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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende som en del af Egedal Storbutikker på adressen Valdemarsvej 7, 3650 Ølstykke - midt melrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
lem Ølstykke og Stenløse - blot 27 km nordvest for Indre By
i København.
De to byer Ølstykke og Stenløse danner - grundet flere års
vækst og sammensmeltning af bygrænserne - i dag det samlede byområde Ølstykke-Stenløse. Byområdet er beliggende
i Egedal Kommune, der er en del af Region Hovedstaden, og
som tidligere har udmærket sig ved at være en af de kun tre
kommuner i Hovedstadsregionen, hvor flere indbyggere er i
arbejde end uden for arbejdsmarkedet.
Læs yderligere facts om Egedal Kommune på s. 23.
Både Egedal Kommune og Ølstykke-Stenløse har over en
længere årrække været præget af positiv befolkningstilvækst. Ølstykke-Stenløse rummer med sine 22.003 indbyggere pr. 1. januar 2020 flere end halvdelen af kommunens
borgere og er således kommunens mest befolkede område.
I en befolkningsprognose, udarbejdet af Egedal Kommune i
2019, ventes kommunens befolkningstal at stige fra 43.354 i
2020 til 47.867 primo 2032, svarende til en stigning på mere
end 10%.
Ejendommen er opført som den nyeste del af Egedal Storbutikker, der - foruden Ejendommen - bl.a. udgøres af JYSK,
thansen og jem & fix, der alle åbnede i starten af 2017. Egedal
Storbutikker er beliggende med særdeles stor facadeværdi
mod den trafikkerede Frederikssundsvej samt krydset mellem netop Frederikssundsvej og Ring Syd. Der er på Frederikssundsvej - blot 300 meter sydøst for Ejendommen - målt
en årsdøgntrafik på 22.055 bilister i 2019. Frederikssundsvej
forbinder lokalt Ølstykke og Stenløse, samt sammenkobler
kommunen med Hovedstadsområdet i sydøstgående retning og med Frederikssund mod nordvest.
Foruden den store facadeværdi mod Frederikssundsvej er

Ejendommen ligeledes beliggende med stor synlighed fra
S-togsstrækningen, der løber umiddelbart øst for Egedal
Storbutikker. Ejendommens nærområde rummer i alt tre Stogsstationer, hvoraf to er beliggende i etablerede byområder i hhv. Ølstykke og Stenløse, mens Egedal Station er beliggende i det nye byudviklingsområde, Egedal Stationsby,
blot 200-300 meter nord for Ejendommen.
Læs yderligere om byudvikling nær Ejendommen på s. 22-23.
Harald Nyborg har forinden opførelsen af Ejendommen ikke
tidligere være at finde i Ølstykke og kædens nærmeste øvrige butikker er beliggende i Ballerup, Roskilde og Hillerød.
Handelsbankens nye filial i Ejendommen er en samling af to
tidligere filialer fra Slangerup og Stenløse. Mie Jarman, filialdirektør i Handelsbanken, påpegede kort før indflytningen i
Ejendommen en række kvaliteter ved beliggenheden:
"(..) da muligheden bød sig for at rykke ind i de nye lokaler over
Harald Nyborg, så slog vi til. Vi kommer til at blive synlige med
facade ud mod Frederikssundsvej, og så er det bare en god
beliggenhed. Derudover kommer vi til at råde over en nem adgangsvej med gode parkeringsforhold, og det er også vigtigt."
Foruden aktørerne i Egedal Storbutikker rummer ØlstykkeStenløse et bredere butiksliv, hvor hovedparten udgøres af
ca. 70 forskellige aktører i Egedal Centret, mindre end 1,5
km syd for Ejendommen. Ølstykke-Stenløse indeholder desuden en række almene folkeskoler samt bl.a. 10. klassecenter, Egedal Gymnasium & HF og Lærerskolen.

“

(..) området ligger inden for det stationsnære kerneområde med ca. 200
meter til Egedal Station samt busforbindelser. Området er koblet op på disse med gode forhold for gående og cyklister. Desuden grænser området op
til Frederikssundsvej med god forbindelse for køretøjer via Ring Syd. Med
en blandet anvendelse af området vurderes bylivet at styrkes med en øget
kundestrøm og handel, der også bliver synligt ud mod hovedvejene.

”

- Egedal Kommune om Ejendommens beliggenhed i den for Ejendommen gældende lokalplan af 30.10.2019

“

Vi kommer til at blive synlige med facade ud mod Frederikssundsvej, og
så er det bare en god beliggenhed. Derudover kommer vi til at råde over en
nem adgangsvej med gode parkeringsforhold, og det er også vigtigt.

”

- Mie Jarmen, filialdirektør i Handelsbanken, om Ejendommens beliggenhed (sn.dk - Lokalavisen Egedal 18.02.2020)

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode placering som
en del af Egedal Storbutikker, ved den allerede etablerede
kundestrøm - nær store beboelsesområder med positiv befolkningsvækst og stor facadeværdi mod den trafikerede
Frederikssundsvej - dels fremtidssikrer driften for lejerne,
samt sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af
Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal:
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Egedal Kommune

41.513

41.614

41.821

42.018

42.210

42.573

42.773

43.082

43.000

43.335

43.354

Ølstykke-Stenløse

20.648

20.665

20.984

21.360

21.545

21.817

21.966

21.635

21.746

22.030

22.003

Kilde: Danmarks Statistik
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Områdets udvikling
Byudvikling i Egedal Kommune
Egedal Kommune rummer store byudviklingsområder til
både boliger, erhverv og fritidsformål. Byudviklingsmulighederne knytter sig især til de stationsnære byer langs Stogsbanen, hvor der i særdeleshed ventes at ske geografiske
byudvidelser, men hvor der enkelte steder også er mulighed
for fortætninger i de eksisterende byer.
På kortet over Egedal Kommune på side 22, repræsenterer de
rødlige områder byudvikling i form af byudvidelser.
Egedal By
På den for Ejendommen modsatte side af Frederikssundsvej
- i nordøstgående retning - er en helt ny by, Egedal By, under
udvikling på et forhenværende stykke uudnyttet landbrugsjord, midt mellem Stenløse og Ølstykke.
Egedal By er kommunes største stationsnære byudviklingsområde med et areal på 84 ha. Byen planlægges udbygget
med en tæt og bymæssig karakter, opdelt i fem forskellige
bykvarterer med hver sin karakter. Aktuelt er udviklingen af
det ene af de fem bykvarterer, Egedal Stationsby, i fuld gang.
Samlet planlægges Egedal By at skulle rumme 2.500 boliger.
Egedal Stationsby
Egedal Stationsby tager afsæt i S-togsstationen, Egedal Station, hvor føtex siden 2012 ligeledes har været beliggende. I
november 2014 blev bydelen udvidet med Egedal Kommunes nye rådhus, samt sundhedscenter. I dag udgøres bydelen desuden af et tæt byområde med boligbebyggelse i op
til seks etager.

Stenløse Syd
Bydelen Stenløse Syd har gennem de senere år udviklet sig
massivt, hvor både et større antal boliger og en daginstitution er blevet etableret. Aktuelt opfører FB Gruppen yderligere 50 nye 1- og 2-plans rækkehuse til både singler, seniorer
og familier, ligesom opførelsen af 17 lejeboliger i to blokke
ventes at stå klar til indflytning i foråret 2021.
Stenløse Syd ventes fuldt udbygget at rumme omkring 800
boliger varierende fra klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse til
etageboliger. Området er beliggende ca. 2,5 km syd for Ejendommen og forventes at være fuldt udbygget i 2022.
Nordbyen
I den nordlige del af Ølstykke Stationsby er et 88 ha stort
areal udlagt til boligformål. Udviklingen af området, der er
navngivet Nordbyen, ventes tidligst påbegyndt fra 2023.
Frederikssundmotorvejen
Egedal Kommune har i dag motorvejsforbindelse til København og resten af det sjællandske motorvejssystem via Frederikssundmotorvejen, der starter syd for Smørum, ca. 10
km fra Ølstykke-Stenløse.
I 2009 blev anlægsloven for 3. etape af Frederikssundmotorvejen, mellem Smørrum og Frederikssund, vedtaget, men
finansieringen af etapen afventer forsat en politisk afklaring.
Vejdirektoratet har dog - efter politisk ønske - i sensommeren 2020 igangsat en opdatering af VVM-redegørelsen fra
2002 for strækningen.

Foto fra 26. november 2020

“

Bydelscentret er desuden en del af byudviklingsområdet for Egedal By, hvor der forventes 6.000 yderligere indbyggere samt erhverv
og offentlige institutioner. Bydelscentret vurderes at forsyne den
vestlige del af Egedal Kommune, herunder Stenløse-Ølstykke, Ølstykke Stationsby samt et mindre opland i Frederikssund Kommune
og den nordlige del af Roskilde Kommune.

”

- Egedal Kommune om bydelscentret, hvori Ejendommen er beliggende, i den for Ejendommen gældende lokalplan af 30.10.2019

Fire facts om Egedal Kommune
1.
2.
3.
4.

Indbyggerne i Egedal Kommune har i gennemsnit en højere årlig skattepligtig indkomst end indbyggerne i Region Hovedstaden og placerer sig også i den høje ende sammenlignet med nabokommunerne.
Arbejdsløsheden i kommunen er lav, og 80 % af kommunens indbyggere i den arbejdsdygtige alder er i beskæftigelse. Dette er højere end både nabokommunerne og Region Hovedstadens gennemsnit.
De største aldersgrupper i Egedal Kommune er børn mellem 6-17 år og voksne mellem 45-54 år.
Over halvdelen af boligmassen i Egedal Kommune består af parcelhuse. Etageboliger fylder en meget lille andel,
sammenlignet med nabokommunerne.
Kilde: Bosætningsanalyse udarbejdet af COWI, januar 2020

Oversigtskort over Egedal Kommune med markering af røde områder, hvor der ventes større byudvikling - Kilde: Egedal Kommune
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