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Kvalitetsparametre
Hørsholm Kommune vil gerne sikre sig, at kvalitet tænkes ind fra 
start, når der skal bygges nyt i kommunen. I forlængelse af Hørs-
holmstrategien, Fortætningsstrategien samt en række supple-
rende strategier og planer ønskes en række kvalitetsparametre 
indarbejdet i byudviklingen med det formål at sikre og under-
støtte arbejdet med realiseringen af Hørsholm Kommunes mål-
sætninger om kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen.

Målestokken for kvalitet er først og fremmest brugernes ople-
velse og det betyder ikke nødvendigvis den dyreste løsning, men 
derimod den bedste løsning i forhold til Hørsholm Kommunes 
vision om at kunne begejstre ved at være fælles om det gode liv. 
Herunder den bedste løsning til at kunne indfri målene i Hørs-
holmstrategien om det gode, bæredygtige børne- og byliv.

Hørsholm Kommune ønsker at bygge videre på alle de kvaliteter, 
der allerede findes i kommunen og arbejdet med kvalitetspara-
metre i byudviklingen er ikke en lang række løsningskrav, men en 
række funktions- og proceskrav, der er formuleret i en række kva-
litetsparametre, som skal ligge til grund for en god dialog med de 
involverede parter. Sammen med investorerne, interessenterne 
og byens borgere er det Hørsholm Kommunes intention at invite-
re til nytænkning i kvalitetsløsninger i byudviklingen.

Hørsholm Kommune har interesse i at samarbejde med am-
bitiøse investorer, der ønsker at være med til at arbejde med 
kvalitetsparametre i byudviklingen, herunder være med til at 

realisere kommunens udvikling- og planstrategi dens vision og 
målsætning. Det vurderes fra projekt til projekt, hvilke kvalitets-
parametre, der er relevante at arbejde med i det pågældende 
projekt. 

Der arbejdes med 38-40 indsatsområder i Hørsholm Kommune 
for at indfri målene i udviklingsstrategien, herunder tilhørende 
kvalitetsparametre, der skal undersøges og vurderes:

Den overordnede vision:
”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv” gen-
nem fokus på temaerne:

• Børneliv

• Byliv

• Bæredygtighed

Herunder arbejdes der med følgende målsætninger:

• Boliger til alle

• En god dag i skole og dagtilbud

• Stærke fællesskaber

• Biodiversitet og oplevelser i naturen

• Klimabevidst hverdag

• Infrastruktur der fungerer

• Liv, kultur og shopping i bymidten

Indledning
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1. Understøtte flyttekæder
Hørsholm Kommune ønsker at sætte gang i flyttekæder for at 
frigive boliger til børnefamilier, hvorfor der skal skabes attrakti-
ve rammer for seniorer.

Kvalitetsparametre: Det skal i de enkelte udviklingspro-
jekter undersøges, hvorvidt muligheden for at skabe at-
traktive rammer for seniorer er tilstede. Seniorbofælles-
skaber kan være en mulighed, der skal redegøres for. Der 
skal yderligere redegøres for, hvilke attraktive rammer, 
der søges udført.

Boliger til alle  - FNs Verdensmål

2. Et mangfoldigt boligudbud
Hørsholm Kommune ønsker et boligudbud i Hørsholm til alle 
livsfaser, men vi ønsker særligt at tiltrække børnefamilier og 
fastholde unge og studerende.

Kvalitetsparametre: Det skal i de enkelte udviklingspro-
jekter sikres, at der er variation i byggeriet og at der 
bygges i høj kvalitet*). Det skal sikres, at der bygges i 
forskellige prisniveauer og ejerformer, hvor både børne-
familier, ældre og studerende kan finde attraktive mindre 
boliger – evt. fællesskaber på tværs af generationer. Der 
skal redegøres for, hvilken målgruppe, der bygges til, og 
hvorfor det er hensigtsmæssigt på det pågældende sted. 
Hvad gøres der særligt for at tiltrække denne/disse mål-
gruppe(r)?
* Se yderligere: Sikre kvalitet i det byggede miljø.

Boliger til alle  - FNs Verdensmål

3. Det grønne skal være centralt i byudviklingen 
Hørsholm Kommune ønsker sammenhæng og samspil til rekre-
ative områder.

Kvalitetsparametre: Det skal i de enkelte udviklingspro-
jekter sikres, at der er sammenhæng og samspil til de re-
kreative arealer i bebyggelsen og i nærområderne. Der 
skal redegøres for, hvordan de rekreative områder i be-
byggelsen understøtter fællesskaber, mødesteder og styr-
ker byens biodiversitet og grønne identitet.

Adgang og tilgængelighed  - FNs Verdensmål

4. En bæredygtig by og bygningsmasse
Hørsholm kommune ønsker at arbejde for fortætning indenfor 
områder udpeget i fortætningsstrategien. Ved fortætning ud-
nyttes den eksisterende infrastruktur.

Kvalitetsparametre: Det skal i de enkelte byudviklings-
projekter sikres, at fortætningen gøres bæredygtigt, så 
der både er indtænkt den økonomiske, miljømæssige og 
social bæredygtighed. Der skal bl.a. redegøres for, hvor-
dan der opnås den laveste CO2 belastning i byggeriet, det 
laveste energiforbrug til el og varme, den bedste jordba-
lance, den mest optimale håndtering af regnvand samt 
hvordan projektet understøtter en sund og miljøvenlig 
livsstil, herunder understøtter gang- og cykeltrafik samt 
muligheder for lej, friluftsliv, motion og idræt.

                 Tænk bæredygtigt  - FNs Verdensmål

Håndtering af ressourcer  - FNs Verdensmål

5. Udvikling i respekt for kulturarv
Hørsholm Kommune ønsker at udvikle i respekt for de bymæs-
sige helheder og rige kulturarv, som findes i kommunen. Kultur-
arven er en væsentlig del af Hørsholms identitet, som ønskes 
bevaret.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at der bygges i respekt for de bymæssige helheder og 
den rige kulturarv. Der skal redegøres for, hvordan pro-
jektet understøtter de eksisterende kulturværdier og byg-
ger videre på disse. Det skal fremgå, hvordan der arkitek-
tonisk arbejdes med tilpasning og eventuel nyfortolkning 
af eksisterende kvaliteter.

         Kulturarv  - FNs Verdensmål

6. Sikre kvalitet i det byggede miljø
Hørsholm Kommune ønsker at arbejde for bevarelsen af den 
særlige Hørsholm identitet, som findes i de ældre villakvarterer. 
Det gælder særligt fastholdelsen af store grønne haver samt bo-
liger i afstemt størrelse og i god kvalitet.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at der stadig bygges i høj kvalitet i Hørsholm og at 
der gennem dialog sættes retning for den ønskede kva-
litet i det byggede miljø. Der skal redegøres for, hvordan 
projektet arbejder med fordelingen af m2 i de enkelte 
bygninger og på de enkelte etager. Der skal redegøres 
for, hvordan projektet tilpasses omgivelserne på bedste 
vis, hvilket skal fremgå tydeligt i form af facadeopstalter 
fra alle projektets afgrænsninger til naboejendomme. 
Der skal redegøres for materialevalg til både facader, 
tagflader, gårdrum og belægninger, herunder farvevalg 
og belysning. Det skal fremgå, hvordan der arkitektonisk 
arbejdes med facaderne, taghældninger, vinduesparti-
er, døre, porte, gårdrum, belægninger og det indbyrdes 
samspil mellem de forskellige delelementer.

Kvalitetsparametre

11.1

11.1

11.3 11.6

11.4

12.2

12.4

11.7
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7. Tidlig indsats 
Hørsholm Kommune ønsker at fortsætte arbejdet med tidlige 
indsatser, som i højere grad kan forebygge problemer i stedet 
for at samle op, når det går galt.

Mental sundhed  - FNs Verdensmål

8. Understøttelse af børns læring i hverdagssituationer 
Hørsholm kommune ønsker, at de fysiske rammer skal under-
støtte børns læring.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter 
sikres, at de fysiske rammer understøtter børns læring. 
Dette gælder primært byggerier til denne målgruppe. Der 
skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt i byggeriet, 
hvor det er relevant.

9. Kvalitet i samspil mellem det lille barn og voksne
Hørsholm Kommune arbejder vi på at sikre mindre gruppestør-
relser i kommunes dagtilbud, der skal skabe bedre rammer for 
samvær, samtaler og leg og give mulighed for mere personlig 
voksenkontakt.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter, 
hvor daginstitutioner indgår, sikres, at ovenstående mål-
sætning indarbejdes. Der skal redegøres for, hvordan det-
te er indtænkt i byggeriet i projekter, hvor det er relevant.

10. Samspil mellem fysiske rammer og pædagogisk praksis 
Hørsholm Kommune er overbevist om, at de fysiske rammer er 
afgørende for, hvilke aktiviteter der kan foregå og at de direkte 
påvirker børns aktivitetsniveau. Der skal være samspil mellem 
de fysiske rammer og den pædagogiske praksis – så leg og læ-
rerige aktiviteter understøttes – både indendørs og udendørs i 
dagtilbud.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter, 
hvor daginstitutioner indgår, sikres, at ovenstående mål-
sætning indarbejdes. Der skal redegøres for, hvordan det-
te er indtænkt i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Opgrader de fysiske rammer  - FNs Verdensmål

11. Skolebygninger der understøtter læring
Hørsholm Kommune ønsker at øge kvaliteten af de fysiske 
rammer, så de i højere grad understøtter den undervisning 
og læring som finder sted. Der skal være plads til en varieret 
skoledag, hvor teori og praksis kobles. Skolerne skal tilbyde en 
mangfoldighed af læringsrum med mulighed for fordybelse, ak-
tivitet, klasseundervisning, gruppefaciliteter og med mulighed 
for at børn og unge kan arbejde selvstændigt i mindre eller stør-
re grupper.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter, 
hvor skoler indgår, sikres, at ovenstående målsætning 
indarbejdes. Der skal redegøres for, hvordan dette er ind-
tænkt i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Opgrader de fysiske rammer  - FNs Verdensmål

12. Understøtte udvikling af digital dannelse i skolerne
Børn og unge skal udvikle digital dannelse – og kommunen fort-
sætter den vellykkede digitalisering, som har fundet sted i sko-
lerne. Vores børn skal rustes til at navigere i et samfund, hvor 
øget digitalisering er et grundvilkår – og hvor de bevæger sig fra 
at være forbrugere til at være innovative udviklere af nye digi-
tale redskaber. Deep learning og robotteknologi bliver her nye 
trends, som skal udforskes.

13. Fokus på læring og kommunikation for børn i naturen
Hørsholm Kommune ønsker at understøtte at byens borgere, 
og ikke mindst børn, bliver bedre til at forstå og være nysgerri-
ge på naturen, dens økosystemer og naturens komplekse sam-
menhænge og logikker. Det kan bl.a. gøres gennem arbejde for 
flere skovbørnehaver, natur- og skovlegepladser samt prioritere 
ressourcer til undervisning i naturen og ved at tilvejebringe læ-
ringsmateriale til læring i naturen.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

         Undervisning i bæredygtighed  - FNs Verdensmål

14. Røgfri fremtid
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for en røgfri fremtid for bl.a. 
byens børn og unge. Kommunalbestyrelsen har allerede indført 
røgfri skoletid for eleverne. Kommunalbesrtyrelsen vil afdække 
om der skal iværksættes yderligere initiativer som eksemplevis 
at drøfte røgfri miljøer med klubber og foreninger.

4.a

4.a

4.7 12.8

3.4
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15. Gode rammer for idræts- og udendørsliv
Hørsholm Kommune ønsker, at byen har fokus på, hvordan 
borgere i alle aldre kan mødes og indgå i formelle og uformelle 
fællesskaber med fokus på bevægelse og sundhed. Kommunen 
vil desuden fortsat arbejde på både at skabe gode forhold for 
foreningslivet og selvorganiserede aktiviteter via eksempelvis 
sundhedsspor, vandre- og løberuter, kulturspor, skaterbane, pe-
tanquebaner mv.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Mental sundhed  - FNs Verdensmål

Borgerinddragelse  - FNs Verdensmål

16. Skabe rum til oplevelser for de unge
Hørsholm Kommune ønsker, at der skabes attraktive mødeste-
der forskellige steder i byrummet, som appellerer til forskellige 
aldersgruppers ønsker og behov. I Hørsholm er der især et po-
tentiale i forhold til at skabe attraktive mødesteder til unge. Ste-
der hvor unge kan mødes og udvikle meningsfulde fællesskaber 
i trygge omgivelser.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

         Borgerinddragelse  - FNs Verdensmål

17. Sammen om udvikling af lokale (kultur)fællesskaber
Hørsholm Kommune ønsker at involvere borgere og foreninger 
endnu mere i videreudviklingen af kulturelle arrangementer, så 
der kommer endnu mere fokus på borgernes ønsker og behov. 
Kommunen ønsker desuden at fremme udviklingen af forskel-
lige arrangementer, hvor kulturen går i samarbejde med ek-
sempelvis erhvervslivet med henblik på at skabe oplevelser og 
sammenhold for borgerne i byen. Dette kan eksempelvis foregå 
ved, at der afholdes musikarrangementer eller fællesspisninger 
i bymidten.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Borgerinddragelse  - FNs Verdensmål

18. Understøtte frivillige initiativer 
Hørsholm Kommune ønsker at understøtte frivillige initiativer 
med nye koncepter og anderledes måder at tænke fællesska-
ber på. Hørsholm Kommune ønsker, i større udstrækning, at 
fokusere på at udvikle attraktive rammer for fællesskaber i de 
faciliteter.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Borgerinddragelse  - FNs Verdensmål

19. Understøtte det at være en del af arbejdsstyrken
I Hørsholm skal vi gøre mest muligt for at alle borgere herunder 
nye integrationsborgere i den arbejdsdygtige alder er i beskæf-
tigelse eller under uddannelse. Det er et vigtigt fællesskab og 
billetten til det gode liv. Sådan skal det blive ved med at være. 
Derfor udbygger vi vores samarbejde og skaber partnerskaber 
med erhvervslivet og andre kommuner, så kommunens borge-
re i endnu højere grad kan tilbydes virksomhedsrettede forløb 
med jobperspektiv, hvor det er relevant på borgerens vej til ud-
dannelse og arbejde, samtidig med at vi afhjælper virksomhe-
dernes rekrutteringsudfordringer.

Samarbejder  - FNs Verdensmål

20. Flere fællesskaber på tværs af generationer
Hørsholm Kommune ønsker, at der skabes rum for møder mel-
lem generationer. Det kunne f.eks. være, at daginstitutioner og 
aktivitetscentre etableres tæt på hinanden med henblik fælles 
aktiviteter på tværs af alder.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Mental sundhed  - FNs Verdensmål

10.2
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24. Sikre plads til biodiversitet i byen og på landet
Hørsholm Kommune vil arbejde for at udbrede kendskabet til 
de dyrearter, der er særlige i kommunen, og som vi som kom-
mune gerne vil værne om. Det er en forudsætning for at kunne 
passe bedst muligt på dem. Hørsholm Kommune vil derfor ar-
bejde for at få udarbejdet en biodiversitetsstrategi.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at en eventuel fremtidig biodiversitetsstrategi under-
støttes. Eksisterende naturkvaliteter i et byudviklingsom-
råde skal   kortlægges ift. eventuelle karakteristiske og 
særlige eksisterende dyre- og plantearter samt ift. særligt 
betydningsfulde naturtyper eller træer og buske, der ud-
peges ift. om de skal bevares. Byudviklingsprojekter skal 
desuden pege på om de er med til at understøtte, iscene-
sætte og eller formidle nøgle- eller indikatorarter der har 
særlig betydning i Hørsholm Kommune. Der skal redegø-
res for, hvordan dette er indtænkt i byggeriet i tilfælde af, 
at det er relevant.

         Undervisning i bæredygtighed  - FNs Verdensmål

                                             Biodiversitet  - FNs Verdensmål (& Agenda 21)

25. Fremme den naturlige vandbalance
Hørsholm Kommune vil arbejde for at forbedre levevilkårene 
for vandløbenes og andre naturområders plante- og dyreliv ved 
at forbedre natur og miljøtilstanden i vandløb og åer.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Det kan være i form af sløjfning af dræn, genåb-
ning af rørlagte vandløb, mere skånsom grødeskæring, 
genslyngning af åer og vandløbsrestaurering på kommu-
nale arealer. Det kan bl.a. ske ved genetablering af natur-
lig vandbalance på f.eks. Kokkedal-Sophienbergjordene 
og i Usserød Ådal Fredningen.

         Økosystemer  - FNs Verdensmål

Biodiversitet  - FNs Verdensmål

21. Sætte fokus på bedre adgange til og attraktioner i naturen
Ved at forbedre adgangsveje til naturområder og ved at skabe 
lavmælte attraktioner og tematiserede ruter i naturen vil vi ska-
be adgang til meningsgivende udflugtsmål i naturen, så endnu 
flere kan komme ud og nyde, opleve og lege i naturen - også 
borgere med fysiske funktionsnedsættelser. 

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan de eksisterende 
rekreative forbindelser bibeholdes og omkring hvorvidt 
nye byudviklingsprojekter kan være med til at sammen-
kæde ’missing links’. Derudover skal der redegøres for 
hvorvidt det er muligt at indarbejde landart-elementer, 
der er med til at understrege kvaliteter i naturen, og som 
samtidig kan være f.eks. lege- og læringselementer.

Mental sundhed  - FNs Verdensmål

Adgang og tilgængelighed  - FNs Verdensmål

22. Skabe attraktiv kyst og strand for alle 
Hørsholm Kommune ønsker, at kyststrækningen skal være mere 
tilgængelig for alle. Der er derfor behov for, at de adgange, der 
er til kysten, fremhæves og bliver mere synlige og eventuelle 
manglende forbindelser udbedres. 

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at der skabes flere attraktive aktivitets- og rekreati-
ve opholdsmuligheder ved kysten for alle- også for små 
børn. Derudover skal et rigt maritimt miljø ved Rungsted 
Havn understøttes. Eksisterende adgang til og langs ky-
sten samt potentielle koblinger af ’missing links’ skal be-
skrives. Der skal desuden redegøres for, hvordan dette er 
indtænkt i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Adgang  og tilgængelighed  - FNs Verdensmål

23. Understøtte naturnære principper i drifts- og plejeplaner
Hørsholm Kommune vil sikre at naturens dynamikker, dyreliv 
og ekstensiv drift tænkes ind, når kommunen udarbejder eller 
reviderer nye drifts- og plejeplaner. Et arbejde der vil kunne 
fremme kommunens indsats for biodiversitet væsentligt. Det er 
særligt relevant, når kommunen f.eks. skal opdatere drifts- og 
plejeplaner.

Kvalitetsparametre: Når det gælder natur i byen, kan bio-
diversitet og en ekstensiv drift være relevant at indtænke 
f.eks. gennem omlægning af intensive græsplæner til eks-
tensive blomsterenge og gennem en strategi for bevaring 
af bevaringsværdige træer, samt arbejde for anvendelse 
af hjemmehørende arter og sammensætning af plantnin-
ger, så de vælges ud fra stedets præmisser og egenart.

                           Biodiversitet  - FNs Verdensmål  (& Agenda 21)
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desuden arbejde for at få flere vedvarende energikilder ind i 
fjernvarmerørene for at fortrænge de fossile energikilder som 
naturgas. Sideløbende vil vi arbejde for at bygninger energifor-
bedres, så de bruger mindre varme. Det er en fordel for både 
økonomi og klima.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

                           Energi  - FNs Verdensmål

Brug ressourcer effektivt  - FNs Verdensmål

30. Understøtte økologi og mindre madspild i offentlige insti-
tutioner
Hørsholm Kommune ønsker, at kommunens køkkener bliver 
mere bæredygtige. Vi vil arbejde for at andelen af økologiske 
råvarer i kommunens køkkener øges. Udformning af en råvare-
politik vil være det første skridt på vejen til omlægning. Derud-
over skal vi fortsat arbejde på at madspild reduceres yderligere. 
Vi vil desuden arbejde på, at brug af engangsservice udfases så 
vidt muligt.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Madspild  - FNs Verdensmål 

Bæredygtighed i indkøb  - FNs Verdensmål

31. Skabe klimabevidst affaldshåndtering
Hørsholm Kommune vil mindske vores aftryk på kloden. Det gør 
vi bl.a. gennem øget kildesortering af husholdningsaffald for at 
sikre, at ressourcer ikke unødigt går tabt. Vi vil desuden arbejde 
for forbedring af det visuelle miljø samt for at holde byen og 
naturen ren. Det er desuden et mål at fastholde og udvikle de 
gode tværkommunale samarbejder omkring affaldshåndtering, 
som vi har i dag.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

                                    Brug ressourcer effektivt  - FNs Verdensmål

Samarbejder  - FNs Verdensmål

26. Skabe robusthed ift. skybrud, stormflod og havstigninger
Hørsholm Kommune vil arbejde for at tilpasning til fremtidens 
klima indarbejdes i planlægningen.

Kvalitetsparametre: Når der planlægges nyt, skal projek-
terne altid screenes for risiko for skybrud, stormflod og 
havstigninger og potentialet for synergier og merværdier 
kortlægges. Der skal redegøres for, hvordan dette er ind-
tænkt i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant. Denne 
målsætning er særlig vigtig i projekter der knytter sig til 
Strategi for Hørsholm Kommunes kystbeskyttelse og sam-
tidig sikre flere adgang til kysten. Ligesom klimasikring af 
kloaksystemet, herunder håndtering af regnvand i åbne 
render og regnvandssøer vægtes højt i planlægningen.

                 Resiliens  - FNs Verdensmål

27. Klimatilpasning skal skabe rekreativ værdi
Hørsholm Kommune vil arbejde for at klimatilpasningsløsninger 
ikke kun bliver funktionelle og tekniske, men også har kvaliteter 
rekreativt, oplevelsesmæssigt og naturmæssigt. At indtænke in-
tegrerede rekreative elementer i klimatilpasningen med en høj 
æstetisk bevidsthed kan være med til at styrke Hørsholms iden-
titet betydeligt som attraktiv og klimabevidst kystkommune.

Kvalitetsparametre: Potentialet for synergier og mervær-
dier i eventuelle klimatilpasningsløsninger skal derfor ved 
byudviklingsprojekter afdækkes ift. rekreative, oplevel-
sesmæssige og naturmæssige kvaliteter og potentialer . 
Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt i bygge-
riet i tilfælde af, at det er relevant. Desuden skal klimaet 
inddrages i naturarbejdet, der hvor det giver mening.

Brug ressourcer effektivt  - FNs Verdensmål

28. Grøn udbuds- og indkøbspolitik
Hørsholm Kommune vil sætte en ambitiøs dagsorden i kommu-
nen ved fremadrettet at arbejde for en grøn udbuds- og ind-
købspolitik.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt i form af bl.a. opfyldelse af nærværende 40 krite-
rier. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt i 
byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Bæredygtighed i indkøb  - FNs Verdensmål

29. Fremtidens varmeforsyning er fossilfri
Hørsholm Kommune vil gøre det nemt som borger og virksom-
hed at få fossilfri varme, uanset om ejendommen er beliggen-
de bynært eller ligger, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet 
kollektiv forsyning. Kommunen arbejder for at fjernvarmenettet 
styrkes og udbygges, hvor energitætheden taler for det. Vi vil 
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32. Udarbejdelse af ny mobilitetsplan
Hørsholm Kommune vil arbejde for at fremtidssikre, målrette og 
prioritere indsatser på infrastrukturområdet. Det gør vi gennem 
en ny mobilitetsplan, der samler og kortlægger alle trafikformer 
i en samlet plan for kommunen. Lette overgange til offentlige 
transportmuligheder skal indarbejdes som et led i mobilitets-
planen.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Mobilitet  - FNs Verdensmål

33. Sikre fremkommelighed på de primære veje for alle
Hørsholm Kommune har særligt fokus på optimal fremkomme-
lighed i forhold til trafikken på Usserød Kongevej på stræknin-
gen mellem Kongevejscenteret og Hørsholm Midtpunkt.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes og byudvik-
lingsprojekters påvirkning på trafik og flow kortlægges, 
hvis det er muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette 
er indtænkt i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant. 
Det kan f.eks. være ift. afvikling af renovation og ind og 
udkørsler.

34. Sikre gode forhold for parkering ved knudepunkter 
Hørsholm Kommune har særligt fokus på parkeringsforhold 
omkring knudepunkter som eksempelvis bymidten og Kokkedal 
Station. Kommunen vil gøre det nemmere at finde parkering og 
at skabe optimal udnyttelse af pladserne ved at indføre intel-
ligent parkeringssøgning i bymidten. Derudover kan det blive 
nødvendigt at etablere flere parkeringspladser udvalgte steder. 
Flere elbiler på vejene stiller desuden krav til en udbygning af 
infrastrukturen for at imødese udviklingen og borgernes behov 
for opladning. Når der renoveres eller bygges nye parkerings-
pladser, skal el-infrastrukturen derfor gøres klar til, at der ef-
terfølgende let og omkostningseffektivt kan opsættes ladestan-
dere.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

         Infrastruktur - FNs Verdensmål

Bæredygtig by  - FNs Verdensmål

35. Fremme offentlig transport
Hørsholm Kommune vil arbejde for at gøre det attraktivt at bru-
ge offentlig transport og gøre det nemmere at skifte mellem 
forskellige transportmidler. Kommunalbestyrelsen vil desuden 
arbejde for at få bydelene til at hænge bedre sammen.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

          Mobilitet  - FNs Verdensmål

36. Arbejde for fossilfri kollektiv trafik
Hørsholm Kommune vil arbejde for at busser udleder mindre 
CO2, NOx og partikelforurening. Målet er, at de bliver helt fos-
silfri. Det vil vi bl.a. understøtte ved at stille krav i de kommende 
udbud af busruter om fossil- og emissionsfri brændsel. Og ved 
at følge Movias mål frem mod 2030 om at reducere CO2-, NOx- 
og partikeludledningen.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

          Bæredygtig by  - FNs Verdensmål

37. Fokusere på trygge og sikre forhold for gående og cyklister
Hørsholm Kommune ønsker at det skal være sikkert og trygt at 
færdes som fodgænger og cyklist på fortove, cykelstier og i by-
ens rum. Det er målet at øge trafiksikkerheden og trygheden, så 
børn har frihed til selv at transportere sig til skole og fritidsakti-
viteter. Det skal bl.a. ske gennem kampagner, vedligeholdelse af 
eksisterende fortove og cykelstier, forbedringer af vejindretnin-
ger, der tilgodeser de bløde trafikanter, belysning og forbedret 
service. Et andet vigtigt indsatsområde er at forbedre forhol-
dene for fritidscykling gennem et sammenhængende stinet i 
kommunen. Et stinet der skal ses i et regionalt perspektiv og 
sikre forbindelser ind og ud af kommunen til stinettene i nabo-
kommunerne.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Trafiksikkerhed  - FNs Verdensmål

Bæredygtig by  - FNs Verdensmål
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38. Skabe et mere attraktivt og levende Kulturhus Trommen
Hørsholm Kommune ser et behov for at nytænke, hvad der skal 
til, for at Trommen kan bidrage endnu mere til livet i bymidten. 
Kulturhus Trommen er en af de bærende kulturinstitutioner i 
bymidten, og biografen er med til at udvide den tid, hvor der er 
aktiviteter i bymidten til også aftenaktiviteter. Trommens fysiske 
rammer lukker sig dog meget om sig selv og bidrager ikke til by-
liv og livet mellem husene i bymidten, som der er potentiale for.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

39. Bypladser med mere café-, restaurationsliv og events
Hørsholm Kommune ønsker at der sættes fokus på attraktivi-
teten for café- og resturationslivet i forhold til at placere sig i 
bymidten og i særdeleshed omkring de to centrale bypladser. 
Torvet og bypladsen foran Hørsholm Midtpunkt har et stort po-
tentiale som aktive bypladser i den centrale del af bymidten. 
Det kunne oplagt være her café- og resturationslivet samlede 
sig med fokus på udeservering.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant. Det kan f.eks. 
være ved kortlægning af sollys og læsteder. Derudover vil 
et aktivt bymidtesamarbejde også være en vigtig brik i at 
styrke detailhandlen og bylivet.

40. Understøtte flere nye boliger
Hørsholm Kommune ønsker at Byfortætningen skal ske i respekt 
for og i overensstemmelse med den bymæssige helhed og de 
arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Byfortætning om-
kring Usserød Kongevej med flere boliger skal være med til at 
tilføre mere liv til bymidten både i dag- og aftentimerne. Flere 
beboere i bymidten kan desuden være med til at understøtte et 
større udbud af cafeer og restauranter. 

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Boliger for alle  - FNs Verdensmål

41. Fokus på tilgængelighed og gode parkeringsforhold
Hørsholm Kommune ønsker fortsat at der i forbindelse med by-
ens udvikling skal være fokus på sammenhæng mellem boligud-
bygning, detailhandel og infrastruktur. Forudsætningen for en 
god shoppingoplevelse er, at det er nemt at komme til bymid-
ten, derfor skal der fortsat sikres gode parkeringsforhold. Det 
skal desuden gøres attraktivt at tilvælge andre transportformer 
end privatbilisme.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.

Infrastruktur  - FNs Verdensmål

42. Fokus på kunst og iscenesættelse af byrum i bymidten
Hørsholm Kommune ønsker at kunst og iscenesættelse af by-
rum i bymidten skal bruges som katalysator for ny brug af byens 
rum. Liv og nye oplevelser i bymidten kan skabes med kunst, 
events og midlertidig byrumsomdannelse. Der er et særligt po-
tentiale i at gøre passagerne mellem parkeringspladserne og 
gågaden levende og interessante gennem f.eks. kunstinstallati-
oner samtidig med, at det kan skabe tryghed.

Kvalitetsparametre: Det skal i byudviklingsprojekter sik-
res, at ovenstående målsætning indarbejdes, hvis det er 
muligt. Der skal redegøres for, hvordan dette er indtænkt 
i byggeriet i tilfælde af, at det er relevant.
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