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Vi skaber rammer for funktioner og faciliteter, der lægger op til  fælles-skab både 
på by-, bykvarter- og boligniveau. Rammerne kan være både fysiske, sociale og 
funktionelle. 

Byens mødesteder og rum til fællesskaber ligger spredt rundt i Smørumnedre 
forskellige steder. Vi tager afsæt i den spredte struktur og kobler os på netværket 
med et nyt mødested, der er åbent for alle. 

Vi vil gerne tilføre et sted, som kan bruges af alle. Derfor placerer vi det på en måde, så det er naturligt og let at komme til for 
forgængere, cyklister og i bil. Vi ved endnu ikke, om det nye mødested bliver indendørs eller udendørs, men vi ved, at vi vil udnytte 
det nordligste punkt på skolegrunden, som også er det højeste punkt. Herfra er der udsigt til Kong Svends Høj og til Smørumovre.

Med kommunikationsteknologiens udvikling er flere blevet frisat i forhold til, hvor 
de kan arbejde. Mange er ikke længere bundet til et bestemt sted hver dag og nogle 
udnytter den frihed til at arbejde hjemmefra eller tage computeren med ud i byens rum.  
 
Det tredje sted - stedet mellem hjemmet og arbejdspladsen - er vokset frem 
som et ønske og et behov for flere. Et ønske, som vi har lyst til at bygge ind i 
den nye bebyggelse. Det gør vi ved at tilføre noget, som ikke kun beboerne i 
de kommende boliger men alle beboere i kvarteret / byen kan nyde godt af.   
 
Vi forestiller os et sted, som ikke trækker de bonede gulves alvor med til hjemlighedens 
kvarter, men i stedet skaber hjemlige og rare rammer om arbejdslivet. Med hjemlighed som 
en kerneværdi, ønsker vi at skabe et sted, som gør det smidigt og et nemt sted at arbejde 
fra, når og hvis man har lyst til det, og som samtidig tilbyder brugerne mere, end hvad de har 
brug for.  Et co-working space der bliver en del af den aktive stueetage og tilpasset den lokale 
kontekst. På den måde forankres fællesskabet både arkitektonisk og i dagligdagen i området. 
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DET 3. STED

Hvad stedet skal rumme, vil vi identificere gennem vores dialog- og 
inddragelsesproces. Vi ser nemlig stedet ikke som et generisk sted men som 
netop dette lokalområdes sted. Gennem processen vil vi identificere såvel 
ildsjæle, som eventuelle aktiviteter eller funktioner, som findes blandt beboere 
i området allerede i dag. Vi vil søge efter funktioner, der med fordel kan lægges 
ind i et sted, og som egner sig til at danne basis for aktiviteter, der kan skabe bånd 
mellem mennesker. Med de rette ildsjæle ser vi for os et sted, som også er båret 
af værtskab, og hvor det at være vært og møde en vært, både er med til at gøre 
det til et sted, som mange føler sig godt tilpas ved at komme i, og gør det enkelt og 
let at få huset til at fungere med alle de forskellige ønsker og behov, der vil vise sig.  
 
I en tid, hvor skillelinjen mellem arbejde og hjem for flere og flere bliver lidt 
udvisket, ønsker vi at skabe et generøst sted, som kan blive et fælles tredje, et sted, 
som præges af dem, der engagerer sig i stedet. Og et sted, der kan skabe hjemlige 
og skønne rammer om en arbejdshverdag for mange forskellige mennesker.

DESTINATIONER I OMRÅDET

ET NYT BIDRAG TIL LOKALMILJØETFÆLLESSKABER PÅ 3 NIVEAUER
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FÆLLESSKAB I DET GRØNNE

TERRÆN & UDSIGTER

Vi ønsker at skabe Smørumnedres attraktive grønne boligområde, 
som skal være grobund for en ny måde at tænke fællesskaber ind i 
sammenhæng med naturen og koble dagligdagen i boligen sammen 
med sanseoplevelser og direkte adgang til fællesområder.

Bilen er det mest benyttede transportmiddel i Smørumnedre, sådan har det været i mange 
år og sådan vil det formentlig også fortsat være fremadrettet. Bilen er en grundlæggende 
præmis, som Søagerhusene forholder sig aktivt til.

Vej- og stisystemerne er adskilt i forskellige systemer, mange steder kører bilerne på veje, 
hvor der ikke er fortove. Fodgængere bevæger sig ad stier, sammen med cyklister. Den 
adskillelse er lavet for at skabe trygge ruter for de bløde trafikanter, men i dag ved vi, at den 
slags trafikseparering trods de gode hensigter, desværre har nogle negative konsekvenser 
som utryghed og kedsomhed. Og det kan være sværere at finde rundt.

Vores vision er at samle infrastrukturen på nogle venlige gader, hvor alle trafikanter kan 
færdes, hvor det er let at få overblik og finde det sted, man skal hen, hvor det er skønt og 
trygt at færdes, og meget at se på undervejs. På den måde ønsker vi at invitere til mere 
bevægelse og opfordre flere til at gå og cykle.

GRØNNE STIFORBINDELSER

Med en placering på kanten af byen og kort afstand med det offentlige 
hovedstaden, er området enestående! - både i lokal og regional sammen-
hæng.

Vi ønsker at skabe Smørumnedres attraktive grønne boligområde, som 
skal være grobund for en ny måde at tænke fællesskaber ind i sammen-
hæng med naturen og koble dagligdagen i boligen sammen med sanseo-
plevelser og direkte adgang til fællesområder. 

Med en placering på kanten af byen og kort afstand med det offentlige 
hovedstaden, er området enestående! - både i lokal og regional sammen-
hæng.

Vi ønsker at skabe Smørumnedres attraktive grønne boligområde, som 
skal være grobund for en ny måde at tænke fællesskaber ind i sammen-
hæng med naturen og koble dagligdagen i boligen sammen med sanseo-
plevelser og direkte adgang til fællesområder. 
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Skolegrunden ligger på kanten mellem 
Smørumnedre og det åbne land. Det giver nogle 
særlige muligheder for at tænke landskab og 
bebyggelse sammen. 
Skolegrunden ligger højt, og fra to punkter har 
man udsyn. Det ønsker vi at udnytte til at skabe 
nogle steder, hvor alle i Smørumnedre kan få 
udsigt og oplevelse ved at besøge de punkter.

Vi finder de særlige kvaliteter på skolegrunden 
og i nærområdet, og tager dem med videre i 
det nye projekt.

Vi har kigget på, hvor der på skolegrunden er 
særligt store og sunde træer, som er værd at 
bevare. Andre træer, som måske fældes, vil 
vi genanvende som eksempelvis bænke eller 
træflis.

INFRASTRUKTUR I OMRÅDET
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TRÆREGISTRERINGSTEDETS KVALITETER 
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Søagerskolen har en særlig historie og ligger 
et sted, hvor der er spor mange hundrede 
år tilbage i tiden. Placeringen er interessant, 
og det ønsker vi at udnytte i det kommende 
boligprojekt. 

+ +

SMØRUMNEDRE - ET CENTRALT STED

SKOLENS NÆROMRÅDE
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Fordeling af boligtyper, som bebos, til- og fraflyttes, 2013-2017 
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Tilfly�ere Frafly�ere Beboere

Andel husstande med hjemmeboende børn for eksterne flytninger til og fra 
Egedal Kommune samt beboere i kommunen, 2013-2017 

 

Personer, der tilflyttede til Egedal Kommune, flyttede i mindre grad i parcelhus, 
sammenlignet med de eksisterende beboere. En større andel flyttede i etageboli-
ger og andet, hvilket kan ses i Figur 5-9. 
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Søagerskolen ligger omgivet af rækkehuse, parcelhuse og en Netto. Mod nord er udstykket grunde til 
parcelhuse, som opføres i øjeblikket. Og der er seniorbofællesskaber nord for Netto. Der er altså forskellige 
typer af byggeri i nærområdet, hvilket giver en vis frihed til at undersøge, hvilke slags huse der kan bygges 
på skolegrunden.

Søagerskolen blev grundlagt i 1959, og har siden da gennemgået flere forskellige renoveringer og udbygninger for at kunne følge med tiden og antallet af elever. 
Derfor består skolen i dag af konstruktioner helt tilbage fra den oprindelige skole og frem til de nyeste legestativer fra 2019. Vi undersøger muligheden for, at 
genbruge dele af skolens allerede eksisterende bygninger samt nænsom nedrivning af bygningerne, så materialerne kan genanvendes i det nye byggeri. 
Søagerskolen har i mange år fungeret som et sted, hvor der er skabt relationer både mellem børn og voksne – nye venskaber, aktiviteter, livsbegivenheder der 
har været med til at præge både byen og det enkelte menneske. Dette vil vi gerne bringe med videre.

De fleste som flytter til Smørumnedre, er voksne uden hjemmeboende børn. Der er 
dog også en del borgere i Smørumnedre, som er interesseret i at skifte bolig men 
gerne vil blive boende i byen. Blandt andet er der en del seniorer i parcelhuse, som 
har lyst til at bo i en mindre bolig, fordi deres voksne børn er flyttet hjemmefra.

I en undersøgelse er tilflyttere til Smørumnedre blevet spurgt, hvorfor de har valgt 
at flytte netop hertil. Der er mange forskellige svar, men de svar som flest er optaget 
af, er nærhed til naturen, nem trafikal opkobling og en god placering.

Smørumnedre ligger placeret på langefingeren i Femfingerplanen. Dette placerer både Smørumnedre og Søagerskolengrunden centralt i forhold til de forskellige 
transportmuligheder i området. Fra grunden kan man cykle ad stisystemerne ud til supercykelstien og være ved enten Måløv station eller Kildedal station i løbet 
af 20 minutter. Derfra har man S-togslinjen direkte mod Frederikssund eller København som derfor med offentlig transport kan nås inden for 25 minutter. Med 
udbygning af Frederikssundsmotorvejen er det blevet endnu nemmere at komme til og fra Smørumnedre i bil, og København er dermed kun en halv time væk. 
Den centrale placering gør grunden attraktiv, da man har masser af grønne områder og natur fra de omkringliggende marker, men stadig kan være i København 
i løbet af en halv time. 

Smørumnedre er en del af Københavns Fingerplan. I stedet for byudvikling i alle retninger sørger Fingerplanen 
for, at byen forgrener sig ud i fem retninger, såkaldte fingre, med S-togsbanen i midten af hver, og med 
grønne områder imellem. Smørumnedre ligger mellem København og Frederikssund og er derfor placeret 
centralt i Hovedstadsregionen med mange arbejdspladser inden for rækkevidde.

HVORFOR FLYTTER FOLK TIL SMØRUMNEDRE? HVEM FLYTTER TIL SMØRUMNEDRE?

NATUR

Den største gruppe tilflyttere er 
mellem 25 og 34 år, mens den 
største gruppe fraflyttere er lidt 
yngre.

Aldersfordeling af flytninger 
til Egedal Kommune

Procentvis fordeling af husstande med hjemmeboende børn 
fordelt på fraflytninger. tilflytninger og beboere i kommunen.  

Fordeling af familietyper i 
kommunen

FORBINDELSER

PLACERING

1928-1940
 
Smørumovre og Smørumnedre voksede frem som to landsbyer 1,5 km fra hinanden. 
Begge var typiske landsbyer med gårde og huse placeret omkring gadekæret. 
Smørumovre var den største med 15 gårde, en kro, smedje og småerhverv, mens 
Smørumnedre havde 13 gårde. 

1953-1976
I den periode voksede inbyggertallet i Smørumnedre meget. Det resulterede i et 
behov for en skole og derfor blev centralskolen, der senere blev til Søagerskolen, 
bygget i 1959. Skolen blev placeret, hvor der var lige langt til skole for begge 
landsbyers børn.

1980-2001
 
Mens Smørumovre er forblevet en landsby, er Smørumnedre vokset enormt. S-togs-
linjen mod nord var en konsekvens af Fingerplanen fra 1947. Parcelhuskvarterer og 
rækkehuskvarterer voksede frem fra 1960erne og indhentede snart Søagerskolen.
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Personer, der tilflyttede til Egedal Kommune, flyttede i mindre grad i parcelhus, 
sammenlignet med de eksisterende beboere. En større andel flyttede i etageboli-
ger og andet, hvilket kan ses i Figur 5-9. 
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Ved at variere stueetagerne med materialer, 
farver og formgivning bliver det en dejlig 
oplevelse bare at slentre en tur forbi. 
Oplevelseskvaliteten styrker også stoltheden 
ved at bo.

Der er mange slags huse i Smørumnedre. Parcelhuse, rækkehuse, kædehuse og andet. Opdelt i 
forskellige farver, bliver det tydeligt, at byen er bygget i “klumper”, hvor hver bebyggelse udgør 
sin egen helhed. I modsætning til Smørumnedres “øer” af forskellige bebyggelser, er landsbyen 
Smørumovre helt anderledes blandet. Her får man en ny oplevelse ved hvert hus, hvis man går tur. 
Det er en oplevelseskvalitet, vi lader os inspirere af til skolegrunden.

Privat have

Private haver

Private haver Facadeforskydning Gavle Hjørner

Facader

Fladt tag Saddeltag Valmet tag

Indgange Gavle Hjørner

Kantzone Taghave

Kantzonen er overgangszonen mellem inde 
og ude. Er den kant blød og veldesignet, 
er det dejligt for beboerne at komme ud af 
deres huse. Samtidig sikrer gode kantzoner 
privatliv.

At begrønne gavle og facader tilfører skønhed, 
herlighedsværdi og biodiversitet til glæde for 
beboerne og for besøgende.

Ved at variere tagprofilerne med inspiration 
fra huse, der findes i Smørumnedre i forvejen, 
får vi skabt forskellighed i husene. Det giver 
stolthed og ejerskab for den enkelte og kan 
give det nye boligområde en identitet, som 
forbindes med omgivelserne.

Som et arkitektonisk greb markeres og 
fremhæves gavle, hjørner og facader. Det 
giver en forskellighed og noget smukt at se 
på, samt øger trygheden.

Ved at skubbe husene lidt frem og tilbage i 
stedet for at lave lange, lige rækker, skaber vi 
nogle små oplevelser og små kroge, som gør 
det dejligt at bo og mere spændende at se på.

ARKITEKTUR FOR MENNESKER

HVILKEN SLAGS HUSE 
BOR SMØRUMNEDRE-
BORGERE I?

Andelen af boligtyper i Egedal Kommune

Personer, der tilflyttede til Egedal Kommune, flyttede i mindre
grad i parcelhus, sammenlignet med de eksisterende beboere. En 
større andel flyttede i etageboliger og andet.

Der er altså behov forskellige typer boliger til forskellige 
typer mennesker. Fleksibilitet i anvendelsen af boligarealet 
er derfor et stort fokuspunkt for os. Vi ønsker at skabe et 
byggeri som kan rumme alle faser i livet. Lige fra den ældre  
borger som ønsker at forblive i området til den nyligt tilflyttede 
børnefamilie i vækst.

Fordeling af boligtyper, som bebos, til- og fraflyttes, 2013- 2017
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