takt med, at disse 
løsninger rulles ud i andre byområder. 

Mulige smart city løsninger i Stationsområdet kunne 
være:

Etablering af samlet henvisningssystem til ledige 
parkeringspladser, så unødig bilkørsel undgås.

Opkobling af renovationsbeholdere, således at re-
novatør kan planlægge kun at hente fulde containe-
re, og derved reducere unødig kørsel. Systemet kan 
samtidig henvise brugerne til containere med ledig 
plads, hvis en container med samme affaldsfraktion 
er fuld, evt. via en app til mobilen.

Smart styring af vejbelysningen, så denne er afpasset 
med aktuel trafik.

Informationsadgang til s-togsafgange i det øvrige by-
rum.

En væsentlig forudsætning for at kunne udvikle løs-
ningerne er, at de nødvendige dataveje er til rådighed. 
Etableringen af et teknisk net, der kan håndtere data 
fra de løsninger, der ønskes tilkoblet, er et første skridt 
hertil.

Visualisering af Amaliestien og bygningernes kant mod landskabet
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Egedal By ligger i et område med særlige udfordringer 
i forhold til håndtering af regnvand. Området afvander 
naturligt ned til Stenløse Å, som er hydraulisk belastet, 
og som i de senere år adskillige gange har medført over-
svømmelser i Stenløse by. Derfor kan der kun i meget 
begrænset omfang tillades udledning af regnvand fra 
det nye byområde til åen. Samtidigt er området udpe-
get med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor det 
skal sikres, at der gendannes tilstrækkelige mængder af 
grundvand og grundvandet ikke forurenes. 

I den grønne fletning kan der etableres et sølandskab 
til opsamling af regnvand. Øst for byen arbejdes der på 
at få etableret et skybrudsprojekt, som har til formål at 
tilbageholde og forsinke Stenløse Å opstrøms Stenlø-
se By. Dette vil i givet fald kunne medføre, at de lavt-
liggende områder i ådalen øst for Egedal By kan blive 
oversvømmet i perioder med ekstremregn.

Egedal By er planlagt i overensstemmelse med kom-
munens overordnede strategi for regnvandshåndtering 
og klimasikring. Heraf fremgår det bl.a., at:

Regnvand så vidt muligt skal håndteres lokalt.

Klimatilpasning og regnvandshåndtering skal udnyt-
tes til at styrke natur, rekreation og oplevelsesmulig-
heder i byen og det omgivende landskab.

Regnvandet skal udnyttes til brugsvand for at spare 
på det rene grundvand eller nedsives til gendannelse 
af rent grundvand.

Nye byområder skal planlægges på en måde, som 
både tager højde for normal regn og skybrud.

På den ovenfor beskrevne baggrund er regnvandshånd-
teringen i Stationsområdet er planlagt efter følgende 
hovedprincipper:

Forurenet regnvand fra veje og parkeringsarealer 
ledes i rør til rensning og nedsivning i den grønne 
fletning.

Rent regnvand fra tage, terrasser m.v. håndteres så 
vidt muligt på egen grund. Tilslutning til regnvands-
ledning kan dog aftales med forsyningen. Tagvand 
opsamles til brugsvand eller nedsives/fordampes 
gennem grønne tage, facader og gårdrum. 

Skybrudsvand afledes på overfladen. Alle veje ind-
rettes som skybrudsveje, der kan transportere vandet 
ud til den grønne fletning.  Skybrudsvand fra gårdrum 
afledes til den grønne fletning, hvis det er muligt - 
ellers til gaderum. Bebyggelsen sikres mod skybrud. 

7.1 Baggrund og forudsætninger 7.2 Principper for regnvandshåndtering

7 Vand i byen

Egedal Kommunes strategi for regnvandshåndtering fremgår af Plan- og Agen-
da strategi 2011 og Kommuneplantillæg nr. 1 for vand og klimatilpasning. Her er 
der fastlagt retningslinjer for, hvorledes regnvandshåndtering og klimatilpas-
ning skal indgå i kommunens planlægningsarbejde og myndighedbehandling. 

Lokalplan 20 stiller krav om, at regnvand fra tage, hvor der ikke er parkerings-
dæk, tagterrasse eller grønt tag, skal opsamles til anvendelse ved wc skyl m.v. 
Det er desuden hensigten, at regnvandet så vidt muligt skal anvendes som 
brugsvand eller udnyttes på kreative og rekreative måder både i byen og i de 
grønne områder.

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2011 fastlægger, at stationsområdet i Egedal By 
er separatkloakeret, og at Furesø-Egedal Forsyning står for afledning af både 
spildevand og regnvand fra området. 

F A K T A B O K S

7 VAND I BYEN

Fig. 38
Princip for håndtering af regnvand

Nedsivning Opsamling

Fordampning

Afledning
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Fra det øjeblik regnen falder på tage og befæstede are-
aler, er det i juridisk forstand spildevand, og det kræ-
ver kommunens tilladelse at nedsive eller udlede det til 
kloak eller vandløb. I Stationsområdet skal regnvandet 
håndteres på principielt to forskellige måder afhængigt 
af, om det lander på overflader, der regnes som rene 
eller forurenede.

”Rent” regnvand fra tage, terrasser m.v. kan opsamles 
til udnyttelse som brugsvand på egen grund, f.eks. til 
wc-skyl, tøjvask og havevanding. Desuden kan vandet 
udnyttes i kreative og rekreative anlæg på tage eller 
gårdrum eller nedsives direkte til grundvandet. I Sta-
tionsområdet stilles der krav om, at regnvand fra tage, 
hvor der ikke er etableret grønne tage, tagterrasser eller 
parkeringsdæk, skal opsamles til brugsvand. 

Potentielt forurenet regnvand fra veje og parkeringsare-
aler kan ikke anvendes til brugsvand og kan ikke indgå 
i rekreative anlæg eller nedsives, med mindre det har 
gennemgået en forudgående rensning.

I Stationsområdet vil regnvand fra parkeringsarealer og 
veje med biltrafik blive afledt via regnvandsledninger 
til regnvandsbassiner i den grønne fletning. Vandet vil 
her blive renset i et særligt bassin, hvor de forurenende 
stoffer udfældes, inden det udledes til rekreativt udfor-
mede regnvandssøer, hvorfra det nedsives.

Traditionelle kloakløsninger er udformet til at håndtere 
et normalt dansk regnvejr. Imidlertid er vejrmønsteret 
i færd med at ændre sig, og ekstremregn - skybrud og 
kraftig, langvarig regn – vil forekomme oftere i fremti-
den.
 
Ved skybrud kommer vandet i så store mængder, at det 
ikke hensigtsmæssigt kan ledes væk i rør. Skybrudsveje 
etableres derfor bedst på overfladen. Det giver udfor-
dringer i forhold til at beskytte bygninger og i særde-
leshed kældre mod oversvømmelse. I Stationsområdet 
skråner terrænet naturligt ned mod den grønne fletning, 
og det er derfor naturligt, at alle veje anlægges som 
skybrudsveje, der kan lede vandet væk fra bebyggelsen 
og ud til den grønne fletning. 

For at vejene skal kunne rumme mest muligt vand, 
etableres de med fald mod midten. Her placeres af-
løb til regnvandsledningen, der dimensioneres til at 
kunne klare hverdagsregn samt den mest forurenede 
”first flush” ved skybrud. Ved skybrud vil den resterende 
vandmængde løbe af via overfladen. Der kan etable-
res midlertidige forsinkelsesbassiner i forbindelse med 
pladsdannelser på kvartersgaderne.

På den enkelte ejendom er det grundejerens eget an-
svar at sikre mod skybrudsskader. Dette kan ske ved at 
placere bebyggelsen højere end det omgivende terræn 
og lade dette skråne væk fra bebyggelsen. 

Der skal være særlig opmærksomhed på at sikre lavt-
siddende åbninger i bebyggelsen som døre, porte, kæl-
dervinduer og nedkørsler til parkeringskældre. Ligeledes 
kan gårdrummene anlægges med forsænkninger, faski-
ner eller lignende, som kan tilbageholde større mæng-
der vand. Fra gårdrummene etableres skybrudsoverløb 
ud til de omgivende grønne arealer eller, hvor dette ikke 
er muligt, til vejanlæg.

7.3 Rent og forurenet regnvand 7.4 Hverdagsregn og skybrud

VAND I BYEN 7

Fig. 39
Håndtering af regnvand ved skybrud

Fig. 40
Håndtering af regnvand ved hverdagsregn

Rensning i bassin

Overløb fra gårdrum

Skybrudsveje

Afledning på overfladen

Afledning i rør

Opstuvning/forsinkelse
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7.6 Rekreativ brug af regnvand

Springvand og soppebassin

Damp

OVERFLADETYPER HÅNDTERINGSMETODER

Fast tag Opsamling til brugsvand

Overskudsvand nedsives på egen grund eller afledes til forsyningens ledning

Grønt tag samt grønt dæk over parke-
ringskælder

Vandet opsuges i jord og beplantning samt fordampes. Opsugningskapacite-
ten afhænger af tykkelse og beplantning

Overskudsvand nedsives på egen grund eller afledes til forsyningens regn-
vandsledning 

Terrasser og gangarealer på tag eller ter-
ræn

Nedsivning på egen grund eller udledning til forsyningens vejvandsledning

Parkering på dæk eller terræn Nedsivning efter rensning på egen ejendom eller udledning til forsyningens 
vejvandsledning

Have på terræn Nedsivning, opsugning i jord og beplantning samt fordampning

Skønt der ikke er krav om, at regnvandet i fuldt omfang 
skal håndteres på den enkelte ejendom, er der mange 
gode grunde til at gøre det:

Besparelse på vandforbrug

Markedsføring som grønt byggeri

Parameter ved valg af projekter ved udbud af ejen-
domme

Mulighed for at indgå aftale med Furesø- Egedal For-
syning om reduceret tilslutningsbidrag 

Skemaet herunder angiver, hvordan regnvandet kan 
håndteres på forskellige arealtyper på egen grund.

Regnvand er en ressource, som skal være et aktiv for 
byen og borgerne. Anlæggene til regnvandshåndtering 
bør derfor have en dobbeltfunktion, som både sikrer, at 
regnvandet  håndteres forsvarligt og samtidig skaber en 
mulighed for rekreativ udnyttelse af det.  

I Stationsområdet tillader pladserne ud til det brede ga-
derum større anlæg med en synlig udnyttelse af regn-
vandet, der samtidig opfordrer til leg, læring, bevægel-
se og sansning.

Som eksemplerne til højre viser, kan udnyttelsen af 
regnvand udformes med forskellige formål. Det kan 
eksempelvis anvendes som et rumskabende element, 
hvor vandet danner en mur, eller et springvand, der 
samtidig kan bruges som soppebassin. Vandet kan også 
udnyttes til at skabe en stemning. Det ses i eksemplet 
med dampen, der stiger op fra plantekasserne, som 
samtidig fungerer som opholdsmøbel.

7.5 Regnvand på egen grund

Vandskulptur

7 VAND I BYEN

Skema over håndtering af vand
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Væghængte armaturer

KøbenhavnerarmaturNYX-armatur

8 Lys i byen

LYS I BYEN 8

Fig. 41
Principiel placering af belysning i gade- og byrummene

Belysning på hovedgade

Belysning på bygade

Belysning på sivegade

Belysning af pladser

8.2 Hovedgade

8.3 Bygade

Den udendørs belysning i Stationsområdet skal med-
virke til at give en høj grad af trafiksikkerhed, fremkom-
melighed og tryghed i bydelen. Samtidigt skal belysnin-
gen være med til at give bydelen en særlig identitet og 
stemning og gøre det til en god oplevelse at opholde og 
bevæge sig i området efter mørkets frembrud. 

Ligesom i resten af kommunen ønskes belysningsmate-
riel af høj kvalitet, både æstetisk og teknisk.

Der skal med udgangspunkt i vejbelysningsreglerne 
sikres en tilstrækkelig og trafiksikker belysning. Belys-
ningsmateriellet skal være smukt at se på og give et 
godt og behageligt lys - uden blændingsgener og med 
god farvegengivelse. Desuden skal materiellet være en-
kelt at sætte op og vedligeholde og robust i forbindelse 
med uheld og hærværk. Endelig skal belysningen være 
energiøkonomisk - som udgangspunkt anvendes kun 
LED-lyskilder.

Belysningen i Stationsområdet kan inddeles i en sikker-
heds- og tryghedsskabende gadebelysning  og en mere 
stemnings- og identitetsskabende belysning, som især 
kan anvendes på de særlige byrum og pladser.

Bygaderne forbinder byen på tværs og rummer flexzo-
ner, hvor belysningen placeres. For at signalere, at man 
forlader hovedgaden, kan anden armaturtype anvendes.

Der kan enten anvendes et topmonteret vejarmatur el-
ler et parkarmatur, som kan give en god effekt i samspil  
med vejtræerne. Lyspunktshøjden skal være lav, max 
4,5 m for at signalere, at gaden er en boliggade.

Hovedgaden trafikforsyner hele Egedal By og forbinder 
den med omgivelserne, hvorfor der ønskes en sammen-
hængende belysning på hele strækningen. Belysningen 
skal dog afpasses, at gaden bevæger sig både gennem 
tæt by og grønne områder.

På den eksisterende del af Dam Holme anvendes ”Kø-
benhavnerarmatur” langs den ene eller begge sider 
af vejen. Tilsvarende armaturtype ønskes anvendt på 
strækningen gennem Stationsområdet.  Her placeres 
belysningen dog i midterrabatten, dels på grund af, at 
der etableres bebyggelse helt ud til gadelinjen, dels for-
di belysningen i midterrabatten kan give en god effekt i 
samspil med de store træer. 

Masterne udføres i 4,5 - 6 meters højde, med to belys-
ningsamraturer, der oplyser hver sin kørebane. Armatu-
ret fæstes på en kort arm, der kan være buet eller lige. 

Belysningen skal primært være nedadrettet, men 
må gerne afgive lidt rumbelysning til at skabe effekt 
sammen med træerne. Dette kan opnås f.eks. med 
opalskærm.

Belysning af færdselsarealer skal udføres i 
overensenstemmelse med skemaet på side 
34.

Belysningsmateriellet skal være af høj tek-
nisk og æstetisk kvalitet.

Gadebelysningen skal overholde vejbelys-
ningsreglerne.

På kvartergadernes pladser skal kreativ be-
lysning indgå som en væsentlig del af plad-
sens design.

krav
K58

K59

K60

K61

8.1 Udendørs belysning

8.5 Sivegade

Sivegaderne er smalle smøger, der forbinder byen 
med landskabet. Her er der ikke plads til master, så 
belysningen udføres som væghængte armaturer. Lys-
punktshøjden skal være lav (3,5 - 4 m) og belysningen 
skal være nedadrettet for at undgå lysgener i boliger-
ne. 

Ved åbninger til bygninger og gårdrum, kan der på pri-
vat grund etableres særlig belysning, som kan medvir-
ke til at skabe stemning og tryghed.

8.4 Kvartersgade

Kvartersgaderne er rolige boliggader med dæmpet tra-
fik og mange opholdsarealer Da trafikarterne blandes 
på den samlende belægningsflade, er god belysning af-
gørende for trafiksikkerheden. Der etableres derfor en 
gennemgående vejbelysning langs den vestlige side af 
gaden. Belysningen placeres langs den afmærkede kø-
rebane og udføres på lave master og med nedadrettet 
belysning.

På pladsdannelserne i de brede dele af gaden skal ef-
fekt- og stemningsbelysning være med til at gøre by-
delen spændende at færdes i og invitere til ophold på 
pladsen.
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AREALTYPE PLACERING ARMATUR MASTEHØJDE ARM BELYSNINGSKLASSE LYSKILDE

Hovedgade Midterrabat Københavner eller tilsvarende. Evt. med en smule rumbelys-
ning ud over det nedadrettede lys.

4,5 - 6 mHo To arme, enten buede eller lige, 
armlængden er max. 30 cm.  

E2 med middelbelysningsstyrke 
på 3 lux, regelmæssighed 0,25

LED, 3000 K

Bygade Flexzone Vejarmatur som NYX e.l. Alternativt parkarmatur som Park 
View e.l. 

4,5 m Ingen E2o LED, 3000 Ko

Kvartersgade Vestlig side mellem gangzone og den af-
mærkede færdselsareal

Vejarmatur som NYX e.l. 4 - 4,5 m Ingen E2Ho LED, 3000 K

Sivegade Væghængt armatur Lille, nedadrettet, afskærmet armatur, f.eks. NYX 330 væg. 
Ho

3,5 - 4 mo Ingen eller kort arm E3 med middelbelysningsstyrke 
på 1,5 lux.

LED, 3000 K

Passager Ved indgangen til passage og langs passage Ledelys f.eks. i form af pullertlamper eller lys i belægningen. 
Ho

Pullerter max. 1 m. An-
den belysning max. 4. 

- - LED, 3000 K

Skema over belysning af gaderne
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Tunnel, Måløv Station

Færdselsflader, Frederiksberg

Stiforløb, Albertslund

Stiforløb, Sverige

Solbjerg Plads, Frederiksberg

LYS I BYEN 8

I Stationsbyen ønskes anvendelsen af kunstnerisk og 
stemningsskabende belysning fremmet. 

Pladserne i kvartersgaderne er særligt egnet til anven-
delse af stemningsskabende belysning. Disse pladser er 
de naturlige mødesteder i Stationsområdet, hvor aktivi-
tet og byliv kan udfolde sig. Her er der muligheder for 
ophold, fordybelse samt leg og bevægelse. Lyssætnin-
gen kan være med til at animere til en særlig brug af 
pladsen og forstærke pladsens individuelle karakter og 
stemning. 

Det er hensigten, at hver plads skal designes som en 
helhed, hvor belysningen skal indgå som en væsentlig 
del af designet sammen med belægning, beplantning, 
møblering m.v.

8.7 Særlig belysning8.6 Stier og passager

Supercykelstien, som strækker sig langs vestsiden af 
stationsbyen skal have en effektiv vejbelysning, som 
giver god sikkerhed. Belysningen skal være nedadret-
tet mod stien og opsættes på mast i max. 4,5 meters 
højde.

Amaliestien, som går langs grænsen af den grønne flet-
ning, ønskes som udgangspunkt ikke belyst. Her skal 
stjernehimlen kunne opleves. Om nødvendigt kan der 
eventuelt opsættes en ledebelysning i form af pullert-
lamper.

De offentligt tilgængelige passager gennem private 
gårdrum kræves ikke oplyst, men ønskes som mini-
mum markeret med en ledebelysning, f.eks. monteret 
i belægningen eller i form af pullertlamper. Passager-
nes udmunding i bebyggelsen skal ligeledes belyses, så 
man på en naturlig måde ledes ind til passagen.
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3. del Design og materialer

    
9 INDRETNING OG DESIGN   

9.1 Belægning

9.2 Beplantning

9.3 Opholdsmøbler

9.4 Cykelstativer

9.5 Renovation

9.6 Skilte

9.7 Leg og bevægelse

9.8 Kunst
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Hovedgader og bygader
På kørebane og cykelsti anvendes asfalt, mens fortove 
etableres med betonflise - ”Københavnerflisen” adskilt 
af chaussésten. Kantsten etableres i granit.

I flexzonen i bygaderne skal der tages særligt stilling 
til belægningen mht. parkering, renovation og beplant-
ning. 

9.1 Belægning

Sivegade
Sivegaderne etableres i betonfliser, teglsten eller natur-
sten. Sivegaderne kan have hver sin individuelle belæg-
ning, som  dermed skaber en variation i Stationsområ-
det.

Amaliestien
Amaliestien etableres med grus for at sikre et naturligt 
udseende, der er tilpasset landskabet.

Kvartersgader og pladser
Køreareal, fortov  samt opholds og flexzoner etableres 
med den samme ensartede belægningsflade i fliser eller 
natursten med forskelligartet farvespil og struktur i hele 
bydelen. Der skabes således et sammenhængende og 
genkendeligt by- og gaderum. Færdselsareal markeres 
i belægningen ved eksempelvis skift i belægningsmøn-
ster eller anden markering i niveau med færdselsfladen.

På kvartersgadens pladser skal andre belægningstyper 
anvendes for at forstærke byrummets karakter og stem-
ning. Den samlende kvartersgade belægning skal dog 
følge facaderene i et bånd på  minimum 1.5 meter langs 
bygningskanterne.

Detalje af materiale på hovedgaden, Egedal By

Betonflise, chaussésten og asfalt på hovedgaden, Egedal By

Fælles færdselsflade i Haren, Holland

Fælles færdselsflade i Berlin, Tyskland

Teglstensklinker, Århus universitet

Granitbelægning i Købmagergade, København

Chaussésten

Amaliestien

9 INDRETNING OG DESIGN

9 INDRETNING OG DESIGN

Kvartersgade

Hovedgade

Bygade

Pladser

Sivegade

Amaliestien

Fig. 42
Vejtyper og pladser
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9.2 Beplantning

Stationsområdets beplantning skal være med til at ska-
be grønne og levende byrum. Beplantningen skal sikre 
en mangfoldig, frodig og stemningsfuld karakter i byde-
len. Samtidig er beplantningen med til at skabe mindre 
rumligheder, der er tilpasset den menneskelige skala.

Beplantningen i de offentlige rum skal være af hjem-
mehørende arter, der kan bidrage til et rigt dyre- og 
planteliv i området. Det anbefales, at der indgår buske 
og træer med frugter, der er spiselige for mennesker, 
insekter og dyr.

Kantzone
I kantzonen langs bebyggelsen kan der etableres min-
dre forhaver med blomsterkrukker, græs og plantebede 
samt grønne facader, frodige altaner m.v.

Hovedgader
Hovedgaden etableres med bunddækkende beplant-
ning og en trærække af opstammede storkronede træ-
er i midterhellen. Det brede gadeforløb kræver skala-
mæssigt en beplantning med tyngde, fylde og karakter, 
hvorfor beplantning skal udvælges med forbillede i bou-
levardbeplantning. Her anvendes robuste træarter som 
eksempelvis eg, ask, lind, løn o.l. 

Bygader
Langs bygaderne plantes træer punktvist i flexzonen. 
Træerne skal have et urbant præg og medvirke til at 
nedskalere det brede gaderum. Her kan anvendes træ-
arter som eksempelvis seljerøn, lind, eg, sølvpil o.l. 

Kvartersgader og pladser
I kvartersgaderne kan der anvendes solitære træer, min-
dre trægrupper eller rumskabende beplantning, blom-
strende  bede, græsser m.v., der er med til at skabe 
frodige og grønne byrum. Beplantningen tilpasses by-
rummets skala og karakter.

Hvor pladsen er begrænset eller hvor der ikke må skabes 
for megen skygge, anvendes træarter og buske som ek-
sempelvis fuglekirsebær, æble, tjørn, slåen, hassel o.l. 
På pladserne er der mulighed for større solitære træer. 

Sivegader
På grund af den begrænsede bredde, kan beplantning 
i sivegaderne primært bestå af klatre- og slyngplanter 
op ad bebyggelsen samt mindre øer i belægningen med  
lav bevoksning. Hvor der er åbninger i bebyggelsen, kan 
gårdrummets beplantning trækkes ud til sivegaden.

Grønne tage
Grønne tage og dæk kan gi-
ves vidt forskellig karakter. 
Ved tyndt vækstlag anvendes 
der primært sedumplanter, 
græsser og lignende. Tykkere 
vækstlag giver mulighed for 
haver med buske og mindre 
træer. Endelig kan etableres 
taghaver med krukker og høj-
bede.

Trærække i midterhelle

Solitære træer og mindre trægrupper

Grønne tage

Grønne gader, Amsterdam

Grønne væggePunktvise træer Rumskabende beplantning

Mellemkronede træer

Storkronede træer

Trægrupper 

9 INDRETNING OG DESIGN

Fig. 43
Typer af træbeplantning i gaderne
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9.3 Opholdsmøbler

Gennemgående
For at sikre et ensartet og harmonisk udtryk i Stations-
området, skal byrumsmøbler, der opsættes på gader og 
stier være af ensartet type eller karakter. 

Der lægges vægt på at sikre en høj kvalitet i materiale-
valg, funktionalitet og æstetik.
 
Af hensyn til ældre og gangbesværede skal en passen-
de del af de opstillede bænke være med armlæn.

Der kan opsættes listebænke, borde og plinte af typer 
som vist.

Comfort fra Veksø

Trappe og lar-system i Rabalderpark, RoskildeKrum8 fra Tronholm

Bænk på Christianshavn. København

Bænk på Enghave Plads, København

Listebænk fra jessing

Plint fra Falco

Udeareal ved SEB, København

Individuelle
På torve og pladser kan siddemuligheder med fordel 
integreres i udformningen af byrummet i form af ni-
veauforskelle, plinte, trapper m.v. 

Pladserne ønskes udformet som en helhed, hvor de en-
kelte dele kan anvendes til flere funktioner - både til 
pauser og ophold samt til leg og bevægelse.

Nedenfor ses et par eksempler på siddemuligheder, der 
er integreret på en gennemtænkt og spændende måde 
i byrummet.

INDRETNING OG DESIGN 9
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9.4 Cykelstativer

Der skal sikres gode forhold for cyklister i Stationsom-
rådet, hvorfor der stilles krav til bygherrer om at etab-
lere cykelparkering på privat grund. Samtidig etableres 
offentlig cykelparkering i bygadernes flexzone og nær 
kvartersgadernes pladser. 

Offentlig cykelparkering etableres som mindre enheder 
med plads til omkring 6 cykler.

Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold 
til bevægelsesmønstre og bygningsindgange.

For krav til etablering af cykelparkering se 2. del afsnit 
6.1 ”Parkering”.

Der kan opsættes cykelstativer af typer som vist her. 

Integreret i plantebed, Noah fra Veksø Overdækket cykelparkering

Navigation fra Outsider

Input fra Veksø

Vejskilt på bygningsfacade

Affaldscontainer fra Vestforbrændingen

Inventar til renovation omfatter både affaldsstationer til 
husholdningsaffald samt enkeltstående affaldskurve til 
renhold af byens gader og byrum. 

Affaldskurve skal være enkle, robuste og funktionelle af 
type som vist nedenfor.

Affaldsstationer
Affaldsstationerne skal etableres som nedgravede løs-
ninger. De skal indrettes således, at tømning sker fra 
vejsiden, at regnvand fra gadeplan ikke kan trænge ned 
i beholderen og at gangbesværede sikres tilgængelig-
hed til og imellem affaldsbeholderne.   Affaldsstationer-
ne kan udrustes med sensorer for en intelligent varsling 
af tømningsbehov. 

På selve affaldsbeholderen skal sikres en overskuelig og  
nem orientering om indkast og type af affald.

Skiltning er en vigtig del af bybilledet og skal derfor ud-
formes og placeres med omhu. Placeringen skal være 
logisk og hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne og 
modtagerne. Udformningen skal være enkel og smuk 
med et klart budskab.

Gadenavnsskilte opsættes i videst mulige omfang på 
bygningsfacader. Øvrig skiltning skal så vidt muligt     
samordnes på fælles standere.

9.5 Renovation

9.6 Skilte
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9.8 Kunst

Kunst og kultur er med til at skabe liv, oplevelser, iden-
titet og fællesskab i bybilledet. Derfor skal kunsten 
inddrages direkte i planlægningen og udformningen af 
Stationsområdets paldser.

Kunsten skal kunne afspejle forskellige udtryksformer i 
såvel stil som materialer. Kunsten kan både være en del 
af byinventaret, belysningen og aktivitetsområder eller 
indgå som traditionelle kunstværker.

Kunst skal være en del af Egedal Kommunes profilering, 
og det er derfor besluttet i kunststrategien for Egedal 
Kommune, at 2 % af kommunens samlede nettoind-
tægt fra grundsalget i de enkelte byudviklingsområder 
skal afsættes til etablering af kunst i områderne.

9.7 Leg og bevægelse

Aktivitet i hverdagen er en vigtig del af en sund hver-
dag. Derfor skal bydelens byrum opfordre til bevægelse, 
leg og aktivitet. 

Det kan blandt andet opnås ved etablering af lege- og 
træningsredskaber på strategiske steder i bydelen el-
ler gennem indretning af multifunktionelle pladser, der 
kombinerer forskellige funktioner og anvendelsesmulig-
heder. 

På pladserne kan der udformes eksemplevis trapper 
med trin i forskellige højder og udformninger og stier 
med forskellige stigninger, hældninger og sving, så den 
kan anvendes til både genoptræning, ophold, leg og be-
vægelse. Scene i Mariaparken, Vejle

Bænk, København

Bobleplads på Carlsberg, København

Plads ved Nansensgade, København

Bananapark, København

Legeplads, Odense

Vestre Kirkegård, København

Spejling, København
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Visualisering af sivegade


