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Dialog og formidling

I forslag til Planstrategi 2019 blev der lagt op til debat 
og dialog om den fysiske udvikling i fire forskellige 
områder, med udgangspunkt i områdernes potentiale, 
karakter og udfordringer.

I den forbindelse blev der i høringsperioden afholdt fire 
borgermøder om Planstrategi 2019 med udgangspunkt 
i fire forskellige områder med hver deres potentiale for 
udvikling. Områderne er:

• De mindre bysamfund
• Mellem Egedal Centeret og Egedal Station
• Bymidten i Ølstykke Stationsby
• Omkring Kildedal Station

Der deltog i alt 200 til møderne og deltagerne var en 
blanding af borgere og erhvervsdrivende samt for-
eninger og interesseorganisationer.

Borgermøderne gav en dialog med Egedals aktive bor-
gere og virksomheder om udviklingen, og derigennem 
blev der sikret en tidlig inddragelse og forankring hos 
de lokale aktører, der senere skal være med til at føre 
planerne ud i livet og få visionen til at leve og lykkes.

Formålet med borgermøderne var:

• At få viden og inspiration om potentialerne i om-
rådet.

• at fortælle om forslag til Planstrategi 2019 og øge
borgernes kendskab til den fysiske planlægning.

• at skabe ejerskab og forankring hos lokale aktører
og ildsjæle i udvikling og planlægning af deres
lokalområde.

• at skabe nye netværk og relationer mellem borgerne,
foreninger og erhvervsliv.

Borgermøderne havde forskellig form og karakter fra 
workshops og byvandringer til oplæg og debatter. Bor-
germøderne tog udgangspunkt i planstrategiens oplæg 
til debat og dialog.

På de næste sider præsenteres både debatoplæg fra 
forslag til Planstrategi 2019 og opsamling på proces og 
pointer fra de fire borgermøder.

De mindre bysamfund

Mellem Egedal Centret 
og Egedal By 

Bymidten i Ølstykke Stationsby

Omkring Kildedal  
Station

s

s

s
s

s

s

Smørum-
nedre

Veksø

Ølstykke 
Stationsby

Stenløse

Gl. Ølstykke



5

Vejen mod Planstrategi 2019

Hvad er en Planstrategi?

Ifølge Planloven skal Byrådet i første halvdel af 
Byrådsperioden vedtage en Planstrategi og en 
Agenda 21 strategi.

Planstrategien er et politisk dokument, hvor Byrå-
det fremlægger sine overordnede mål og strategier 
for kommunens fremtidige udvikling. 

Planstrategien er forløberen til Kommuneplan 2021 
og beskriver de emner og områder, der vil blive 
sat særlig fokus på i kommuneplanen.

Agenda 21-strategien handler om, hvordan kom-
munen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i 
det 21. århundrede. Egedal Kommunes Agenda 
21-strategi er fuldt integreret i Planstrategi 2019.

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi 2019 tager udgangspunkt i Byrådets vision 
for Egedal, omsætter visionen til konkrete mål og sæt-
ter retningen for Egedals fremtidige udvikling. 

Visionen handler om, at alle skal have en god og vel-
fungerende hverdag, hvor vi med udgangspunkt i fæl-
lesskaber udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede 
kendetegner Egedal.

Visionen lyder:

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse

• Muligheder for alle
• Let adgang til arbejde
• Energi og miljø i balance
• Mangfoldighed i den nære kultur og natur

Dialogmøder

Byrådets  
Strategiseminar

Forslag til  
Planstrategi 2019

Planstrategi 2019

Udgangspunkt 
i visionen

Kommuneplan 2021

Høringsperiode 
og borgermøder

Planstrategi
Forslag til

til debat

2019

s

s
s

s

s

s

s

s

s
s

s

s

Smørum-
nedre

Veksø

Ølstykke 
Stationsby

Stenløse

Gl. Ølstykke



6

22

Lokale potentialer i de mindre 
bysamfund

22

I Egedals mindre bysamfund og i landsbyerne er der 
kun mulighed for en meget begrænset byudvikling, 
primært i form af en fortætning og en forandring af 
funktionerne. Størrelsen på de mindre bysamfund 
skal fastholdes omtrent som nu, og udviklingen skal 
primært rette sig mod at fastholde og styrke de nu-
værende kvaliteter.

Udviklingspotentialerne i de enkelte bysamfund er 
meget forskellige og skal ses i sammenhæng med 
de nære kvaliteter, herunder kulturmiljøer, grønne 
strukturer, lokale traditioner og mødesteder. 

Udviklingen i de mindre bysamfund handler således 
ikke primært om at udlægge nye arealer til byudvikling 
men om at skabe fælleskab, fortætning og styrke de 
unikke lokale kvaliteter.

De mindre bysamfund i Egedal varierer i stør-
relse fra helt små med tre-fire gårde til større 
landsbyer med en variation af funktioner. 

Udviklingen af de mindre bysamfund skal tage 
udgangspunkt i at styrke og bevare de gamle 
spor, strukturer og kvaliteter.

Gadekæret i Smørumovre

Fastelavn i Veksø

Gadekæret i Ganløse

Bygaden i Slagslunde

Det er vores mål:
At gå nye veje for at udvikle bæredygtige mindre by-
samfund med liv, fællesskab og sammenhold.

At gå i tæt dialog og samarbejde med beboere, for-
eninger og erhvervsliv om at lave lokale udviklings-
planer på tværs af de mindre bysamfund.

Tidligere kunne man bo, arbejde og have en aktiv 
fritid i de mindre bysamfund, men i de senere år har 
mange beboere oplevet, at busruter er blevet ned-
lagt, kulturtilbud er lukket, og købmænd har drejet 
nøglen om. 

Udfordringen er, hvordan vi opretholder service-         
niveauet, skaber vækst, og sikrer livskvaliteten i 
lokalsamfundene. Det stiller krav til, hvordan nye 
samarbejder og fælleskaber kan skabe grundlag for 
det gode liv på landet. 

Vi ønsker at, understøtte livet i de mindre bysam-
fund ved at fastholde og styrke de offentlige tilbud, 
der allerede er og øge mulighederne for at flere kan 
bruge lokalerne i de kommunale bygninger. Dette 
kan ske ved at samle de eksisterende tilbud på færre 
-men mere fleksible kvardratmeter- for eksempel på
skolerne.

23
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Dialog om de mindre bysamfund
Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00

Hvordan opretholder
vi liv og aktivitet i de 
mindre bysamfund
uden at udvide med
nye arealer til bebyg-
gelse?

Hvordan kan vi skabe nye
fælleskaber og sammen-
hæng på tværs af de mindre 
bysamfund?

Er der nye ideer til om-
stilling og tilpasning af 
de mindre bysamfund?

Hvilke lokale kræfter, kan 
og vil deltage i at udarbej-
de lokale udviklingsplaner
for de mindre bysamfund?

Debatoplæg til borgermøde om ”Lokale potentialer i de mindre bysamfund” i Ganløse 
kulturhus den 15. november 2018 fra forslag til Planstrategi 2019
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Lokale potentialer i de mindre
bysamfund
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Dialog om de mindre bysamfund 
Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00

Hvordan opretholder 
vi liv og aktivitet i de 
mindre bysamfund 
uden at udvide med 
nye arealer til bebyg-
gelse?

Hvordan kan vi skabe nye 
fælleskaber og sammen-
hæng på tværs af de mindre 
bysamfund?

Er der nye ideer til om-
stilling og tilpasning af 
de mindre bysamfund?

Hvilke lokale kræfter, kan 
og vil deltage i at udarbej-
de lokale udviklingsplaner 
for de mindre bysamfund?
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1. borgermøde

I landsbyerne er 
vi verdensmestre i 
fællesskab

Der er brug for 
udvikling så 
landsbyerne 
ikke uddør

Måske er vi også 
kommet lidt tættere 
på hinanden i dag

Der er brug for mindre 
boliger, så vi kan blive 
boende når vi bliver 
gamle
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Opsamling

I de forskellige workshops blev der både snakket om helt 
lokale problemstillinger og mere principielle og overordnede 
muligheder og udfordringer.

Foto af planche fra mødet.

Bevar offentlig service, grønne områder og kultur-
tilbud

Mange deltagere havde fokus på vigtigheden af at be-
vare grønne områder, offebntlig service og kulturtilbud 
i landsbyer og mindre bysamfund.

Der blev peget på helt konkrete funktioner, bygninger 
og grønne områder, som ønskes bevaret i lokalområ-
derne.

Bedre sammenhæng på tværs af Egedal

Der var fokus på at sikre, at de mindre bysamfund 
bliver koblet sammen, og at der er tilgængelighed til 
skoler, kulturtilbud, butikker og stationer. Der var også 
forslag om bedre adgang til natur og kulturoplevelser.

Der blev peget på behov for flere og bedre stier, samt 
en kollektiv trafik, der kan binde kommunen sammen 
på tværs.

Dialog, frivillighed og fællesskab skaber sammen-
hold og livskvalitet

Der blev peget på, at de store kvaliteter og potentialer 
ligger i fællesskab og netværk, og at det skal dyrkes, 
understøttes og fremmes.  

Der var fokus på det nære fælleskab, sammenhold 
og den lokale identitet og stolthed. Samtidig var der 
fokus på dialog, og mange af grupperne gav desuden 
udtryk for ønske om større nærhed til kommunen både 
til byråd og medarbejdere.

Gennem de forskellige workshops blev der især peget 
på følgende: 

• Varierede boligtyper og boligformer
• Grønne områder og offentlige tilbud
• Sammenhæng på tværs af Egedal
• Dialog, frivillighed og fællesskab skaber sammen-

hold og livskvalitet

Mulighed for varierede boligtyper og boligformer 
kan sikre udvikling i de mindre bysamfund

Et af aftenens helt store emner var, hvordan vi sikrer, at 
de mindre bysamfund forsat har et levende og mang-
foldigt lokalmiljø. Der var især fokus på muligheder 
for udvikling og fortætning, der kan tiltrække nye og 
yngre tilflyttere, så de mindre bysamfund ikke bliver 
pensionistbyer.

Mange deltagere var optaget af, at der skulle sikres 
boliger til alle livets faser, og at der er mangel på min-
dre boliger i lokalsamfundene, både til unge og ældre. 

Der blev drøftet nye boligformer, såsom flerfamilie-
boliger og seniorbofælleskaber som alternativ til de 
klassiske enfamilie parcelhuse. Der blev snakket om, 
hvordan der kan skabes mere forskelighed i boligmas-
sen og flere muligheder for at ombygge eksisterende 
parcelhuse til lejligheder, to familiehuse eller lignende.

Der var fokus på, at udviklingen skal ske i respekt for 
landsbyernes kvaliteter og kulturhistorie, både hvad 
angår nærheden til naturen og det åbne land og byernes 
struktur og historiske potentialer. 
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Udvikling mellem  
Egedal Centret og Egedal By

Stenløse-Ølstykke udgør fysisk et stort sammen-
hængende byområde, og er med sine godt 14.000 
indbyggere Egedals største bysamfund. Byerne er 
i dag vokset sammen, men der mangler stadig en 
fællesskabsfølelse og sammenhæng i udviklingen.

Mellem Egedal Centret og Egedal By ligger en række 
områder med en meget sammensat og forskelligartet 
karakter, som omfatter både et lokalt handelsmiljø, 
plejeboliger, et nyt byudviklingsområde og et ældre 
erhvervsområde. Området indeholder rigtig mange 
funktioner, der giver liv og aktivitet i området, men 
området fremstår stadig usammenhængende.

Der er mange potentialer og kvaliteter i at få skabt en 
sammenhængende bydel mellem Egedal Centret og 
Egedal By. Men det er ikke nogen let opgave og vil 
kræve en gennemgående fysisk omstrukturering og 
en solid og visionær strategi for at lykkes.

Egedal Centret

Egedal Centret har kommunens største koncentra- 
tion af detailhandel, og er Egedals største handelsby 
med både detail- og dagligvarer. Det udendørs center 
strækker sig fra Stenløse Station op til Stenløse Kultur-
hus og Stenløse Kirke. Centeret fremstår i dag meget 
tillukket omkring centergaden, og er omgivet af parke-
ringspladser og veje. Ved det gamle Rådhusanneks, i 
centerets nordlige ende, er der en mindre byudvikling 
i gang, hvor området udbygges med 47 nye boliger.

24

Det er vores mål:
At skabe en sammenhængende Stenløse-Ølstykke 
bydel med liv, aktivitet og fællesskab.

At udarbejde en strategi og helhedsplan, der binder 
byerne sammen, så historien og de oprindelige 
strukturer transformeres til et nyt byområde. 

Stenløse og Gl. Ølstykke er i forandring. Vi 
skal bevare og fortælle deres historie samtidig 
med, at vi udvikler og omdanner byområdet og 
skaber en fælles identitet. 

Vi skal skabe en sammenhængende bydel med 
liv, aktivitet og fællesskab.

Frederikssundsvej og Damgårdsparken 

Mellem Egedal Centret og Frederikssundsvej ligger 
Plejecenter Damgårdsparken som en lidt lukket en-
klave, der skærmer sig mod omgivelserne. 

Tværs gennem området løber Frederikssundsvej som 
en meget trafikeret barriere, der deler området og er 
svær at krydse for bløde trafikanter. Hvis området 
omdannes og ’fortættes,’ vil det kunne styrke den  
bymæssige karakter, og skabe nye forbindelser og 
bevægelsesmønstre. 

En nedklassificering af Frederikssundsvej, som for-
ventes efter etablering af Frederikssundsmotorvejen, 
vil give bedre mulighed for at skabe forbindelse over 
vejen.

Maglevad og Frydensberg

De ældre erhvervsområder Maglevad og Frydensberg 
rummer enkelte pladskrævende butikker, mindre virk-
somheder, kontorer og uddannelsesinstitutioner. Der 
er enkelte ubebyggede grunde og tomme ejendomme 
rundt omkring i området.

Egedal By

Egedal By er et stort byudviklingsområde på 84 hektar, 
der både, arkitektonisk og funktionelt, adskiller sig 
markant fra de hidtidige strukturer i kommunen. Men 
på sigt vil Egedal By bliver en integreret del af et stort 
sammenhængende byområde. 

Udviklingen af en ny bæredygtig by med høje huse, 
gademiljøer og grønne kiler giver mulighed for at 
indtænke alle de funktioner og tilbud, der skal binde 
bydelen sammen med resten af området fra starten.

Stenløse Å
Stenløse Å løber gennem området, og kan måske ud-
vikles til at skabe et rekreativt og landskabeligt træk, 
der kan binde bydelene sammen. 

Sammenbindingen af området skal indtænkes i pro-
jektet om klimasikring af Stenløse By.

Debatoplæg til borgermøde om ”udvikling mellem Egedal Centret og Egedal By” 
på Egedal Rådhus den 29. november 2018 fra forslag til Planstrategi 2019
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Dialog om udviklingen mellem Egedal Centret og 
Egedal By 
Torsdag den 29. nov 2018 kl. 19.00 

Hvordan udvikler vi erhvervs-
området Maglevad, så det 
bliver en attraktiv og levende 
bydel, der hænger sammen 
med Egedal By, campusom-
rådet og Egedal Centret?

Hvordan skaber vi et 
levende byområde med 
identitet og  karakter, 
når vi byudvikler?

Hvordan skaber vi by-
mæssig karakter om-
kring Frederikssundsvej, 
og sikrer at vejen ikke 
deler området i to?

Skal der fortættes med flere 
boliger omkring Egedal Cen-
tret for at skabe mere bymiljø 
og et større kundegrundlag til 
butikkerne?

Hvilke funktioner kan 
vi placere i erhvervs-
områderne Maglevad 
og Frydensberg for at 
skabe bedre sammen-
hæng i byen?
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Vi skal bruge naturen i 
og tæt ved byen - Det er 
Egedals kvalitet

Det kunne være fantastisk 
med en friluftsscene, der 
også kan bruges som  
’hænge ud møbel’

2. borgermøde

Jeg er kommet i dag 
for at prøve at gøre 
Egedal til et bedre 
sted for unge

Kælderen er det 
hotteste sted i  
Egedal
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Opsamling

Det andet borgermøde den 29. november 2018 foregik 
på Egedal Rådhus. Her deltog omkring 40 borgere 
og byrådsmedlemmer. Der var både unge, ældre og 
børnefamilier.

Spektrum Arkitekter stod for en workshop om, hvordan 
der kan skabes liv, aktivitet og fokus på området mel-
lem Egedal Centret og Egedal By ved at arbejde med 
byrum og forbindelser.

Med henblik på at få en udbytterig, engageret og 
kvalificeret diskussion blandt deltagerne, var aftenen 
opdelt i en række punkter. 

‘Inspirationsbillederne’ og ‘Drømmerejsen’ havde til 
formål at inspirere og klæde deltagerne godt på til den 
efterfølgende ‘Gruppebrainstorm’ og den afsluttende 
‘Hjerte-uddeling’.

Gennem de forskellige workshops blev der peget på 
følgende: 

• Kulturhuset skal åbnes op, så livet kommer ud i 
byen

• Byen skal have plads til aktiviteter for unge 
• Bedre forbindelser kan skabe sammenhæng i 

området 

Efter workshoppen har Spektrum Arkitekter udarbejdet 
et kompendium med anbefalinger til tiltag, der kan 
skabe bedre sammenhæng i områder og mere levende 
byrum. Læs hele kompendiet her.

Nedenfor ses et lille udpluk af Spektrum Arkitekter’s 
anbefalinger. Heraf fremgår det, at de foreslår, at der 
fokuseres på tre områder, hvor forskellige tiltag kan 
understøtte livet i byen og samtidig skabe en bedre 
sammenhæng i området.

Den urbane løber skaber sammenhæng mellem Stenløse 
Station og Kulturhuset

Den aktive løber

Lad bilen stå!
Skab grønne lommer
Skab indkig
Skab bedre uderum ved gym-
nasiet
Få de unge med

Den urbane løber

Forslag fra Spektrum Arkitekter

Byd velkommen!
Udvid ’tunnelsynet’
Begræns parkering
Åbn op!
Understøt byliv
Skab stemning med lys og lyd
Kom igang!

Den grønne løber
Skab et alternativ
En grøn invitation
Understøt grønne fællesskaber
Overrask og imponér
Samskab!

22. 01. 2019
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Forbindelsen

Som nævnt blev der på borgerworkshoppen 
diskuteret, hvorledes der kunne skabes en bedre 
forbindelse og dermed sammenhæng mellem 
Stenløse Station og Egedal Station. Idag kobles 
de to stationer primært sammen af togforbin-
delsen og større veje som f.eks Krogholmvej og 
Frederikssundsvej.

Men for cyklende og gående kunne forbindelsen 
godt være mere tydelig, sikker og oplevelsesrig. 
Hvis en forbedret forbindelse for bløde trafikan-
ter blev etableret, ville det være mere oplagt at 
lade bilen stå og i stedet tage cyklen eller gå. 
Forbindelsen kunne byde på ‘nøglesteder’ med 
særlige mødesteder og aktivitetspunkter og den 
kan koble byen sammen på en ny måde.

På baggrund af de idéer, der kom frem på work-
shoppen anbefales det, at der fremadrettet 
arbejdes på at etablere og styrke en ny fysisk 
forbindelse mellem Stenløse Station og Egedal 
Station. Forbindelsen foreslås etableret som vist 
på nærværende kort. Det meste af forbindelsen 
findes allerede, men kan med fordel forskønnes, 
aktiveres og gøres mere synlig - andre dele fin-
des ikke og skal derfor etableres. Ruten passerer 
igennem forskellige områdetyper og der er i det 
følgende fokuseret særligt på tre stræk:

• Den Urbane Løber
• Gymnasie - Løberen
• Den Grønne Løber

Den aktive løber

Den urbane løber

Den grønne løber

Den grønne løber strækker sig fra gymnasievej til Stations-
området i Egedal by og binder den nye by sammen med 
den eksisterende by.

Den aktive løber krydser Frederikssundsvej og handler især 
om at åbne gymnasiet op

https://www.egedalkommune.dk/media/2903391/opsummering_spektrum_arkitekter_endelig.pdf
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Udviklingen af bymidten i 
Ølstykke Stationsby
Rådhus Allé i Ølstykke Stationsby er, på 
trods af en gennemgribende renovering i 
2008, præget af lukkede butikker. Samtidig 
er både bank, posthus og rådhus flyttet væk. 

Der er behov for en dialog med byens aktive 
borgere om, hvordan vi i fællesskab kan ska-
be liv, aktivitet og oplevelser  i og omkring 
Rådhus Allé. Bymidten skal gentænkes og 
fornyes.

Rådhus Allé ligger i Ølstykke Stationsby, som med 
sine godt 5.500 indbyggere er Egedals tredje største 
bysamfund. Bymidten ligger omkring hovedgaden 
Rådhus Allé, som rummer to dagligvarebutikker, et 
bageri, pizzeria og restauranter. Umiddelbart op til 
bymidten ligger Ølstykke Bibliotek, Toftehøjskolen 
og Udlejre Kirke, som er med til at understøtte livet 
i byen.

Rådhus Allé starter ved Ølstykke Station, der er 
lokalt knudepunkt for S-tog og busser. I den anden 
ende slutter gaden ved Byparken, som er renoveret 
i 2018 og indeholder stier, sø, naturlegeplads og am-
fiteaterscene. 

Der er gode stiforbindelser for både cykler og gående 
til Rådhus Allé og udmærkede parkeringsmuligheder 
i tilknytning til bymidten. 

Men detailhandlen på Rådhus Allé er under pres. 
Igennem de seneste år er flere butikker lukket, og 
mange lokaler står tomme. Nye handelsmønstre og 
forbrugsvaner gør, at der skal satses på andet og mere 
end detailhandel for at skabe en levende bymidte. 

26
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Rådhus Allé og torvet

Tidligere rådhus

Bibliotek

Byparken

Rådhus Allé
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Det er vores mål:

At gå i dialog med borgerne og erhvervslivet om 
at gentænke, hvilke funktioner og aktiviteter der 
kan skabe liv, aktiviteter og oplevelser i bymidten.

At udarbejde en ny bymidteplan, der skal afdæk-
ke potentialer, udfordringer og muligheder i tæt 
samarbejde med de lokale aktører og ildsjæle, 
så byen udvikler sig.

Ølstykke Stationsby har et aktivt lokalmiljø med 
initiativrige ildsjæle, der blandt andet holder ’Open 
by night’, bygger fitness legepladser og sansebaner. 

Byen har tilmed sin egen festival. ’Ø-lejren’ for up-
comming musiktalenter, som er blevet afholdt to år i 
træk. Der er således masser af potentiale og vilje til 
at holde gang i byen og sikre et levende lokalmiljø.

Stationsbyen er også så heldig at ligge tæt på to store 
naturområder ’Storesø Lyngen’ og ’Skenkelsø Sø’, der 
giver let adgang til mange naturoplevelser  som giver 
byen identitet.

Debatoplæg til borgermøde om ”udviklingen af bymidten i Ølstykke Stationsby” i 
Ølstykke Stationsby den 19. januar 2019 fra forslag til Planstrategi 2019
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ende slutter gaden ved Byparken, som er renoveret 
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Der er gode stiforbindelser for både cykler og gående 
til Rådhus Allé og udmærkede parkeringsmuligheder 
i tilknytning til bymidten. 

Men detailhandlen på Rådhus Allé er under pres.
Igennem de seneste år er flere butikker lukket, og 
mange lokaler står tomme. Nye handelsmønstre og 
forbrugsvaner gør, at der skal satses på andet og mere
end detailhandel for at skabe en levende bymidte. 
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At gå i dialog med borgerne og erhvervslivet om 
at gentænke, hvilke funktioner og aktiviteter der 
kan skabe liv, aktiviteter og oplevelser i bymidten.

At udarbejde en ny bymidteplan, der skal afdæk-
ke potentialer, udfordringer og muligheder i tæt 
samarbejde med de lokale aktører og ildsjæle, 
så byen udvikler sig.

Ølstykke Stationsby har et aktivt lokalmiljø med
initiativrige ildsjæle, der blandt andet holder ’Open 
by night’, bygger fitness legepladser og sansebaner. 

Byen har tilmed sin egen festival. ’Ø-lejren’ for up-
comming musiktalenter, som er blevet afholdt to år i 
træk. Der er således masser af potentiale og vilje til 
at holde gang i byen og sikre et levende lokalmiljø.

Stationsbyen er også så heldig at ligge tæt på to store
naturområder ’Storesø Lyngen’ og ’Skenkelsø Sø’, der
giver let adgang til mange naturoplevelser  som giver 
byen identitet.
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Dialog om bymidten i Ølstykke Stationsby 
Lørdag den 19. januar 2019 kl. 12.00

Hvilke lokale poten-
tialer kan være med 
til at styrke kvalite-
terne i bymidten? Hvilke lokale kræfter kan 

vi sætte i spil for at sikre 
en positiv udvikling på 
Rådhus Allé?

Skal bymidten i Øl-
stykke Stationsby 
være koncentreret 
omkring Bytorvet?

Hvordan skaber vi en 
bymidte, der hænger 
godt sammen?

Hvilke nye funktioner 
kan skabe liv i byen, 
hvis de traditionelle 
butikker lukker?
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3. borgermøde

Vi er en rigtig god 
blanding af børne-
familier, ældre og 
unge i byen

Vi skal være mere 
end det sted på 
s-tognettet, hvor
man kan få den
billigste bolig

Det er jo os selv 
der ikke har handlet 
i butikkerne

Der mangler en samlet 
plan og prioritering – 
Hvor skal der være by, 
forretninger, friluftliv 
- alt kan ikke ligge alle
steder
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Opsamling

Deltagerne blev bedt om at vælge, hvilke aktivite-
ter de kunne forstille sig, skulle drive livet i bymid-
ten, og hvad man skulle mødes om i fremtiden.

Der tegnede sig et billede af, at deltagerne så 
kulturaktiviteter  som det største potentiale til at 
give liv i bymidten, men der blev også peget på 
reakreation og naturen som byens potentiale og 
et ønske om mulighed for leg og aktivitet.

Deltagerne skulle pege på byens største potentialer og 
udfordringer. Rigtig mange pegede på at bymidten og i sær-
deleshed Rådhus Allé trænger til udvikling. Som favoritsted 
blev der hovedsageligt peget på biblioteket, Byparken og den 
natur der omgiver byen.

Som indledning præsenterede Søren Ganer en rumlig ana-
lyse af Ølstykke Stationsby, der blandt andet pegede på, 
at hverdagslivet foregår udenfor bymidten.

Gul - Her bor jeg
Rød - Trænger til udvikling
Grøn - Mit favorit sted

Tredje borgermøde blev holdt den 19. januar 2019 i 
Ølstykke Stationsby. Mødet startede hos den lokale 
strikke cafeen ”Moster Kenneth” ved stationen. Her 
efter fulgte en byvandring med mulighed for at snakke 
om byrum, funktioner og forbindelser. Turen sluttede 
ved biblioteket, hvor der var oplæg og workshop.

På borgermødet deltog omkring 100 aktive borgere og 
erhvervsdrivende.

Arkitekt Søren Ganer stod for en workshop, hvor del-
tagerne var igennem  en række forskellige øvelser, der 
både satte gang i dialogen og handlede om at komme 
med sine visioner og fremtidsperspektiver for byen.
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ØLSTYKKE ER VOKSET OP 
OMKRING BYMIDTEN

- STATIONEN OG DEN GAMLE LANDEVEJ

HVERDAGSLIVET FOREGÅR
IDAG UDENFOR BYMIDTEN

- BOLIGEN, SKOLEN OG FRITIDSLIVET

DE REKREATIVE OMRÅDER 
LIGGER I BYENS KANT

- BYPARK, IDRÆTSANLÆG, SKENKELSØ 
OG STORESØLYNGEN

HVILKEN ROLLE SKAL 
BYMIDTEN SPILLE I 

FREMTIDENS ØLSTYKKE?

Tidl. landevej

Hal & Svømmehal

Kulturhus

SkoleBoliger

Boliger

Skole

Rideskole

Skenkelsø
Sø

Storesø-
Lyngen

Byparken

Idrætsanlæg

S-tog

ØLSTYKKE BYMIDTE I BYENGennem de forskellige workshops blev der især peget 
på følgende:

• Bymidten trænger til udvikling og forskønnelse,
der skal være mulighed for både ophold, leg og
aktivitet.

• Tomme bygninger kan bruges til både nye funk-
tioner, der kan være med til at skabe en levende
bymidte.

• Forskellige aktiviteter, funktioner og kulturtilbud
skal samles centralt i byen.
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Udviklingen omkring 
Kildedal Station

Kildedal er et stort udviklingsområde i de tre 
kommuner, Egedal, Ballerup og Furesø. 

Området har potentiale som regionalt knude-
punkt for vækst og udvikling, fordi de store 
ledige erhvervsarealer er centralt placeret 
i forhold til den kollektive transport og det 
overordnede vejnet.

Sammen om erhvervsudvikling i regional kontekst

Egedal Kommune er en del af Greater Copenhagen 
- et samarbejde mellem Skåne, Hovedstaden og
Sjælland, der har til formål at skabe vækst og arbejds-
pladser i hele Greater Copenhagen. Egedal er således 
en del af et sammenhængende arbejdsmarked med 
et internationalt potentiale for vækst og udvikling. 

Udviklingen af området omkring Kildedal Station skal 
ske i et tværkommunalt og regionalt samarbejde, 
hvor der kan skabes fællesskab og synergi ved at se 
området som ét samlet strategisk knudepunkt og 
udviklingsområde i Greater Copenhagen.

Dele af arealerne er allerede lokalplanlagt og flere to-
neangivende virksomheder som Novo Nordisk, Oticon 
og Origio har allerede etableret sig i området. Men 
der er stadig store arealer, der står foran en detaljeret 
planlægning, inden de kan tages i brug.

Kildedalområdet ligger ud til de åbne landskaber, og 
der er samlet udlagt mere end 200 hektar til byud-
vikling i de tre kommuner.
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Det er vores mål:
At samarbejde om en fælles udvikling af Kildedal 
som en helhed med fælles retning og en samlet 
strategi. 

At skærpe interessen hos developere og inve-
storer, fordi der er tænkt sammenhængende og 
langsigtet.

At der er fokus på at markedsføre det samlede 
udviklingsområde med plads til nye boliger og 
virksomheder.

Kong Svends Park

I Kong Svends Park er der 88.000 kvadratmeter ledig 
og allerede lokalplanlagt erhvervsjord til kontorvirk-
somheder. Dertil kommer 70.000 kvadratmeter til 
blandet erhverv- og boligformål, som endnu ikke er 
lokalplanlagt.

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde

Området er omkring 90 hektar stort og udlagt til ferie- 
og oplevelsesområde med fritidsboliger, sportsfacilite-
ter og rekreative formål samt mulighed for hotel- og 
konferencefaciliteter.

Ballerups del af Kildedal

Ballerup Kommune planlægger at tiltrække tech-virk-
somheder og life-science industri i forlængelse af den 
eksisterende erhvervsudvikling i området.

Flyvestation Værløse i Furesø

Flyvestation Værløse er et stort samlet friluftsområde, 
hvor der  i det sydlige hjørne kaldet  ’Sydlejren’ bliver 
bygget 430 boliger. Her ligger også Filmbyen, som er 
centrum for kreative virksomheder og iværksættere. 
Mod Nord ligger ’Nordlejren’, hvor der er opført 200 
boliger.
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Hvordan kan vi inddrage 
det lokale erhvervsliv i
udviklingen af området?

Skal vi satse på mindre
lokale virksomheder ved
at forhåndsreservere sær-
lige arealer til håndværks-
virksomheder og service-
erhverv?

Skal vi tilstræbe en
særlig erhvervsprofil,
der kan markedsføres
regionalt og globalt?

Hvordan sikrer vi 
bedre adgang til
S-togsstationen
og det overordne-
de vejnet?

Hvordan kan vi skabe
et sammenhængende
regionalt knudepunkt
for erhvervsudvikling?

Hvilke muligheder er
der i at koble Kildedal
til det rekreative frilufts-
område ved Flyvestation
Værløse?

Dialog om udviklingen omkring Kildedal Station
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.00

Debatoplæg til borgermøde om ”udviklingen omkring Egedal Station” i Smørum Idrætscenter 
den 24. januar 2019 fra forslag til Planstrategi 2019
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Dialog om udviklingen omkring Kildedal Station 
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.00
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4. borgermøde

Indrag os fra starten, 
vi kan og vil gerne 
være med til at præge 
udviklingen

Skab liv og tryghed 
omkring stationen

Husk offentlig service 
når byen udvides og der 
bygges flere boliger

Undersøg de 
trafikale forhold 
grundigt
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Opsamling
Fjerde borgermøde blev afholdt den 24. januar 2019 i 
Smørum Idrætscenter. 

Mødet bestod af en række oplæg, der gav anleding 
til spørgsmål og debat. Herefter var der mulighed for 
at besøge 3 tema ”stande”, hvor der var dialog om 
”Erhvervsudvikling”, ” Kildedal stationsområdet” og 
”Forslag til Planstrategi 2019”

På borgermødet deltog omkring 40 borgere og byråds-
politikere.

De primære pointer fra debatten og dialogen ved 
standene var: 

• Nye aktiviteter og funktioner skal skabe liv om-
kring Kildedal Station

• De lokale borgere skal inddrages i den detaljere-
de planlægning, særligt i forhold til veje, stier og
forbindelser

• En samlet plan for udviklingen kan sikre en frem-
tidssikret by

Helhedsplan for stationsområde

På mødet præsenterede Per Frank fra Niras de forløbige 
skitser til en helhedsplan for området omkring statio-
nen. Planen bliver udarbejdet sammen med Ballerup 
Kommune.

Borgerne var især optaget af de trafikale forhold, og 
der var bekymring for, at projektet vil skabe mere 
trafik omkring Kong Svends Høj og gennem Smø-
rumnedre.

Borgernes input, bekymringer og idéer bliver taget 
med i det videre arbejde med planlægningen og 
udviklingen af området.

Områdets tiltrækningskraft og muligheder 

Jesper Wagner fra Exometric holdt et oplæg om 
tendenser i boligmarkedet. Han gav et bud på hvilke 
behov og ønsker der vil opstå i fremtiden. Exometrics 
analyser, er baseret på data om hvilke boliger, borgerne 
i Egedal søger efter. De kan på den måde give et indblik 
i hvilke boligtyper, der bliver efterspurgt i fremtiden.

Analyserne peger på, at der er et potentiale i at supplere bolig-
massen med især lejligheder og rækkehuse, men der er også 
en søgning mod andre boligformer såsom bofællesskaber.  

Helhedsplanen tager udgangspunkt i stationsnærhedsprincip-
pet om at bygge tæt og højt i 3-4 etager. Der bliver samtidig 
lagt op til blandet anvendelse, så området både rummer 
erhverv og boliger, for at sikre liv og aktivitet  i den nye bydel.

I helhedsplanen indtænkes klimatilpasning 
fra starten og visionen er, at håndteringen af 
regnvand skal skabe merværdi samtidig med 
at byudviklingen ikke øger mængden af vand, 
der udledes til Værebro Å.

Nuværende bolig Søgt bolig



Konklusion
Nærhed, mangfoldighed og lokalt engagement 

Dialog, formidling og inddragelse

Vi planlægger vores byer og landsbyer for de menne-
sker, der bor og lever i Egedal, og som dagligt bruger 
vores byrum, kultur- og idrætstilbud og er aktive i vores 
natur og landskaber. Derfor er det vigtigt at fortælle og 
være i dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv 
om Byrådets vision og strategi for den fremtidige ud-
vikling, så der er overensstemmelse mellem brugere 
og planlægningen.

Der er mange forskellige kriterier for, hvornår vi 
har succes med at skabe en inddragende proces og 
konstruktiv dialog, og det er svært at måle på de for-
skellige gevinster. Vi dog kan se, at borgermøderne 
har givet nye vinkler og perspektiver på vores byer, 
bysamfund og landsbyer, som skal realiseres i den 
fremtidige planlægning og udvikling af Egedal.

Det nære og lokale som katalysator for udvikling

Det som primært optager borgerne, er det nære og 
lokale, og interessen ligger særligt i de konkrete mu-
ligheder og potentialer, der er i deres lokalområder. 

Alle steder er unikke og rummer deres egen helt sær-
lige karakter, derfor skal det nære og stedsspecifikke 
være i fokus. Det er vigtigt at arbejde ud fra det enkelte 
steds potentialer, så vi bygger videre på de individuelle 
historier og den lokale identitet.

Det er dem, som bor og lever i Egedal, der kender de 
lokale potentialer, ved hvilke kvaliteter der skal bygges 
videre på, og hvor der er behov for udvikling, forbedringer 
og omdannelse.

At Byrådet har valgt at gå i en tidlig dialog med borger-
ne, og invitere dem med ind i maskinrummet helt fra 
starten, er nyt og visionært. Forhåbningen er, at den 
tidlige inddragelse vil medføre ejerskab til den fremti-
dige udvikling, så deltagerne bliver ambassadører og 
aktive medspillere, når udviklingen skal konkretiseres, 
og visionerne realiseres.

Forskellige mennesker skaber en mangfoldig udvikling

Det er en succes, at det er lykkedes at tiltrække både 
unge, ældre og dem midt i mellem til de fire borger-
møder, så borgernes stemme er repræsenteret i bred 
forstand.

Det er tydeligt, at Egedal har mange engagerede bor-
gere, som både kan og vil gøre en forskel for sig selv, 
hinanden og for deres lokalsamfund.

Fremadrettet vil det være interessant, at få flere virk-
somheder og foreninger i tale, da de, i ligeså høj grad 
som beboerne, er med til at skabe livet i de enkelte byer. 

Sammen skal vi udvikle, styrke og forme fremtidens 
Egedal.
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