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INDHOLD

Vision

Analyse
•	 Historie
•	 Grøn struktur
•	 Blød	trafik
•	 Hård	trafik

Udviklingsscenarie 1, P - hus i skovbrynet
•	 Natur, bevægelse, byrum
•	 Arealfordeling
•	 Bebyggelse

Udviklingsscenarie 2, De forbundne pladser
•	 Natur, bevægelse, byrum
•	 Arealfordeling
•	 Bebyggelse

Udviklingsscenarie 3, Plejehjem i skovbrynet
•	 Natur, bevægelse, byrum
•	 Arealfordeling
•	 Bebyggelse
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Overordnet vision for Kokkedal stationsområde 

Kokkedal Stationsområde - et livligt og trafikalt knudepunkt
Med udviklingen af Kokkedal station bliver hverdagen lidt 
lettere. Parker cyklen, bilen, stå af bussen eller toget og kom 
hurtigt videre. Her er bæredygtige boliger i trygge og venlige 
rammer med masser af lys og luft og fokus på det gode liv. 

På Kokkedal Station får man oplevelsen af en levende by 
med et miks af boliger til flere generationer, flere parkerings-
pladser til både cykler og biler, indkøbsmuligheder tæt på og 
attraktive grønne mødesteder. 

Boligerne i området kunne f.eks. være et friplejehjem og 
ungdomsboliger. Det fornyede liv i området skabes også af 
de	arbejdspladser,	der	naturligt	kan	finde	indpas	i	omkring	
stationen og bygningerne.

Luftfoto 2020
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Analyse historie

Luftfoto 1954

Kokkedal station er en knudepunktsstation beliggende i 
Hørsholm Kommune, tæt på kommunegrænsen til Fredens-
borg Kommune.

Stationen er oprindeligt anlagt i 1906 som et billetsalgssted 
for Kokkedal Slots ejere, men i de forløbne år er stationen 
udbygget flere gange. 

Da Kystbanen blev projekteret, mente man ikke, at de spred-
te gårde i området kunne retfærdiggøre en station på ste-
det, men DSB blev efterhånden udsat for et stærkt pres fra 
de få men indflydelsesrige gårdejere.

Kokkedal	Station	fik	status	af	rigtig	station	i	1916,	og	i	1944	
fik	stationen	sin	nuværende	stationsbygning.
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Udviklingsområdet er opdelt i byggefelter henholdsvis øst 
og vest for jernbanen.

De eksisterende stationsbygninger er beliggende op til 
byggefeltet på vestsiden.

UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Analyse byggefelter

Luftfoto 2020
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kokkedal station vest øst



UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Analyse grøn struktur

Jellerødskoven

grønt bælte
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Diagrammet viser områdets grønne struktur. 

Det grønne skal være et vigtigt element i udvik-
lingen af området.



Diagrammet viser de vigtigste cykel- og gangstier i området. 
Forbindelserne  og den stationsnære cykelparkering skal 
tilgodeses i en ny bebyggelsesplan.

Cykelstier er markeret med en grønstreg

Gangstier er markeret med en stipletstreg

UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Analyse	blød	trafik	-	regionale	stier	i	området

Station

Kystbanestien

Kystbanestien
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Analyse	hård	trafik	-	logistik	og	bilparkering

P

P Station

Kokkedal Alle

Ådalsvej
Ådalsvej

Slotsbakken

Lågegyde

Kokkedal 
Stationsvej

Skovkanten

P

P

P
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Diagrammet viser de vigtigste veje og parkeringspladser i 
området. 

Udviklingen af området skal tage højde for, at der skal dis-
poneres med minimum 400 parkeringspladser til de billister, 
der benytter Kokkedal Station. Derudover skal busparkering 
bevares i planen.



PROGRAM: 
Friplejehjem 6.000 m2
Boliger
Detailhandel 1.200 m2
Institutionsbyggeri 1.500 m2
Parkeringshus minimum 400 p-pladser til pendlere

BYGGEFELTER:
Området består af et stort byggefelt på østsiden (ø1) og fem byggefelter på vest-
siden (v1, v2, v3, v4, v5) af jernbanen. Byggefelterne respekterer de eksisterende 
vejføringer. 

Ø1 = 7.550m2
V1 = 2.400m2
V2 = 2.700m2
V3 = 2.450m2
V4 = 3.750m2
V5 = 1.450m2

Forslag til udvikling og bebyggelse i området må gerne involvere tilstødende om-
råder, men projektet skal kunne realiseres indenfor de anviste byggefelter. 

UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Program og byggefelter

Ø1
V1

V2

V3

V4

V5
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Overordnede rammer for udvikling af området

Forslag til overordnede rammer for bebyggelsen 
Den generelle bebyggelse skal består af bebyggelse i varie-
rende højde fra 2-5 etager, enkelte steder i bebyggelsen kan 
det tillades, at der i et punkt bygges højere.

Der skal etableres minimum 400 p-pladser til de mange 
pendlere af Kokkedal Station, derudover skal kommunes 
P-normer følges ved opførelse af byggeri. Der kan placeres 
parkering i kælder for at imødekomme Kommunes ønsker 
om gode friarealer.

De stationssnære cykelparkeringspladser samt cykelad-
gangsforhold skal bevares i udvikling af området. Ligeledes 
skal kyststien bevares.

Gode friarealer er vigtige for boligernes attraktivitet på både 
kort og lang sigt. Der skal anvises gode (grønne) udearealer 
til bebyggelserne.

Der skal sikres aktraktive støjsikrede udearealer til boliger 
og de vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.

Rammer for byggefelter:
Ø1    Bygningshøjde gennemsnit 3 etager, maks 4 etager
V1  Bygningshøjde maks 3 etager
V2 Bygningshøjde gennemsnit 4,5 etager, maks 5 etager
V3 Bygningshøjde gennemsnit 4, maks 6 etager
V4 Bygningshøjde maks 3 etager
V5 Bygningshøjde maks 3 etager

Fællesskab, byrum og tryghed.
Boligen og naboerne har direkte indflydelse på vores livs-
kvalitet, viser den årlige undersøgelse ’Danskerne i det byg-
gede miljø’, som Realdania og Videnscentret Bolius står 
bag. Hvis relationen til naboen er god og boligen ny, så er til-
fredsheden med livet større. Og jo mere social man er med 
naboerne, jo bedre er livskvaliteten. – Undersøgelsen under-
streger, at fællesskaber er vigtige, og i denne sammenhæng 
er fællesskaber på tværs af generationer et vigtigt redskab 
til at bringe beboerne ind i et socialt og bæredygtigt fælles-
skab. Uanset om der er tale om et plejehjem, en institution 
eller detailhandel, så bidrager alle funktioner til fællesskabet 
ved Kokkedal Station. 

Med udviklingen af området ønskes der en tryg og varm 
hverdag for områdets beboer. En hverdag hvor det gode 
naboskab, ejerskab og fællesskab opstår, hvor der er plads 
til alle uanset alder og hvor det lokale foreningsliv kan blom-
stre og hvor beboerne kan mødes i grønne og imødekom-
mede omgivelser.

Centralt og gældende for alle de 3 udviklingsscenarier er at 
placeringen af detailhandlen skal være tæt på den nye sta-
tionsplads. Dette bliver det nye hjerte i stationsområdet, og 
her samles og mødes byens borgere, pendlere og forbipas-
serende.

I den fremtidige planlægning af projektet skal det vurderes, 
hvordan veje, byrum og byggefelter planlægges bedst i et 
samlet helhedsgreb. 

Natur og bæredygtighed
Natur, liv og luft er kendetegnede for området omkring Kok-
kedal Station, Jellerødskoven, og de store grønne naturtræk 
syd for Kokkedal Alle, som forsætter ud mod Kokkedal Skov, 
er identitetskabende for stedet og skal videreføres i en kom-
mende bebyggelsesplan. Biodiversitet og grønne fællesska-
ber i form af f.eks. dyrkningsfællesskaber, skal indtænkes i 
de nye rammer for stationsområdet. 

9 / 22





UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 1, P - hus i skovbrynet

 

Bebyggelse udviklingsscenarie 1 - P-hus i skovbrynet
Bebyggelsen i udviklingsscenarie 1 består af bygningerne i 
3-5 etager.

Øst for stationen i byggefelt Ø1 er der anlagt boliger i det 
grønne bælte, der løber langs jernbanen. Her opføres boli-
ger imellem træerne, så det grønne træk bevares, og fælles-
skaberne imellem boerne opstår i det grønne. 

Vest for stationen er der placeret parkering i de to smalleste 
byggefelter længst mod vest. På V5 er der 50 parkerings-
pladser på terræn, mens der i V4 er anlagt et stort grønt 
parkeringshus til 400 p-pladser, facader og tag fremstår 
grønt, så det passer naturligt ind i skovbrynet. Parkerings-
huset er i 5 etager, men der kan etableres 2 etager p-kælder, 
så p-huset reduceres til 3 etager over terræn.

Centralt i bebyggelsen i byggefelt V2 er der placeret detail-
handel i stueetagen og et friplejehjem på 1-4. sal. Under 
byggeriet er der p-kælder. Detailhandlen henvender sig ud 
mod den nye stationsplads og bliver samlingspunktet i be-
byggelsesplanen.

Ved stationen i byggefelt V1 er der placeret en institution 
som både henvender sig ud mod byrummet ved station, 
men også har et mere privat udeareal mod vest.

I byggefelt V3 længst mod syd er der placeret boliger i op til 
i 5 etager. Boligerne bidrager til at skabe liv til den nye stati-
onsplads, og så har boligerne grønne sydøst vendte tagha-
ver.  
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 1, P - hus i skovbrynet - Natur, Bevægelse og Byrum

Jellerødskoven grønt bælte

Diagrammet viser, hvorledes områdets grønne struktur 
indpasses i udviklingsscenarie 1. 

Derudover er byrum og de vigtigste forbindelser som cykel- 
og gangstier markeret i planen.

Cykelstier er markeret med en grønstreg

Gangstier er markeret med en stipletstreg

Byrum

Station

Kystbanestien

Kystbanestien

P-hus

P
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 1, P - hus i skovbrynet - Arealfordeling

Arealfordeling

      Friplejehjem 6.000 m2 + p-kælder
      Boliger 13.000m2 + p-kælder (delvis)
      Detailhandel 1.200 m2
      Institutionsbyggeri 1.500 m2
      Parkeringshus 400 p-pladser til pendlere 



14 / 22

UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 1, P - hus i skovbrynet - Bebyggelse

P-hus

Bebyggelsplanen viser, hvorledes bygningerne placeres i 
området.

Bebyggelsens højder varierer fra 3-5 etager, og alle byg-
ninger er med grønne tage, der kan tilbageholde regn-
vand. Karakteristisk for bebyggelsen er de store grønne 
taghaver, som samler boerne i et grønt fællesskab på 
husenes tage. 
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 2, De forbundne pladser

 

Bebyggelse udviklingsscenarie 2 - De forbundne pladser
Bebyggelsen i udviklingsscenarie 2 består af bygningerne i 
3-5 etager.

Øst for stationen i byggefelt Ø1 er der anlagt boliger i det 
grønne bælte, der løber langs jernbanen, længst mod nord 
øst er der placeret en institutionsbygning. Her opføres bo-
liger og institution imellem træerne, så det grønne træk 
bevares, og fællesskaberne imellem beboerne opstår i det 
grønne. 

Vest for stationen er der placeret parkering i det smalleste 
byggefelter  længst mod vest. På V5 er der 50 parkerings-
pladser på terræn.

På byggefelt V4 er der placeret en bolig-”slange” som mod 
syd	definerer	rammerne	omkring	sydvendte	byrum,	som	
forbindes via stier og hermed skabes der en række af for-
bundne byrum, som kobler sig på den nye stationsplads.

Centralt i bebyggelsen i byggefelt V2 er der placeret detail-
handel i stueetagen og et friplejehjem på 1-4. sal. Under 
byggeriet er der p-kælder. Detailhandlen henvender sig ud 
mod den nye stationsplads og bliver samlingspunktet i be-
byggelsesplanen.

Ved stationen i byggefelt V1 er der placeret boliger, som 
både henvender sig ud mod byrummet ved station, men 
også har et mere privat udeareal mod vest.

I byggefelt V3 længst mod syd er der placeret et parkerings-
hus i 5 etager med 2 etager p-kælder til 400 p-pladser. Faca-
der og tag fremstår grønt, så det fremstår imødekommende 
og sikre biodiversitet i området.
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 2, De forbundne pladser - Natur, Bevægelse og Byrum

Jellerødskoven grønt bælte

Diagrammet viser, hvorledes områdets grønne struktur 
indpasses i udviklingsscenarie 2. 

Derudover er byrum og de vigtigste forbindelser som cykel- 
og gangstier markeret i planen.

Cykelstier er markeret med en grønstreg

Gangstier er markeret med en stipletstreg

Byrum

Station

Kystbanestien

Kystbanestien

P-husP

P
P
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 2, De forbundne pladser - Arealanvendelse

Arealfordeling

      Friplejehjem 6.000 m2 + p-kælder
      Boliger 15.200 m2 + p-kælder (delvis)
      Detailhandel 1.200 m2
      Institutionsbyggeri 1.500 m2
      Parkeringshus 400 p-pladser til pendlere  
      (heraf 2 etager kælder)
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 2, De forbundne pladser - Bebyggelse

Bebyggelsplanen viser, hvorledes bygningerne placeres i 
området.

Bebyggelsens højder varierer fra 3-5 etager, og alle byg-
ninger er med grønne tage, der kan tilbageholde regn-
vand. Karakteristisk for bebyggelsen er de store grønne 
taghaver, som samler boerne i et grønt fællesskab på 
husenes tage. 
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 3, Plejehjem i skovbrynet

 

Bebyggelse udviklingsscenarie 3 - Plejehjem i skovbrynet
Bebyggelsen i udviklingsscenarie 3 består af bygningerne i 
2-5 etager.

Øst for stationen i byggefelt Ø1 er der anlagt boliger i det 
grønne bælte, der løber langs jernbanen, længst mod nord 
øst er der placeret en institutionsbygning. Her opføres bo-
liger og institution imellem træerne, så det grønne træk 
bevares, og fællesskaberne imellem beboerne opstår i det 
grønne. 

Vest for stationen er der placeret parkering i det smalleste 
byggefelter  længst mod vest. På V5 er der 50 parkerings-
pladser på terræn.

På byggefelt V4 er der placeret et plejehjem som mod syd 
definerer	rammerne	omkring	sydvendte	byrum,	som	forbin-
des via stier og hermed skabes der en række af forbundne 
byrum, som kobler sig på den nye stationsplads.

Centralt i bebyggelsen i byggefelt V2 er der placeret detail-
handel i stueetagen og boliger på 1-4. sal. Under byggeriet 
er der p-kælder. Detailhandlen henvender sig ud mod den 
nye stationsplads og bliver samlingspunktet i bebyggelses-
planen.

Ved stationen i byggefelt V1 er der placeret boliger, som 
både henvender sig ud mod byrummet ved station, men 
også har et mere privat udeareal mod vest.

I byggefelt V3 længst mod syd er der placeret et parkerings-
hus i 5 etager med 2 etager p-kælder til 400 p-pladser. Faca-
der og tag fremstår grønt, så det fremstår imødekommende 
og sikre biodiversitet i området.
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 3, Plejehjem i skovbrynet - Natur, Bevægelse og Byrum

Jellerødskoven grønt bælte

Diagrammet viser, hvorledes områdets grønne struktur 
indpasses i udviklingsscenarie 3. 

Derudover er byrum og de vigtigste forbindelser som cykel- 
og gangstier markeret i planen.

Cykelstier er markeret med en grønstreg

Gangstier er markeret med en stipletstreg

Byrum

Station

Kystbanestien

Kystbanestien

P-husP

P

P

P
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 3, Plejehjem i skovbrynet - Arealanvendelse

Arealfordeling

      Friplejehjem 6.000 m2 + p-kælder
      Boliger 10.300 m2 + p-kælder (delvis)
      Detailhandel 1.200 m2
      Institutionsbyggeri 1.500 m2
      Parkeringshus 400 p-pladser til pendlere  
      (heraf 2 etager kælder)
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UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE
Udviklingsscenarie 3, Plejehjem i skovbrynet - Bebyggelse

Bebyggelsplanen viser, hvorledes bygningerne placeres i 
området.

Bebyggelsens højder varierer fra 2-5 etager, og alle byg-
ninger er med grønne tage, der kan tilbageholde regn-
vand. Karakteristisk for bebyggelsen er de store grønne 
taghaver, som samler boerne i et grønt fællesskab på 
husenes tage. 


