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Indledning

Omkring Kokkedal Station ligger forskellige boligbebyggelser, der hver 
især udgør små selvstændige universer, der passer sig selv og ikke hen-
vender sig til eller forholder sig til, hvad der ligger omkring dem. Vejarea-
lerne adskiller bebyggelserne, og parkeringspladser øger distanceringen 
mellem de små enklaver. Resultatet er, at hver bebyggelse vender ryggen 
til hinanden og fremstår uden bymæssig sammenhæng og fællesskab.

Det er et sted, der er helt på trafikkens funktionelle præmisser, uden plad-
ser og byrum - og dermed manglende liv på gader og stræder. Det vigtig-
ste mødested i området er Kebabstationen og pakkeposten - som trods 
deres besøgstal - nok ikke just skaber det aktive byliv.

Det er et sted, der har masser af udfordringer - og masser af potentiale, 
men man skal gå drastisk til værks, vende vrangen ud på byrummene og 
holde tungen lige i munden, hvis man skal forandre stedet til det bedre.

Det første, vi må anerkende er, at ligegyldigt hvilke visioner, vi kommer 
med, så skal de rodfæstes lokalt, hvis vi overhovedet skal have en chance 
for at ændre noget. Dette er ikke en opgave, der udelukkende kan løftes af 
et energisk udviklingsteam og en visionær kommune. Dette er en opgave, 
der skal løftes i samspil med et lokalsamfund. Netop derfor består vores 
hold bl.a. af byrumsforskere og antropologer, som er specialister i at ind-
drage og udvikle sammen med lokale kræfter.

Det handler nemlig om at lytte og bygge videre på de kvaliteter, der fak-
tisk er i området, og om at tilføre nye kvaliteter, der kan skabe tryghed og 
byliv. 

Det andet, vi må anerkende er, at forandring tager tid, både ift. at skabe 
nye, byggede miljøer, men i ligeså høj grad også ift. den tid, det tager at 
indtage nye miljøer, gøre dem personlige og tage ejerskab på dem. De 
fysiske miljøer skal have tid til at indlejre sig i byen , og byen skal have tid til 
at vokse sammen med de nye miljøer. Noget skal kunne indtages fra dag 
et, men andet skal efterlades og overlades til, at brugen af dem, fortæller 
os, hvordan de passer ind i byen. Her tænker vi på pladser, stræder, for-
bindelser og kantzoner, som skal designes robust, så de kan udvikles i takt 
med brugen af dem. Målet er at skabe en by, der modsat fortidens total-
desigende bystrukturer kan ånde og forandre sig med dem, der bruger 
den - en dynamisk by.

Det tredje og sidste erkendelsespunkt i vores tilgang til projektet er, at vi 
skal kigge bagud for at kigge fremad. I tilfældet med Kokkedal Station 
handler det om at kigge på det faktum, at byen ikke er vokset op omkring 
stationen, men derimod at stationen er anlagt uafhængigt af byen. 

Den kvalitet og robusthed, der har kendetegnet stationsbyerne rundt om 
i landet, har gjort, at de, for de flestes tilfælde, har kunnet forandre sig 
med tiden og skabe nye brugsmuligheder for byens borgere. Når det kun-
ne lykkedes, var det fordi, at byrummene var veldisponerede, og fordi at 
funktionerne gav mening. Men den logik har ikke været til stede i og om-
kring Kokkedal Station.

Det er disse tre enerkendelser vi har arbejdet ud fra i arbejdet med projek-
tet - og de er grundlaget for visionen om at forandre Kokkedal station fra 
transitområde til levende by. Velkommen til Kokkedal Stationsby.

Kokkedal Station er i dag et trafikalt knudepunkt, hvor ikke alene tog men 
også busser henter og afsætter mennesker hele dagen. Stationen er også 
et stop for pendlere, som stiller bilen og hopper på Kystbanen nordpå eller 
mod København. Stedet er i dag i folkemunde et utrygt sted at opholde 
sig, og det er ikke unormalt, at forældre får deres børn til at stå af i Nivå og 
henter dem der, for at de ikke skal færdes alene på Kokkedal Station.

»Vi ønsker lys i vinduerne 
og aktiviteter i byrummene«

Sjællandske Nyheder, november 2020
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Visionskitse



Kokkedal Stationsby er i dag et yndet sted for områdets beboere og pend-
lere, som skal videre med Kystbanen. Man ankommer til en åben og imøde-
kommende station, og det generøse hjerte i den nye bydel, Stationspladsen. 

Det er blevet en ny destination for beboere i området såvel som rejsende, 
og fungerer som det driftige midtpunkt, der kendetegner en klassisk sta-
tionsby. Stationspladsen er omgivet af en bebyggelse der, sammen med 
stationsbygningen fra 1944, vender ansigtet ud til den nye plads og skaber 
et sammenhængende byrum. 

De små erhverv og caféer i stueetagen, inviterer til ophold under de skyg-
gefulde træer, og det livlige kulturmiljø bruges af mange mennesker på 
tværs af generationer. 

I 2021 begyndte hele transformationen af Kokkedal Station, og 
de omkringliggende arealer, der dengang bestod af parkerings- 
pladser og en 7-Eleven i den gamle stationsbygning. Det handlede ikke 
kun om at bygge nyt, men om at ’genskabe’ stationens funktion i byen som 
et socialt- og samfundsmæssigt kulturelt knudepunkt. 

Velkommen til Kokkedal Stationsplads år 2030
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Klassiske funktioner fra den traditionelle stationsby blev brugt som ideel-
le pejlemærker i udviklingen af Kokkedal stationsområde. Lokale stemmer 
og nutidige behov blev inddraget fra starten, og det har skabt det lokale 
ejerskab, som man oplever i dag, når man færdes i Kokkedal Stationsby. 

Området, som dengang blev oplevet som opsplittet og fragmen- 
teret i forskellige boligområder, er nu bundet sammen og fortættet af den 
nye bebyggelse, der er varieret i både højde og karakter. 

Trygheden er også styrket i området – især på selve stationen. Når man 
står på perronen, har man visuel kontakt til både Stationspladsen og de 
nye boliger på skrænten i øst. 

Man bliver glad, når man stiger ud af toget, fordi man bliver mødt af en by-
del, der har noget på hjerte. Der er liv og mennesker, gode lokale steder at 
opholde sig og købe ind. Når man slentrer igennem bydelen imellem hu-
sene, er der lys i vinduerne, og man møder ofte en bekendt på sin vej hjem.
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Læsning af stedet

Kokkedal er forstad med alle forstadens indbyggede logikker om at se-
parere funktioner, og med masser af “til-overs-plads”. Med konkurren-
cens ønske om at fortætte omkring stationen opstår muligheden for at 
bygge by i stedet for forstad, og etablere en fortættet bygningsmasse, 
som rummer boliger såvel som funktioner, der vender ud til de nye byrum, 
så byrum bliver samlende i stedet for adskillende.

De 5 byggefelter, der reelt kan bygges på, ligger i meget forskellige koter 
og har forskellige udfordringer ift bl.a. vejstøj og/eller jernbanestøj, som 
skal håndteres. Derudover skal der tænkes kreativt ift. at opfylde visionen 
om at lave et projekt, der skal bidrage til at skabe liv og bedre bymæssige 
sammenhænge, herunder attraktive og trygge byrum, arkitektonisk kvali-
tet, gode boliger og grønne friarealer til alle.

Bebyggelserne i nærheden af stationen udgør hver sin identitet og er ikke 
tænkt sammen. Det forekommer, at den eneste byplanlægning, der har 
været inde over, er trafikplanlægning. Al bebyggelse ligger som fragmen-
ter, hvor hvert fragment udgør sin egen enhed i klynger med ensartet 
byggeri med en klassisk forstadskarakter. 

Udover kæmpeblokkene i Ådalsparken er de øvrige bebyggelser i fin skala 
med gode rum mellem husene, aktivitet i kantzonerne og variation i arki-
tekturen. De vender dog ryggen til hinanden. Eksempelvis er der ikke nogen 

af bebyggelserne på østsiden af banen, som forholder sig til stationen, el-
ler at de ligger stationsnært. De har hver sin indkørsel og rygvendt byggeri.  

På byvandringen rundt mødte vi en beboer fra AB Hørsholm Kokkedal afd. 
12, der ikke kunne genkende udsagnet om, at det var et utrygt sted, hver-
ken afdelingen eller Jellerødskoven bagved. Han tilkendegav dog, at der 
kunne være noget ovre ved 3B’s afdeling, Egedalsvænge.  
Da alle eksisterende bebyggelser ligger som spredte fragmenter uden 
sammenhæng med hinanden eller med stationen, skal et nyt projekt på 
stedet indtænke sammenhæng og helhed. 

Kokkedal Station er et lille trafikhub med både station og busstation, samt 
ganske mange parkeringsarealer og tilkørselsveje. Det hele er lidt stift og 
mekanisk anlagt og øger hverken flow eller tryghed for bløde trafikanter. 
Samtidig springer terrænet op og ned i højde.

Tilsammen er her en oplagt mulighed for at skabe byggeri og byrum i 
varierende højder, der samtidig sikrer et trygt flow for bløde trafikanter. 

 

Projektområdet består af flere forskellige matrikler, der er adskilt af tra-
fikal infrastruktur som vej og togbane. Trods arealets størrelse er der 
derfor flere dele af arealet, der ikke direkte kan bebygges, hvilket gør, 
at man overordnet kan se området som bestående af 4 byggefelter på 
vestsiden af banen og 1 byggefelt på østsiden.

Kokkedal stationsbygning 1944
Byggesagsarkiv
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Stemningsbilleder 



Vi gør forstad til by

Det skal ikke være en hemmelighed, at der har været en livlig diskussion 
i projektgruppen igennem udviklingen af projektet. Vi har nemlig tårnhøje 
ambitioner, og vi vil det hele. Vi vil anlægge en by, som følger den klas-
siske bys principper, hvor veje og stier samler i stedet for at adskille, hvor 
bygninger vender sig mod forbindelserne, og byggeriet har en menne-
skelig skala. Vi vil etablere rekreative og attraktive byrum for borgere og 
besøgende, skabe liv mellem husene via stræder og stier, og øge attrakti-
onen ved stedet ved at tilføre nye funktioner og muligheder. Vi vil opfylde 
visionen om at gå fra transitområde til levende by – med lys i vinduerne 
og liv mellem husene.

Den levende by vil altid afhænge af udformningen og indholdet af de by-
rum og de funktioner, der kommer til, og hvordan de interagerer med ek-
sisterende brugere og skaber nye brugsmuligheder.

I projektet vil vi nedskalere bygninger og skabe sammenhænge mellem 
husene og den omkringliggende by. Vi vil arbejde med en differentiering 
i bygningsudtryk for at skabe den diversitet, der netop kendetegner selv-
groede byer, og vi vil aktivt søge at tilføje udavendte funktioner til Kokke-
dal Stationsby. I vores strategi for gentænkningen af stedet tager vi derfor 
udgangspunkt i følgende fire greb.

1. Stationspladsen
Vi centrerer så mange udadvendte funktioner som muligt omkring sta-
tionsbygningen fra 1944 og bygger til, så der dannes et reel plads. Et nyt 
hjerterum hvor mennesker mødes i hverdagen og til fest.

2. Sammenhæng i højden
Vi forbinder de solitære byggefelter med hinanden via nye stibroer og 
grønne byrum - en nutidig fortolkning af datidens trafikadskillelse men i et 
blødt og oplevelsesrigt formsprog.

3. Vi kobler os på nærmiljøet og oplandet
Vi binder bebyggelsen og den omkringliggende by sammen ved at etab-
lere nye, overskuelige, trygge og attraktive byrum, der inviterer til ophold 
og aktivitet.

4. Dobbeltprogrammering
Vi dobbeltprogrammerer flere af byggefelterne til at indeholde mere end 
en funktion. Dvs. vi placerer boliger oven på parkeringsfaciliteter, og fx. 
plejehjem ovenpå dagligvarebutik. 

Tryghed, forbindelser, liv mellem husene, kantzoner og byrum er nogle af 
de nøgleord vi som projektgruppe har haft fokus på i udviklingen af pro-
jektet. Hvordan skaber vi rammer for byliv, når vi samtidig skal bibeholde 
et trafikalt knudepunkt? Og hvordan laver vi et samlende greb, når vores 
byggefelter er adskilt af infrastruktur? Kan vi både “blæse og have mel i 
munden”?
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0. Eksisterende forhold
Området er idag monofunktionelt uden 
egentlige byrum. Det er et utrygt sted 
at opholde sig og et svært sted for 
fodgængere, at bevæge sig i og langs, 
grundet de mange trafikveje, man skal 
passere. Der savnes en sammenhæng 
i området og en aktivering omkring 
stationen.

Ø1

V3

V2

V4

V5
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1. Stationspladsen
Vi gentænker stationsbygningen 
som nutidigt forsamlingshus for 
bydelen, og etablerer nye bygninger 
mod nord og øst i samme skala.

Mellem bygningerne skaber vi sam-
men med nærmiljøet Stationsplad-
sen, som bliver bydelens nye hjerte-
rum til hverdag og fest.

Ved at omlægge eksisterende infra-
struktur kan Stationspladsen strække 
sig helt ud til Ådalvej og skabe et nyt, 
trygt byrum for nærmiljøet.

2. Sammenhæng i højden 
Med udgangspunkt i Stationspladsen 
skaber vi et sammenhængende byrum, 
der gør det let og trygt, at bevæge sig til 
og fra stationen og ud i nærmiljøet. 

Vi binder de solitære byggefelter 
sammen med hinanden via nye stibroer 
og grønne byrum. Forbindelsen bliver 
både en oplevelsesrig genvej i bydelen 
og en stående invitation, til at bruge 
byens rum på en ny måde. 

Her kan man bevæge sig på over 
trafikken, langs boligerne og opleve 
livet i kantzionerne, med mulighed for 
at stoppe op og i fællesskab skabe nye 
uformelle mødesteder.

3. Vi kobler os på nærmiljøet  
og oplandet
Udover at binde den nye bebyggelse 
sammen på tværs af infrastruktur,  er det 
også tanken at koble det nye kvarter op 
på nærmiljøet.

Her vil vi inviterer den eksisterende 
by og beboere med indenfor i 
projektudviklingen og sammen skabe en 
sammenhængende bydel for alle. 

4. Dobbeltprogrammering
Vi dobbeltprogrammerer flere af 
byggefelterne, til at indeholde mere end 
en funktion. Det gør vi, for at koncentrer 
bylivet og skabe spændende steder, hvor 
der er noget at se og gøre og opleve.
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»Der skal skabes en stationsplads, som virker 
som samlingspunkt for hele området. Den gamle 
stationsbygning er et stort aktiv. De nye huse på 
pladsen skal passe til den«
Input fra borgerdialog, forår 2020
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Stationspladsen
Vejledende Illustration



Bæredygtighed

Bæredygtighedsstrategien i projektet er tænkt som en helhedsorienteret 
tilgang, der tager afsæt i DGNB-kriterierne og FN’s 17 verdensmål. For at 
skabe mest muligt fokus og værdi har vi udvalgt nogle hovedområder i 
vores bærdygtighedsstrategi, som vi har ekstra fokus på.

Regnvandshåndtering
Med klimaforandringerne stilles stadig større krav til nødvendigheden for 
udvikling af en klimatilpasset arkitektur, herunder særligt håndteringen af 
de øgede regnmængder. I projektet bruger vi vores stationsplads, par-
keringsarealer og grønne områder aktivt i forhold til regnvandsforsinkel-
se og regnvandsopbevaring i perioder med større skybrud. Områderne  
indgår som en del af de rekreative arealer, hvor vandets tilstedeværelse 
skaber ny brugsværdi for beboere og besøgende. 

Artsmangfoldighed
De grønne landskabsrum indgår også i en strategi for at øge biodiversi-
teten på stedet og tiltrække nye plante- og dyrearter.

Mangfoldighed
Med et varieret boligudbud skaber vi god grobund for at styrke den so-
ciale bæredygtighed ved at tiltrække en større diversitet i de kommende 
beboere. Det vil fremme mangfoldigheden og den sociale bæredygtig-
hed fremadrettet. Den sociale bæredygtighed træder også i karakter ved 
at arbejde med tryghedsskabende elementer som den nye stationsplads, 
der er med til at fremme mødet mellem pendlere, borgere og besøgende. 
Pladsen skaber rum for mennesker og nye aktiviteter i byen, der øger fæl-
lesskabsfølelsen på stedet.

Levetidsomkostninger (LCC)
Vi øger den økonomiske bæredygtighed i projektet, ved at arbejde med 
gode materialer med lav eller ingen vedligehold. Derudover er vores par-
keringsstruktur designet, så den på sigt kan omdannes til andre funktioner 
som eks. erhverv og kreative værksteder. Det skaber ikke bare en attraktiv 
bebyggelse over tid, men sikrer også, at bygningerne altid kan tilpasses 
ændrede målgrupper.

Bæredygtighed handler ikke kun om energibesparelser men også om 
udvikling, samarbejde, adfærd, levevis, klimatilpasning, vand, genbrug 
osv. Det gælder om at tænke holistisk og indarbejde de tiltag, der giver 
bedst mulig mening for bebyggelsen.
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»Der skal være en intelligent 
og helhjertet bæredygtigheds-
ambition for området«

Input fra borgerdialog, forår 2020

/ Kvalitetsparametre

Projektgruppen har arbejdet aktivt med 
FN’s 17 verdensmål, som Hørsholm Kom-
munes 40 kvalitetsparametre er bundet 
op på.

I projektet har vi taget udgangspunkt 
i de parametre, som vi mener, er rele-
vante at arbejde med i dette specifikke 
projekt. 

Vi deler nemlig de samme mål som 
Hørsholm Kommune om at indarbejde 
kvalitetsmarkører i byudviklingen med 
det formål at sikre og understøtte ar-
bejdet med at implementere kvalitet og 
bæredygtighed i byudviklingen.



Vi vil undersøge muligheden for, at projektet kan tage et socialt an-
svar ved at bidrage til jobskabelse i form af både fritidsjobs til unge og 
andre jobs. I den forbindelse vil både dagligvarebutikken, friplejehjem-
met, madhuset og medborgerhuset kunne aktiveres med aftaler om 
lokal rekruttering, etablering af fritidsjobs m.v.  

Vi har i den forbindelse haft en indledende dialog med organisationen 
FRAK, som skaber fritidsjobs til unge i områder med sociale udfordringer, 
og de er meget interesserede i at undersøge mulighederne for et sam-
arbejde. FRAK har blandt andet erfaringer fra et samarbejde med byg-
georganisationen i Urbanplanen om affald og ressourcegenanvendelse, 
både under byggeprocessen og i det almindelige hverdagsliv, hvor or-
ganisationen involverer de unge og finder innovative løsninger sammen. 

I Kokkedal Stationsby kan samarbejdet handle om at skabe fritidsjobs 
på byggepladsen til lokale unge i samarbejde med de involverede 
byggevirksomheder
 
Når byggeriet står færdigt og supermarked, plejehjem, madhus og 
medborgerhus skal i drift, vil det være oplagt at have ambitioner om at 
rekruttere lokalt – både mht. fritidsjobs og med henblik på uddannelse, 
samt evt. flexjobs og øvrige ufaglærte jobs. Hertil kommer jobskabelse i 
driften af grønne arealer, facility management m.v. i samarbejde med 
blandt andet grundeejerforeninger. 

Alle disse muligheder skal naturligvis afklares grundigt i dialog med 
både eksisterende lokale og kommende aktører i området.

Jobskabende bæredygtighed

17

Marts 2021 • KOKKEDAL STATIONSBY

SOCIAL KVALITET
Æstetik 
/ Stationspladsen
SOC 4.1 Bymæssig integration
SOC 4.2 Bymæssig formgivning
SOC 4.3 Brug af eksisterende strukturer
SOC 4.4 Kunst i det offentlige rum

SOCIAL KVALITET
Mangfoldighed og struktur
SOC 1.1 Social & funktionel mangfoldighed
SOC 1.2 Social og kommerciel infrastruktur

Bæredygtighedskoncept 
Udvalgte DGNB kriterier

TEKNISK KVALITET
Teknisk infrastruktur/LAR
TEC 1.3 Regnvandshåndtering

MILJØKVALITET
Global og lokal miljøpåvirkning
/biodiversitet.
ENV 1.3 Bymæssigt mikroklima
ENV 1.4 Artsmangfoldighed

ØKONOMISK KVALITET
Totaløkonomi
ECO 1.1 Levetidsomkostninger (LCC)
Værdiudvikling
ECO 2.1 Lokaløkonomisk stabilitet
ECO 2.2 Arealudnyttelse

♥

PROCESKVALITET
Inddragelse
PRO 1.1 Inddragelse



3.2 Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskade-
komster som følge af trafikulykker halveres. Ved at arbejde 
med tydelige trafikadskillende tiltag formindskes interaktio-
nen mellem de bløde og hårde trafikanter.

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

3.6

11.3 

»Et byrum som beboerne i 
området kan være stolte 
af, ønsker at opholde sig i 
og får ejerskab til«

sn.dk november 2020
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De levende byrum

I arbejdet med projektet har vi haft stort fokus på mangfoldighedsbegre-
bet. Det har været vigtigt at skabe rum for liv i den store og lille skala. Net-
op her har vi kigget på de gamle stationsbyer og bykerner rundt omkring i 
landet, for på bedste vis at lære af fortiden og skabe en nutidig fortolkning 
af fortidens dyder.

Variation er i vores optik kodeordet. Variation i bygningsudtryk, bygnings-
højde og materialebrug. Dette er naturligvis ikke bare vores holdning og 
mening. Danmarks store byrumsforsker, Jan Gehl, har i en lang årrække 
forsket i byrum og de virkemidler, der skal til, for at vi, som mennesker, føler 
os godt tilpas. I det arbejde har tegnestuen bl.a. udarbejdet pejlemær-
ker for, hvordan det fysiske miljø kan optimere byrummenes attraktion og 
derved brugen af dem. Disse pejlemærker er integreret i tre kategorier 
som vi har indarbejdet i projektet.

Beskyttelse
Her er der tale om at skabe beskyttede byrum i forhold til trafik, kriminalitet 
og ubehagelige sansepåvirkninger. Ift. trafik fokuserer man på en naturlig 
og logisk opdeling af trafikanterne, således at hverken forældre, børn eller 
ældre behøver være nervøse, når de bevæger sig rundt i byrummet. Det 
har vi indarbejdet i projektet ved at gentænkte det trafikale flow på stedet, 
og adskille hårde og bløde trafikanter enkelt og logisk.

Beskyttelse handler også om at sikre trygge uderum. Her arbejder vi med 
at blande funktionerne, så der er naturlige overlap i byrummene mellem 
nat og dag - lys i vinduerne hele dagen, fordi vi har erhverv i stueetagerne 
og boliger ovenpå - præcis som den klassiske bymidte.

Vindblæste og støjbelastede byrum kan være udfordrende for det gode 
og aktive byliv, og med placeringen ved en station vil der naturligt være 
støjgener. Men i disponeringen af bebyggelsen har vi arbejdet aktivt på at 
placere bygninger, så de skærmer og skaber rum imellem sig, der invite-

rer til ophold uden ubehagelige sansepåvirkninger. Derudover arbejder vi 
aktivt med belysningen på stedet, hvor der skelnes mellem grundbelys-
ningen, der oplyser hele det område, man bevæger sig i, orienterende lys 
som viser vej, og effektbelysning der fremhæver de særlige opholdszoner 
og pladser i bybilledet. 

Komfort
Den aktive brug af byrum afhænger også af brugsmulighederne. Om det 
er muligt at bevæge sig uhindret gennem byrummene, om der er steder 
at sidde, stå og tale sammen, og hvor fysisk aktivitet kan udfoldes. Her har 
vi arbejdet med en blanding af forskelligartede byrum i terræn og i højden 
- både offentlige og private.

Vi har valgt at disponere det nye byrum og hjerte omkring stationen. Plad-
sen vil invitere til ophold, aktivitet og det tilfældige møde i hverdagen, og til 
større fællesaktiviteter som markedsdage osv. Vi har sikret sammenhæn-
gende stræder, der forbinder området på tværs af banen med mulighed 
for at bevæge sig uhindret gennem forskellligartede byrum i mindre og 
større skala. Vi har også etableret mulighed for motion, leg og underhold-
ning på udvalgte steder – funktioner der vil invitere til aktivitet i byens rum.

Herlighed
Herlighedsværdier kan være subjektive, men der er empirisk viden om, 
hvad der er universelt. Det handler bl.a. om skala, mulighed for sol og 
skygge samt positive sanseindtryk. I projektet har vi arbejdet på at sikre 
en varieret skala i takt med, at man bevæger sig gennem bebyggelsen.

Er man inde i de indre stræder, oplever man den tætte menneskelige ska-
la med stor detaljerigdom, og med mulighed for ophold mellem huse-
ne. Fra de større vejforløb ser man de forskellige tagflader og højder, der 
er med til at vise den oplevelsesrige by med forskellige materialiteter og 
bygningsudtryk.

Den blandende by er den gode by. Det gælder både i forhold til at blan-
de forskellige mennesker og ejerforhold – ejer, andels- og almene boliger.
Men det gælder i lige så høj grad også i forhold til at blande funktionerne 
- monofunktionelle områder kan nemlig være svære at fylde med liv. Bo-
ligområder kan ligge øde hen om dagen og erhvervsområder ligeså om 
aftenen. Derfor gælder det om at tænke mangfoldighed ind i funktioner, 
arkitektur og byrum 
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1. Kantzone
Der arbejdes med smalle, medium og store kantzoner, som 
sikrer, at det sted, hvor flest mennesker naturligt har lyst til at 
opholde sig - nemlig i kanten af bygningen, bliver brugt. Det 
sikrer mere ophold udenfor, ejerskab til stedet, tryghed for 
forbipasserende og flere snakke mellem naboer

2. Variation i højden
Der arbejdes med variation i bygningshøjderne. Det sikrer 
en oplevelsesrig skyline og en forståelse for skalaen ved at 
de enkelte bygninger i bydelen står tydeligere frem. 

3. Facadeforskydning
Der arbejdes med en forskydning i facaderne. Dette sikrer 
hjørner og kroge, der ydeligere kan forstærke oplevelsen i 
kantzonerne og variation i bevægelsen mellem husene.

4. Materialevariation
Der arbejdes med forskelligartede materialer i facaderne. Dette 
sikre at øjet stimuleres, når man bevæger sig gennem bebyg-
gelsen og skaber en taktil oplevelse af byrummet.

5. Varierede uderum
Såvidt muligt udvikles de offentlige rum 
mellem husene sammen med lokalmiljøet, 
så de indeholder oplevelsesrige aktiviteter

6. Princip for Zonering
Der laves en gradueret skellinje mellem det 
offentlige og private rum, så fællesskabet 
får gode kår at udvikle sig under

smal kantzone

mellem
kantzone

bred
kantzone

fx. sport

fx. grønt
ophold

Privat

semi
privat

semi
offentligt

offentligt



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 byens rum. 

18. Understøtte frivillige initiativer. Hørsholm Kommune ønsker 
at understøtte frivillige initiativer med nye koncepter og an-
derledes måder at tænke fællesskaber på.

5.2 Ligestilling. Tryghed og tilgængelig i kollektiv transport for 
alle gør, at piger og kvinder får mulighed for større mobilitet, 
da de er en udsat gruppe, som reagerer kraftig på utryghed 
og risikoen for vold/voldtægt/overfald

3.6

10.2

5.2
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At designe tryghed

Tryghed i et byområde kan understøttes med planlægning og design, 
men det er vigtigt at understrege, at en del af tryghedsfølelsen også 
hænger sammen med social bæredygtighed i lokalområdet, som skabes 
via nærdemokrati, medbestemmelse og engagement. 

Som tilfældet med Kokkedal Station er der måske forskel på den opleve-
de utryghed ved stedet, som også er berørt i Hørsholm Kommunes egen 
tryghedshandlingsplan, og den relle utryghed i form af politanmeldel-
ser osv. Men netop fortællingen om Kokkedal Station som et utrygt sted 
hænger ved og skal naturligvis adresseres. I udviklingen af forslaget har 
vi involveret en byrumsforsker med speciale i tryghedskabende tiltag i og 
omkring stationsmiljøer, og vi har aktivt indarbejdet den viden for at skabe 
de bedst mulige forudsætninger for,at sikre, at stedet bliver et trygt og rart 
sted at besøge. 

By og bolig fortætning omkring stationen 
Et af de bærende elementer er flere øjne på stationen - utrygge aktivite-
ter sker ofte steder, hvor der ikke er folk til stede, som kan se og italesæt-
te aktiviteterne. Vores projektforslag til Kokkedal Stationsby understøtter 
tryghed ved at skabe by- og boligfortætning omkring stationen og place-
ring af blandede funktioner inden for gåafstand. Det skaber kontinuerlig 
aktivitet, når man ankommer med toget og bidrager til tryghed ved at se 
mennesker i gaden og facader med liv – hele døgnet. 

Planlægningen omkring stationen har fokuseret på at flytte parkering og 
vejanlæg væk for at frigøre plads til funktioner, som skaber aktivitet, og 
ved at danne uderum, der indbyder til ophold, støttes der op om stedet 
som et midtpunkt. Alt sammen træk der bidrager til oplevelsen af at an-
komme til et trygt sted i bydelen.  

Parkeringshuse kan være en udfordring, når det kommer til oplevelsen af 
tryghed. Ved at skabe lysskakter, åbne trapperum og kontakt til bevægel-
sesflow, og ved at åbne facaden ud mod stationen, bliver parkeringshu-
set indrammet af naturlig belysning og aktivitet. Strategisk placering af 
faciliteter/parkeringsarealer i bebyggelsen gør det muligt fra togperro-
nen at se over på de åbne facader og selv blive set, hvilket skaber tryghed, 
når man ankommer med eller venter på toget.

I det nye byområde vender indgange til bygninger og vinduer ud mod 
gaden og det offentlige rum. De aktive facader skaber visuel kontakt mel-
lem inde og ude, og der opstår en fornemmelse af at blive set, når man 
bevæger sig i området. Ved at samle aktiviteter og vende åbne facader 
og deres indgange ud mod de aktive bevægelsesstrøg, skaber man tryg-
hed og leder de bløde trafikanter i et naturligt flow langs aktive kantzoner. 

Forandring over tid
Projektforslaget gør plads til forandring over tid i erkendelsen af, at et om-
råde skal kunne ændres og tilpasses det, som opstår, ikke fungerer og 
ændrede behov. Det er vigtigt med en løbende revidering af områdets 
arkitektur og funktioner, da det vil kunne løse eventuelle kommende ud-
fordringer med brugergrupper, bevægelsesmønstre og funktioner, der 
opstår, efter området er taget i brug. 

Et byområde har altid brug for, at ændringer kan finde sted, lige meget 
hvilke funktioner der indgår. Det er en naturlig del af ibrugtagning af et 
område. Ændring i transportvaner, såsom elbiler, delebiler og nye selvkø-
rende biler, kommer til at skabe ændringer, som byområdet skal kunne 
optage i sin udformning og planlægning. 

Tilbud til unge
Ofte opstår utryghed i et byområde omkring kollektiv transport ved at 
unge mennesker ikke har et sted at gå hen for at samles, tale sammen og 
have et fællesskab. Derfor er en del af kriminalpræventiv byplanlægning 
at etablere mødesteder og aktiviteter for unge, så de ikke tager ophold 
offentlige steder som læskure og togperroner, hvor de kan opfattes som 
truende ved at stå i grupper eller være højrøstede. Dette tænkes med i 
projektet ved at etablere aktive oplyste zoner til ophold og aktivitet.
 
Til en fremtidig detaljeret udformning af området vil en kvalitativ under-
søgelse af borgernes oplevelser og opfattelse af stedet hjælpe en fremti-
dig bebyggelse med at lykkes. Det er nødvendigt, da stedets nuværende 
udfordringer kan være konkrete som personer eller arkitektur, eller de kan 
hænge sammen med rygter og image. 

Oplevelsen af tryghed i et byområde har afgørende betydning for om det 
er attraktivt og blomstrer op. Et sted som opfattes som utrygt vil man for-
søge at undgå hvis man færdes alene eller efter mørkets frembrud. Derfor 
er tryghed vigtig at fokusere på i planlægningen af nye byområder, og 
specielt stationsområder skal helst opfattes som trygge på alle tider af 
døgnet. 
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»Håber at der bliver plads til 
eftertanke, og ikke mindst 
kritisk, konstruktiv dialog 
med borgerne i området«

Input fra borgerdialog, forår 2020
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11.3 Andel af byer med en direkte inddragelse af civilsamfun-
det i byplanlægning og forvaltning. I projeketet fremadrettet 
indtænkes det at inddrage nærmiljøet i den videre udvikling 
af projektet.

17. Sammen om udvikling af lokale (kultur)fællesskaber
Hørsholm Kommune ønsker at involvere borgere og for-
eninger endnu mere i videreudviklingen af kulturelle arran-
gementer, så der kommer endnu mere fokus på borgernes 
ønsker og behov

10.2

Vi udvikler i fællesskab

Ved en tidlig involvering af naboer og øvrige interessenter lægger vi kimen 
til det gode og trygge liv i alle livets faser – fra barn til ung og fra voksen 
til gammel. Ligeledes skaber vi på denne måde et fundament for, at evt. 
modstand og usikkerhed med hensyn til det nye by- og boligområde gen-
nem indsigt og dialog bliver vendt til medskabelse og positiv interesse. 

Vi går i dialog med naboerne og involverer dem i visionen om Kokkedal 
Stationsby. I skabelsen af en ny identitet i og omkring Kokkedal Stationsby, 
hvor et naturligt by- og aktivitetscentrum kan opstå, vil vi bruge forskellige 
inddragelsesmetoder og processer: 

Vi vil etablere en tillidsrelation til de borgere, som bor i de tilstødende bo-
ligområder. Det vil vi bl.a. gøre ved at gå på antropologiske ’opdagelse-
rejser’ i lokalsamfundet, lave fokusgruppe- samt borgerinterview, hvor vi 
får folk i tale, der hvor de er, bor og indgår i diverse fællesskaber. Vi un-
dersøger, hvad borgerne finder utrygt i området, hvordan de opfatter lo-
kalsamfundets stærke og svage sider, samt potentialerne, de ser. Disse 
indsigter vil vi bruge til at styrke udviklingsplanen for området. 

Vi vil facilitere nye muligheder for formelle og uformelle fællesskaber på 
tværs af de allerede eksisterende boligområder via relevante aktiviteter 
og arrangementer, som engagerer og styrker fællesskabet på tværs i 
området, og forbereder lokalsamfundets sociale strukturer på at etablere 
et sammenhængende byliv. 

Kokkedal Stationsbygning kan evt. udgøre rammen om nogle af disse ak-
tiviteter, ligesom de allerede eksisterende boligområder kan danne ram-
me om mere åbne aktiviteter. Vi har en ambition om, at disse aktiviteter 
kan videreføres/omplaceres i byggeprocessen, således at den energi og 
de fællesskaber, som er skabt, føres med ind i det kommende byliv. I den-
ne proces vil formålet være at identificere, hvordan det nye boligområde 
kan tilføre ressourcer og muligheder, som efterspørges i lokalsamfundet, 
og som vil styrke den kulturelle, sociale, erhvervsmæssige og miljømæs-
sige bæredygtighed i Kokkedal.

Som en naturlig del af en generel vidensdeling, etablerer vi en digital plat-
form, som gør det muligt at få løbende information om udviklingen af om-
rådet.

Vi bidrager naturligvis aktivt til afviklingen af borgermøder/workshops i 
forbindelse med bl.a. lokalplanhøringer, ligesom vi gerne deler viden med 
kommunen fra det involveringsarbejde, vi laver i området. 

I forbindelse med, at der endnu ikke er en afslutning på Covid 19-situatio-
nen, vil ovenstående aktiviteter selvfølgelig forholde sig til de rammer, der 
er udstukket for forsamlinger mm. Vi har erfaringer med at gennemføre 
eksempelvis engagerende digitale borgermøder, fysisk borgerinddragel-
se under restriktioner m.m.  

Til at understøtte og styrke den bygnings- og planmæssige udvikling af 
området vil vi gennemføre en ambitiøs borgerinvolvering. Vi vil sammen 
med beboere og aktive i de tilstødende lokalområder arbejde på, at Kok-
kedal Stationsby bliver et aktivt by- og boligområde, der kendetegnes 
ved trivsel og tryghed, lokal identitet og sammenhæng mellem det eksi-
sterende og det nye boligområde.

11.3 
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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. 
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 fossilfri.

3.6

11.3

Varelevering

Bus
Bil – Kiss N’Ride
Varelevering

Korttids-
parkering

Kiss N’Ride

Stations-
pladsen

Varetorvet

Pendler-
parkering

Boligparkering

Parkering dagligvarebutik

Boligparkering

Ådalsvej

Lågegyde
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Trafik- og støjstrategi

Et af de første elementer,vi fokuserede på, var den eksisterende infra-
struktur. Konkurrenceprogram, bilag og utallige artikler, viste tydeligt, at 
netop infrastrukturen betød meget for mange. Fastholdelsen af Kokkedal 
Station som pendlerknudepunkt er derfor en præmis, som vi har arbejdet 
ud fra. 

I projektet har vi haft et tæt samarbejde med vores trafikeksperter for at 
sikre, at den infrastukturelle gentænkning, vi tænker, er nødvendig på ste-
det, også har praktiske implementeringsmuligheder. 

Vi vil øge trygheden og attraktionen ved stedet ved at skabe sammen-
hængende byrum med særligt fokus på de bløde trafikanter. For at dette 
kan lykkes, foreslår vi at gentænke Kokkedal Stationsvej, så der kun er én 
ind- og udkørsel til Ådalsvej.

Som konsekvens af, at vi etablerer nye pendlerparkeringspladser i kon-
struktion på østsiden af banen, vil der ikke længere være behov for, at 
personbiler i samme omfang har adgang til vestsiden af banen.

Vi har derfor foreslået at nedlægge den ensrettede udkørsel, og istedet 
udvide eksisterende indkørsel og etablere et serviceloop. Serviceloopet 
disponeres, så det kan håndtere fjern-og nærbusser, varelevering til dag-
ligvarebutik, friplejehjem og Kiss N’ Ride for passagerere til og fra toget.

Med løsningen kan vi opnå flere fordele:
•  Skabe et sammenhængende offentlige byrum mellem den gamle stati-

onsbygning og de nye bygninger – uden faren for påkørsel.
•  Byrum udvides til et indre strøg, der forbinder byggefelt V1, V2 og V4 med 

hinanden i et bilfrit forløb. Det vil øge kvaliteten af byrummet og tryghe-
den på stedet.

•  Mindre trafik omkring stationen, da pendlerpladserne er placeret i kon-
struktion med adgang fra Lågegyde.

•  Kiss N’ Ride-område i forbindelse med den nye plads.

Kokkedal Stationsvej mod nord omlægges til en blind vej, hvilket tilgode-
ser de beboere i nærområdet, der har været utrygge ved en eventuel for-
øgelse af det trafikale flow til og fra stationen i takt med en fortætning 
omkring Kokkedal Station.

I forhold til støj og vibrationer som er en konsekvens af at bygge tæt på 
et banelegeme, har vi haft støjsksperter indover projektet, som har analy-
seret støjdata for både bane og vej. Konklusionen er, at det sandsynligvis 
ikke er nødvendigt med afskærmning af område Ø1 i forhold til togstøjen,  
og vi kan håndtere evt. krav til vibrationsdæmpende tiltag om nødven-
digt. Med hensyn til trafikstøj fra vejen, vil der blive arbejdet med faca-
derne, hvis støjniveauet er større end 58 dB, og derudover er bygningerne 
designet til at skærme for støj ift. uderum.

I udviklingen af projektet har vi involveret trafikeksperter for at sikre den 
strategi der bedst mulig tilgodeser Kokkedal sStation som fortsat trafikalt 
knudepunkt, samtidig med at særligt fodgængere og bløde trafikanter 
tilgodeses i langt højere grad, så der kan skabes tryghed i byrummene. 

Stationspladsen, trafikflow
1:1000
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Trafik og infrastruktur
Parkeringsarealer



»Facaderne skal se ud, som om de 
består af flere forskellige huse (alle 
med døre, så det er let at komme ud i 
byrummene) i forskellige farver«
Input fra borgerdialog
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Bofællesskaber Ø1
Vejledende illustration



Byggefelt Ø1
Udsnit af boliger

Bofællesskab
Vi ser det gode fællesskab som et sted, hvor forskellige mennesker kan 
mødes og inspirere hinanden. Hvor ingen føler sig ensomme eller overset, 
og hvor alle har mulighed for at bidrage til – og nyde godt af – fællesska-
bet.

»Mange, mindre huse ... der til-
sammen skaber en rigtig, lille by«
Input fra borgerdialog

Boliger
Udlagt med stræder og små pladser

delvist oven på parkeringshuset

1. Understøtte flyttekæder
Hørsholm Kommune ønsker at sætte gang i flyttekæder for at
frigive boliger til børnefamilier, hvorfor der skal skabes attrak-
tive rammer for seniorer. Det skal i de enkelte udviklingspro-
jekter undersøges, hvorvidt muligheden for at skabe attraktive 
rammer for seniorer er tilstede. Seniorbofællesskaber kan 
være en mulighed, der skal redegøres for. 

11.1

I projektet arbejder vi med en nedskalering af bygningsvolumenerne og 
en fortætning af bylivet mellem husene. Bygningerne er lavest mod fred-
skoven i nord, der trækkes delvist ind i bebyggelsen, så det grønne beva-
res helt hen til det underliggende P-hus.

Boligerne udlægges delvis på taget af P-huset og delvist på terræn, i 
samme kote. Her vil der danne sig stræder og små pladser mellem byg-
ningerne – disponeret med plads til den menneskelige skala og med fo-
kus på livet mellem husene.

Boligerne i tre sammenhængende bofællesskaber, hver især forbundet 
med hinanden med små pladser imellem sig.

Bofællesskaberne tænkes som et alment seniorbofællesskab mod syd og 
to private generationsbofællesskaber i nord. I Generationsfællesskabet er 
der skabt plads til, at mennesker i forskellige livsfaser kan nyde godt af 
hinandens selskab og livserfaring. 

Hver boligklynge har tilknyttet et mindre fælleshus, som hører til klyngen, 
og som man i fællesskab finder ud af, hvad skal indeholde. Det kan være 
fælles værksteder, en gæstebolig, et mindre fælleshus eller noget helt 
andet, der på bedste vis kan understøtte fællesskabet. Inspirationsbilleder
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Den blandede by er en god by. Her bor høj 
som lav dør om dør, hvilket skaber større 
forståelse for forskelligheder, sammenhold på 
tværs og et levende bybillede. Vi kan sikre den 
blandede by ved at skabe forskellige bofor-
mer til forskellige mennesker, så der bliver 
plads til alle – og så kan det være en økono-
misk gevinst for samfundet.

Vi arbejder med en varieret boligsammen-
sætning i projektforslaget, så vi kan tiltrække 
et bredt udsnit af beboere. En variation i bolig- 

udbuddet, der giver forudsætningerne for, at 
det gode fællesskab kan blomstre. 

Et alment seniorbofællesskab er en atttrak-
tiv boform, der kan være med til at skabe en 
boligrotation i nærområdet, når ældre borge-
re flytter fra f.eks. et parcelhus. Derudover er 
fællesskabet med til at bakke op om svagere 
borgere og derved holde dem længere i eget 
hjem, hvilket kan være en økonomisk og men-
neskelig fordel for både borger og kommune.

Alment senior bofællesskab
Ensomhed er et massivt samfunds- 
problem, der i dag påvirker over 
100.000 ældre. Ensomhed rammer 
særligt hårdt blandt ældre med 
dårlig økonomi, hvoraf 39 % føler sig 
ensomme. 

Det at bo sammen med andre kan 
være med til at afhjælpe ensom-
hed. Hele 91 % af beboerne i se-
niorbofællesskaber fortæller, at 
de oplever øget livskvalitet, og 75 % 
oplever bedre sociale relationer.
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»Bedre parkeringsmuligheder 
ved Kokkedal Station, således at 
pendlerne kan parkere deres bil 
ved stationen, og rejse videre med 
tog og bus«
Input fra borgerdialog, forår 2020

Parkering
Åben facade mod perron/station,
ialt ca. 350 p-pladser

11.3

9.1

El-ladestander
Der etableres min. fem el-ladestandere og 
50% af alle pladserne forberedes til 
el-ladestander. 

HC-pladser
Min. tre pladser etableres som 
handicap parkeringspladser

Byggefelt Ø1
Udsnit af pendler/beboerparkeringsarea

Inspirationsbilleder
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Pendlerparkering 

I projektforløbet har vi læst alle kommentarer og tvivlsspørgsmål vedrø-
rende planen om at etablere et parkeringshus på stedet. Og vi har været 
delvist enige i bekymringerne. Primært fordi der ikke var et areal på nogen 
af de udlagte byggefelter, der effektivt ville kunne rumme de 350 p-plad-
ser i et generøst og oplevelsesrigt udlagt byggeri. Og selv hvis der var, ville 
P-huset, trods de kvalilteter vi ville kunne bibringe det, indtage et areal, der 
ellers kunne bruges til mere attraktive bylivs-genererende tiltag.

På stedet har vi et ret markant terrænfald fra øst til vest, mest markant 
langs banelegemet. Netop her er der også idag nogle tryghedsudfor-
drende elementer i form af beplantningen op af skråningen, som skaber 
utryghed ved at være for tæt og mørkt. Et forhold som i tidligere år er ble-
vet løst ved beskæring. 

Vi etablerer nye parkeringsfaciliteter inde i skråningen og vil dermed ska-
be en åben, grøn og lys struktur ud til banen. Tanken er at parkeringshuset 
dobbeltudnyttes af de øvre liggende boliger og derfor er døgnoplyst med 
indre lysskakte og trapper. Her vil vi placere særligt udvalgte træer med 
effektbelysning, og tiltagene vil tilsammen skabe en venlig og overskuelig 
base for bebyggelsen ovenover. På sigt – når biler ikke længere er så efter-
tragtede – vil strukturen være robust nok til, at den kan omdannes til andre 
funktioner som værksteder eller kreative erhverv, der ikke har samme rum-
lige behov som boliger. Pendler cykelparkeringen placeres på vestsiden af 
banen i mindre øer (se situationsplan) – ialt 110 overdækkede pladser.

Parkering har været et fokuspunkt i projektudviklingen. Særligt de pend-
lerparkeringspladser der skal etableres og overdrages vederlagsfrit til 
kommunen, og efterfølgende driftes økonomisk optimalt. Her har det væ-
ret vigtigt at finde en kreativ løsning, der kan fungere godt i dag – men 
også om 30 år hvor bilisme måske er noget helt andet.

34. Sikre gode forhold for parkering ved knudepunkter
Hørsholm Kommune har særligt fokus på parkeringsforhold 
omkring knudepunkter som eksempelvis bymidten og Kokke-
dal Station. Kommunen vil gøre det nemmere at finde par-
kering og at skabe optimal udnyttelse af pladserne ved at 
indføre intelligent parkeringssøgning i bymidten.



Et visionært parkeringshus kræver en visionær ope-
ratør, og det er netop en sådan, vi har allieret os med 
i projektgruppen. Her arbejdes der med nye måder 
at imødekomme fremtidens parkeringsbehov på, der 
udover at indeholde intelligent P-henvisning, også 
indarbejder nye måder at bruge P-husets areal på.

For eksempel særlige måder at indtænke fordele for 
e-bilisme, og fremme brugen af miljørigtig trafik, som 
kan være særdeles relevant i forhold til pendlerplad-
ser. Eller måder hvorpå man fx. kan afhente pakke-
post i parkeringshuset på alle døgnets timer, skabe 
gode forhold for delebilisme eller mikromobilitet, som 
elløbehjul og scootere. 

Fremtidens p-plads

E-charge-konceptet går ud på, 
at elbilerne på pendlerpladserne 
kan oplades, mens de holder på 
pladsen.  Det tiltrækker miljørigtig 
bilisme.

Urban hub-konceptet går ud på, at 
samle opladning, varelevering og 
delebiler på et og samme sted.

Planudsnit 
Niveau -2 - 1:500
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Byggefelt V1
Udsnit af Stationsplads og erhvervslokaler

Stationspladsen
Stationspladsen er nok det vigtigste greb, vi laver i bebyggelsesplanen. 
Vi har sammen med DSB allerede haft en samtale om, hvordan vi kan 
gentænke stationsbygningen fra 1944 som et ankerpunkt i nærmiljøet. 

»Det skal invitere til, at der opstår
små butikker og caféer, og til at 
der måske er torvehandel på sta-
tionspladsen på visse ugedage«
Input fra borgerdialog, forår 2020

11.4

10.2

Stationsbygning
Sammen med DSB gentænkes 
stationsbygningen til et nutidigt 
medborgerhus

Stibro mod boligø Ø1
Broen forbinder plads og perro-
ner med Boligø Ø1. Den sydvend-
te trappe inviterer til ophold

Boliger og erhverv
udadvendt stueetage 
med overliggende 
boliger

Stationspladsen
Multianvendelig plads der pro-
grammeres i nærmiljø

Den eksisterende stationsbygning er i dag stort set tom, bortset fra en 
7-Eleven-butik i det ene hjørne. Dette skaber en utryghedsskabende zone 
i området. Derudover har stationsbygningen en arkitektonisk kvalitet, som 
kan udnyttes til aktiviteter, der gavner lokalsamfundet. Derfor vil det, i for-
bindelse med udviklingen af området, være oplagt at have en dialog med 
DSB, om aktivering af stationsbygningen og udearealet omkring denne  
– som f.eks. et nutidigt medborgerhus. Dette vil være helt i tråd med de 
visioner for gamle stationsbygninger, som DSB ifølge vores oplysninger 
har formuleret. Vi har derfor været i indledende, uformel dialog med DSB 
Ejendomme, som er meget positive overfor at undersøge mulighederne 
for at aktivere Kokkedal Station i en fælles forretningsmodel.

Sammen med de nye omkringliggende bygninger, vil stationsbygningen 
være med til at definere et nyt aktivt byrum, der vil kunne bruges til både 
hverdag og fest – omgivet af udadvendte funktioner som café, cykel-
værksted og kontorhotel.

Dette vil også bidrage til at skabe markant mindre utryghed i området, da 
hele Stationspladsen på denne måde vil blive omdannet til det centrale 
hjerte i området, hvor mennesker ikke bare haster igennem, men derimod 
tager ophold og interagerer med hinanden. Inspirationsbilleder

5. Udvikling i respekt for kulturarv
Det skal i byudviklingsprojekter sikres, at der bygges i respekt 
for de bymæssige helheder og den rige kulturarv. 
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.
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Hverdagsplads
Stationspladsen er disponeret, så der er forskellige brugsmu-
ligheder. Pladsen er naturligt delt op i mindre zoner, der invi-
terer til ophold og aktivitet, alt efter hvor på pladsen man er.

AKTIVITETSPLADS
Centralt på pladsen er der et større areal, der kan bruges i 
forbindelse med fx. torvedage eller loppemarked. Her kan også 
være særlige aktiviteter som åbne filmaftener osv.



Dagligvarebutik 
& madhus
Med etableringen af en dagligvarebutik er vi med til at øge attraktionen 
omkring Stationspladsen, og via det nye trafikale flow skabes der gode 
rammer for at etablere et synligt og grønt butiksområde, der inviterer in-
denfor allerede ved ankomsten fra Ådalsvej.

Dagligvarebutik
Indgang til ca. 1.200 m2  
dagligvarebutik

Udsnit af boligø V2
Dagligvarebutik & Friplejehjem

Madhus
Lokalt madhus der bruger 
overskudsmad fra dag-
ligvarebutikken.

Butikstorv
Udadvendt synlig aktivitet 
omkring dagligvarebutikken.

Opholdstrappe
Forbindelse mellem øvre 
og nedre plads

Varelevering
Varelevering i seperat tracé

Dagligvarebutikkens disponering er blevet udarbejdet i tæt dialog med 
den dagligvarekæde, der er med i projektteamet. Deres viden og lokale 
analyser omkring flow, synlighed og tryghed har bl.a. resulteret i den givne 
placering, hvor butikken orienterer sig mod Ådalsvej, hvor trafikken passe-
rer forbi mellem Mikkelsborg og Kokkedal/Hørsholm.

Dagligvarebutikken arbejder aktivt med FN’s verdensmål med særligt fo-
kus på fem udvalgte: 3. Sundhed og trivsel, 5. Ligestilling mellem kønnene, 
9. Innovation og infrastruktur, 12. Ansvarligt forbrug og 17. Partnerskaber for 
fremtiden.

Netop Verdensmål 12.3 har vi et øget fokus på i projektet. Sammen med 
det friplejehjem, der er disponeret oven på dagligvarebutikken, har vi am-
bitionen om at etablere et industrikøkken, der ikke bare skal levere mad til 
beboerne, men også til nærmiljøet. 

Derfor er der tænkt et madhus med spisepladser og Take-Away ind i byg-
ningskroppen, og der er allerede dialog omkring et helt særligt samar-
bejde mellem friplejehjem og dagligvarebutik, hvor overskudsvarer kan 
indgå i madlavningen og derved nedsætte madspild betragteligt. Inspirationsbilleder
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30. Understøtte økologi og mindre madspild 
Hørsholm Kommune ønsker, at kommunens køkkener bliver 
mere bæredygtige. Vi vil arbejde for, at andelen af økologi-
ske råvarer i kommunens køkkener øges. Udformning af en 
råvarepolitik vil være det første skridt på vejen til omlægning. 
Derudover skal vi fortsat arbejde på at madspild reduceres 
yderligere.

12.3
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I projektteamet indgår en dagligvarebutik med et 
stort fokus på madspild. Der tænkes ’meget mindre 
madspild’ ind i alle led, så man kan sikre, at der smi-
des mindst muligt ud. Det betyder blandt andet:

•  Ingen flerstykspriser 
Vi køber for meget. Hvert år bliver der i de danske 
husholdninger smidt ca. 260.000 TONS mad ud. Der-
for er vi stoppet med flerstykstilbud.

•  Datovarer til nedsat pris 
Når vi smider 500g oksekød ud, koster det miljøet 
et spild på 7.500 L. vand. Derfor nedsætter vi prisen 
kraftigt på varer, der er tæt på at udløbe.

•  Mindre størrelser, fx på brødpakker 
hvert år smider en gennemsnitlig husstand 25 kg 
brød i skraldespanden. Derfor har vi lanceret et 
brødsortiment i mindre pakker.

Madspild ligger under FN’s verdensmål nr. 12, Ansvarlig 
forbrug og produktion, og vi er ikke alene i kampen. En 
tredjedel af alle fødevarer på verdensplan går til spil-
de. Det svarer til, at hver gang du køber tre poser med 
mad, så lader du den ene stå på parkeringspladsen i 
stedet for at tage den med hjem. Sammen med orga-
nisationen Stop Spild Af Mad, Stop Spild Lokalt, Projekt 
Hjemløs og flere andre organisationer arbejder vi 
dagligt aktivt sammen om ’meget mindre madspild.’
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Friplejehjem
Indgang, foyer og dagcenter

Friplejehjem
boliger

Generationernes torv
Lege- og opholdsplads til pleje-
hjem og dagplajemødre

Plejehjemmets taghave
Grønt skærmet uderum 
for bl.a. demensramte

Dagplejemødre
Areal til dagplejemødre

Udsnit af boligø V2
Dagligvarebutik & Friplejehjem

Det at blive gammel er svært. Det er svært at erkende, når man ikke læn-
gere kan passe på sig selv i egne omgivelser. Det er svært at sige farvel 
til sin bolig og flytte ind i den bolig, der uigenkaldeligt bliver ens sidste, og 
det er svært at erstatte naboer oparbejdet igennem et helt liv med nye 
fremmede mennesker. 

Derfor er det så vigtigt, at det sted, man flytter til, kan tilbyde nogle ram-
mer, der gør overgangen lettere. Et sted hvor man kan bevare værdighe-
den, og hvor man kan finde sig til rette og skabe et nyt hjem og et sted, 
som man glæder sig til at flytte til.

Sammen med den kommende operatør af friplejehjemmet har vi dispo-
neret bygningen centralt i helhedsplanen, med kik til både bane, Stations-
plads, Ådalsvej og Jellerødskoven. Det har vi gjort ud fra erfaringen om, at 
man som ældre ikke kun vil være hensat til at skue ud i horisonten, men 
faktisk gerne vil se ud på de aktive byrum. 

Vi har sikret trygheden for beboerne ved at lave nære fælles uderum, der 
er hævet over trafikken. Derudover etableres der skærmede uderum på 
den tilhørende tagterrasse, der sikrer gode forhold for de mere såbare 
ældre og beboere med demens. Inspirationsbilleder
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Friplejehjem
I dag bliver vi ældre, end vores forældres generation gjorde. Vi er ofte i 
bedre kondition i den aktive del af vores pensionisttilværelse, som vi kal-
der den tredje alder. Alligevel når de fleste af os også den fjerde alder, hvor 
vi har sværere ved at klare dagligdagen, og er blevet mere omsorgskræ-
vende.

20. Flere fællesskaber på tværs af generationer
Der skabes rum for møder mellem generationer. Det kunne 
f.eks. være, at daginstitutioner og aktivitetscentre etableres 
tæt på hinanden med henblik fælles aktiviteter på tværs af 
alder 
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Byggefelt V2 m. stueetage
1:500
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Et plejehjem er både en bolig og en 
arbejdsplads. Det kræver et særligt 
fokus på arbejdsmiljø og hjemlighed.

I projektet har vi sammen med 
plejehjemmet udlagt boenhederne 
i mindre fællesskaber. Det skaber 
hjemlighed og tilhørsforhold. Bo-
ligerne kan disponeres som sing-
le- og parboliger. For at sikre gode 
arbejdsgange og flow har vi samlet 
de mindre enheder i grupper af tre, 
der udgør en etage. Herved kan vi 
sikre både hjemlighed og godt ar-
bejdsmiljø i huset.

Størstedelen af de kommende be-
boere på friplejehjemmet vil sand-
synligvis lide af demens i mere eller 
mindre grad. Det kræver en byg-
ning, der er udformet, så den bedst 
muligt imødekommer beboerens 
særlige udfordringer - fx i forhold til 
at orientere sig og finde vej. I byg-
ningslayoutet arbejder vi med enkle 
strukturer, der sikrer en overskuelig-
hed i forhold til, hvor man skal hen. 
De nære opholdsområder ligger i 
direkte kontakt til boligerne, og der 
arbejdes med materialer, der øger 
hjemligheden og genkendeligheden 
for beboerne.
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Kollegieboliger
& Neurorehabilitering
Når man taler om den gode studiebolig, er det meste til forhandling for 
de unge. En god beliggenhed kan trumfe pris og kvalitet, og på samme 
måde kan lav husleje og gode fællesfacilliteter trumfe belligenhed. Det, 
som går igen er, at unge helst vil være sammen med andre unge. Mange 
studerende er tilflyttere til byen, og boligen kan være medvirkende til, at 
nye fællesskaber opstår, og ensomheden mindskes 

Udsnit af boligø V3
Kollegieboliger

Neurorehabiliteringscenter
Fitnesscenter

Fitness
24 Timers 
fitness

Neurorehabilitering
10 Midlertidige boliger
Genoptræningscenter

Kollegieboliger
24-30 Boliger

Hævet byrum
Mod boligø V2

Neurorehabilitering
Botilbud 10 boliger

Fitness
Udendørs fitness

I udbuddet er der et ønske om at etablere min. 15 kollegieboliger. I pro-
jektforløbet har vi tænkt i synergier og disponeret 24- 30 kollegieboliger 
sammen med et neurorehabiliteringscenter, som inkluderer midlertidige 
boliger til patienter, der gennemgår et genoptræningsforløb, et botilbud 
til unge borgere med følger efter hjerneblødninger, og et fitness center.

Derudover etableres der en fælles træningshave, hvor studerende og pa-
tienter kan mødes og træne sammen. På samme måde som at kolle-
gieboligen er en midlertidig bolig, er neurorehabiliteringsboligerne også 
midlertidige boliger. Begge grupper gennemgår en sammenlignelig livs-
fase, hvor man tilegner sig færdigheder i et forholdsvist beskyttet miljø - 
før man skal ud og klare sig selv i den ”virkelige” verden.

I projektet er der allerede lavet en forhåndsaftale med en operatør af mo-
tionscenteret. Udover at blive brugt af de studerende og neurorehabili-
teringscenteret, åbnes det også op for byens borgere på medlemsbasis. 
Her er beliggenheden ved stationen og pendlerpladserne optimal - man 
kan træne, før man tager toget, eller når man kommer hjem fra arbejde. Inspirationsbilleder
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15. Gode rammer for idræts- og udendørsliv
Fokus på, hvordan borgere i alle aldre kan mødes og indgå i 
formelle og uformelle fællesskaber med fokus på bevægelse 
og sundhed.
16. Skabe rum til oplevelser for de unge 
Steder hvor unge kan mødes og udvikle meningsfulde fælles-
skaber i trygge omgivelser
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Hvert eneste år bliver 20.000 danskere 
indlagt med en skade på hjernen. Hjer-
neskaden kan være forårsaget af f.eks. 
blødning eller blodprop i hjernen. 

 I forbindelse med en erhvervet hjer-
neskade tabes færdigheder, og pa-
tientens forudsætninger for at leve 
livet som før skaden bliver ofte ændret 
markant. 

Et grundlæggende læringsprincip 
under rehabiliteringen er derfor genlæ-
ring af færdigheder, hvor den enkelte 
patients hverdagsliv, vaner og behov 
udgør fundamentet for den tværfagli-

ge rehabiliteringsindsats. Hverdagsak-
tiviteter bliver således både fundament 
for, men også et mål for rehabilite-
ringsindsatsen.

Vejen tilbage er specialiseret genop-
træning og det er målet, at borgeren 
kan deltage aktivt i sit eget liv, genvinde 
tabt funktion og kompensere for even-
tuelt persisterende funktionsnedsæt-
telse.

Neurorehabiliteringen foregår som et 
tæt, tværfagligt samarbejde, hvor træ-
ning foregår døgnet rundt i alle daglig-
dagsaktiviteter. 

Neurorehabilitering

Byggefelt V3 m. stueetage
1:500

Kollegieboliger & Neurorehabilitering, 1. sa
1:500
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Boliger & klimaparkering
Boligerne tænkes som en blanding af enkle og oplevelsesrige huse med 
forskelligartede identiteter, der placeres i mindre klynger, som sikrer gode 
og trygge fællesskaber. Arkitekturen er venlig og nordisk og bygger både 
videre på den klassiske stationsbys arkitektoniske virkemidler – afveks-
lende og inspirerende.

»Parkeringsfaciliteter bør dog
”gemmes væk” fx underjordisk«
Input fra borgerdialog, forår 2020

Parkering
Åben facade mod Ådalsvej, skaber syn-
lighed inde- og udefra. Ved stormflod kan 
dele af arealerne oversvømmes i mindre 
grad

Boliger
Udlagt med stræder og små pladser

bl.a. oven på parkeringshuset

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

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

11.1

14.5

Netværksboliger for enlige med børn, urbane rækkehuse og klimasikring i 
en og samme bebyggelse. I lighed med byggefelt Ø1 bygger vi her boliger 
oven på parkeringsfaciliteter. Herved skybrudssikrer vi bebyggelsen og 
skaber samtidig mulighed for dobbeltudnyttelse af arealet.

I disponeringen af bebyggelsen udnytter vi det lidt langstrakte byggefelt, 
og bebyggelsen udlægges i klynger med indre stræder og mindre plad-
ser, der åbner op til omgivelserne. 

Det øvre dæk forbindes til det omkringliggende terræn via udvendige 
trapper, og den grønne profil bevares ved etableringen af højbede og 
træer, der skyder sig op gennem åbninger, fra P-arealet. Det vil sikre et 
P-areal, der er lyst og åbent og opleves trygt, samtidig med at man stadig 
kan gå i tørvejr til sin bil.

I boligklyngerne bor man sammen i mindre fællesskaber, så man ken-
der sine naboer, hvilket øger chancen for de uformelle daglige møder i 
de mellemliggende stræder og offentligt tilgængelige byrum. Godt na-
boskab opstår, når man kan overskue at være en del af fællesskabet, og 
netop sådan er klyngerne bygget op – i mindre overskuelige fællesskaber 
med plads til alle, og åbent som en lille landsby, Inspirationsbilleder

Udsnit af boligø V4
Boliger og parkering
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Parkeringspladsernes areal tiltænkes et 
forsinkelsesbassin for regnvand i tilfælde 
af voldsomme regnskyl. Der er indtænkt 
mindre indgreb i parkeringsområdet på 
overfladen ved kantsten og udkørsler, der 
er blevet forhøjet.

Derudover foreslås det, at der kan monte-
res en vandbremse i udløbsbrønden til ho-
vedkloakken. Dermed kan regnvandet fra 
dele af området og fra parkeringspladsen 
stuve op på parkeringspladsen, så der kan 
stå 10 cm vand ved voldsomme regnskyl, 
indtil der igen er plads i hovedkloakken.

Regnvandet i de underjordiske rør ledes 
til en brønd, hvor der er indsat en bremse, 
som regulerer hvor meget regnvand, der 
ledes videre i systemet, og under store 
belastninger helt kan lukke for udløb. 

Når dette sker, presses regnvandet kon-
trolleret op på overfladen og parkerings-
pladsen bliver et midlertidigt forsinkelses-
bassin. 

Herfra vil vandet fordampe, men primært 
lukkes ned i kloakken, når der er plads igen.
 

Klimaparkering

Byggefelt V3 m. 1. sal
1:500

Kimaparkering & Cykelparkering
1:500
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Parkering

Boliger

StationspladsenSkovkanten

Bofællesskab

Jellerød
Skoven

Skovkanten Parkering

Boliger Boliger

Parkering

Parkering
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Parkering

ÅdalsparkenFriplejehjem Neuro-
habiliteringscenter

Kollegieboliger

FitnessÅdalsvejDagligvarebutik

Dagligvarebutik

Friplejehjem Stationsplads

Parkering

Boliger

Kystbanen
Længdesnit

AA: 1:1000

Tværsnit
BB 1:500
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»Det daglige liv mellem husene, på stier, 
stræder, pladser og i grønne områder får en 
afgørende indflydelse på hele udformningen«
Debatindlæg  SN.dk, november 2020
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Torvepladsen ved dagligvarebutikken
Vejledende illustration

45

Marts 2021 • KOKKEDAL STATIONSBY



Der er ikke en gennemgående materialeholdning i og omkring stationen. 
Ådalsparkens højhus fylder meget i optikken med sin oplevelsesmæssigt 
fattige facade i beton. Anderledes sprudlende er Skovkanten, der med 
sin blanding af gule mursten og træbeklædning, nogle steder nærmest 
fremstår som et selvgroet miljø. Ved stationen er det stationsbygningens 
røde mursten, der kendetegner miljøet, og på den anden side af banen er 
det igen de gule mursten, sort træbeklædning og tagstenstage der domi-
nerer bybilledet – alle miljøer med hver sin identitet.

Med fokus på de virkemidler, der kendetegner succesfulde bykerner og 
miljøer, vil vi lade os inspirere af den lokale materialeholdning men bruge 
en bredere palette, og derved skabe en større mangfoldighed i facade-
motiverne.

Vi arbejder med forholdsvist enkle facademotiver, der er harmoniske, og 
som vil opleves godt på både nært hold i kantzonen, men også på af-
stand fra de omkringliggende bebyggelser. Vi mener, at med en place-
ringen ved Kokkedal Station, er det vigtigt at skabe en bebyggelse, der 
fremstår velkomponeret uden at være for ekspressiv, og klassisk uden at 
være prangende.

Vi fokuserer på at anvende forskellige, enkle og robuste materialer med 
lavt vedligehold og med en høj kvalitet af patineringsgrad. For at skabe 
mest mulig oplevelsesværdi, vil vi blande naturmaterialer med lidt mere 
industrielle pladebeklædninger. Dette giver også god mening totaløko-
nomisk og sikrer en attraktiv bebyggelse nu og i fremtiden. Materialepa-

letten består af udvalgte naturmaterialer som skifer, træ og tegl, og mere 
industrielle pladebeklædninger som fx. zink, aluminium og fibercement. 

Ved at holde materialerne i jordfarvepaletten sikrer vi en sammenhørig-
hed i bebyggelsen trods materialernes mangfoldighed, og skaber sam-
menhæng til de omkringliggende boligområder. 

Træ bliver et vigtigt materiale i bebyggelsen, da vi planlægger at udføre 
flere af bygningerne med bærende konstruktioner i træ og med træ på 
facaderne. Træbyggeri er en vigtig brik i forhold til at nedsætte byggeriets 
CO2 aftryk og vil derfor helt naturligt indgå i den videre byggeproces.

Vinduer udføres som træ/alu i nuancer, der harmonerer facademateria-
lerne. Altanernes værn fremstår forskelligartet for at sikre diversitet i faca-
deudtrykket. fx glas, træ og metaltone, som matcher vinduesrammerne, 
og gulve er belagt med træ, som kræver et minimum af vedligeholdelse. 

Byrumsinventar indarbejdes designmæssigt i helheden på de offentlige 
pladser og stræder, med særligt fokus på robusthed og vedligehold.

Belægninger er robuste betonfliser der ikke kræver vedligehold. Materi-
alevalget er derfor med til at sikre, at de fremstår flotte og vedligeholdte 
mange år ud i fremtiden. De grønne rum tænkes efter ’vild med vilje’ prin-
cippet og kan stå uden drift. Det er således op til beboerne selv at vælge, 
hvor meget man vil indtage og beplante de private uderum. 

En god bebyggelse er en oplevelsesrig bebyggelse. Særligt i bygninger-
nes facadeudtryk er det muligt at stimulere oplevelsen af bebyggelsen, 
og bygningernes indbyrdes samspil og skala, og derved øge glæden ved 
området.

Identitet og kvalitet

»Der skalvære mangfoldighed og 
diversitet. Men husene skal tilsammen 
udgøre en harmonisk helhed«
Input fra borgerdialog, forår 2020

Udvalgte materialer

Burnt woodlys teglAlubeklædningMørk tegl

ThermowoodSkiferFarvet zinkbeklædningOphængt tegl
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Opstalt 1:200
På Ø1 etableres der lette bygninger i træ oven 

på parkeringsfaciliteterne. Disse lette bygninger 
beklædes med en blanding af ophængte tegl, zink, 

alu, træ og fibercementplader, som tilsammen 
skaber et varieret facademotiv i bybilledet.

Opstalt 1:200
På V3 etableres der en tung struktur som f.eks 
betonbyggeri, der står med stor transparens i 

stueplan og beklædes med mursten fra første 
sal. Der tænkes at arbejde med særlige detaljer 

omkring opgange og ved vindueslysninger
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V1

Ø1

V2
V4

V5 V3

V1

Ø1

V2
V4

V5 V3

Areal og funktionsudlæg, kote 18,3
VI Erhverv, café og kontorfællesskab.
V2 Dagligvarebutik, Friplejehjem & Madhus. 
V3 Motionscenter & Neurorehabilitering
V4: Parkering 
V5 Parkering 
Ø1 Parkering

Areal og funktionsudlæg, kote 18,3
VI Boliger
V2 Friplejehjem og dagplejemødre
V3 Kollegieboliger og Neurorehabilitering
V4: Boliger
V5 -
Ø1 Boliger
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Arealudlæg 
Kokkedal Stationsby Matrikler areal

8G 549                   
Forudsætninger 179C 6.661                
Areal 26.400               3XD 891                   
bebyg% 80% 700Æ‐V‐BS‐V 18.313              
bebyg% 21.120              
Etager  1‐‐5 TOTAL 26.414              

Byggefelt Antal enheder Antal gnm.  m2 Samlet antal m2  P‐norm p‐pladser krav p‐pladser i projekt

Ø1 82 7.000                      453 350
Senior bofællesskab 40 80                         3.200                      1 40
Generationsfællesskab 1 22 91                         2.000                      1,5 33
Generationsfællesskab 2 20 90                         1.800                      1,5 30
Pendler parkering  350 350

V1 8                         1.670                      31                       0
Boliger 8 88                         700                         1,5 12
Kontorfællesskab 1 575                       570                         0,02 11
Café  1 200                       200                         0,02 4
Erhverv 1 200                       200                         0,02 4

V2 70 6.800                      103 0
Dagligvarerbutik 1 1.200                   1.200                      0,04 48
Madhus 1 300                       300                         0,02 6
Dagpleje 1 400                       400                         0,02 8
Friplejehjem 70 70                         4.900                      0,7 49

V3 46 2.950                      31 0
Neurorehabiliterings bolig 16 36                         570                         0,02 11
Neurorehabilitering fælles 1 738                       738                         0,02 15
Kollegieboliger 30 35                         1.057                      0,25 7,5
Fitnesscenter 1 585                       585                         0,02 12

V4 30 2.700                      45 75
Boliger 30 90                         2.700                      1,5 45
Parkering 75

V5 36
Parkering 36

Total antal  samlet antal boliger Samlet antal m2 Total antal  p pladser
236                     21.120                   461

P‐behov kommuneplan
663Parkering

Sammen med projektteamets trafikanalytikere er der taget udgangs-
punkt i to forhold ift. udlægget af parkeringsarealer:

1. Dobbeltudnyttelse af pendlerparkering til boligparkering
De 350 pendler pladser der udlægges under terræn på byggefelt Ø1 dob-
beltudnyttes af de øvreliggende boliger. Dette gøres ud fra overvejelsen, at 
beboerne primært vil bruge parkeringsfaciliteterne udenfor pendlertiden. 
For at sikre at der er tilstrækkeligt med pendlerparkeringspladser allokeres 
der kun ca. 30% af P-husets parkeringspladser til beboerne, ialt. 105 P-pladser.

Stationsnærhed 
For byggefelterne V1-V5 etableres der P-areal på byggefelt V4 og V5. Grun-
det stationsnærhed mener vi, at den foreslåede P-norm kan nedsættes 
med 50%. Derved vil de 110 P-pladser kunne dække P-behovet på vestsiden

Cykelparkering: 
Udover pendler cykelp-pladser, etableres der cykelparkering i det omfang 
kommuneplanen stipulerer.

Friarealer:
Der etableres tilstrækkelige friarealer på alle byggefelter til ophold for be-
boerne, ift. kommuneplanens retningslinjer.

Renovation:
Der etableres areal til renovation i terræn på byggefelt Ø1, V1, V2, V3 og V4, 
der opfylder Hørsholm Kommunes retningslinjer ift. sortering og afhent-
ning af skrald.

Bebyggelsesprocent: 
På østsiden etableres der 7.000 m2 byggeri, svarende til en bebyggelses-
procent på: 64%

På vestsiden etableres der 14.120 m2 byggeri, svarende til en bebyggelses-
procent på: 90%. Ialt etableres der 21.120 m2, svarende til 80% gmns.
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