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Udvikling af Søagerskolegrunden
Egedal Kommune søger med denne invitation et udviklingsteam, der 
får forkøbsret på hele arealet mod, at udarbejde en udviklingsplan med 
dertil hørende forundersøgelser og lokalplan for området.

Den opnåede forkøbsret medfører, at developer får en mulighed 
for at købe ejendommen, når ejendommen senere udbydes til salg. 
Developer vil, såfremt han ikke er højestbydende efter udbuddet, 
få tilbudt at erhverve ejendommen til den ved udbudsrunden højest 
tilbudte pris.

På en eftertragtet placering, med kun ca. 30 min til København, ligger 
Søagerskolegrunden i den sydlige del af Smørumnedre. Fra grunden 
er der ca. 2,5 km til både Måløv og Kildedal Station, samt 3 km til 
Frederikssundsmotorvejen. Søagerskolegrunden rummer med sine 
ca. 35 ha store grund, unikke potentialer for byudvikling.

Fra grunden er der let adgang til smuk natur og landskaber, hvor blandt 
andet det kuperede morænelandskab giver oplevelsen af landskabets 

strukturer, samt de vide udsigtsmuligheder fra Smørumovre og Kong 
Svends Høj. 

Der er en dagligvarebutik lige om hjørnet, og derudover findes i 
nærområdet Smørum bymidte med yderligere indkøbsmuligheder, 
Ledøje-Smørum Idrætshal, Smørum Kulturhus samt Smørum Golfklub. 
 
De seneste år har der været fart på udvikling i Smørumnedre. Det kan 
blandt andet ses i de nærliggende byudviklingsområder Dyvelåsen og 
Smørum Vest. 

Udviklingsteams med kompetencer inden for strategisk byudvikling 
inviteres hermed til at pitche på opgaven.
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Smørumnedre
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Baggrund og formål

Antallet af skoleafdelinger i Egedal Kommune reduceres for at skabe 
økonomisk råderum til at skabe tidssvarende kreative læringsmiljøer 
på de øvrige skoler. 

De skoler, som har gode muligheder for at blive udviklet til at 
imødekomme fremtidens behov, renoveres, udvikles med nye kreative 
læringsmiljøer og udbygges. Der frigøres økonomisk råderum hertil 
blandt andet ved at lukke Søagerskolen. Dermed frigøres også arealer, 
som kan indgå i planlægningen på nye måder.
 
Der skal derfor udarbejdes en udviklingsplan for Søagerskolens 
område, som sætter rammerne for en fremtidig benyttelse af området. 
Dette skal ske med respekt for, og i samarbejde med, de omkringliggende 
områder, og med et fokus på at indtænke bæredygtighed og recirkulering 
af byggematerialer i arbejdet.  

Udviklingsplanen skal munde ud i en lokalplan med henblik på, at 
Søagerskolens grund med eksisterende bygninger skal sælges. 

Egedal Kommune ønsker, at det valgte udviklingsteams udarbejdelse 
af en udviklingsplan og efterfølgende lokalplan, sker i tæt samarbejde 
med kommunen.

I Planstrategi 2019 blev der sat fokus på, hvordan udviklingen omkring 
Kildedal Station kan skabe nye sammenhænge og synergier for 
udviklingen af Smørumnedre. Området rummer et stort vækstpotentiale, 
og kan blive et regionalt knudepunkt. Samtidig peger Planstrategi 
2019 på muligheden for fortætning og omdannelse af bymidten og på 
Søagerskolegrunden. 

Udviklingen af Søagerskolegrunden skal understøtte mål og visioner 
i Planstrategi 2019, og udviklingen af hele Smørumnedre skal tage 
udgangspunkt i eksisterende kvaliteter og lokale potentialer. 

Området

Smørumnedre ligger i kommunens østlige del, og er med godt 9.000 
indbyggere kommunens næststørste bysamfund. Byen er mod øst, 
vest og syd afgrænset af åbent landbrugsland, hvoraf det meste er 
udpeget som grønne kiler. Mod nord vokser byen sammen med Måløv 
i Ballerup Kommune.

Nord for Smørumnedre ligger Kildedal og Måløv station, og den 
overordnede vejbetjening sker fra Frederikssundsvej i nord og 
Frederikssundsmotorvejen syd for byen.
 
Smørumnedre består hovedsageligt af parcel- og rækkehusbebyggelse, 
men centerområdet er karakteriseret ved større, enkeltstående 
bygninger beliggende i en parklignende struktur.

Byen ligger i kommunens østlige del i et kuperet landskab, med et 
fintmasket stisystem, der giver borgerne nem adgang til de rekreative 
arealer, som byen kan tilbyde. Særligt langs byens vestlige kant findes 
et stort sammenhængende grønt rekreativt strøg med stier, bænke, 
kælkebakke og naturområder samt Kong Svends Høj, som et vartegn 
for byen.

Der findes flere grønne lommer i Smørumnedre, der bidrager med 
forskellige rekreative oplevelser. Her kan nævnes Balsmosen, hvor 
man kan opleve dyrelivet omkring søen, og birkelunden, som åbner 
sig op mod Erantishaven.    

Øst for byen ligger det fredede naturområde Stormosen, og umiddelbart 
syd for byen ligger Smørum Golfbane.



Kort om Søagerskolegrunden
 
Søagerskolen ligger på kanten af Smørumnedre, med udsyn over det 
åbne land mod syd. Grunden er omgivet af boligområder og vejbetjenes 
af Råbrovej, der giver nem adgang til Frederikssundsmotorvejen i syd. 
Der er samtidig gode stiforbindelser til både Måløv og Kildedal St. i 
nord.  
Sammen med nærheden til stationerne og tilkørslen til Frederiks 
-sundsmotorvejen tilbyder arealet med denne beliggenhed gode 
muligheder for boligudvikling. 

Søagerskolegrunden er godt 35.000 m2 og rummer et bebygget 
areal på ca. 8.000 m2, hvoraf størstedelen er skolebygninger. Dertil 
findes et ca. 50 m2 bålhus og en række mindre skure. I tilknytning 
til Søagerskolegrunden findes en daginstitution, der dog ikke indgår 
i projektet, men som deler parkeringsareal. De ubebyggede arealer 
anvendes i dag som boldbaner og legepladser samt til parkering. 

Indhold

Planlægningen af Søagerskolens grund skal ses i sammenhæng 
med den udvikling, der sker i hele Smørumnedre-området, og bidrage 
positivt til at skabe et varieret byliv og botilbud lokalt.

Udviklingsteamet skal udarbejde en udviklingsplan for Søager-
skolegrunden, der kan danne grundlag for at udviklingsteamet 
efterfølgende udarbejder en lokalplan, der sætter mere konkrete 
rammer for, hvordan området kan omdannes og udbygges.
 
Søagerskolegrunden skal omdannes og fortættes med udgangspunkt 
i at styrke områdets lokale potentialer og understøtte udvikling af 
Smørumnedre som helhed.

Udviklingsplanen skal rumme svar på:

• Hvad er udviklingsmulighederne for Søagerskolens arealer, 
 herunder hvilke anvendelsesmuligheder, aktiviteter og
  bebyggelsesstrukturer, der kan understøtte byens udvikling 
 og sammenhængskraft? 

• Hvordan kan man arbejde med overgange til omgivelserne, 
 så Søagerskolens arealer integreres og opleves som en del af 
 Smørumnedre?

• Hvordan kan man arbejde med recirkulering og genanvendelse?

• Hvordan kan man arbejde med at byrum, bygninger og grønne 
 områder planlægges fleksibelt, så der skabes nye 
 sammenhænge, og flere borgere får glæde af de samme 
 faciliteter?

Fælles 
p-areal

Tilbygninger 1963-78

Oprindelig 
byggeri 

1959



Pitch-forløbet

Udviklingsteams, der ønsker at deltage i forløbet skal fremsende:

• Kort præsentation af udviklingsteamet, et organisationsdiagram, 
 evt. suppleret med beskrivelse af rådgiverne, deres roller og 
 den gennemgående projektleder 

• CV’er på udviklingsteamets medlemmer 
 (max. 2 sider pr. person) 

• Kort om teamets tilgang til strategiske udviklingsplaner, trafik og 
 parkering, miljø og regnvandshåndtering, byrum og byliv, 
 arkitektur og genanvendelse af materialer og bygningsdele 
 (max. 1 side) 

• Relevante referencer 
 (max. 5 referencer, hver reference max 1 side) 

Materialet bedes fremsendt til peter.l.jensen@egekom.dk.
Deadline for modtagelse af materiale er onsdag d. 4. marts 2020 kl. 
12.00. 

Egedal Kommune udvælger på baggrund af det fremsendte materiale 
op til 5 udviklingsteams, som bliver inviteret til 1. pitch. 

1. pitch 

Udviklingsteamet bedes medbringe en digital præsentation, der giver 
en samlet redegørelse for de 6 bedømmelseskriterier (se nedenfor 
under ”Bedømmelseskriterier”). 

1. pitch afholdes d. 25.03.2020 i tidsrummet ml. kl. 09.00 – 15.00, 
eller d. 26.03.2020 i tidsrummet ml. kl. 09.30 – 13.30. 
(Der er afsat 1,5 time til hvert udviklingsteam). 

Dagsorden for 1. Pitch 

10 min: Kort intro og baggrund for opgaven v. Katrine Buhl Møller, 
Centerchef - CBK
10 min: Præsentationsrunde og format for pitch v. Jana Eger Schrøder, 
afdelingsleder for Byplan og Byggesag 
25 min: Pitch v. udviklingsteam 
10 min: Drøftelse i pitch-udvalget (uden udviklingsteam) 
20 min: Spørgsmål fra projektgruppen og udviklingsteamets uddybning 
10 min: Spørgsmål fra udviklingsteam til projektgruppen 
5 min: Afrunding og opsamling 

På baggrund af denne pitch udvælger kommunen to udviklingsteams 
til 2. pitch. Udviklerne vil modtage en begrundelse for valget.

De teams, der går videre til 2. pitch vil modtage en indkaldelse med 
en række spørgsmål, som kommunen ønsker uddybet på baggrund 
af 1. pitch, en opgavebeskrivelse og et udkast til udviklingsaftale. 
Herudover vil de blive anmodet om at tilkendegive den forventede 
samlede ressourceindsats dvs. udarbejdelse af en udviklingsplan og 
frem til vedtagelse af lokalplanen, samt forventning til den kommende 
pris på byggeretter.

2. pitch 

Fokus vil være uddybninger af 1. pitch, som det vil fremgå af 
indkaldelsen til 2. pitch - der vil blive spurgt nærmere ind til udviklernes 
kompetencer, erfaringer, metoder og resultater. Endvidere forventes 
udvikler at redegøre for et overordnet syn på værdien af byggeretter i 
området. 

Det forventes ikke, at udvikler skal forberede sig yderligere. 
På baggrund af 2. pitch vælger kommunen, hvilket udviklingsteam 
som tildeles opgaven. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunen 
indkalde til et ekstra uddybningsmøde med de to udvalgte teams mhp. 



at få afdækket eventuelle spørgsmål inden valget træffes endeligt. 
Udviklingsteamsne vil modtage en begrundelse for valget. 

Det forventes, at de personer, som skal udarbejde projektet, er til stede 
til pitchen. Det ønskes ikke, at udviklingsteamet udarbejder en analyse 
eller på anden vis påbegynder arbejdet med udviklingsplanen i pitch-
forløbet.

2. pitch afholdes d. 23.04.2020 i tidsrummet ml. kl.09.30 – 15.30 
(varighed 1,5 time for hvert udviklingsteam). 

Dagsorden for denne pitch fremsendes efter 1. pitch.

Sted 

Både 1. og 2. pitch-møde finder sted på Egedal Rådhus, Dronning 
Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. 

Pitch-udvalget 
Valg af udviklingsteam varetages af en gruppe med følgende personer: 

Centerchef Katrine Buhl Møller, afdelingsleder Jana Eger Schrøder, 
projektleder byudvikling Henrik Wolfhagen, byplanlægger Peter Lange, 
ejendomsjurist Stine Elken og projektleder for byggemodning Malene 
Jakobsen.

Sekretariat: Peter Lange
Facilitator: Jana Eger Schrøder

Besvarelse af spørgsmål 
Det er muligt at stille opklarende spørgsmål frem til d. 02.03.2020 
kl. 12.00, som skal sendes pr. mail til Peter.Lange@egekom.dk. 
Spørgsmål vil løbende blive besvaret og offentliggjort på udbuddets 
hjemmeside.  

Bedømmelseskriterier 

Udviklingsteamet skal besidde stærke kompetencer inden for 
strategisk udvikling, byplanlægning og arkitektur, byrum og landskab, 
vandhåndtering, trafik, parkering og kommunikation. Valg af rådgiver 
foretages på baggrund af det fremsendte materiale samt pitch-forløbet, 
hvor rådgiver præsenterer og vurderes på baggrund af nedenstående 
kriterier: 

1. Udvikler skal have solide erfaringer med udvikling af offentlige 
arealer og med at udvikle nyskabende og bæredygtige boligområder, 
realiserbare planer og byggeri af høj kvalitet. 

2. Udvikler skal have erfaring med borgerdialog. 

Rådgiver skal præsentere sin tilgang til samarbejde og konflikthåndtering 
i udviklingsprocesser med kommuner og borgere. 

3. Udvikler skal via deres referencer fremvise velvalgte eksempler på 
arkitektur, byrum, byliv og genanvendelse af bygninger og herigennem 
vise en forståelse for områdets kvaliteter og muligheder. Referencerne 
kan være egne eller andres. 

4. Udvikler skal præsentere sin metode til at forstå områdets egenart 
og gøre rede for sin tilgang til indpasning af nybyggeri i et udbygget 
område. Herunder redegøre for hvilke resultater, der kan opnås ved 
anvendelse af denne metode/tilgang. 

5. Udviklingsteamet skal redegøre for teamets sammensætning og 
erfaringer med at arbejde sammen. 

6. Som sekundær parameter inddrages vurderingen af den forventede 
ressourceindsats i udarbejdelse af udviklingsplanen og lokalplanen, 
samt timesatserne. 



Udviklerens kompetencer 

Egedal Kommune ønsker et udviklingsteam med stærke kompetencer 
indenfor: Strategisk udvikling, byplanlægning og arkitektur, byrum og 
landskab, recirkulering og genanvendelse, klima og miljø, trafik og 
parkering samt kommunikation. 

Erfaringen skal dokumenteres. Udviklingsteamet skal sikre, at planen 
er realiserbar, og samtidig skal udvikler kunne sandsynliggøre mulighed 
for at finansiere den efterfølgende gennemførelse af projektet.

Der ønskes et lille og kompakt nøgleteam (f.eks. 3-4 pers.), som 
forventes at have et tæt samarbejde med kommunens projektgruppe 
og projektleder. Det er afgørende, at udvikler stiller med en erfaren, 
robust og samarbejdsorienteret projektleder (f.eks. partner eller senior 
niveau), der er gennemgående i hele forløbet, samt en erfaren og 
udadvendt formidler til dialog- og borgermøder. (Kan evt. være samme 
person). 

Dialogmøderne med borgere og arbejdsmøder med kommunens 
projektgruppe planlægges og faciliteres af udviklingsteamet  i
samarbejde med  Egedal Kommune. 

Tids- og Procesplan

Udvælgelsen af kommunens samarbejdspartner i projektet sker 
i et forløb i marts-juni 2020. Det vil foregå i to interviewrunder, som 
beskrevet i afsnittet om pitch-forløbet.

Det valgte udviklingsteam udarbejder som del af udviklingsplanen 
herefter et skitseprojekt for Søagerskolens grund og sikrer sig, at 
der er marked og interesse for de muligheder, som udviklingsplanen 
peger på. Udviklingsplanen og skitseprojektet forelægges for byrådet 
til godkendelse, inden lokalplanen igangsættes. 

Udviklingsplanen forventes at blive udarbejdet medio 2020 til primo 

2021. Herefter udarbejdes lokalplanen for Søagerskolens grund i 1-2. 
kvartal 2021. 

Ejendommen forventes sat i udbud, når lokalplanen er endeligt vedtaget 
primo 2022. Ejendommen kan herefter overtages i efteråret 2022.

Den samlede proces for udviklingsplanen forløber fra februar 2020 til 
ultimo 2021 og indebærer bl.a. et tæt samarbejde med kommunens 
projektgruppe, samt relevante aktører.

Egedal Kommune er åben over for at aftale ændringer i ovenstående 
tidsplan.

Forventet deltagelse

Deltagelse på 3 borgermøder, hvor udviklingsteamet står for møderne, 
med forventet 40-60 deltagere på hvert møde: 

• Efterår 2020 - Et opstartsmøde, hvor som minimum opgaven 
 og rådgiverholdet præsenteres. 

• Start 2021 - Et midtvejsmøde, hvor borgerne kan give input og 
 kommentere det foreløbige arbejde. 

• Forår 2021 – Borgermøde ifm. høring af lokalplanforslag

Derudover afholdes jævnlige arbejdsmøder og Ad hoc møder efter 
behov, herunder

• Opstartsmøde
• Opsamlinger på borgermøder
• Opsamlinger på meldinger fra Byrådet



Det forventes, at udviklers projektleder og relevante medarbejdere fra 
teamet deltager i ovenstående møder, og fungerer som tovholder og 
referent. Nogle af møderne vil, afhængig af behov, blive aflyst eller 
kunne klares over telefonen/skype. 
Det endelige forslag til lokalplan forventes at skulle afleveres i foråret 
2021.

Vi ser frem til at modtage jeres materiale og glæder os til at møde jer 
og høre jeres pitch-præsentation. 

Venlig hilsen 
Peter Lange

Byplanlægger 

Bilag: Oversigtkort 1:2000, Ortofoto + fotos af Søagerskolen, samt 
foreløbig tidsplan for projektet.

Link til hjemmeside: http://www.egedalkommune.dk/soeager
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