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ØLSTYKKE STATIONSBY

INDLEDNING
Formålet med opgaven
Formålet med opgaven er at ‘tage temperaturen’ blandt grundejerne langs Rådhus Allé og
undersøge, hvad der er opbakning til i forhold til at udvikle Ølstykke bymidte.
Bymidten er som flere andre bymidter ramt af tomme butikslokaler, lukning af skole og
funktionsudtømning. Det som byen primært er kendt for, er de billige huspriser. Der ønskes
imidlertid, at byfortællingen for Ølstykke kan suppleres af et mere positivt og fremadrettet fokus,
som på sigt kan skabe engagement og samle byens aktører.
Med Planstrategi 2019 har Egedal Kommune lagt op til, at den fremtidige udvikling af Ølstykke
Stationsby skal fokusere på, hvordan byen kan fornyes, omdannes og fortættes for herved at sikre
en mere levende og aktiv bymidte.
Denne opgave er første trin, som kan blotlægge de umiddelbare vurderinger af potentialer
og udfordringer, men kan ikke stå alene. I 2020 planlægges et møde med grundejerne, hvor
observationer og anbefalinger kan udfoldes af de lokale, og det er også i det lys, at denne
opsamling skal læses. Dette er blot første skridt.

Vores metode
Gennem interviews/kaffemøder med grundejere har COWI undersøgt, hvilke potentialer og behov
grundejerne ser i forbindelse med udviklingen af Ølstykke Stationsby, men også hvilke barrierer og
udfordringer, der er til stede.
På baggrund af en interessentliste fra Egedal Kommune, tog COWI kontakt til 12 grundejere langs
Rådhus Allé. Heraf ønskede syv at deltage i interviews.
Dialogen blev styret af COWI på baggrund af en spørgeguide med fem prædefinerede spørgsmål,
med et mulighedsrum for at komme omkring andre emner, som var vigtige for deltagerne at berøre.
Det følgende indeholder referater fra interview, opsummering af potentialer og udfordringer i
bymidten samt fem anbefalinger til fremtidig udvikling.
Som afslutning på processen afholdte Egedal Kommune et fællesmøde med grundejerne, hvor
COWI gennemgik opsamlingen og anbefalingerne efterfulgt af en dialog omkring, hvordan
grundejerne vurderede deres muligheder for at bidrage til processen og indgå i fællesskaber om nye
initiativer/projekter.

ØLSTYKKE STATIONSBY
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Fra interview med leder af Ølstykke Bibliotek: Finn Petersen
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ØLSTYKKE STATIONSBY

INTERVIEW
MED KJELD NØRHAVE FRA
NØRHAVE EJENDOMME

“

Det er vigtigt for byen at
holde erhvervslivet kørende,
ellers har man ikke noget
tilbage”

Baggrund
Kjeld Nørhave har i de sidste 10-15 år administreret ejendommen på Ørnebjergvej
2 i Ølstykke, som i dag huser en kinesisk restaurant og en (spille)kiosk. Begge
forretninger kører umiddelbart godt.
I forbindelse med vores besøg har Kjeld Nørhave talt med ejeren af den kinesiske
restaurant, som han mener, vil være mere engageret i arbejdet fremadrettet, da
udviklingen af bymidten har større betydning for ham, da udvikling af bymidten vil
kunne ses på hans omsætning.
Kjeld Nørhave er dog også villig til at deltage fremadrettet, men mener ikke, at han
kan bidrage med så meget i den videre proces.

ØLSTYKKE STATIONSBY

Oplevelsen af Ølstykke i dag

› Der er gode indkøbsmuligheder, der kan trække
folk til og som har en positiv betydning for de
andre butikker.

› Det er positivt at kommunen fastholder
butiksformålene langs Rådhus Allé og ikke laver
det om til boliger.
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› Man kan koncentrere og fortætte omkring
stationen og Rådhus Allé.

› Det er vigtigt, at der skabes en bedre
sammenhæng ned langs Rådhus Allé, således
at de tre ‘områder’ hænger bedre sammen.
Det drejer sig om området ved biblioteket, ved
Torvet og ved Stationen/bageren.

› Der er muligheder i, at man får skabt en mere
klar antydning af et torv. Der kan endda være
muligheder for at udvide lidt ind på matriklen
ved Ørnebjergvej 2.

› Nørhaves lejere fortæller, at parkering i
bymidten er en udfordring. Ejeren af den
kinesiske restaurant meddeler, at han oplever,
at parkeringspladserne foran forretning optages
af pendlere, og kunderne derfor ikke kan
parkere.

› Nørhave ser en udfordring for bymidten, hvis
Rema1000 flytter ud af byen, da Rema1000 er
med til at skabe liv og trække folk til bymidten,
som giver liv til de andre forretninger.

Udviklings- og fortætningsmuligheder i Ølstykke
- de store drømmer og et realistisk blik

› Et kulturhus (f.eks. ved stationen) kan gøre
meget for byen.

› Flere handelsmuligheder for de mange
pendlere. Måske tiltrække flere traditionelle og
specialbutikker. Det er vigtigt for byen at holde
erhvervslivet kørende.

› Der skal skabes en ny fortælling, der peger
på en god infrastruktur og nye kulturelle
muligheder (natur, kulturhus, foreninger,
bibliotek), så det bliver attraktivt at flytte til
Ølstykke.

Særlige muligheder og udfordringer ved
udviklingen af Toftehøjskolen

› Man kan med fordel prioritere at trække
virksomheder til evt. IT-virksomheder. Hvis først
der er virksomheder, så begynder folk også at
bosætte sig.

› Det er vigtigt at skabe et sted, hvor folk
arbejder og siden bosætter sig, frem for en
pendlerby.

Andre bemærkninger

› I forbindelse med udvikling af Ølstykke
Stationsby, er det vigtigt at kigge på hvad folk
foretager sig i fritiden og inddrage det, så det
bliver en del af den samlede byfortælling.

› Måske skal man kigge på det grønne område
på den nordlige del af skinnerne og se, om der
er mulighed for at udvikle det til parkering?

› Ølstykke er en soveby, hvor der ikke sker
særligt meget. Det er positivt, at der bliver sat
fokus på bylivet.
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INTERVIEW MED LEDER AF ØLSTYKKE BIBLIOTEK
FINN PETERSEN

“

Fællesspisning er en af de
begivenheder, som biblioteket tit
hører, at folk ønsker sig i byen, men
faciliteterne er ikke rigtig til det. Det
kunne være oplagt at tænke ind i
udviklingen”
Baggrund
Finn Petersen er forholdsvis ny leder af biblioteket.
Biblioteket er netop i gang med en ny biblioteksstrategi, som har fokus på at styrke
lokalområderne i forhold til, at bibliotekerne skal være mere synlige, men også med
et klart ønske om at være med til at styrke det lokale liv. Derfor deltager biblioteket
selvfølgelig i den fremadrettede proces. Den nye strategi er dog ikke politisk
vedtaget endnu.
Efter mange år med nedgang i udlån og færre besøgende, ser man nu en tendens
til en mere stabil udvikling, hvor biblioteket oplever en generel god opbakning til de
arrangementer, de afholder f.eks. filmaftener.

ØLSTYKKE STATIONSBY

Oplevelsen af Ølstykke i dag

› Ølstykke består af meget engagerede
mennesker, som er i stand til selv at skabe
events mv. Det kan man med fordel drage nytte
af.

› Der er en oplevelse af en fælles identitet, og
langt de fleste ønsker, at der skal ske noget i
deres egen by.

› Idrætslivet fungerer rigtig fint.
› Biblioteket er byens kulturelle højborg, men
mange mener, at det har en forkert placering i
byen. En mulighed kan være at flytte biblioteket.
Hvis man placerer det omkring torvet, så vil det
kunne skabe noget mere liv til byen. Bygninger
omkring Østervej kan også være muligheder.

› Det ‘gamle’ handelsliv kommer ikke tilbage. Kan
man ikke fastholde den type butikker, der er i
dag, bliver det først rigtig slemt for Ølstykke.
Man er derfor nødt til at understøtte de ting, der
eksisterer.

› Der mangler parkeringspladser i Ølstykke.
Mange oplever, at de ikke kan finde en plads,
når de skal parkere for at handle.

› Dagligvareforretningerne er helt essentielle. En
er for lidt og tre ville være det bedste, især hvis
man sørger for at samle dem lidt.

Udviklings- og fortætningsmuligheder i Ølstykke
- de store drømmer og et realistisk blik

› Man bør finde en ny form på bibliotek, hvor den
kan bygges sammen med flere funktioner og
dermed skabe en større synergi og værdi.

› Det kunne være rart, hvis udeområdet kunne
udnyttes mere og skabe bedre sammenhæng
til den resterende bymidte. Vi vil gerne kunne
trække biblioteksfunktioner ud i byen eller lave
udstillinger udenfor. Et eksempel, der blev
nævnt, var Litteraturlegepladsen i Gladsaxe.

› Der er nogle ret fantastiske naturområder lige
omkring Ølstykke, hvorfor man burde brande
sig mere på den skønne natur. F.eks. Skenkelsø
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Mølle, som er et unikt sted. Forbindelsen til
Møllen er ikke dyrket tilstrækkeligt.

› Det kunne være godt, hvis man kunne får flere
‘repair-cafeer’ ind i byen. Det er nok den type
forretninger, der kan overleve.

› Kontorfællesskaber kan også være en
mulighed, eller et iværksætterhus. Det kunne
tiltrække et segment af nogle andre typer.
Desuden er der muligehd for synergi med
biblioteket.

› Flere udadvendte funktioner ved torvet.
› Området omkring stationen – der er ingen
steder at gøre ophold, og derfor er det heller
ikke særlig attraktivt for nogen. Det burde man
kigge nærmere på.

› Biblioteket har en kulturfunktion i form af salen
i kælderen, som lejes ud rigtigt ofte. Det kunne
være godt at få styrket/udvidet denne funktion
til nogle mere moderne faciliteter.

Særlige muligheder og udfordringer ved
udviklingen af Toftehøjskolen

› Hvis man bygger nye boliger, får man også flere
‘kunder’.

› Der er en mulighed i at fortætte ved stationen,
men samtidig skal man huske at indtænke
parkeringskapacitet i området.

Andre bemærkninger

› Hvis man vil udvikle et kulturhus, kan det være
borgerdrevet, men det kræver også en form for
styring og hjælp til faciliteterne. Der skal derfor
være noget bemanding. Et kulturhus og et
bibliotekt kan med fordel tænkes sammen.
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INTERVIEW MED KLINGEBERG 2-4, SLAGELSE APS
V. BIRGITTE HØYER
OG PALÆ EJENDOMSADMINISTRATION A/S V.
BJØRN HAREMST

“

Dagligvareforretningerne skaber liv.
Det er ikke godt for byen, hvis de flytter
væk”

Baggrund
Klingeberg 2-4, Slagelse ApS er ejere af erhvervslejemålet på Rådhus Allé 22, hvor
Rema1000 er lejer. Desuden er der lejligheder ovenpå lejemålet, hvor Birgitte Høyer er
formand for ejerforeningern Rådhus Allé 22. Der er god dialog med ejerne.
Da Rema1000 har gået med flyttetanker et stykke tid, har Klingeberg 2-4, Slagelse Aps
fået henvendelser fra andre omkring deres lejemål, men ingen dagligvareforretninger har
henvendt sig.
I forhold den videre proces ser de ikke sig selv som de store bidragsydere. Det er
begrænset, hvad de har af input, fordi de ikke er lokalkendte.
Dog kan de godt være med i forhold til dialog vedrørende trafik og parkeringspladser.

ØLSTYKKE STATIONSBY

Oplevelsen af Ølstykke i dag

› Forud for mødet havde Birgitte været i kontakt
med deres lejer Jacob (leder i REMA1000).
Jakob mener, at det er et problem, at Ølstykke
er en kedelig og død by, hvor der ikke sker nok.
Der er udfordringer med parkering, og byen
opleves primært som en pendlerby.

› Birgitte og Bjørn mener, at der er et stort
potentiale omkring S-togsstationen, som man
kunne udnytte bedre.

› De mener desuden, at udfordringerne i
Ølstykke hovedsageligt skyldes manglen på
parkeringspladser - især manglen på p-pladser
uden tidsbegrænsning, som resulterer i
at de handlende vælger andre alternative
indkøbsmuligheder.

› Der er mange pendlere, som kun kommer for
at tage toget. Man bør i højere grad kunne
‘aktivere’ pendlerne i byen, da de udgør et
potentiale.

9

et iværksætterhus være et bærende element.

› Et parkeringshus, der kan dække en del af
parkeringsbehovet ved stationen – måske en
kælder, så man kan frigøre plads til at bygge
ovenpå.

› Stationsforpladsen ligger meget øde hen,
måske er der mulighed for at udvikle omkring
denne i form af et nyt kultur-/sundhedshus.

Særlige muligheder og udfordringer ved
udviklingen af Toftehøjskolen

› Lukning af Toftehøjskolen blev ikke modtaget
særlig positivt, da skolen formentlig skaber
liv i Ølstykke by. Her blev der reflekteret
over, hvorfor kommunen har valgt at lukke
Toftegårdskolen i midten af Ølstykke frem for
den anden skole, der bliver holdt åben.

Andre bemærkninger

› Meget positivt at Egedal Kommune tager hånd
om problemet og gør noget.

Udviklings- og fortætningsmuligheder i Ølstykke
- de store drømmer og et realistisk blik

› Det er vigtigt at bibeholde dagligvareforretning
(Rema1000) i bymidten og ikke flytte den. Det
skaber liv i byen.

› Ligeledes kunne en fortætning med bibliotek og

› Vigtigt at grundejere inddrages, hvis der skal
være en ny lokalplanproces, da de kan have
vigtige bidrag.
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INTERVIEW MED HEA EJENDOMME
V. CLAUS P. HANSEN OG KIM K. ANDERSEN

“

Der er behov for byfortætning.
Sæt en passer og beslut en radius!”
Baggrund
Som start på dialogprocessen kontaktede Andersen Erhverv Egedal Kommune,
fordi de havde læst om udviklingen i lokalavisen. Andersen Erhverv ejer ingen
ejendomme i Ølstykke bymidte, men de to firmaer (HEA Ejendomme og Andersen
Erhverv) er familierelaterede og hjælper hinanden. Derfor deltog begge parter i
mødet efter eget ønske.
Både Kim Andersen og Claus Hansen havde begge et yderst godt kendskab til
Ølstykke, og var meget interesserede i den udvikling, der skal til at ske.
HEA Ejendomme ejer ejendommene på Ørnebjergvej 1, hvor de i dag har inddelt
deres store lokale i mindre lejemål samt driver et kontorhotel med udlejere som
køreskole, negleklinik, massør etc.

ØLSTYKKE STATIONSBY
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Oplevelsen af Ølstykke i dag

› Det er positivt med en S-togsstation i byen,
hvilket var grunden til, at de i sin tid købte
ejendomme i Ølstykke.

› Et gennemgående problem for Ølstykke er, at
mange af de kommunale funktioner er rykket til
Egedal, hvilket har opdelt Ølstykke yderligere.
Det er blevet sværere at trække noget til
Ølstykke Stationsby.

› Villigheden til at investere for butiksejere er
ret lav, da fremtiden for Ølstykke bymidte er
usikker. Hvis Egedal Kommune tillader, at større
supermarkeder rykker ud, giver det ikke en
positiv udvikling.

› Lejemålene er lidt for dyre til, at nye og lidt mere
eksperimenterende initiativer kan afprøves.

› Der er et godt lokalt engagement til
fællesarrangementer og nye initiativer.

› Den nye Føtex ved Rådhuset vil på sigt kunne
udkonkurrere forretningslivet i Ølstykke.

› Hvis dagligvareforretningerne flytter ud af byen,
så bliver det svært for det øvrige butiksliv.

Udviklings- og fortætningsmuligheder i Ølstykke
- de store drømmer og et realistisk blik

› Der peges på et sundhedshus, som en
manglende funktion.

› Fortætning med flere seniorboliger, da det
frigiver nogle parcelhuse til nye børnefamilier.

› Nogle funktioner er flyttet med Rådhuset ud
af byen. Der er et ønske om at rykke rådhuset
tilbage, eller i hvert fald nogle af aktiviteterne

› Der mangler en sammenhæng med de andre
fire bycenter i området. Dette kræver enten, at
nogle bycentre skal lukke eller udvikles, eller at
man kigger på en samlet plan i stedet for hver
enkelt.

› Højere bebyggelsesprocent i Ølstykke bymidte
(200 % var forslaget). Det skaber helt naturlig
fortætning, økonomisk vækst og flere kunder.
(Ny lokalplan).

› Der mangler en ordentlig løsning på
pendlerparkeringen, da denne ikke fungerer i
dag.

› Nedlæg omfartsvejen, da omfartsvejen har
“dræbt” byen.

› Et af problemerne er blandt andet, at biblioteket
ligger 100 meter væk fra bymidten. Denne
burde i stedet flyttes til Ørnebjergvej 1, hvor
biblioteksområde bør omdannes/ fornyes.
Fornyelsen bør blandt andet inkludere nye
boliger, som vil skabe et “strøglignende miljø”.

Særlige muligheder og udfordringer ved
udviklingen af Toftehøjskolen

› Grundejerne havde generelt den holdning, at
det var en katastrofe for en by, når en skole
lukker, da det indikerer, at der er mangel på
børnefamilier. Dog pointerede de, at det vil give
en mulighed for nye boliger, hvor udfordringen
vil blive at samle byen som en helhed, hvilket vil
blive dyrt.

Andre bemærkninger

› Der er stor villighed til at deltage i det videre
forløb. “Vi har den vigtigste ejendom”.

› Det vurderes som vanskeligt at komme i
dialog med for mange af de private grundejere
eller andre borgere, da de vil nok helst have,
at det hele skal forblive som det er i dag. Et
fremadrettet arbejde vil kræve stringente og
styrede arbejdsgrupper.

› Der var en lignende seance for 10 år siden, hvor
man snakkede om det samme. Der er et stort
håb om, at der sker noget denne gang, for ellers
er det spild af tid og ressourcer.
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INTERVIEW MED CARSTEN MORTENSEN, HENRIK
H. HANSEN OG REFNOV HOLDING V. STEEN
REFNOV

“

Der er ingen ledige butikslokaler i
dag, så det går jo den rigtige vej.
Men det er stadig meget udfordrende at
være butiksdrivende”

Baggrund
De tre grundejere foreslog selv, at COWI kunne samle
dem til et fælles møde pga. mulige synergier, hvilket
blev gjort. Steen Refnov ejer ejendommen på Rådhus
Allé 23, som han har lejet ud til en fysioterapeut med
tilhørende træningsfaciliteter. Carsten Mortensen
ejer ejendommen på Rådhus Allé 20, hvor han driver
dyrelægepraksis, og Henrik Hansen ejer ejendommen
på Stationstorvet 1, hvor han driver en bager.
Alle parter har et virkeligt godt kendskab til Ølstykke,
da de har været en del af lokalmiljøet i mange år, men
også driver forretning i lejemålene eller/og selv bor i
byen.

Oplevelsen af Ølstykke i dag

› Stationen er placeret godt og centralt med
gode transportmuligheder – men det kan
udnyttes bedre.

› Arealet omkring stationen: Der er
potentiale, og generelt er der behov for flere
parkeringsmuligheder

› Altid ledige parkeringspladser på
parkeringspladsen oppe ved Fakta – men
arealet kan udnyttes på en anden måde. Der
er meget areal til få biler.

› Godt socialt liv og meget liv om aftenen.
Der er et stort lokalt engagement, og folk vil
gerne mødes.

ØLSTYKKE STATIONSBY
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› De to dagligvarebutikker supplerer hinanden
godt, som de ligger nu.

› Parkeringsudfordringer omkring stationen for
pendlere – der skal være flere pladse og det
skal være billigt.

› Hvis Rema flytter, er det kritisk for bymidten.
Udviklings- og fortætningsmuligheder i Ølstykke
- de store drømmer og et realistisk blik

› Man kan ensrette trafikken, og lave
skråparkering langs Rådhus Allé. Det giver flere
P-pladser og også et andet trafikflow, som
måske kan skabe mere liv.

› Biblioteket ligger flot. Hvis det bliver flyttet, vil
der muligvis skabe parkeringsudfordringer, da
pladserne bliver brugt en del. Men det kunne
sagtens udvides.

› Stort stationsnært areal, som kan udvikles.
Areal på den anden side af stationen, hvor der i
øjeblikket er parcelhuse (den orange markering
på kortet) kan også udvikles. Dette er nok en
mere langsigtet løsning, hvor udfordring kunne
være, at folk ikke kommer ind til bymidten.

› Udvide arealet eller løfte et parkeringsareal/
parkeringshus op og bygge ud over også
busholdepladsen.

› Caféliv, velvære – det er det, der skal satses
på. Butikker eller erhverv, der kan skabe noget
socialt ligesom strikkecafeen.

› Højere bebyggelsesprocent for at skabe
et større/anderledes kundegrundlag i
“lokalområdet”.

› Kultur-/Multihus. Et sted hvor unge og forældre
kan mødes som eks. på Frederiksberg,
KU:BE. Det behøver ikke være så stort, men
med mødelokaler og lokaler med forskellige
aktiviteter. Funktionen kan evt. placeres centralt
i byen, eller ved biblioteket.

Areal som kan anvendes til parkering i fremtiden.

Særlige muligheder og udfordringer ved
udviklingen af Toftehøjskolen

› Det kan bruges til boligområde, evt.
ungdomsboliger eller seniorbofællesskab/
pensionistboliger, hvor man ikke behøver at
bevæge sig ud udenfor. Man kan bruge de
bygninger, der er i dag.

› Der mangler flere seniorboliger i byen. Det
kunne passende være her.

Andre bemærkninger

› Sammenhæng mellem de forskellige byer
i Egedal Kommune: En kamp, konkurrence
mellem de forskellige byer, det er dog blevet
bedre. Der skal ske byudvikling i de små lokalområder med bl.a. fortætning

› Vigtigt: Der skal gives mulighed for fortætning i
bymidten

› Bidrag fremadrettet: Svært at bidrage til
en proces, hvis man gør det med folk med
forskellige interesser. De er dog positive over
for at deltage i mindre arbejdsgrupper.

› Stort ønske: Skiltning, der vender mod toget,
der kan reklamere for butikkerne, da det
kan være svært at vide, at der ligger noget i
området. Fælles finansiering af tiltaget.
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UDFORDRINGER OG
PORTENTIALER I ØLSTYKKE
BYMIDTE

Dialogen med de adspurgte grundejere gav nogle klar indikationer af
Ølstykke bymidtes styrker og udfordringer.
Kortlægningen er en sammenfatning af, hvad vi hørte på tværs af de
adspurgte, hvor styrkerne er angivet med grønt og udfordringerne
med rødt.
De er inddelt efter de fire områder, som grundejerne selv nævnte
under interviews: Stationsområdet, Rådhus Allé, Torvet og
Bibliotekstområdet. Desuden har vi samfattet enkelte punkter som
gælder for Ølstykke bymidte som helhed.

ØLSTYKKE STATIONSBY

ØLSTYKKE BYMIDTE
• nærheden til stationen
• engagerede borgere
• gode naturområder
• problematisk, hvis
man ikke kan fastholde
eksisterende butiksliv
• Ølstykke er en soveby

RÅDHUS ALLÉ
• butikslejemålene fastholdes
• ingen ledige lokaler mere
• dyre butikslejemål
• manglende sammenhæng på tværs

STATIONSOMRÅDET
• stationen som tiltrækning
• gode transportmuligheder
• mangel på parkering
• meget ubenyttet areal
• manglende sammenhæng
til Rådhus Allé

TORVET
• centralt placeret
• mangler en klar identitet
• der er ikke så meget at
mødes om
• mangel på funktioner, der
henvender sig til Torvet

BIBLIOTEKSOMRÅDET
• kulturens højborg i Ølstykke
• bruges af mange og godt besøgt
• lokal opbakning til events og arrange 		
menter
• ligger afsides og afkoblet fra bymidten
• forældede faciliteter
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FEM TILTAG TIL FREMTIDIG UDVIKLING

På baggrund af dialogen med udvalgte grundejere langs Rådhus Allé,
skitseres her fem tiltag, der kan være med til at styrke bymidten i Ølstykke
Stationsby og understøtte handels- og bylivet.

1

Forbedre parkeringsforholdene i
bymidten og ved stationen

2

Skab fortætningsmuligheder i bymidten

3

Biblioteket som samlingssted

4

Sammenhæng og attraktive byrum

5

Klar og tydelig idenitet

ØLSTYKKE STATIONSBY
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Forbedre parkeringsforholdene
i bymidten og ved stationen
Flere af de adspurgte peger på parkeringen som en udfordring,
da pendlerne optager pladsen for de handlende, og derfor
søger de handlende andre steder hen. Dette anses som et stort
problem.
Vi anbefaler derfor:
•

Få lavet en kortlægning af det egentlige parkeringsbehov- og kapacitet.
- Er der nok pendler p-pladser omkring stationen?
		
- Optager pendlerne p-pladserne langs Rådhus Allé?
		
- Hvad er belægningsgraderne på byens p-pladser?
Få data på bordet, så eventuelle “følelser” og oplevelser kan be- eller
afkræftes.
•

Overvej om nogle parkeringspladser kan have en tidsbegrænsning for
at tilgodese de handlende frem for de rejsende. F.eks. på kommunens
p-plads ved Østervej og langs Rådhus Allé.

•

Undersøg muligheden for flere pendlerparkeringsplads ved stationen for
at afhjælpe dækningen andre steder i bymidten.

•

Overvej at optimere cykelforhold og -parkering omkring stationen
for at gøre det mere attraktivt for pendlere at tage cyklen i stedet for
bilen. Fx ved at forbedre stinettet til stationen, smart-løsninger som
cykelbarometer, der giver overblik eller moderne cykelfaciliteter.
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Skab fortætningsmuligheder i bymidten
Ølstykke bymidte ligger ideelt placeret i forhold til S-toget,
men tætheden i byen er ikke markant, og flere steder tæt på
stationen, er der ledige arealer.

Vi anbefaler derfor:
•

Undersøg mulighederne for fortætning omkring stationen,
evt. i forbindelse med tilføjelse af nye funktioner eller
dobbeltudnyttelse af arealerne.

•

Giv mulighed for at øge bebyggelsesprocenten langs Rådhus
Allé (se markering på kortet), så der fortættes i området.

ØLSTYKKE STATIONSBY
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Biblioteket som
samlingssted
Flere af de adspurgte peger på, at der er store
udviklingsmuligheder i forbindelse med biblioteket. Der er
potentialer i at styrke biblioteket som byens samlingssted.

Vi anbefaler derfor:
•

Mulighed for at udvikle biblioteket og tænke det sammen med
nogle nye funktioner som f.eks:
• multihus
• kulturhus
• iværksætterfaciliteter

•

Mulighed for at biblioteket kan trække aktiviteter ud i byrummet og
dermed skabe mere synligt liv i byen.

•

Mulighed for fællesspisning, filmfremvisning, foredrag mm. - dyrk
det lokale engagement

•

Overveje om det er muligt at finde en mere central placering
af et nyt samlingssted i byen. Dette kunne f.eks. være
omkring Torvet eller ved stationen for at trække flere kunder til
handelsfunktionerne.

Biblioteket på Rentemestervej vises som inspiration til et multihus med bibliotek, café, værksted,
teatersal mm.

Bibliotekhaven i Gladsaxe vises som inspiration til
at skabe liv i byrummet omkring biblioteket.
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Sammenhæng og attraktive byrum
Gennem de forskellige interviews dannede der sig et klart billede af, at
der er tre områder inden for bymidten, som har særlig opmærksomhed,
dette drejede sig om: Stationsområdet, Torvet og området ved biblioteket.
Udfordringen er imidlertid, at der mangler sammenhæng og steder, der
indbyder til aktivitet eller ophold.

Vi anbefaler derfor:
Stationsområdet:
• at der skabes en sammenhæng og mere inviterende ankomst til Rådhus Allé, idet
der mangler der en tydelig forbindelse til bymidten
I dag opleves det som om, at byen vender ryggen til stationen 			
Rådhus Allé:
• at der skabes en samlet og tydelig identitet langs gaden for herved at skabe sammenhæng på tværs og på langs, som kan binde bymidten bedre sammen
Torvet:
•

at der skabes et nyt byrum, en pladsdannelse, som kan blive byens nye samlingssted med funktioner, man kan mødes om. Identiteten skal styrkes.

Bymidten:
• at der generelt skabes flere steder, som indbyder til ophold. Dette kan være mindre nedslag i form af bænke, plinte, legeskulpturer mm.

ØLSTYKKE STATIONSBY
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Klar og tydelig identitet
Dialogen med grundejerne peger på en klar opdeling mellem Egedal
Kommunes forskellige bycentre og en intern konkurrence om at tiltrække
kunder fra oplandet. Det er vigtigt at udviklingen af byen tager afsæt i de
stedsbundne potentialer og kvaliteter.
Vi anbefaler derfor:
•

at der arbejdes videre med at styrke og viderudvikle byens identiteter og potentialer, så der bliver formuleret en fælles fortælling for byen, der kan anvendes til
at udvikle byen med lokal forankring

•

at understøtte netværk mellem erhvervsdrivende, grundejere, frivillige og
borgere

•

at de lokale kræfter i Egedal mobiliseres til at skabe lokale events og arrangementer - energien er der!

Gode eksempler:
Hvalsø bymidteprojekt: Super Brugsen
er driver på projektet i Hvalsø, hvor der
opføres en ny bymidte med boliger,
butikker og liberale erhverv. Det er et
forsøg på at fremtidssikre Hvalsø som
handelsby, da en detailhandelsanalyse viste, at mange af Hvalsøs borgere
handlede i andre byer.

Retro Café i Odder:
Café Retro er udviklet i samarbejde mellem Odder Kommune og KFUM’s sociale
arbejde, og drives hovedsageligt af frivillige. Caféen ligger i centrum af Odder og
fungerer som et værested for unge og som
en alkoholfri café for gæster, der kommer
ind fra gaden samt en genbrugsbutik.
Overskuddet fra genbrugsbutikken og de
frivillige hænder er med til at sikre driften
af stedet.

Café Birken i Birkerød:
I Birkerød viste en undersøgelse, at de
unge gerne ville bruge bymidten mere,
hvis der var en café, hvor de havde råd
til at betale kaffen. Det blev startskuddet til café “Birken”, hvor en kop
kaffe koster fem kroner. Caféen drives
af frivillige unge, og fungerer som et
uformelt fristed og har dannet ramme
for forskellige kulturelle arrangementer. I juli 2018 blev caféens set-up dog
ændret, da værestedet blev flyttet til
Kulturcenteret Mantzius. De unge har
fortsat mulighed for at engagere sig i
aktiviteter.
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