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KÆRLIGHED
Vi ønsker at skabe Smørumnedres nye attraktive, grønne 
boligområde - Søagerhusene skal være et boligområde, 
der flyder med ‘kærlighed’. 

Kærlighed er en buket af gode værdier, der for os, 
handler om at kunne give noget tilbage. Generøsitet, 
ordentlighed, gensidig respekt, glæde og stolthed. Ord 
der beskriver de værdier, vi ønsker at føre ind i de boliger 
og byrum vi etablerer. Vi mener, at disse værdier skal 
flyde igennem processen og selve byggeriet og udmønte 
sig i den livskvalitet som vi tror på, vil opstå i ethvert 
byggeri, der kommer ud af denne tilgang. Den bymæssige 
vision er at skabe et nyt kvarter i Smørumnedre, som er 
generøst i forhold til den omkringliggende by og som 
inviterer indenfor via stier og funktioner, som alle i byen 
er velkomne til at bruge.

UDGANGSPUNKT I SKOLEN
Søagerskolen har haft en stor betydning i lokalsamfundet 
som et bymæssigt samlingssted i Smørum. Vi ser en særlig 
mulighed for at udvikle et område med udgangspunkt i 
de funktioner skolen har haft, i kraft af det samlingspunkt 
for læring og aktiviteter på tværs af alder, som skolen 
har været. Stedet har en iboende og lokal værdi, som vi 
ønsker at videreudvikle og give tilbage til lokalsamfundet. 

Vi bringer et stort erfaringsgrundlag ind i projektet 
og et oprigtigt ønske om at bygge varieret til alle 

livets faser. Vi vil arbejde for den blandede by i 
både aldersgrupper og ejerformer, og dermed den 
kommende beboersammensætning. Vi mener, at der 
generelt mangler et større udbud af boligtyper, hvilket 
stemmer overens med et af målene i Egedal Kommunes 
Planstrategi 2019, som netop omhandler det at skabe 
mulighed for nye og eksperimenterende boligformer. 
Fleksibilitet i anvendelsen af boligarealet er derfor et 
vigtigt fokuspunkt. Vi ønsker at skabe boliger, der møder 
alle faser i livet, uden man nødvendigvis skal flytte til et 
andet sted, når ens liv ændrer sig.

MÅLGRUPPER
Søagerhusene tilbyder forskellige boligtyper med et 
varieret arkitektonisk udtryk. Boligerne henvender sig 
til en bred målgruppe, fx den unge børnefamilie og 
de familier, hvor parcelhuset er blevet for stort efter 
børnene er flyttet hjemmefra. Boligerne henvender sig 
også til modne, enlige mænd og kvinder, som her kan bo 
i et kvarter, hvor det er let at lære naboerne at kende, og 
hvor man stadig kan trække sig tilbage og være privat, når 
man har brug for det. 

BÆREDYGTIGHED
Vi arbejder ud fra et holistisk standpunkt og en 
overbevisning om, at en bæredygtig by hænger uløseligt 
sammen med en bæredygtig natur. Ved at udnytte 
landskabets naturlige terræn, lægger vi de nye boliger 
organisk ind i helheden og skaber et kvarter, som er 
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rart at komme hjem til for beboerne og som er lige så 
godt at besøge for dem, der bruger hallen, byrummet 
eller de funktioner, som lægges ind i Søagerhusenes nye 
samlingspunkt.

Egedal Kommunes klare fokus på grønne områder som 
både en rekreativ livsnødvendighed og en generel 
klimatilpasning, er ligeledes en grund til, at vi byder ind 
på netop transformationen af Søagerskolen. 

Landskabet mellem husene er varieret og med høj 
biodiversitet. Det højner både den mentale sundhed for 
beboere og giver frodige levesteder for insekter, padder 
og fugle.

Vi vil så vidt muligt arbejde cirkulært med vores projekt 
fra start til slut, hvilket også indebærer driften efter 
aflevering. Vi løfter visionerne i Egedal Kommunes 
ambitiøse planstrategi og skaber fremtidens boformer i 
et bæredygtigt lokalsamfund. 

STRATEGI
For at realisere visionen har vi udviklet en strategi, som 
rummer såvel fysiske som metodemæssige tiltag for at 
gøre det klart, at udviklingsplanens strategi ikke er grebet 
ud af luften, men bygger på en dyb forståelse af stedets 
kvaliteter og liv, samt på relevante tendenser i tiden. 

ET NYT HJERTE I BYEN
Vi vil gerne etablere et nyt samlingspunkt i 
Smørumnedre og et mødested, som giver 
kvalitet til hverdagslivet for så vel beboerne i 
de kommende boliger, men også  for alle øvrige 
borgere i Smørumnedre. Det nye tyngdepunkt 
indskriver sig enkelt i Smørumnedres 
’satellitstruktur’, hvor man via veje og 
stier kan opnå forbindelse til byens øvrige 
tyngdepunkter.

DET 3. STED
Vi vil skabe et lille centrum for hverdagsliv, et 
hverdagsliv som ikke alene er for de kommende 
beboere i Søagerhusene, men også for 
beboerne, der bor i områderne omkring. Det 
3. Sted er et sted, der ikke er den private bolig, 
og heller ikke arbejdspladsen, men netop et ’3. 
sted’. Det er et uformelt mødested, hvor man 
kan samles om aktiviteter og dele interesser. 
Her samler vi Søagerhusenes mest centrale 
og fælles funktioner for at opnå en social 
synergieffekt i hele området.
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ET MODERNE BOLIGOMRÅDE
Vi vil skabe et varieret boligområde 
med referencer til både den organiske 
landsbystruktur og til den retlinede 
forstadsstruktur. Vi bygger typologier, der 
allerede findes i området, men giver dem 
et moderne udtryk, så de afspejler den tid, 
de er bygget i. Derudover skal boligerne 
imødekomme den aktuelle efterspørgsel på 
alternative boligtyper, hvor fællesskabet er 
i højsædet og hvor ens travle hverdag kan 
tilpasses en livsstil og et hjem, som ikke kræver 
for meget. I en varieret bebyggelse får man 
mulighed for at bo i et dynamisk boligkvarter, 
som kan tilgodese mange forskellige behov 
for mennesker på tværs af alder. Det giver et 
bæredygtigt kvarter, hvor folk kan bo fra de er 
børn til de er gamle. 

ARKITEKTONISKE MÅL
De arkitektoniske greb skal anvendes til at sikre 
en god og varieret bebyggelse, der er tilpasset 
det konkrete sted. Fx kan tagene på bygningerne 
udformes, så de understøtter landskabets 
topografi. Stueetagerne kan udformes med 
åbne og detaljerede facader, så det er trygt 
og rart at bevæge sig rundt i området til fods. 
Kantzoner skal være veldefinerede, så der kan 
skabes en god overgang mellem bebyggelse og 
landskab.

TILKOBLING AF NYE STIER
Der er et velfungerende stisystem i 
Smørumnedre, som vi gerne vil fortsætte og 
samtidig forbedre ved at tilføre nogle af de 
kvaliteter, som vi mener er fraværende i dag. 
Det gør vi eksempelvis ved at koble nye stier 
på det eksisterende stisystem, som føres rundt 
i Søagerhusene og giver oplevelser, samt ved 
at tilføje nogle små pausesteder, hvor en bænk 
ved et stort træ eksempelvis kan blive et lille 
uformelt mødested for hundeluftere og andre.

LIGESTILLING AF TRAFIKARTER
Selve vejene i Søagerhusene er ikke veje med 
opdelte zoner for de forskellige trafikanter 
men et socialt rum, som også kan være et 
legerum for børnene og et mødested. Det 
kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi vejene 
ikke skal servicere store mængder biltrafik. Vi 
kan dæmpe farten på forskellige måder til en 
meget lav hastighed, som gør, at vejene bliver 
sikre og trygge steder at bevæge sig langs med 
og opholde sig på.

Parkering sker langs vejene og i små 
parkeringslommer i stedet for på en stor 
parkeringsplads. På den måde undgår vi store 
døde arealer, og vi sikrer, at ingen har langt til 
deres bil fra boligen.

HISTORISKE LAG

KONTEKST

MENNESKER

FORBINDELSER

KVARTERETS HVERDAGSLIV

LANDSKAB

ARKITEKTUR

DE GODE RØDDER
Vi ønsker at skabe rammerne for et 
boligområde der, på samme måde som skolen, 
udgør et samlingspunkt for Smørumnedre og 
Smørumovre. Samlingspunktet skal bestå af et 
sted og nogle funktioner, der er tilgængelige 
både for de fremtidige beboere i Søagerhusene 
og for boligområdets naboer.

Den nye bebyggelse skal også være inspireret 
af skolens placering på kanten imellem by 
og landskab. I Søagerhusene vil vi gøre os 
umage for at knytte an til områdets historie: 
Smørumnedre er et af de 10 mest historisk rige 
områder på Sjælland, både naturhistorisk og 
landbrugshistorisk. 

SMØRUMNEDRE  ET CENTRALT STED
Med en placering på kanten af Smørumnedre og 
kort afstand med det off entlige  l hovedstaden, 
er området enestående  - både i lokal og regional 
sammenhæng. Smørumnedre er nemlig placeret langs 
”Frederiksundsfi ngeren”; langemanden i Hovedstadens 
Fingerplan. Fingerplanen blev vedtaget i 1948 og den 
defi nerer, hvor der må bygges by og hvor der skal friholdes 
arealer  l rekrea  vt formål i hovedstadsområdet. 
Smørumnedre ligger mellem København og Frederikssund 
med mange arbejdspladser inden for rækkevidde. 

GODE TRANSPORTMULIGHEDER
Smørumnedre centrum ligger i 10 min. cykelafstand fra 
grunden. Måløv og Kildedal Sta  on kan nås på cykel på 
20 min. Derfra går S-toglinjen direkte mod Frederikssund 
eller København som med off entlig transport kan nås 
indenfor 25 minu  er. Der går to busser pr.  me  l Måløv 
sta  on fra det busstoppested som ligger på Råbrovej, der 
løber langs med grunden. 

PÅ GRÆNSEN MELLEM BY OG LANDSKAB
Søagerskolegrunden ligger på kanten mellem 
Smørumnedre og det åbne land. Det giver nogle særlige 
muligheder for at tænke landskab og bebyggelse sammen 
og knytte sig til kulturlandskabets værdier. Bl.a. kan 
nævnes landsbyen Smørumovre og Kong Svends høj, 
begge landemærker som ligger på en af de højeste bakker 
i området.
Grunden ligger tæt på byudviklingen i den vestlige del 
af Smørumnedre, hele vejen op til Kong Svends Høj. 
Lige nu opføres det nye villakvarter ”Dyvelåsen” og i de 
kommende år vil der blive bygget flere kvadratmeter 
erhverv, parcelhuse, rækkehuse og muligvis en institution. 

EN BRED MÅLGRUPPE
Ud fra vores analyse har vi indkredset, hvem 
det giver særligt mening at bygge boliger til. 
Det er blevet til de fiktive personaer, som vi 
beskriver nedenfor. 

1. Sille og Lars - Den unge nyetablerede 
børnefamilie
- Udflyttere fra København
- Vil gerne være tæt på naturen
- Kombinerer bil med cykel og off. transport

2. Pia og Peter - Parret i + 50erne
- Bosat i Smørum siden de blev gift
- Vil gerne bo mindre
- Ønsker mulighed for fællesaktiviteter

3. Jørgen og Bodil - +65erne
- Opvokset i Smørum
- Vil gerne bo mindre
- Ønsker nem adgang til naturen

4. Elin og Morten - De enlige
- Bosat i Smørum
- Vil flytte ind i et fællesskab
- Sociale behov opfyldes lige foran gadedør

IBOENDE KVALITETER
Vi ønsker, at landskabet i det nye boligområde 
skal bygge videre på de landskabelige 
kvaliteter, som allerede findes på stedet. De 
giver identitet til området og de kan være med 
til at understøtte biodiversiteten i området. 

Derfor lader vi dele af den eksisterende 
beplantning, som er bevaringsværdig og giver 
karakter til området, blive stående. Derudover 
vil vi gerne fremhæve udsigtspunkterne 
hvorfra man har udsigt over det karakteristiske 
og karaktergivende landskab i den nordlige 
og sydlige del af området. Vi vil desuden 
understøtte de nuværende landskabstyper og 
skabe nye biotoper til gavn for bestemte arter. 

REGNVANDSHÅNDTERING
Vi sikrer plads til regnvandsbassiner i lavninger, 
hvor vandet naturligt samler sig.  Bassinerne 
udformes med bløde kanter og beplantning, så 
vi kan skabe nye levesteder og ynglevandhuller 
til områdets dyr, fx den grønbrogede tudse, 
som er en truet art. Bassinerne indgår som en 
naturlig del af uderummene og bliver derfor en 
del af Søagerhusenes natur tæt på boligerne.
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LANDSKAB OPFORDRER TIL BEVÆGELSE LAR ANVENDELSE SKABER OPHOLDSRUM KULTURHISTORISKE LANDBRUGSSPOR 
INDARBEJDES

KANTZONER MED PLADS TIL LIV

PROCES
Processen, vist til højre, viser det samlede forløb fra 
udviklingsplanens igangsættelse til det nye boligområde 
Søagerhusene står færdigt. 

Vi har markeret de største milepæle, men der er selvfølgelig 
foregået mange andre ting og udført en masse forskelligt 
arbejde i kulissen. 

BORGERINDDRAGELSE
Vi har arbejdet med og vil fortsat arbejde med flere 
forskellige borgerrettede tiltag. Proceslinjen viser de 
aktiviteter og tiltag, som vi arbejder med og nedenfor 
uddybes hvad der ligger i de forskellige tiltag.

Gåture: Vi bevæger os meget rundt i Smørum til fods, 
studerer lokalsamfundets rytmer og kultur og har 
uformelle samtaler med mennesker, vi møder på vores 
vej. Disse iagttagelser indgår som baggrund for vores 
beskrivelse af områdets potentialer.

Teammøder: Alle på Team Søagerhusene mødes for at gøre 
status og dele viden på tværs af fagligheder – arkitekter, 
entreprenører, developer, social bæredygtighedsrådgiver, 
m.v.

Borgermøder: I efteråret 2020 holder vi, i samarbejde 
med Egedal Kommune, to borgermøder som på grund af 
Covid-19 bliver afviklet digitalt. 

Åben Skole: Teamet er til stede på skolen til åben, uformel, 
samtale med interesserede borgere om projektets idéer 
og muligheder.

Interviews: Afvikles både i grupper og med enkeltpersoner. 
Vi bruger åbne, tematiserede, samtaleformater, uden 
bundne spørgsmål, så borgernes indspil er med til at 
bestemme, hvor vi bevæger os hen. 

Åben Tegnestue: Arkitekterne arbejder i skolens lokaler, 
og der er kaffe på kanden til interesserede.

Sociale aktiviteter: Vi afholder i løbet af 2021 et antal 
sociale aktiviteter på Søagerskolen og i nærområdet. 
Idéer til disse udvikles i dialog med borgerne, vi taler 
med og omfatter blandt andet biodiversitetsvandringer, 
lokalhistoriske oplæg, debatmøde om boligformer, 
’Smugen-dag’ og meget andet.

PROCES

Søagerskolen har i mange år været et centralt 
omdrejningspunkt for mange børn, der gennem tiden 
har tilbragt deres første skoleår her. Vi ønsker at bevare 
denne centrale og sociale position på stedet. Derfor 
genanvender vi dele af de oprindelige skolebygninger til 
et samlingsounkt, det 3 sted, i den ny ebebyggelse. Vi vil 
skabe samlingsounktet  som et sted hvor man kan mødes i 
interessefællesskaber, både inde og ude. Samlingspunktet 
rummer faciliteter til bl.a. sport, kultur, kontorhotel, 
gæsteværelser osv. 

Vi bygger videre på de kulturhistoriske rødder der er 
indlejret på stedet og lader dele af den oprindelige 
konstruktion være definerende for en ny boligtype i 
området.

Grebet giver Søagerhusene en tydelig og meget 
stedsspecifik rygrad, der vil fungere som et socialt og 
centralt omdrejningspunkt i området, præcis som skolen 
har været det i mange år.

Vi bevarer og styrker den nuværende natur, skaber nye 
biotoper til gavn for biodiversiteten og indretter gode, 
veldefinerede kantzoner.

Søagerhusenes grønne uderum organiseres i tre 
overordnede landskabsrum med afsæt i den eksisterende 
natur. Længst mod vest fastholder vi derfor fodboldbanens 
plæne. Den østlige halvdel inddeles i en blomstereng mod 
nord og en frugtlund mod syd. I alle boliger vil man opleve 
at være tæt på en af de 3 typer natur. Landskabet omkring 
bebyggelsen forbindes via stier, der løber igennem 
området. 

Derudover designes landskabet med LAR (Lokal Afledning 
af Regnvand) - løsninger til gavn for biodiversiteten i 
området. Kulturhistoriske spor får lov at genopstå og 
veldefinerede kantzoner sikrer gode overgange mellem 
det byggede og landskabet.

Vi tilpasser til omgivelserne og bygger kontraster i 
området, således at der både bliver skabt sammenhænge 
med omgivelserne og variation i selve boligområdet.

Bebyggelsen organiseres mod vest i en organisk 
bebyggelsesstruktur, som leder tankerne hen på en 
landsbystruktur med huse omkring det grønne gadekær 
som samlingspunktet for landsbyen. Mod øst organiseres 
bebyggelsen i en mere retlinet struktur, som afgrænser 
omgivelserne geometrisk og afskærmer mod de 
omkringliggende veje. 

Selve bebyggelsen disponeres efter hensyntagen 
til omgivelserne. Boligerne vil blive udformet med 
facadefremspring, i flere etager og med varieret 
materialevalg, således at der opnås arkitektonisk variation. 

Boligerne vil også bestå af forskellige boligtyper og  
størrelser, så de passer til de målgrupper, som vi har 
identificeret.

Vi binder området sammen i et gennemgående gadeforløb 
fra nord til syd; en social hovedgade. Gaden bliver 
hovedfærdselsåre gennem området både for bilister, 
gående og cyklister og dermed også et vigtigt mødested. 
Gaden indrettes derfor med forskydninger, beplantning 
og belægning, der signalerer, at bilister skal køre med lav 
hastighed.

Der etableres gode forbindelser fra hovedgaden  og ud til 
områdets landskabsrum, så det er let at bevæge sig rundt 
i området og komme frem til sin bolig. Der sørges også 
for direkte koblinger til områdets tilstødende stier. Særligt 
skolestien nord for området er en central sti, hvor det er 
vigtigt at skabe mulighed for forbindelse.
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SKRÅPARKERING OG FORSKYDNINGERKOBLING TIL EKSISTERENDE STIER FARVET BELÆGNING PÅ PARKERINGSPLADSER OG GADE HÅRDE OG BLØDE BELÆGNINGER 
FLETTES IND I HINANDEN

JUNI 
2020

Team Søagerhusene vinder 
konkurrence og indgår aftale 
om ret til udarbejdelse af 
udviklingsplan og lokalplan

DEC 
2020

Præsentation af udviklingsplan 
for Planudvalget

JAN 
2021

Politisk behandling af endelig 
udviklingsplan

Politisk behandling af lokalplan-
ens igangsættelse

SEP
2021

Politisk behandling af endelig 
lokalplan

NOV
2021

Politisk behandling af 
indkomne bud på køb 
af grund

MAJ JUN 
2021

Offentlig høring af 
lokalplanforslag, 
herunder borgermøde

1. etape 
færdigopført 

OKT
2023

APR
2024

OKT
2024

2. etape 
færdigopført 

Boligområdet 
Søagerhusene
står færdigt

APR 
2021

Politisk behandling af 
lokalplanforslag

Politisk behandling af 
udbud

3. etape 
færdigopført. 

JUNI
2022

Byggetilladelse

AUG
2020

D.19
NOV

Gåture, teammøde, etablering 
af hjemmesiden 
https://soeagerhusene.dk/

2. digitale borgermøde 

SEP
2020

Interviews med kommunale 
medarbejdere i Smørum, 
gåture, teammøde, plancher 
om visionen ophængt på 
Søagerskolen, nyhedsbrev 
lanceres

D.24
SEP

JAN
APR

D.27
SEP

1. digitale borgermøde

sociale aktiviteter
åben tegnestue

åben skole

OKT
2020

Interviews med borgere, 
teammøde

NOV
2020

nye plancher om 
udviklingsprojektet ophængt 
på Søagerskolen
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Situationsplan - 1:1000

Snit - 1:200

Planudsnit - 1:200

SITUATIONSPLAN & SNIT ÅBNINGSTRÆK
Det mest stedsspecifikke og centrale hovedgreb består i 
at bevare en del af Søagerskolens byggede struktur. 

Indledende screeninger viser, at der er potentiale i at 
bevare den eksisterende limtræskonstruktion i den 
nordligste del af skolen. Konstruktionen skal  være  
definerende for en ny boligtype,  der  kan blive bygget ind 
i strukturen på en sådan måde, at limtræskonstruktionen 
vil være  synlig. Den eksisterende gymnastiksal bevares 
også, så fremtidige beboere, naboer, foreninger osv. 
har mulighed for at benytte hallen til sport og andre 
aktiviteter.

Nord for gymnastiksalen placeres en ny bebyggelse, 
der vil fungere som et vigtigt bindeled mellem 
gymnastiksalen og daginstitutionen, nord for det nye 
boligområde. Det bliver Søagerhusenes 3. sted; et sted 
mellem arbejde og hjem, et neutralt sted hvor man kan 
mødes i interessefællesskaber med sine naboer.
    
Vi ved endnu ikke præcist, hvilke funktioner Det 3. Sted 
skal rumme, men vi forestiller os at huset kunne danne 
ramme for et kontorhotel (en hjemmearbejdsplads i ens 
boligområde), gæsteværelser som beboere i området 
kan indlogere deres overnattende gæster på, en café, et 
værksted el. lign.

Tilsammen vil gymnastiksalen, Det 3. Sted og 
det byrum, der etableres rundt om bygningerne 
udgøre et tyngdepunkt og et mødested i området, 
hvor både beboerne i Søagerhusene, men også 
udefrakommende, kan mødes omkring fælles interesser, 
kulturarrangementer, sportslige aktiviteter osv. 

Grebet giver Søagerhusene en tydelig og meget 
stedsspecifik rygrad, der kan fungere som et socialt og 
centralt omdrejningspunkt i området, præcis som skolen 
også har været det i mange år.

Visualisering af det vestlige gårdrum med landskabsrummet ‘Plænen’. 
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17 VERDENSMÅL

EGEDAL KOMMUNES MÅL

De ni verdensmål er udvalgt af Egedal Kommune som ambitiøse 
fokuspunkter for kommunens udvikling. Vi tror på at Søagerhusene 
er begyndelsen på en spændende, og nødvendig grøn udvikling, af 
hele Egedal Kommune og det vil vi gerne være med til. Vi fører derfor 
de 9 verdensmål med videre som fokuspunkter i vores arbejde med 
Søagerhusene. 

Vi arbejder ud fra et holistisk standpunkt og med en overbevisning 
om, at en bæredygtig by hænger uløseligt sammen med en 
bæredygtig natur. Vi ønsker så vidt muligt at arbejde cirkulært med 
vores projekter fra start til slut og det indebærer også driften efter 
aflevering. 

Vi vil skabe et område hvor genanvendelse af bygninger og 
byggematerialer er i højsædet, og hvor elbiler bliver inkorporeret 
som en selvfølge ligesom grønne tage og rekreativ klimatilpasning. 

Vi ønsker at bevare så meget som muligt af den eksisterende natur. 
I området er der allerede et eksisterende dyreliv, som vi gerne vil 
bibeholde, samtidig med at vi skaber nye levesteder for andre dyr 
og planter. Biodiversiteten går derfor hånd i hånd med de rekreative 
grønne omgivelser, der skaber plads til både leg og fordybelse.

Vi ønsker at skabe rammerne for et område, hvor den sociale del 
af bæredygtighed er lige så vigtig som den miljømæssige. Et sted, 
hvor der er plads til frivillige fællesskaber og fælles aktiviteter både 
inden- og udendørs. 

Vi arbejder med at øge forståelsen af bæredygtig udvikling. Beboerne 
i området er i fokus gennem hele processen, og derfor ønsker vi 
at skabe grobund for viden omkring bæredygtighed gennem de 
forskellige tiltag. 

Vi tror på at vi, i fællesskab, kan skabe den grønne og bæredygtige 
fremtid som Egedal Kommune ønsker.

Visualisering af det centrale byrum med gymnastiksalen og Det 3. Sted

FOKUS PÅ AT FREMME MENTAL SUNDHED 
OG SUNDHED GENERELT GENNEM 
FÆLLESSKABER OG GRØNNE OMGIVELSER

FOKUS PÅ AT SKABE MULIGHED FOR 
FÆLLESSKABER OMKRING AKTIVITETER BÅDE 
INDE OG UDE

FOKUS PÅ AT GENBRUGE OG GENANVENDE 
SÅ MEGET SOM MULIGT AF EKSISTERENDE 
BYGNINGER OG BYGNINGSMATERIALER

FOKUS PÅ AT SKABE REKREATIVE OMRÅDER 
MED REGNVANDSOPSAMLING OG GRØNNE 
TAGE

VI ØNSKER AT OPSÆTTE SOLCELLER 
GENANVENDT FRA SKOLENS TAG FOR AT 
MINDSKE MILJØBELASTNINGEN

FOKUS PÅ AT SKABE BEDRE INFRASTUKTUR 
FOR GÅENDE, CYKLISTER OG BILISTER SAMT 
FOKUS PÅ DE GRØNNE TRANSPORTFORMER

FOKUS PÅ LÆREN OMKRING LOKALE 
RÅVARER OG SELVFORSYNING

Ønsker at styrke samspillet mellem kultur- og 
foreningsliv samt bruge naturen  l oplevelses- 
og bevægelsesmiljøer 

Fokus på fællesskaber og 
fælles ak  viteter samt 
grønne rekrea  ve områder 
for at fremme mental 
sundhed og nedsæ  e 
sygdom og stress

Fokus på læren omkring 
bæredyg  g udvikling 
gennem brug af ny  ehaver, 
lokale råvarer, selvforsyning, 
genbrug og genanvendelse. 
Eksempelvis via et lille skilt 
ved bassinet “levested for 
den grønbrogede tudse”

Dødelighed som følge af hjerte-kar-
sygdomme, diabetes eller KOL

Antal sygemeldinger 

Antal arbejdsskader som følge af forgi  ning

11.2 Skab billige og bæredyg  ge 
transportsystemer

11.3 Gør byerne inkluderende og 
bæredyg  ge

11.6 Reducér byernes miljøbelastning

11.7 Giv alle adgang  l grønne off entlige 
rum

9.1 Byg bæredyg  g og robust 
infrastruktur

9.4 Opgrader alle industrier og 
infrastrukturer for bæredyg  ghed

7.1 Giv alle adgang  l moderne energi

7.2 Forøg andelen af vedvarende energi 
globalt

7.3 Fordoble energieff ek  viteten

8.3 Før en poli  k, der skaber jobs og 
fremmer virksomheder

8.4 Brug ressourcerne eff ek  vt i forbrug 
og produk  on

3.4 Red fl ere fra at dø af ikke-smitsomme 
sygdomme, og styrk mental sundhed

3.9 Reducér sygdom og dødsfald på 
grund af kemikalier og forurening

4.7 Undervis i bæredyg  g udvikling og 
globalt medborgerskab

12.5 Reducér aff aldsmængden betydeligt

12.8 Giv alle mennesker viden og 
forståelse for at kunne leve bæredyg  gt

13.1 Styrk modstandskra   og 
 lpasningsevne   l klimarelaterede 

katastrofer
13.3 Opbyg viden og kapacitet  l at 
imødegå klimaforandringer

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige 
levesteder

15.8 Begræns invasive arter

15.9 Tag hensyn  l økosystemer 
og biodiversitet i na  onal og lokal 
planlægning

FN & danske indikatorer Egedal Kommune SøagerhuseneDelmål

Fokus på at tænke mere bæredyg  gt samt 
genanvende mere, således at man bridrager 
 l at mindske forbruget af jordens ressorucer

Graden af integra  on af uddannelse i globalt 
medborgerskab og uddannelse for bæredyg  g 
udvikling

Andel af befolkningen, der primært beny  er 
sig af miljøvenlige brændstoff er og og mil-
jøvenlig teknologi

Andel af vedvarende energi i det samlede, 
endelige energiforbrug

Andel væks  værksæ  ere

Andel af befolkningen udenfor byer, der bor 
inden for 2 km af en helårsvej

Oplevet kvalitet og eff ek  vitet 
af infrastruktur

Andel af befolkning, der har nem adgang  l 
off entlig transport

Andel af byer med en direkte inddragelse af 
civilsamfundet i byplanlægning og forvaltning, 
som opererer regelmæssigt og demokra  sk

Den gennemsnitlige andel af bebyggede 
områder i byer, der er åben  lgængelig for 
off entlig brug for alle

Omfang af uddannelse i globalt medborger-
skab og uddannelse i bæredyg  g udvikling 
(herunder uddannelse i klimaændringer)

Klimascenarie for materielle skader i forbind-
else med oversvømmelse og erosion

Udvikling i befolkningens holdning  l klima-
forandringerne

Udvikling i Rødlisteindekset

Areal af urørt skov og biodiversitetsskov

Ønsker at mindske miljøbelastningen ved 
at reducere energiforbruget og bruge mere 
vedvarende energi samt fokus på grøn 
oms  lling

Fokus på at give plads  l frem  dens 
virksomheder og indtænke nye 
kontorfællesskaber

Fokus på mere cirkulær  lgang  l jordens 
ressourcer og ønsker derfor at produkter kan 
genanvendes eller komme  lbage  l naturen

Fokus på at arbejde med mobilitet i forhold 
 l at skabe et sammenhængende Egedal. 

Der skal være let adgang  l S-togssta  onerne 
og der skal være bedre forbindelse mellem 
transpor  ormer som bil, cykel, bus og tog. Det 
skal også være let at tage det sunde og ak  ve 
valg i forhold  l transpor  ormer

Fokus på at borgerne har nem adgang  l 
off entlig transport 

Fokus på i høj grad på at inddrage borgerne i 
deres beslutninger 

Fokus på at skabe byrum der kan skabe 
rela  oner og sammenhold

Fokus på aff ald og genanvendelse i 
byggesektoren

Fokus på klima  lpasning i byudviklingen, 
således at byområderne i højere grad er rustet 
 l klimaforandringerne. Ligeledes ønsker 

man, at klima  lpasningen også kan bruges 
rekrea  vt som for eksempel vandopsamling

Fokus på at besky  e allerede eksisterende 
dyre- og planteliv samt øge biodiversiteten. 
Man vil gerne fremme levevilkårene for 
‘almindelige insekter’ på de grønne områder

Fokus på at ops  lle 
ladesta  oner  l elbiler 
samt parkeringspladser  l 
både elbiler og delebiler. 
Ydermere fokus på at 
genbruge eksisterende 
solceller fra skolen på 
hustagene 

Fokus på at genbruge så 
meget som muligt. Både af 
de eksisterende bygninger, 
byggematerialer og interiør. 
Ligeledes fokus på læren 
omkring bæredyg  g 
udvikling

Fokus på at skabe 
muligheder for fællesskaber. 
Både fællesskab gennem 
det 3. sted men også 
gennem eksempelvis fælles 
by  ecentral, hvor man kan 
afl evere det, man ikke skal 
bruge mere

Fokus på at skabe bedre 
sammenhæng mellem de 
forskellige transpor  ormer 
og skabe bedre  lknytning 
 l grunden via eksisterende 

s  er

Fokus på borgerinddragelse 
gennem hele processen. 
Fokus på forskelligartede 
grønne rum der indbyder  l 
forskellige ak  v  ter. Fokus 
på nem adgang  l både 
off entlig transport og  l 
grønne områder

Fokus på klima  lpasning 
ved at skabe grønne 
tage, rekrea  ve 
regnvandsbassiner og 
derigennem også sæ  e 
fokus på klimaet for 
borgerne

Fokus på at øge biodiversitet 
gennem gode levevilkår for 
dyr og planter. Eksempelvis 
stendiger ved bassinerne 
 l den grønbrogede tudse. 

Ligeledes ved at plante nye 
hjemmehørende arter samt 
bibeholde den eksisterende 
vilde eng, træer og græsplæne


