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En moderne forstad i tæt kontakt til by, skov og hav

Trygge rammer for den blandede by
Området omkring Kokkedal Station har et stort potentiale, som 

kan og skal forløses gennem en ny kernefortælling for området. 

Med en placering tæt på skov, hav og offentlig transport, der 

hurtigt og effektivt kan tage en til centrum af København, har 

området optimale geografiske betingelser for at blive en attraktiv 

forstad. 

Vi har med dette forslag forsøgt at udvikle en strategi, hvor man 

både imødekommer behovet for en byudvikling omkring Kokke-

dal Station med fokus på tryghed og bæredygtighed i den nære 

fremtid, og samtidig identificerer potentialer for yderligere ud-

vikling og synergi mellem det nye byområde og omgivelserne 

på den lange bane. Tilbudsgiver har betydelig erfaring fra større 

og endnu mere komplekse konkrete byudviklingsopgaver, der 

har krævet et tæt samarbejde med kommunen, boligselskaber-

ne og en lang række øvrige interessenter. 

Det er vores intention at lægge grundstenen til den blandede by 

- at fokusere på integration med nærområdet frem for at bygge 

en by i byen. Kokkedal Stationsby skal danne trygge, grønne 

rammer for det moderne forstadsliv - med en variation af bolig-

typer, der henvender sig til den brede målgruppe, kommunen 

har ønsket. Det betyder, at vi i den nye bydel vil etablere 12.300 

m2 boliger fordelt på i alt ca. 170 boliger til studerende, enlige, 

familier med børn og seniorer. I den nye bydel vil der derfor 

både være plads til den studerende, sygeplejersken, politibe-

tjenten og folkeskolelæreren, som i udgangspunktet kan have 

svært ved at finde en privat udlejningsbolig i Hørsholm Kommu-

ne.

For os er bæredygtighed en selvfølge. Derfor certificeres alle 

boliger, dagligvarebutik og plejecenter som minimum til DGNB 

Guld. Det sikrer, at bygningerne i sig selv lever op til ambitiøse 

målsætninger og mindst lige så vigtigt, at den sammenhæng 

bygningerne indgår i også gør det.

Strategisk fortætning
Projektets hovedgreb er at skabe en strategisk fortætning, hvor 

de tilgængelige byggeretter udnyttes intensivt på særligt ud-

valgte delområder, mens andre dele af konkurrenceområdet 

forberedes, så de kan imødekomme en yderligere byudvikling i 

fremtiden. 

Vi har valgt at placere de mest udadvendte og bylivsskabende 

funktioner og bygninger på vestsiden med samlingspunkt på 

torvet ved stationen, mens de mindre udadvendte funktioner 

placeres øst for banen. Med det integrerede bolig- og butiksom-

råde vest for banen etableres et område med et byliv, der skaber 

trygge rammer for alle, der færdes i området, uanset om det er 

pendleren, der skal hjem en sen aftentime, eller om det er en af 

områdets borgere, der krydser området på vej hjem eller ud. 

Friplejehjemmet placeres nordøst for banen ud fra et hensyn 

om at skabe optimale rammer for Hørsholms ældste og svage-

ste borgere. Her kan plejeboligerne placeres langs fredskovsare-

alet, så beboerne kan få udsyn og adgang til skærmede og at-

traktive udearealer.

Da vi bygger i en kontekst med begrænset plads og mange 

bindinger, har dobbeltudnyttelse været et afgørende fokus. Det-

te kommer til udtryk i både parkeringsfaciliteter, friarealer og 

veje til tung trafik. Nøglen til dette er en omdisponering af stati-

onsforpladsen, hvor vi samler bussernes ind- og udkørsel og 

udvider deres vendesløjfe, for at skabe en bedre byggegrund og 

et simplere og mere sikkert trafikflow omkring stationen. Den 

tunge trafik koncentreres altså dér, hvor den i forvejen befinder 

sig, så resten af området omkring Kokkedal Station holdes fri. 

Omdisponeringen af Kokkedal Stationsvej sikrer derigennem 

trygge vej- og stiforbindelser for cyklister og gående til og fra 

togstationen, som ikke skal krydse den tunge trafik.

Vision
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Station
7-9 / 16-18

Plejehjem
6-9 / 15-18

Butik + kollegieboliger
7-24

Parkeringshus
6-8 / 16-18

Eksisterende træer

Nye træer

HELHEDSPLAN 1:1000

Disponering
For at skabe mest mulig tryghed omkring Kokkedal Station, har 

vi delt de i programmet efterspurgte funktioner op i tre kategori-

er, alt efter hvor meget liv og aktivitet de genererer. De tre aktivi-

tetsniveauer definerer tre delområder indenfor det nye byudvik-

lingsområde omkring Kokkedal Station. 

Vi foreslår en kraftig fortætning på den vestlige side af stations-

pladsen, hvor de mest udadvendte funktioner – detailhandel, 

kollegieboliger og boliger - samles i én bebyggelse. Den lidt 

mindre aktive plejehjemsfunktion placeres i rolige omgivelser 

ved fredskoven i det nordøstlige hjørne af konkurrenceområdet, 

mens parkeringshuset, der efter vores overbevisning giver 

mindst tilbage til området i forhold til liv og tryghed, placeres 

strategisk i det trafikalt udsatte og lidt svære sydøstlige hjørne af 

konkurrenceområdet. 

Parkeringshuset udnytter grundens naturlige fald og nedgraves 

delvist i skrænten med parkering i konstruktion ovenpå, så der 

opnås et stort antal p-pladser, uden at konstruktionen virker 

massiv. Indbygningen af parkeringshuset i det skrånende terræn 

giver spændende muligheder for at etablere en aktivitets- eller 

klatrevæg, ligesom parkeringshuset vil kunne begrønnes eller 

udsmykkes med kunst. Det er afgørende for os, at byggeriet 

gøres multifunktionelt.

Parkeringshuset opføres i et byggesystem, som muliggør, at det 

fremtidigt vil kunne udvides i højden ved ændrede parkerings-

behov, eventuelt afledt af en beslutning om fortætninger i eller 

omkring Kokkedal Stationsområdet. Der vil i givet fald kunne 

lægges yderligere halve etager på parkeringshuset. Hver halve 

etage vil give ca. 45 nye parkeringspladser. Vi ønsker at drøfte 

mulighederne herfor med kommunen i dialogfasen.
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Vores mission er at udvikle og bygge bedre ejendomme og bymiljøer for mennesker og byer

Vi tror, at det at gøre ejendomme bedre er en enorm mulighed 

for at berige menneskers liv og bidrage til en mere bæredygtig 

verden. Vi er drevet af et formål og en moralsk forpligtelse og 

griber muligheden for at tage en langsigtet holistisk tilgang, 

som skaber mere økonomisk værdi og værdi for samfundet.

Vi søger at finde måder, hvorpå man bedre kan møde samfunds-

mæssige udfordringer - såsom at give flere mennesker mere 

overkommelige måder at leve på - og at finde måder, hvorpå 

ejendomme vil få et langt mindre ressource- og CO2-aftryk end i 

dag. Med andre ord mener vi, at bæredygtige bygninger er kvali-

tetsbygninger, som er forudsætningen for fremtidens værdiska-

belse.

 

Vores mål er holistisk bæredygtighed
Vores udgangspunkt for projektudvikling er forankret i holistisk 

bæredygtighed som ved integreret design dokumenterer de 

sociale, miljømæssige, og økonomiske kvaliteter, som gør en for 

forskel på den længere bane for både mennesker og klimaet 

ved Kokkedal Stationsområde.

Social: Sætte de menneskelige slutbrugeres trivselsbe-
hov i centrum for designet af bygninger 
- Give flere mennesker adgang til bedre økonomi og måder at 

leve på 

- Vi finder løsninger til uopfyldte behov gennem kundevenlige 

og fællesskabsorienterede produkter

- Byggede miljøer, der er gode for det fysiske, sociale og menta-

le helbred

Miljø: Begrænse CO2-aftrykket og ressourceforbruget
- Innovation og optimering af design og byggematerialer

- Sikring af energieffektivitet

Økonomi: Robuste og stærkere langsigtede værdier
- Anvendelse af fuld livscyklus-økonomi og langsigtet udsyn til at 

udvikle bedre løsninger for fremtiden

- Fokus på funktionalitet og optimering af driften af bygningen i 

anlægsfasen 

Vi må i fællesskab handle for at skabe forandring, lære af hinan-

den og finde og udvikle bedre løsninger. Vi arbejder med bane-

brydende upcycling-projekter, banebrydende ejendomsudvik-

ling indenfor bæredygtighed og ambitiøse mål for 

bæredygtighed og understøttelse af FNs 17 bæredygtigheds-

mål.

Bæredygtighed

Holistisk bæredygtighed

FN’s 17 verdensmål
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DGNB Guld certificering af byggerierne ved Kokkedal 
stationsområde
Både plejehjemmet, boligslangen med boliger og kollegieboli-

ger, samt dagligvarebutik forventes DGNB Guld certificeret iht. 

de nyeste krav. 

Vi vil endvidere undersøge muligheden for at opnå DGNB By-

område certificering samt certificering af parkeringshuset. Uan-

set hvad, vil vi ud over selve bygningscertificeringer arbejde 

med at indarbejde bæredygtighed i det nye byområde ved Kok-

kedal Station, herunder bevarelse af en stor del af fredskoven 

som en smuk og grøn kvalitet i bybilledet. 

Vi arbejder ikke med DGNB som en passiv 
tjekliste for bæredygtighed. men som et pro-
gressivt design værktøj til at træffe de gode og 
oplyste valg i processen med at bygge bære-
dygtigt. Med andre ord ønsker vi at anvende 
DGNB som et kvalitetskatalog, hvor vi priorite-
rer og kvalificerer de bæredygtige kvaliteter 
som har størst potentiale for at gøre en forskel 
for beboere og klima ved Kokkedals Stations-
område.
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Supermarked, etageboliger og kollegieboliger placeres i én 

samlet struktur vest for stationspladsen. Bebyggelsen formidler i 

sit volumen overgangen mellem den ni etager høje stangbebyg-

gelse i Ådalsparken syd for konkurrenceområdet og de åbne 

karréer i nabobebyggelsen i Skovkanten mod nord. Bebyggel-

sen trapper fra vest mod øst gradvist op fra tre til syv etagers 

højde, mens den slynger sig gennem grunden og skaber for-

bundne opholdsrum mod både Ådalsvej og Skovkanten. 

Bygningens layout betyder, at den ikke har en bagside, hvilket 

øger trygheden for de, der opholder sig omkring den. Bebyggel-

sens grundkote følger terrænet og falder en halv meter tre ste-

der, så der fra trappetårne opstår niveaufri adgang til grønne 

tagterrasser på to af den terrasserede bygnings tagflader. 

Koncentrationen af bygningen mod stationspladsen sikrer des-

uden, at den nye bebyggelse ikke kaster skygge på hverken 

boliger eller opholdsarealer i Skovkanten. 

Detailhandel, kollegie- og etageboliger

Boligslangen

Bygningen relaterer sig til det lange etagebyggeri i Ådalsparken Ved at mime de åbne karréer i Skovkanten opstår der opholdsrum mod nord 
og syd, så alle sider af bygningen aktiveres
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Bygningen koncentreres mod Kokkedal Station Den terrasserede Boligslange skaber sydvestvendte tagterrasser og forbundne op-
holdsrum, mens udadvendte funktioner som fællesterrasse og kollegieboliger forbind-
es visuelt med supermarkedets parkeringsareal og stationspladsen og øger trygheden 
i området.
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SITUATIONSPLAN 1:500
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Sunde boliger
Boligslangen rummer 170 etageboliger, inklusiv 18 kollegie-

boliger, fordelt mellem 1-5-værelses lejligheder: alle moder-

ne, sunde boliger, der med få undtagelser har syd- eller vest-

vendte altaner eller terrasser. Boligerne er indrettet, så de 

favner hele det brede spektrum af familieformer vi ser i dag, 

for at sikre størst mulig diversitet blandt bebyggelsens bebo-

ere. Der har i projektet været et særligt fokus på at skabe 

sunde boliger med godt indeklima, gode dagslysforhold og 

tæt kontakt til natur - og det er ambitionen at gå efter både en 

DGNB Guld- og Hjerte certificering.

Friarealer
Generelt er strategien at bevare så mange af områdets træer, 

og plante nye, dér hvor vi er nødt til at fælde, så områdets 

grønne karakter videreføres. 

Boligbebyggelsens to primære opholdsrum på terræn forbin-

des med en åben port i stueplan, så det samlede uderum er 

tilgængeligt for alle bebyggelsens beboere og naboer. Det 

sydvendte opholdsrum mod Ådalsvej er tænkt som en frodig 

biotop med naturligt integreret regnvandsopsamling i en 

lavning med høje græsser, forskellige løvfældende træer og 

rigeligt med muligheder for ophold i solen. Arealet sikres 

mod trafikstøj fra Ådalsvej med en grøn støjskærm, med 

integreret mulighed for opmagasinering af overskydende 

vand ved skybrud. 

Den mest skyggefulde del af pladsrummet mod Skovkanten 

indrettes med cykelparkering og skyggetålende planter og 

vækster, mens den solrige del indrettes med fast inventar, 

hvor man kan nyde solen, mens man sidder op af de frodige 

løvtræer i skellet mod Skovkanten. 

Kantzoner
Generelt disponeres bygningens kantzoner, så de inviterer til 

uformelle møder og ophold og nemt kan formes af områdets 

beboere. Skift i belægninger og materialer indikerer, hvad der 

er privat, semiprivat og fælles. Dette understøttes yderligere 

af strategisk placeret byrumsinventar og tryghedsskabende 

udendørs belysning langs stier, parkeringsarealer og ved 

indgange. Her vil en kombination af lave pullerter og belys-

ning af områdets mange flotte træer nedefra give en harmo-

nisk, smuk og tryg belysning af området i aftentimerne. 

Nord for detailhandelen, overfor stationspladsen og i forbin-

delse med den eksisterende trappe ned til Skovkanten, etab-

leres et sportstorv med inventar til udendørs motion og træ-

ning, så overgangen til parkeringsområdet omkring stationen 

aktiveres yderligere.

Beplantning 
Parkeringsarealerne beplantes med rødbladet spidsløn, et 

hårdført træ, hvis kontrastfulde varme farve vil markere sig flot 

i overgangen mellem den eksisterende skov og de nye parke-

ringsarealer/ankomstrum. 

I boligbebyggelsens centrale opholdsrum tilføres en høj grad 

af planter og træer med stor diversitet og årstidsvariation. På 

tagterrasserne foreslås små væksthuse til fælles dyrkning 

samt en sanserig kantbeplantning, som skaber en frodig 

afgrænsning ud mod det store himmelrum.

LAR
Områdets form og terrænforhold muliggør ikke en løsning 

baseret alene på åbne regnvandsbassiner, uden stor risiko 

for at oversvømme enten jernbanen eller Ådalsvej. Befæstel-

sesgraden på grundene skaber behov for forsinkelse af regn-

vandet, for at kunne overholde de tilslutningsbegrænsninger, 

som spildevandsplanen stiller for området. Den primære 

forsinkelse vil ske ved en udvidelse af de regnvandslednin-

ger, der skal føre regnvandet til Novafos ledningsnet – så de 

udvides fra Ø300 til Ø800 ledninger og ved tilslutningen til 

Novafos begrænses udledningen med afløbsbremse.

Omkring bygningerne og ved parkeringspladserne vil op-

samlingen af regnvand, hvor det er muligt, ske i forskellige 

mindre lommer, - de grønne kantzoner, de centrale uderum 

og sportsbanen nord for bebyggelsen - hvorefter det opsam-

les og ledes til regnvandsledningerne.

Omkring bygningerne og ved parkeringspladserne vil op-

samlingen af regnvand, hvor det er muligt, ske i forskellige 

mindre lommer; de grønne kantzoner, de centrale uderum og 

træningsarealet nord for bebyggelsen - hvorefter det opsam-

les og ledes til regnvandsledningerne. Træsorter vælges med 

fokus på deres evne til at optage regnvand. 

Terrænfordybninger i opholdsrummene udføres som grønne 

lavninger med kanter, der kan anvendes som bænke. I parke

ringsområderne anvendes permeable asfaltoverflader, der 

øger nedsivningen. 

Støjskærm
Støjskærmen består af en plantekasse og en støjabsorberen-

de væg der beplantes på begge sider. Ved skybrud føres 

vandet op i skærmen, hvor det fordeles over væggen, der 

indeholder vandabsorberende elementer. Det vand, der ikke 

opsuges, fortsætter ned i plantekassen. 

Cykelparkering
Cykelparkering placeres i fritstående cykelstativer jævnt for-

delt på området og tæt på indgange. 

Potentiale
Selvom det ligger udenfor det angivne konkurrenceområde i 

indeværende udbud, ønsker vi at fremhæve, at vi ser et 

enormt potentiale i, at man i fremtiden syr den nye boligbe-

byggelse mere sammen med Skovkanten mod nord. Det 

dramatiske terrænspring på 5 m fra den nye boligbebyggelse 

ned til parkeringsarealet foran Skovkanten rummer mulighe-

den for at skabe et nyt og spændende byrum, som man ikke 

ser mange steder. Parkeringsarealet kan udformes som et 

multifunktionelt shared space med plads til både biler, cykler, 

sport og ophold, tiltag der vil løfte hele området omkring 

Kokkedal Station yderligere.

Referencebilleder friarealer
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Dagligvarebutik indgang SkovkantenParkeringÅdalsvejÅdalsparken

+24.0

Varelevering Kt.12.5

Dagligvareforretningen er placeret i stueetagen af den østlige 

del af boligslangen, så den er godt eksponeret i forhold til både 

pendlere ved stationen og kørende på Ådalsvej. Den nye daglig-

vareforretning vil med sin åbne og imødekommende facade 

skabe liv på pladsen foran og derigennem styrke bydelscentret, 

bylivet og trygheden i stationsområdet. Her vil der være plads til 

fortovsudstilling og ophold på bænke. Supermarkedets tagflade 

bliver til en attraktiv, sydvendt fællesterrasse for de overnliggen-

de boliger. Den begrønnes og indrettes med fast inventar til 

aktivitet og ophold. Fællesterrassen giver en mere dynamisk 

oplevelse af byrummet foran supermarkedet, og minimerer 

indtrykket af “tom parkeringsplads” udenfor dets åbningstider.

Bussernes indkørsel og vendesløjfe ved stationspladsen udnyt-

tes til vareleverancer for supermarkedet. Her bruger lastbilerne 

indkørslen og vendesløjfen, hvorefter de kører ind på en separat 

vej til vareindlevering, parallelt med busbanen. På denne måde 

undgår man, at busserne skal holde i kø efter lastbilerne, samti-

dig med at lastbilerne helt undgår at skulle bakke, hvilket øger 

trafiksikkerheden i området markant og sænker støjgenerne for 

beboerne. Vejen til varelevering disponeres desuden, så indgan-

ge til boliger friholdes for tung trafik. 

Syd for detailhandelen etableres 28 almindelige og 4 handicap 

og familie p-pladser samt bede til træer, planter og regnvands-

opsamling. 

Detailhandlen
Naturligt integreret i bebyggelsen

OPSTALT ØST 1:500

Overdækket kantzone foran detailhandlen
De lodrette murpiller fra facaderne føres videre som 
en søjlegang i stueetagen. Det klassiske arkitektoni-
ske motiv er med til at understrege, at der sker noget 
særligt på dette sted, samtidig med at det overdækkede 
ankomstareal skaber en god kantzone for butikken – 
til indkøbsvogne, blomsterudsalg mm.

Fra fællesterrassen på taget af detailhandlen er der 
kig til parkeringsarealet, så byrummet også aktiveres 
udenfor butikkens åbningstider.
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+ 9.5

Tagterrasse

Tagterrasse

Kokkedal Station

Varelevering Kollegieopgang

Trappeforbindelse 
til Skovkanten

+24.0

+24.0

Tagterrasse

Tagterrasse

Ådalsvej Ådalsparken

Skovplejehjemmet

Skovkanten

OPSTALT NORD 1:500

OPSTALT VEST 1:500
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TVÆRSNIT 1:200

Klassiske detaljer og materialer
Boligslangen finder sin arkitektoniske inspiration i 
klassisk dansk boligarkitektur - med fokus på materi-
aler, skala, detaljer og robusthed. Varierende bygnings-
højder nedskalerer volumenet, mens rytmiske forsæt-
ninger i murværket og skift i fugefarven giver en takt og 
taktilitet til facaderne.
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Stoflighed og taktilitet

Arkitektur og materialitet
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SAMLET BRUTTO

 ETAGEAREAL

BOLIGER OG

KOLLEGIEBOLIGER

12.313 m2

DETAILHANDEL 1.196 m2

TOTAL 13.509 m2

LEJLIGHEDSTYPE ANTAL STØRRELSE I GENNEMSNIT

 EX. FORDELINGSAREAL

KOLLEGIEBOLIG 18 29,9 m2

1 V 19 36,6 m2

2 V 60 55,8 m2

3 V 42 72,1 m2

4 V 26 85,7 m2

5 V 5 102,8 m2

TOTAL 170

Udgangspunkt for dialog
Arealopgørelserne afspejler planerne i indeværende konkurren-

ceprojekt. I en projekteringsfase vil der i samarbejde med byg-

herre blive foretaget justeringer i arealerne og fordelingsnøglen 

mellem boligtyper. 

Boligslangen

Arealer og boligtyper
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Personale

Hovedindgang

TEGNING Diagrammer      DATO  05.03.2021

Kokkedal stationsområde
Arkitektonisk idé
Ved fredskoven i det nordøstlige hjørne af konkurrenceområdet 

placeres et friplejehjem med 75 pladser. På friplejehjemmet 

bringes mennesker sammen i trygge, generøse omgivelser. Her 

bor ældre mennesker, som ikke længere kan bo alene, men har 

det tilfælles, at de har levet et langt og begivenhedsrigt liv med 

daglige gøremål, interesser og indtryk fra den verden, som har 

omgivet dem.

Selvom man er blevet ældre og måske ikke længere er i stand til 

at bevæge sig rundt i verden med samme frihed, betyder det

ikke, at man ikke kan have en indholdsrig hverdag fyldt med nye 

indtryk, fællesskab og aktivitet. Derfor har den primære arkitek-

toniske driver for udviklingen af plejehjemmet været udsyn.

Den stationsnære placering i rolige og naturskønne omgivelser 

er en stor gevinst for såvel plejehjemmets ansatte, som dets 

beboere og deres pårørende. Plejehjemmet udlægges i en 

stangbebyggelse, der finder sit formsprog i de langstrakte struk-

turer, som man ser i området. Stangen brydes op i mindre byg-

ninger, der forskyder sig ud mod henholdsvis Lågegyde og fred-

skoven. Forskydningerne giver bygningen en mere interessant 

facadeflugt, mens de både indvendigt og udvendigt skaber 

gode hjørner til ophold. 

Alle boliger tilføres desuden en rummelig karnap. Et simpelt, 

men effektivt arkitektonisk greb, der giver meget tilbage til be-

byggelsen. Den rytmiske takt i facaden er et stærkt, identitets-

skabende motiv, der giver en human skala til bygningen og refe-

rerer til klassisk, dansk boligarkitektur. Facadespringene vil 

udadtil være husets kendetegn, mens karnapperne indvendigt 

giver beboerne udsigt i to retninger, så den tætte kontakt fra 

boligen til den omkringliggende natur maksimeres.

Ankomst
Matriklens koteletform skaber desuden en naturlig ankomst-

plads til plejehjemmet mod nord, med rum til parkering, vare-

indlevering og renovation. Indenfor organiseres friplejehjem-

mets tre etager i fem bogrupper og en service- og fællesafdeling 

i den nordlige halvdel af stueetagen. 

Ved ankomsten til Skovplejehjemmet markerer hovedindgangen 

sig tydeligt i facaden. Et stort lysskår i bygningens fulde højde 

viser den bagvedliggende hovedtrappe, der beklædes med træ 

og fremstår varm og imødekommende. På siden af det store 

glasparti placeres en træforet siddeniche og det vindfang, der 

leder den besøgende ind til friplejehjemmets ankomstzone. 

Fra forpladsen skaber store glaspartier et direkte kig gennem 

ankomstzonen til haverummet mod fredskoven på den anden 

side af bygningen. Vindfanget flankeres indvendigt af et offent-

ligt tilgængeligt handicaptoilet og til den anden side af admini-

strationsfløjen, så der altid er opsyn med ankomstområdet, og 

personalet er tæt på, når man opholder sig i fællesafdelingen. 

Ankomstrummet glider sømløst over i et café- og opholdsområ-

de med direkte udgang til den vestvendte fællesterrasse og 

orangeriet mod fredskoven. Caféområdet disponeres, så det kan 

slås sammen med både multirum og et stort møderum og der-

med have plads til alle plejehjemmets beboere ved festlige lej-

ligheder. Fællesafdelingen rummer ud over ovenstående funkti-

oner også et spaciøst træningsrum, der placeres ugeneret med 

kig til skoven samt en frisørsalon og klinik til fodterapi, der hen-

vender sig ud mod forpladsen.

Service- og fællesafdeling
Den nordlige del af Skovplejehjemmets stueetage indrettes med 

servicefunktioner. Her placeres vareindlevering, vaskeri, teknik, 

affaldsrum, handicap-, herre- og dameomklædning, samt en 

separat personaleindgang i den nordlige gavl, i tæt kontakt til 

cykelparkering og fodgængerbroen til Kokkedal Station.

Et stationsnært friplejehjem i smukke omgivelser

Skovplejehjemmet

Ankomst
Ved ankomsten til Skovplejehjemmet er der direkte kig 
gennem bygningen til haverummet ud mod fredskoven.
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SITUATIONSPLAN FRIPLEJEHJEM 1:500
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Fællesterrassen
Café – og opholdsområde og multirum ligger i direkte 
forbindelse til en stor, vestvendt fællesterrasse ud mod 
fredskoven.
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Det lille i det store

Bogruppen

Bogruppen orienteres omkring et fælles ”afdelingshjerte”. Et 

spaciøst og gennemlyst rum med spiseafdeling, fællesstue, 

afdelingskøkken og en rummelig vestvendt fællesterrasse eller 

altan, hvor beboerne kan mødes i fællesskab.

I hjertet kan man hygge sig med sine nærmeste naboer, drikke 

kaffe, indtage måltider, se tv, løse kryds og tværs eller spille et 

spil. Køkkenet er en integreret del af fællesarealet, hvor man kan 

dufte maden blive tilberedt, når man nærmer sig måltiderne, og 

hvor medarbejder og beboer kan træne rehabilitering. 
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PLANUDSNIT BOGRUPPE PÅ 2. SAL 1:200
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TVÆRSNIT 1:200

Skovstien
Fællesarealet på den vestlige side af plejehjemmet 
bliver til en oplevelsesrig stiforbindelse på kanten af 
fredskoven for både plejehjemmets beboere og naboer 
fra det omkringliggende kvarter.
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Badeværelse

Boligen skal balancere det private med fællesskabet, og vi har 

derfor et målrettet blik på at skabe kontakt til gode fællesarealer,

hvor den ældre kan søge fællesskabet og modvirke ensomhed. 

Boligen er kompakt, funktionel og i høj kvalitet og den indrettes 

med fokus på genkendelighed og selvhjulpenhed. Den enkelte 

bolig markerer sig i ankomsten med en tilbagetrukket niche, 

med plads til personlig indretning eller dekoration i form af bille-

drammer eller lignende. 

Alle boliger er to-rumsboliger, hvor en skillevæg mellem stue og 

soveværelse tillader en fleksibel indretning. Skillevæggen vil 

kunne afmonteres efter behov, så boligen kan følge udviklingen 

i beboerens plejebehov. Boligen er indrettet med visuel forbin-

delse fra soverum til toilet og vask for at understøtte normalad-

færd for en dement beboer. Boligen rummer et tydeligt define-

ret entréområde med tekøkken og store klædeskabe, som sikrer 

god plads til opbevaring. 

I baderummet møder beboer og medarbejder hinanden i intime 

situationer. Det er derfor særligt vigtigt, at baderummet fremstår 

hyggeligt og hjemligt. Farver på klinker og belysningen under-

støtter ligeledes den hjemlige stemning.

Dagslys og karnap
Boligen har en genkendelig materialeholdning, hvor dagslysind-

fald prioriteres og vinduespartier udformes store og enkle, så de

fordeler lyset jævnt i rummet og sikrer dagslys i hele dets dybde. 

Karnappen er boligens bedste sted! Her er der panoramaudsigt 

til omgivelserne og dagslyset strømmer ind fra to sider. Den 

dybe vindueskarm giver plads til opstilling af personlige gen-

stande, der øger hjemligheden, mens den lave brystning giver 

et godt udsyn fra kørestolshøjde.

Boligerne er udstyret med sensorlamper, som automatisk tæn-

des, når borgeren står op fra sengen. Belysningen kan døgntil-

passes for at understøtte en god døgnrytme for demente borge-

re.

Ikke kun en bolig, men et hjem

Plejeboligen

Kig til Boligslangen
Fra terrasserne foran Skovplejehjemmet er der kig til 
Boligslangen, så de nye byudviklingsområder omkring 
Kokkedal Station forbindes visuelt.

PLAN PLEJEBOLIG 1:50

Inspiration
Boligen skal være en fuldendt oplevelse af tryg-
hed, hvor sanselige indtryk indtænkes såsom var-
me, kulde, farver, matrialitet, kontraster, akustik 
og genkendelighed.
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Et smukt byggeri er grundlag for at skabe et godt naboskab, 

hvor folk værdsætter og passer på deres nærområde. Vi vil læg-

ge grundstenen til et kvarter, hvor pårørende og naboerne også 

har lyst til at opholde sig. 

Skovplejehjemmet henter sin inspiration i den nordiske moder-

nisme; med dagslys, naturlige materialer, rene geometrier, 

hjemlighed og naturintegration som væsentlige designparame-

tre. Det har været vores ambition at drive disse kvaliteter frem i 

projektet, til gavn for både nuværende og fremtidige beboere i 

kvarteret. 

Vi har målrettet dyrket boligarkitekturen og undertrykt oplevel-

sen af en plejeinstitution. På Skovplejehjemmet kommer man 

ikke hjem til en institution. Man kommer hjem til en bolig i et 

trygt fællesskab. Bygningens facader fremstår aktive og beboe-

de og de opbrudte facadeforløb, med fremspring og forsætnin-

ger, skaber en skala, som spejler den omkringliggende villaarki-

tektur.

Materialevalget er enkelt og robust, men også oplevelsesrigt og 

nemt at understøtte og nuancere med løst inventar. De varme 

grå tegl taler godt sammen med områdets natur og giver huset 

et stilfærdigt men solidt udtryk. Sammen med facadepartier i 

f.eks aluminium, træ og glas skabes der en harmonisk, nordisk 

pallette, der er nem at drifte, og som bliver smukkere over tid.

For at styrke orienteringen i huset, tænkes udvalgte vægflader 

malet i nuancer, som gennem farve og stemning kan hjælpe til 

at skabe kognitive holdepunkter. Disse farver tænkes holdt i klas-

siske afdæmpede toner, der harmonerer med bygningens eks-

teriør.

En robust, nordisk pallette

Arkitektur og materialitet
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P-hus indkørsel

Fredsskoven

OPSTALT VEST 1:500

OPSTALT ØST 1:500
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Vi vil i tæt samarbejde med plejeoperatøren skabe en bæredyg-

tig plejebolig med fokus på hjemlighed, tryghed og

samvær.

Certificeret byggeri – DGNB Hjerte og Guld
Friplejehjemmet vil opføres efter vores høje krav til bygninger-

nes bæredygtighed og med henblik på at certificere bygningen

til minimum DGNB Guld. Derved opnås dokumentation for, at 

bygningerne både i deres fysik, energiforsyning, såvel som i

deres funktion og de omgivelser, de indgår i, vil være meget 

attraktive boliger for kommunens ældste og svageste borgere.

DGNB Hjerte er en selvfølge for os, da det er understøttet af 

vores designkriterier, som er at skabe det bedst muligt indekli-

ma gennem høj luftkvalitet, godt termisk indeklima, gode akusti-

ske forhold og et optimalt visuelt indeklima med fokus på dags-

lys og kunstlys (døgnrytmelys). Endvidere er den arkitektoniske 

kvalitet – herunder udsyn og uderum – et primært fokus for alle 

vore plejebyggerier.

Vores bæredygtighedsmål for plejeboliger
Vi har fastlagt skræddersyede bæredygtighedsmål for vores 

plejebyggerier, der i tillæg til DGNB-certificeringerne, tilstræber 

at minimere bygningens miljøpåvirkning i forbindelse med både 

konstruktion og daglig drift, hvilket vi opnår ved at benytte den 

seneste teknologi og innovative løsninger. 

Vores bæredygtighedsinitiativer for at nedbringe bygningens 

miljøpåvirkning omfatter bl.a.:

• Smarte velfærdsteknologiske løsninger: Anvendelse af smart 

lysstyring og evidensbaseret døgnrytmelys, stor grad af trådløse 

installationer og lavenergi armaturer

• Byg smart og mindsk ressourceforbrug: Stærkt fokus på de-

sign af multifunktionelle rum for at undgå arealer med tomgang

• Udvidet solcelleanlæg på tag: Eksempelvis vil et af vores andre 

byggerier producere ca. 45% af ejendommens eget årlige elfor-

brug

• Opsætning af el-ladestandere ved alle byggerier

• Minimering af kabling: Mål at mindske ressourceforbrug 25% 

sammenlignet med traditionelle plejebyggerier - sikres gennem 

smart design og ved hjælp af trådløse løsninger

• Godt indeklima skaber velvære: Et godt indeklima skabes bl.a. 

gennem effektive ventilationsanlæg (intelligent design kan des-

uden mindske spredning af smitte, fx COVID-19), naturligt ly-

sindfald – fx ved karnap i boliger, døgnrytmelys og optimale 

akustiske løsninger

• Målbart bidrag til lokale økosystemer og forøget biodiversitet: 

Gennem en integration til nuværende beplantning samt stort 

fokus på at skabe størst mulig biodiversitet – selv i et urbant 

miljø

DGNB Hjerte og Guld

Bæredygtighed
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Plejehjemsoperatøren har året rundt mange traditioner, som 

skabes sammen med borgere og personale. Det prioriteres at 

have mange forskellige typer arrangementer, som vil bringe 

inspiration til stedet og frigive energi og glæde for både beboe-

re og gæster. Det kan eksempelvis være koncerter, pubaften, 

dans, fællesspisning eller sport og bio på storskærm.

Plejehjemsoperatøren ønsker at samarbejde med det lokale 

kulturliv, foreninger og organisationer i kommunen, så der ska-

bes et mangfoldigt liv. Det er også håbet, at borgerne, som bor 

på friplejehjemmet, fortsat kan holde kontakt med deres gamle 

foreningsliv ved at invitere foreninger ind forbi på plejehjemmet.

Året rundt planlægges særlige begivenheder, hvor naboer, skole 

og børneinstitutioner inviteres. Plejehjemsoperatøren vil også 

invitere skole og børnehave til at optræde og fremføre noget de 

har øvet sig på, ligesom friplejehjemmets beboere og personale 

meget gerne deltager som tilskuere ved skolekomedier eller 

andre arrangementer, hvor lokalområdet har lyst til at åbne døre-

ne op. Festsalen vil kunne benyttes af udefrakommende for-

eninger eller bookes i forbindelse med større begivenheder
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Sociale aktiviteter på friplejehjemmet

Eventkalenderen
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Demensvenlige udemiljøer

Landskabelige kvaliteter

Fascination og engagement 

Vi skaber udemiljøer med landskabelige kvaliteter, som vækker 

interesse og taler til intuitionen og kalder på at blive brugt. 

Blomster, inventar og træer vækker interesse og nysgerrighed. 

Sikre stisystemer giver mulighed for, at man, sammen med per-

sonale eller pårørende, kan gå en tur langs fredskoven. Interes-

sen for plejecentrets nære udemiljø ønskes vækket og fastholdt 

blandt alle brugere, personale som beboere. Derfor gør vi os 

umage for at tilrettelægge et interessant, let tilgængeligt og 

stimulerende udemiljø, hvor alle har lyst til og mod på at færdes.

Tryghed og sikkerhed

For beboere med svær demens, har det betydning, at dele af 

udemiljøet skærmes så borgeren ledes trygt videre på sin rute. 

Derfor er udvalgte områder skærmet af med beplantning, steng-

ærde eller lave hegn. Andre områder flettes sammen med omgi-

velserne udenfor plejecentret. Vi fokuserer på årstidsvariation, 

sikkerhed og tilgængelighed for alle i valget af materialer, dufte 

og farver og med omtanke for sol/skygge- og vindforhold.  

Meningsfuld beskæftigelse

Livskvaliteten for stedets beboere og brugere øges gennem  

elementer, der skaber mulighed for aktiviteter og gøremål året 

rundt. Aktiviteter som let havearbejde i orangeriet, sport og spil 

kan understøtte følelsen af at have et formål med hverdagen.  

Det er afgørende, at beboere får mulighed for at deltage i aktivi-

teter på forskellig vis - som beskuer eller som aktivt deltagende.

Fascination og engagement Meningsfuld beskæftigelseTryghed og sikkerhed
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Bogruppe 1

Bogruppe 2

Fællesstue

Hovedtrappe

Fællesstue

PLAN 1 OG 2. SAL 1:500

Fordeling af funktioner på Skovplejehjemmet

Arealer

SAMLET BRUTTO AREAL

75 BOLIGER 3.231 m2

FÆLLESFUNKTIONER
BEBOERE

959 m2

FÆLLES ADGANGSVEJE 961 m2

SERVICE AREAL 929 m2

TEKNIK 86 m2

TOTAL 6.166 m2
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ANTAL 

BOLIGER

P-NORM

P-PLADSER

 PR. BOLIG P-KRAV

PLEJEHJEM 75 0.7 53

ETAGEBOLIGER

KOLLEGIEBOLIGER

152

18

1.0

0.25

152

5

BOLIGER 170 205

DAGLIGVARE-

BUTIK

AREAL

1.196 m2

P-NORM

P-PLADSER 

PR. 25 m2

48

PENDLERPLADSER 350

SAMLET 

PARKERINGSKRAV

608

En holistisk, fremtidssikret strategi

Parkering

Parkering

I henhold til konkurrencebetingelserne udløser Boligerne, pleje-

hjemmet og dagligvarebutikken et parkeringskrav på 258 

P-pladser ud over de 350 pendlerparkeringspladser krævet. 

608 p-pladser ville optage en meget stor del af byggegrundene 

og gøre det svært at skabe en bymæssig fortætning med attrak-

tive byrum mellem husene.

I den fremtidige udvikling af Kokkedal Stationsområde arbejder 

vi derfor med en tilpasning af de gældende parkeringsnormer, 

så der tages højde for dobbeltudnyttelse, hvor dette er muligt. 

På den måde opnår vi en bedre udnyttelse af de nye parkerings-

anlæg, og reducerer det areal som udlægges til parkering.

Dobbeltudnyttelse

Behovet for parkering varierer over tid. 

• Beboere har størst behov for at parkere i aften- og nattetimer-

ne samt i weekenden. 

• De ansatte på arbejdspladser har behov for parkeringspladser 

i dagtimerne på hverdage.

• Med den typiske transportmiddelfordeling for pendlere i ho-

vedstadsområdet kan omkring halvdelen af de ansatte forventes 

at benytte bil.

• Besøgende til butikker og andre faciliteter overvejende parke-

rer i dagtimerne på hverdage samt lørdag formiddag (til tidligt 

på eftermiddagen). 

• Besøgende til kulturelle aktiviteter efterspørger typisk også 

parkering i aftentimerne.

Princippet i dobbeltudnyttelse er, at disse forskellige funktioner 

efterspørger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet og, 

at disse derfor i et vist omfang benytter de samme p-pladser.

Afhængig af sammensætningen af funktionerne i et område kan 

det samlede behov for parkeringspladser reduceres, idet bolig-

parkering som nævnt typisk er i aften- og nattetimerne samt i 

weekenden, mens erhvervsparkering typisk er i dagtimerne på 

hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00. I vores beregninger af dob-

beltudnyttelse har vi taget udgangspunkt i en undersøgelse fra 

Vejdirektoratet af parkeringsbehov, hvor den tidsmæssige varia-

tion for parkering ved boliger, butikker og kontorarbejdspladser 

er analyseret nærmere. 

Analysen for Vejdirektoratet konkluderer, at:

• Ved en blanding af boliger og kontorer vil kunne opnås en 

reduktion på op til 30 % i det samlede parkeringsbehov i forhold 

til en sammenlægning af hver af de to arealanvendelsers maksi-

male parkeringsbehov. 

• For en blanding af boliger og butikker vil reduktionen være 

noget mindre – op til ca. 20 %. 

• Ved dobbeltudnyttelse af parkeringspladser ved kontorer og 

butikker vil der ligeledes kunne opnås op til 20 % reduktion i de 

samlede behov. 

Projektets forudsætninger for dobbeltudnyttelse 

Da projektområdet er funktionsblandet med både boliger, butik 

og pendlerparkering er der mulighed for at reducere det samle-

de parkeringsudlæg som følge af dobbeltudnyttelse af en del af 
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ANTAL 

PLADSER

PARKERING I KONSTRUKTION

2,5 NIVEAU MED 88 PLADSER

220

PARKERING VED STATIONSBYGNING 70

PARKERING VED STATION 60

PARKERING VED DALIGVAREBUTIK 32

PARKERING PÅ TERRÆN VED BOLIGER VEST 46

PARKERING PÅ TERRÆN ØST (PLEJEHJEM) 26

TOTAL 454

pladserne. Her har vi med udgangspunkt i Vejdirektoratets ana-

lyser vedr. reduktionsfaktorer gjort følgende forudsætninger for 

vurderingen af den fremtidige udvikling af Kokkedal stationsom-

råde:

• Pendlerparkeringspladserne sidestilles med parkeringspladser 

tilknyttet kontorerhverv, da de typisk vil være besat i dagtimerne 

mellem kl. 7 og 17.

• Parkering til dagligvarebutikken vil fordele sig over butikkens 

åbningstid med en spidsbelastning sidst på eftermiddagen på 

hverdage. Derved kan pladserne udnyttes til boligparkering 

uden for butikkens åbningstid. Det kan dog være relevant at 

indføre tidsbegrænsning på f.eks. 2 timer i dagtimerne, så plad-

serne ved dagligvarebutikken ikke bliver optaget af beboere fra 

kl. 15 og fremefter. 

• De udlagte pladser til plejecenteret vil dels blive benyttet af de 

ansatte og dels af besøgende til beboerne. Parkering i forbindel-

se med besøg vil typisk være bundet til aftentimer og weeken-

der, mens de ansattes parkering vil være koncentreret i dagti-

merne på hverdage. 

Afhængig af hvordan parkeringsbehovet fordeler sig henover 

døgnet, vil der derfor også her være en mulighed for dobbeltud-

nyttelse. Yderligere vil plejehjemmets direkte forbindelse til per-

ronerne gøre toget til en endnu mere attraktiv transportform, og 

dermed nedsætte behovet for parkeringspladser til såvel pend

lerne til arbejdspladserne på plejecenteret og til de besøgende 

yderligere. 

Endelig har operatøren for plejehjemmet oplyst at der i spidsbe-

lastningen i dagtimerne aldrig vil være mere end 30 personer på 

arbejde i plejehjemmet på samme tid.

Reduktion af P-pladser: 

Med udgangspunkt i ovenstående forventes dobbeltudnyttelse 

at kunne reducere parkeringskravet på 205 pladser til boliger 

(157) og dagligvarebutikken (48) med 19% til 166 pladser.

Ligeledes forventes dobbeltudnyttelse af de 350 pendlerpladser 

og de 166 p-pladser til boligerne og butik at kunne reducere det 

samlede krav til boliger, butik og pendler med 18% til samlet 

423 pladser.

Endelig forventes dobbeltudnyttelsen og den stationsnære pla-

cering for plejehjemmet at kunne nedsætte det samlede parke-

ringskrav for hele stationsområdet på 423+53 pladser med yder-

ligere 5% til i alt 452 pladser. 

I forslaget til den fremtidige udvikling af Kokkedal Stationsområ-

der er der derfor indarbejdet i alt 454 pladser fordelt på følgen-

de placeringer:
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Parkeringshuset placeres i det sydøstlige hjørne af konkurrence-

området tæt på rundkørslen, der forbinder Lågegyde, Kokkedal 

Allé, Louiselund og Ådalsvej. Her etableres 220 pendlerparke-

ringspladser i en effektiv struktur, som minimerer udsigtsgener 

for omgivelserne. 

Parkeringshuset placeres i umiddelbar forbindelse med den 

kommende gangbro over jernbanen, så der sikres let adgang til 

stationen for dets brugere. De resterende 130 pendlerparke-

ringspladser placeres på de to eksisterende parkeringspladser 

på den vestlige side af banen, der begge optimeres og udvides. 

På den måde sikres en god, stationsnær parkeringsdækning for 

pendlere, også inden den nye gangbro etableres. 

Parkeringshuset består af fem forskudte etager i en åben søjle/

dækkonstruktion, der forholder sig til terrænets fald fra Lågegy-

de ned mod jernbanen. Det betyder, at bygningen kun rejser sig 

cirka 3 m ud mod Lågegyde og 7 m mod jernbanen. Separat 

ind- og udkørsel samt ensretning inde i P-huset sikrer optimal 

kørekomfort. 

En del af den sydvendte gavl lukkes og gøres til klatrevæg og 

kanvas til vægmalerier, mens den resterende betonkonstruktion 

beklædes med stållameller med plantekasser, der huser klatre-

planter, fuglereder og insektbo, som med tiden vil begrønne 

bygningens facader og bidrage til biodiversiteten i området. 

Konstruktion dimensioneres desuden, så der nemt kan tilføjes 

flere etager i fremtiden, hvis behovet skulle opstå - eksempelvis 

hvis man finder andre formål til arealer i området med eksiste-

rende terrænparkering.

Oplæg til driftsstrategi af parkeringsanlæg
- Vi har valgt at udarbejde en driftsstrategi for p-huset og pend-

lerparkeringspladser i terræn, der sikrer en optimal og bæredyg-

tig drift for Hørsholm Kommune. 

- Vi ønsker at inddrage Hørsholm Kommune i en tæt dialog ved 

den endelige udformning af p-huset med henblik på at optimere 

kommunens totaløkonomi, således at man samtænker og priori-

terer anlæg- og driftsudgifterne. Baggrunden er at kvalitetskra-

vene til p-huset samt det ønskede driftsniveau ikke er entydigt 

fastlagt i udbudsmaterialet, hvorfor vi vil sikre det bedst mulige 

grundlag og den størst mulige gennemsigtighed for kommu-

nens økonomi gennem denne proces. 

- På denne baggrund har vi med vores udvalgte Facility Manager 

udarbejdet et oplæg til driftsstrategi af p-huset og på denne 

baggrund prissat driftsoptionen. I tillæg har vi beskrevet en pro-

ces for samarbejde om udvikling af p-huset, således at vi fælles 

kan optimere kommunens totaløkonomi. Dette er vedlagt som-

bilag. 

En mini biotop

Parkeringshuset
TVÆRSNIT 1:200

AREALOVERSIGT

PARKERINGSHUS

AREALER BRUTTO AREAL

PARKERING I KÆLDER 2.188 m2 -

PARKERING I KONSTRUKTION 1.094 m2 1.094 m2

PARKERING PÅ TAG 2.188 m2 -

SAMLET 1.094 m2
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Lågegyde

44 p-pladserUdkørsel

Indkørsel

Rampe

Rampe

44 p-pladser

Mulighed
for gangbro over jerbanen

Ådalsparken

Kokkedal Station

Bro over jernbane

Klatrevæg Parkeringshus

PLAN 1:500

OPSTALT SYD 1:500
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DGNB Guld certificering af byggerierne ved Kokkedal Stationsområde

DGNB

Både plejehjemmet, boligslangen med boliger og kollegieboli-

ger, samt dagligvarebutik forventes DGNB Guld certificeret iht. 

de nyeste krav. 

Vi vil endvidere undersøge muligheden for at opnå DGNB By-

område certificering samt certificering af parkeringshuset. Uan-

set hvad, vil vi ud over selve bygningscertificeringer arbejde 

med at indarbejde bæredygtighed i det nye byområde ved Kok-

kedal Station, herunder bevarelse af en stor del af fredskoven 

som en smuk og grøn kvalitet i bybilledet.

Miljømæssige bæredygtighed
Materialer: 

Både plejehjem og boligslange udføres i robuste materialer 

med lang levetid. Der bygges med tung bagmur og teglfacader. 

Inden projektet igangsættes vil der blive foretaget vurdering af 

alternative facadematerialer således, at byggeriets samlede 

klimabelastning bliver holdt op imod levetider, udgifter til ud-

skiftninger og samlet totaløkonomi. Der vil blive tænkt i bygge-

metoder, der vil gøre det muligt både at ombygge og adskille 

byggeriet efter endt brug.

Vedvarende energi:

Alle tagflader aktiveres med enten tagterrasser, grønne tage 

eller solceller. Der vil i områdets beplantning blive tænkt i biodi-

versitet samt sammenhæng med de omgivende arealer. Der vil 

endvidere blive mulighed for ophold i terræn. De udendørs area-

ler indtænkes i et samlet designkoncept, herunder den smukke 

fredskov. 

Al anvendt træ vil være FSC eller PEFC mærket ligesom det 

sikres, at natursten kommer fra brud, der overholder ILO konven-

tion 182.

Social bæredygtighed: 
Indeklima:

Der vil blive valgt materialer, der minimerer afgasning af stoffer, 

der kan skade eller påvirke mennesker, planter og dyr. Dette 

giver dels et bedre indeklima, men bidrager også til et bedre 

arbejdsmiljø for de udførende. 

I boligerne er alle lejligheder gennemlyste for at sikre gode 

dagslysforhold i alle rum. 

I plejehjemmet er der sikret et vinduesareal, der giver gode 

dagslysforhold selvom værelserne kun modtager ensidigt dags-

lys. Imellem værelserne ligger fællesrum og spisesal, som er 

gennemlyst med mulighed for adgang til altan.

Vinduesarealerne er i begge byggerier balanceret med de krav, 

der stilles for ikke at risikere overophedning på varme dage. 
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For at give mulighed for tilstrækkelig udluftning og frisk luft er 

der valgt støjdæmpende vinduer med indbyggede lydsluser for 

at sikre boligerne mod udefrakommende støj.

Der udføres at akustisk projekt på begge byggerier for at sikre, at 

parametre som trinlyd og støj mellem boliger ikke bliver gene-

rende for de kommende beboere.

Lejlighedernes disponering: 

I boligslangen indrettes lejligheder i alle størrelser fra 1V til 5V. 

Variationen i lejlighedsstørrelse sikrer også en variation blandt 

beboerne og dermed større mulighed for at tiltrække en social 

mangfoldig beboergruppe. Lejlighederne er disponeret, så det 

vil være muligt at indrette dem på flere måder og skulle man få 

behov, er plandisponeringen udført, så det er muligt at sam-

menlægge flere lejligheder. 

DGNB som et værktøj til at gøre en forskel for beboere og klima 

ved Kokkedal Stationsby.

DGNB som et progressivt designværktøj
Vi arbejder ikke med DGNB som en passiv tjekliste for bæredyg-

tighed, men anvender DGNB som et progressivt designværktøj 

til at træffe de gode og oplyste valg i processen med at bygge 

bæredygtigt. Med andre ord ønsker vi at anvende DGNB som et 

kvalitetskatalog, hvor vi prioriterer og kvalificerer de bæredygtige 

kvaliteter som har størst potentiale for at gøre en forskel for be-

boere og klima ved Kokkedal Stationsområdet.

Livscyklusvurdering
Miljøriscici relateret til byggevarer

Integreret designproces
Byggeplads/byggeproces

Levetidsomkostninger - LCC
Fleksibilitet og tilpasningsevne

Klimaskærmens kvalitet
Nedtagning og genavendelse

Indendørs luftkvalitet
Visuel komfort
Tilgængelighed for alle
Akustik og lydisolering
DGNB Hjerte
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Skyggediagrammer
Marts kl. 9 Marts kl. 12 Marts kl. 15

Juni kl. 9 Juni kl. 12 Juni kl. 15
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KONKURRENCEOMRÅDE VEST

SAMLET GRUNDAREAL 15.584 m2

BOLIGER OG KOLLEGIEBOLIGER 12.313 m2

DETAILHANDEL 1.196 m2

TOTAL 13.509 m2

BEBYGGELSESPROCENT 86,7 %

170 BOLIGER, 

HERAF 18 KOLLEGIEBOLIGER

KONKURRENCEOMRÅDE ØST

SAMLET GRUNDAREAL 10.830 m2

FRIPLEJEHJEM MED 75 BOLIGER 6.166 m2

PARKERINGSHUS OVER TERRÆN 1.094 m2

TOTAL 7.260 m2

BEBYGGELSESPROCENT 67 %

SAMLET ØST OG VEST

SAMLET GRUNDAREAL 26.414 m2

SAMLET BEBYGGELSE 20.769 m2

SAMLET BEBYGGELSESPROCENT 78,6%

OVERSIGT OVER PARKERING

PARKERINGSHUS ØST 220

TERRÆNPARKERING VED 130

TERRÆNPARKERING ØST

(FRIPLEJEHJEM)

26

PARKERING FORAN DETAILHANDEL 32

TERRÆNPARKERING BOLIGER 46

TOTAL 454

SVARENDE TIL 

DOBBELTUDNYTTELSESFAKTOR

0,75

EKSISTERENDE CYKEL P INDENFOR KON- 110

NY CYKELPARKERING

I ALT ØST+VEST

180

Samlet oversigt over arealer og parkering

Samlet arealopgørelse

350 PENDLERPLADSER
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Ingeniør notat

Støj
Kokkedals stationsområde ligger i et trafikalt knudepunkt, hvor-

for håndteringen af støjgener fra såvel kystbanen som de to 

hovedveje Lågegyden og Ådalsvej er afgørende for at kunne 

skabe en attraktiv bymæssig fortætning af området.

Vi har derfor i udarbejdelsen af forslaget vurderet områdets 

forventede fremtidige trafikmænger på de 2 veje samt tilgænge-

lige oplysninger om driften af jernbanen til og fra Kokkedal stati-

on. Ud fra disse vurderinger har vi efterfølgende udført støjbe-

regninger for at kunne optimere den foreslåede løsning mest 

muligt.

Grænseværdier
De endelige grænseværdier for støj vil først blive fastlagt med 

udarbejdelsen af en lokalplan for stationsområdet, hvorfor vores 

vurderinger har taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejlednin-

ger om støj for huludfyldningsprojekter i eksisterende byområ-

der. For nye byggerier i eksisterende byområder gælder sæd-

vanligvis nedenfor anførte støjgrænser, idet det skønnes at disse 

medfører, at det er muligt at opføre boliger og samtidig sikre et 

fornuftigt støjniveau både inde og ude. 

Jernbanestøj:

Støjniveau på udendørs opholdsarealer:  Lden ≤ 64 dB 

Facadestøj, maksimalt:    Lden ≤ 74 dB 

Indendørs støjniveau med lukkede vinduer: 

Indendørs støjniveau med åbne vinduer (0,35 m2):

For facadestøj under 64 dB:  ingen krav 

For facadestøj over 64 dB:  Lden ≤ 52 dB

Vejtrafikstøj: 

Støjniveau på udendørs opholdsarealer:  Lden ≤ 58 dB 

Facadestøj, maksimalt:    Lden ≤ 68 dB 

Indendørs støjniveau med lukkede vinduer: Lden ≤ 33 dB 

Indendørs støjniveau med åbne vinduer (0,35 m2):

For facadestøj under 58 dB:  ingen krav 

For facadestøj over 58 dB:  Lden ≤ 46 dB

Jernbanestøj
Der er i Konkurrenceprogrammet grafisk angivet et støjkurve 

langs jernbanen på 55 dB. Denne er ligeledes slået op på Miljø-

styrelsens ”Støjkort”. Af støjkortlægningen kan det konkluderes, 

at støjbelastningen fra jernbanen ligger under Lden = 60 dB. 

Niveauet af denne støjtype vurderes derfor at ligge under de 

ovenfor anførte grænseværdier, hvorfor støj fra jernbanen ikke i 

sig selv vil udløse særlige krav til den foreslåede bebyggelse 

hverken i vest eller øst.

Trafikstøj
Med baggrund i ovenstående grænseværdier og vurderede 

fremtidige trafikbelastninger er der udført støjberegninger for 

både den vestlige og østlige del af stationsområdet.

Beregningerne viser at for dele af byggerierne vil støjbelastnin-

gen komme over grænseværdien på 58dB og, at det derfor vil 

være nødvendigt med særlige tiltag for såvel dele af friarealerne 

som dele af vinduerne i bebyggelserne.

Friarealer:

Ved plejehjemmet i øst er friarealerne placeret bag bygningen 

ind mod fredskovsarealet og vil dermed ikke være belastet af 

støj fra Lågegyden.

På den vestlige side af Kokkedal Stationer det derimod nødven-

digt for opnå gode friarealer for Boligslangen, at der opstilles en 

2,5m høj støjskærm langs Ådalsvej som vist på situationspla-

nen. Støjskærmen vil ikke alene beskytte friarealerne mod tra-

fikstøjen, men vil også mindske støjbelastningen på de nederste 

facader i boligslangen ud mod Ådalsvej.

Facader og vinduer
I såvel øst som vest vil dele af facaderne vil være udsat for støjni-

veauer over 58 dB. Jf. beregningerne er støjniveauerne dog ikke 

højere, end at det vurderes, at anvendelse af vinduer med en lidt 

højere lydisolering end standardvinduer vil være tilstrækkeligt 

for at komme under over de anbefalede grænseværdier for såvel 

lukkede som åbne vinduer.

I givet fald dette ikke skulle være tilfældet for enkelte dele af 

facaderne, vil man her kunne indarbejde ekstra lydabsorberende 

tiltag i facaden og/eller i selve vinduets opbygning, for at opnå 

et tilfredsstillende resultat.

Støj
VareleveringOverdækket kantzone

Tagterrasse

Indkørsel boliger

Port

Tagterrasse

Fælles tagterrasse

Dagligvarebutik indgang Kokkedal Station

+24.0

Et grønt støjhegn mod Ådalsvej skærmer Boligslangens friarealer mod støj
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Ingeniør notat

Stationspladsen
Vi har lagt stor vægt på, at vejstrukturen understøtter trafikflowet 

i området bedst muligt, samtidig med at infrastrukturen er logisk 

og trafiksikker. Det logiske består i, at trafikanterne kan forstå 

løsningerne og bruger dem som tiltænkt.

Nøglen til dette er en omdisponering af ind- og udkørsel til stati-

onsforpladsen samles i kun en tilslutning til Ådalsvej og stati-

onsforpladsen udvides med ny vendesløjfe. Herved koncentre-

res bilister, busserne og øvrig tung trafik dér, hvor den befinder 

sig i dag på logisk og forståelig måde, også selvom man ikke er 

stedkendt i området.

Yderligere betyder omdisponeringen, at vareindlevering med 

lastbiler til daglivarebutikken er optimeret mest muligt uden 

behov for at skulle bakke eller manøvrere med disse.

Med et simplere trafikflow for de tunge trafikanter sikres også 

tryggere vej- og stiforbindelser for cyklister og gående til og fra 

togstationen.

Så snart trafikanter svinger ind på Kokkedal Stationsvej rammer 

de et byrum der visuelt tilgodeser de bløde trafikanter. I et stati-

onsområde vil man ikke kunne undgå, at fodgængere uhen-

sigtsmæssig krydser vejbanen, på steder hvor det ikke er hen-

sigtsmæssigt. Derfor vil skiltning og materialevalg i området 

sikre, at alt trafik afvikles med lav hastighed og med skærpet 

opmærksomhed fra trafikanternes side. På den måde sikres 

trafiksikkerheden og trygheden i om-rådet.

De to parkeringspladser på hver side af Kokkedal Stationsvej er 

strategisk placeret. Parkering ifm. dagligvarebutikken er belig-

gende lige op ad butikken, da brugerne typisk vil skulle håndtere 

indkøbsnet og -vogne på vejarealet og har behov for en direkte 

indgang. Pendlerparkeringen i er placeret tættere på jernbanen, 

hvilket signalerer kortere gangafstand for pendlere og un-

der-støtter de forskellige behov som p-områderne tilgodeser. 

Løsningen sikrer at færrest mulige fodgængere vil have behov 

for at krydse vejen, hvilket tilgodeser trafiksikkerheden.

Overordnet set så har vi søgt at differentiere cykeltrafikken bedst 

muligt fra motorkøretøjerne. F.eks. er varelevering til dagligvare-

butikken placeret i bygningens gavl, så tilkørsel for de tunge 

køretøjer kun i meget begrænset omfang konflikter med cykli-

sterne. Cyklister kan også i fremtiden færdes på stinettet langs 

jernbanen uden at konflikte med motorkøretøjerne og cyklister-

ne afvikles generelt på et særskilt cykelstinet som ikke afviger 

betydeligt fra dagens situation. 

Busser kan uhindret tilkøre busperronerne i busterminalen og 

køre ud til Åvej igen uden at konflikte med cykeltrafikken.

Parkeringshuset
Parkeringshuset er placeret på den østlige side af jernbanen, 

hvor det ikke skæmmer stationsområdet, men alligevel er place-

ret yderst tæt på stationen. 

Adgang til parkeringshuset med motorkøretøjer sker fra det 

overordnede vejnet via Lågegyde. Adgangsvejen er let at lokali-

sere og let tilgængelig med plads til etablering af svingbaner 

ifm. vejen, således at den gennemkørende trafik ikke forsinkes 

pga. trafikken til og fra p-huset. 

Fra parkeringshuset er der direkte forbindelse for pendlerne til 

stationens perroner, hvilket ikke alene øger komforten for pend-

lerne, men også mindsker afstanden til boligerne ved dobbelt-

udnyttelse i aften- og nattetimerne.

Trafik

Stationspladsen Parkeringshuset
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Et tæt samarbejde skal sikre et attraktivt og relevant byområde for kommunens borgere  

I konsortiet er vi vant til at beskæftige os med opgaver, hvor der 

er mange interessenter/aktører involveret. Derfor håndterer og 

tager vi hensyn til naboer, brugere og andre aktører (Movia, DSB, 

Banedanmark) som en naturligdel af vores arbejde. Interessent-

involveringen bliver også en meget vigtig opgave for Kokkedal 

Stationsby, da tog- og busstationen skal køre upåvirket videre 

under byggeprocessen, og alle dens passagerer skal kunne 

komme sikkert frem og tilbage til stationsområdet. 

God kommunikation med interessenterne er nøglen til et suc-

cesfuldt samarbejde. Vi vil derfor forslå, at der laves et samar-

bejdsråd med de forskellige aktører som deltagere. Rådet mø-

des løbende og der orienteres på møderne om stade, 

kommende arbejder, udfordringer, håndtering af pendlere mm. 

Igennem rådet udfoldes entreprenørens tanker til håndtering af 

de forskellige udfordringer og rådet har mulighed for at komme 

med indspil og egne tanker. Herigennem opbygges en tæt rela-

tion, som skal sikre at der tages mest muligt hensyn til hinan-

den.        

Særligt omkring Skovplejehjemmet 
Vi ønsker og tilbyder et tæt og frugtbart samarbejde med Hørs-

holm Kommune, hvor vi tager alle risici forbundet med fripleje-

hjemmets etablering, drift og belægning. 

I vores oplæg til en samlet proces for udvikling af Skovpleje-

hjemmet vil samspillet mellem Hørsholm Kommunes Center for 

Sundhed og Omsorg, borgere og andre interessenter være et 

stærkt fokuspunkt ved udvikling af det nye plejetilbud. Vi fore-

slår, at vi nedsætter en fokusgruppe, og at der afholdes en ræk-

ke workshops, hvor kommunens ønsker og behov kan afdækkes. 

Det er vores erfaring fra igangværende og gennemførte projek-

ter, at et tæt samarbejde med kommunen i projekteringsfasen 

vil medføre, at plejetilbuddet dermed integreres i den kommu-

nale plejekapacitet på linje med kommunens øvrige plejetilbud.  

Særligt omkring parkering 
Da pendlerparkering – både for biler og cykler – er et kardinal-

punkt for Hørsholm Kommune, ønsker vi også at indgå i dialog 

om parkering. 

Parkeringshuset opføres i et byggesystem, som muliggør, at det 

fremtidigt vil kunne udvides i højden ved ændrede parkerings-

behov, eventuelt afledt af en beslutning om fortætninger i eller 

omkring Kokkedal Stationsområdet. Der vil i givet fald kunne 

lægges yderligere halve etager på parkeringshuset. Hver halve 

etage vil give ca. 45 nye parkeringspladser. 

Hensynet til parkeringshusets udvidelsesmuligheder indebærer, 

at der ikke er et ”tag”, der kan bruges til aktiviteter. Indbygningen 

af parkeringshuset i det skrånende terræn giver spændende 

muligheder for at etablere en aktivitets- eller klatrevæg, ligesom 

parkeringshuset kan begrønnes eller besmykkes med kunst. Det 

er afgørende for os, at byggeriet gøres multifunktionelt. Vi øn-

sker at drøfte mulighederne herfor med kommunen i dialogfa-

sen. 

Vi ønsker også at foretage den endelige udformning af p-huset 

og optimere totaløkonomien, dvs. prioriteringer af anlægs- og 

driftsudgifterne i dialog med kommunen.  

 Løbende information og hensyn til borgere og interessenter 

Skiltning/banner med orientering til borgere/pendlere omkring 

projektet vil løbende blive foretaget, således at disse hele tiden 

er belyst omkring omlægninger/nedlukninger af p-pladser, trafik 

m.m. Dette er for sikre en smidig proces gennem hele perioden.  

Konsortiet vil etablere byggeplads og skurfaciliteter nær de 

igangværende etaper gennem hele perioden. Således startes 

der med at blive etableret foranstaltninger på østsiden og sene-

re på vestsiden når disse etaper opstartes. Faciliteterne fjernes i 

takt med, at etaperne afleveres. For at sikre sikkerheden for både 

borgere, pendlere og entreprenørens medarbejdere indhegnes 

alle byggefelter, imens der arbejdes på disse. Hegnene vil kun-

ne bruges på udvalgte steder til opsætning af skiltning med 

orientering om byggeriet. 

Byggetakten 
Projektet ved Kokkedal Station forventes at gennemføres i tre 

forskudte etaper. På den måde sikres det, at området fastholder 

området funktionalitet og mindsker mulige gener for mange 

pendlere og beboere. Tidsplanen er sammensat med fokus på 

at sikre stationsnær parkering, og at busserne fortsat kan passe-

re gennem området.   

Byggeriet forventes at starte op i december 2022 og stå færdigt i 

december 2024. 

Tids- og gennemførelsesplan med tilhørende mere detaljeret 

redegørelse forefindes endvidere som bilag til tilbuddet. 

Proces og samarbejde
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NREP og AG Gruppen har dannet et joint venture og vil udvikle 

og eje bygningerne sammen. Vi er allerede veletablerede sam-

arbejdspartnere med dokumenterede erfaringer med alle rele-

vante bygningstyper. Sammen har vi udviklet mere end 1.000 

boliger med et solidt fokus på bæredygtighed i en bred for-

stand. Det er dermed en unik og stærk gruppe, der står bag 

dette tilbud. Altiden og NREP er også vant til at arbejde sam-

men, og friplejehjemmet bliver NREPs tredje friplejehjem med 

Altiden som lejer og fripleje¬leverandør

AG Gruppen og NREP

CV’er

 

Klaus Ahm 
Investment Director, NREP 

Investment Director, NREP 
Klaus Ahm har mere end 25 års erfaring med rådgivning, ledelse, investering og gennemførelse af 
en lang række infrastrukturinvesteringer, heraf de seneste 6 år med fokus på Friplejehjem, men 
har tidligere har været involveret som rådgiver ved de fleste danske offentlig-private 
partnerskabsprojekter, bl.a. på skoleområdet, institutioner og administrationsbygninger. Klaus har 
et omfattende kommunalt netværk og har gennemført et betydeligt antal strategiske 
bygningsanalyser for en række danske kommuner, alle med henblik på at optimere 
bygningsmassens levetidsomkostninger og optimere kommunernes investerings- og 
anlægsbudgetter.  
 
Inden Klaus blev en del af NREP’s team var han direktør for et kapitalforvaltningsselskab, som 
rådgav ATP Ejendomme om investeringer i ejendomme indenfor friplejelovens rammer, herunder 
køb af et større psykiatrisk bosted, samt friplejehjemmet i Gilleleje. Klaus vil fungere som 
bygherrens ansvarlige for relationen til Hørsholm Kommune. 
 
Baggrund 
Født 18. april 1961 
 
Uddannelse 
1988 Cand.Polit., Københavns Universitet. 
2003 MBA, Scandinavian Management Institute. 
 
Ansættelser 
2018 -  NREP (Investment Director, social infrastruktur, herunder fripleje-, trygheds- og 

seniorboliger) 
2014-2018  Director og medejer Northern Horizon Capital Health Care (Investment management 

for ATP Ejendomme) 
2008-2014  Partner og indehaver Ernst & Young Transaction Advisory Services, Infrastructure 

Advisory 
2003-2008  Director, Deloitte, Financial Advisory Services 
2002-2003  Underdirektør, Industriens Pension 
1993-2002  Finanschef, Ørestadsselskabet 
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Kasper Vejgaard 
Investeringschef, NREP 

 
Investeringschef, NREP 
Kasper Vejgaard er leder af NREPs investeringer inden for social infrastrukturejendomme og vil 
fungere som bygherrens overordnede ansvarlige for projektet. Kasper vil være beslutningsdygtig i 
forhold til alle projektets aspekter og faser. 
 
Kasper Vejgaard har mange års erfaring inden for rådgivning, investering og projektledelse ved 
gennemførelse af større infrastrukturprojekter, offentlig-private partnerskaber samt 
transaktionsprocessor. Kasper har de seneste år været med til at fremme institutionelle 
investorers investeringer i social infrastruktur, herunder udvikle organiseringsmodeller for 
offentlig-privat samarbejde under den reviderede friplejelov (revideret 2015). Kasper bibringer 
erfaring fra alle NREPs plejebyggerier, herunder byggeriet i Holte, Rudersdal Kommune, hvor der i 
maj i år vil være opført 72 nye friplejeboliger med Altiden som plejeoperatør. 
 
 
Baggrund 
Født 1. september 1985 
 
Uddannelse 
2008 Bachelor i Erhvervsøkonomi og Jura fra Copenhagen Business School. 
2010 Cand.merc i Finansiering & Regnskab fra Copenhagen Business School. 
 
Ansættelser 
2018 -  NREP (leder af NREP Social infrastructure – plejeboliger, daginstitutioner og skoler) 
2011-  Copenhagen Business School (Seminar- og bacholorvejleder i finansiering) 
2015-2018  Northern Horizon Capital (Investeringsrådgiver ved ATP Ejendommes investeringer i 

social infrastruktur ejendomme) 
2013-2015  Ørsted Wind Power M&A (tidl.DONG Energy) (Projektansvarlig for Ørsteds offshore 

vindenergi partnerskaber med institutionelle investorer) 
2008-2013  Ernst & Young Transaction Advisory Services (Rådgivning inden for offentlig private 

partnerskaber, udvikling af offentlig infrastruktur samt værdiansættelse) 
 

  

Rikke Ulslev Degn 
Senior Development Manager, NREP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styregruppe hos bygherre, projektansvarlig for friplejehjem 
Rikke Ulslev Degn har knap 20 års erfaring med som enten bygherres eller rådgivers 
projektleder/projektchef indenfor byggeri og pharma. Rikke har været investeringsportefølje 
manager og besidder stærke samarbejdsevner og høj faglig kompetence. Rikke har en bred 
erfaring som både bygherrerådgiver, privat bygherre og filantrop i forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af både offentlige og private projekter, bl.a. på skoleområdet, institutioner, 
boliger, farmaceutiske faciliteter, kontorer og erhverv. I sit virke i Novo Nordisk har Rikke 
endvidere arbejdet med projekter med henblik på at forbedre patienters oplevelse med 
medicinhåndtering og -opbevaring i kliniske studier. 
 
Rikke Ulslev Degn vil fungere som vil fungere som bygherrens projektansvarlig for udvikling af 
friplejehjemmet. Rikke vil være beslutningsdygtig i forhold til alle projektets aspekter og faser. 
 
Baggrund 
Født 4. januar 1975 
 
Uddannelse 
1999 Bachelor of Science in Civil Engineering fra Northern Arizona University, USA 
2003 Civilingeniør i Planlægning og ledelse fra Danmarks Tekniske Universitet 
2011 PMI PMP, Project Management Professional 
2012 Stanford Advanced Project Management, Mastering the Project Portfolio 
 
Ansættelser 
2020 –  NREP, Projektudviklingschef med ansvar for gennemførelse af NREPs 

udviklingsprojekter indenfor social infrastruktur, herunder projektansvarlig for 
friplejehjemsprojekter 

2019-2020  Chefrådgiver, Strategisk Bygherrerådgivning og Future Ready Leader, WSP  
2017-2019  Projektchef, Byggeri, Niras 
2008-2017  Investment Portfolio Manager og Senior Project Manager, R&D, Novo Nordisk 
2006-2008  Projektleder, Filantropi, Realdania – Fonden for det byggede miljø 
2001-2006  Bygherrerådgiver, COWI 
2001 Internship, McKinsey 
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Nicole van der Star 
Portfolio/Development Manager, NREP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektleder for boliger og kollegieboliger hos bygherre 
Nicole har 20 års erfaring indenfor ejendomsbranchen og har arbejdet indgående med både bolig- 
og erhvervsejendomme i flere forskellige roller. Hendes solide erfaring med udvikling og drift af 
ejendomme, sammenholdt med en stærk kommerciel forståelse betyder, at hun forstår at forene 
brugernes behov med innovative, bæredygtige og værdiskabende løsninger, der lever op til 
morgendagens standarder og samtidig fungerer i praksis.   
Nicole har været involveret i et betydeligt antal større byggeprojekter med henblik på at optimere 
og tilpasse produkt og drift.  

Inden Nicole blev en del af NREP’s boligteam arbejdede hun som strategisk konsulent med NREP 
som primær kunde. Inden da som Asset Manager hos Newsec med ansvar for en del af hhv. Danica 
og PFAá portefølje. 

Nicole vil fungere som bygherrens ansvarlige for udvikling af boligdelen i projektet. 

Baggrund 
Født 9. januar 1980 
 
Uddannelse 
Statsaut. ejendomsmægler 

Ansættelser 
2019 -          Portfolio/Development Manager, NREP  
2018-2019  Selvstændig strategisk ejendomskonsulent  
2010-2018  Portfolio Manager, Newsec Datea 
2008-2010  Advokat sekretær, Skt. Petri Advokater (ejendomsadministration og berigtigelse af 

ejendomshandler)  
2005-2008  Ejendomsmægler, Nybolig 
2003-2004  Koordinator/Erhvervsmægler, EDC erhverv 
2001-2003  Ejendomsmægler, Estatemæglerne 
 
 

 

Jakob Flymer 
Investment Director, NREP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styregruppe hos bygherre, projektansvarlig for boliger 

Jakob Flymer er ansvarlig for en del af NREPs danske boliginvesteringer, herunder sourcing, køb og 
salg samt løbende forvaltning af ejendomme samt udviklingsprojekter i joint ventures. For 
projektet ved Kokkedal station vil Jakob Flymer indgå i bygherrens styregruppe med det 
overordnede ansvar for boligerne.   

Jakob har arbejdet med ejendomme i mere end 15 år og har i de sidste 7 år hos NREP stået bag 
udviklingen af mere end 160.000 etagemeter boliger og en investeringsvolumen på DKK 4 mia.  

Jakob Flymer vil være beslutningsdygtig i forhold til alle projektets aspekter og faser. 

 
 
Uddannelse 
2005 M.Sc. Finansiering og Regnskab, CBS, København 
2003 Udvekslingsstudent, Operational and financial risk management, investment banking, WHU 
Otto Beisheim School of Management, Tyskland 
2002 B.Sc. Computer Science and Business Administration, CBS, København 
 
Ansættelser 
2019- Investment Director, Living (boliger), NREP 
2014-2019 Investment Manager, NREP 
2012-2014 Projektleder, Pension Danmark Ejendomme 
2005-2012 Associate Director, Capella Corporate Finance 
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John Klinke 
Projektleder (indlån), NREP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektleder for friplejehjem hos bygherre 
John har ca. 25 års erfaring som bygherrerådgiver med rådgivning til offentlige og private 
bygherreorganisationer herunder udarbejdelse af byggeprogrammer, udbudsmateriale og 
vurderingsmodeller, bedømmelse af tilbud og kontrahering samt rådgivning og bygherretilsyn ved 
gennemførelse af projekter indenfor byggeri og anlæg. John har bl.a. været bygherrerådgiver på 
flere plejecenterbyggerier og ved, hvor vigtigt det er at være bevidst til stede i udførelsesfasen på 
totalentrepriser for at sikre bygherren den ønskede kvalitet. John har desuden omfattende 
erfaring med udbud og styring af projekter under udførelse og følger projekterne helt til dørs med 
fokus på tid, kvalitet og økonomi. 
 
John Klinke vil fungere som vil fungere som bygherrens projektleder for udvikling af 
friplejehjemmet. 
 
Uddannelse 
1985 Akademiingeniør (B) 
 
Ansættelser 
2003 –        Emcon a/s, Bygherrerådgiver  
1999-2003 Bascon Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S, København  
1998-1999 Michael Bruhn Erhvervsentreprise ApS, Albertslund  
1993-1998 Bascon Arkitekt- og ingeniørfirma A/S, København  
1990-1993 Carl Bro as, Rådgivende Ingeniørfirma FRI, Glostrup  
1987-1990 Arbejdernes Kooperative Byggeforening, S.M.B.A.  
1985-1987 Finn Wissenberg ApS, Rådg. Ingeniørfirma, Allerød  
  

Rasmus Meyhoff 
Commercial Development Director, NREP 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarlig for LIDL dagligvarebutik hos bygherre 
Rasmus Meyhoff har indgående kendskab til og erfaring med udvikling af retail, herunder 
ansættelser i både LIDL og Coop foruden en lang række ejendomsudviklingsselskaber. I NREP har 
han ansvaret for udvikling af bl.a. dagligvarebutikker samt større indkøbscentre. Rasmus har 
hyppig kontakt til LIDL, Rema100, Netto m.fl. 
 
Rasmus Meyhoff vil fungere som vil fungere som bygherrens projektleder for udvikling af 
dagligvarebutik og kontakt til LIDL, som påtænkes som dagligvarebutik ved Kokkedal 
Stationsområde. 
 
Uddannelse 
2002 Master, Offentlig administration og organisationsudvikling, RUC 
 
Ansættelser 
2019- Forretningsudviklingsdirektør, ansvar for retail, NREP 
2016-2019  Director, Asset management & Development Shoppingcentre, Commercial Director, 

DEAS A/S 
2014-2015 Chef for Udlejning, Aberdeen Asset Management 
2013-2014 Vicepræsident, Detailudvikling og udlejningsaktiviteter, primært BIG i Herlev og 

Gammelhavn i Vejle 
2011-2013 Leasing Director, DEAS Center Management A/S 
2009-2011 Vicepræsident, Ejendomsudvikling, Holm Group 
2007-2009 Projektudviklingsdirektør, Schaumann Properties A/S 
2006-2007 Projektudvikler, LIDL, Danmark 
2005-2006 Gruppeleder, Business Processes, Coop Norden Food 
2003-2005 District Manager, LIDL 
2002-2003 HR konsulent, Dansk Industri 
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Anders Berg 
Byudviklingsansvarlig, NREP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byudviklingsansvarlig, NREP 
Anders Berg har de seneste 5 år beskæftiget sig med ejendoms- og byudvikling hos NREP. Anders 
har i NREP arbejdet med udvikling af retail og bolig, samt med NREPs ambitiøse 
bæredygtighedsstrategi. Anders har de seneste år været ansvarlig for byudvikling, blandt andet i 
Tingbjerg, hvor Anders er ansvarlig for opførelsen af 1.000 nye boliger samt en række nye 
funktioner.  

Før NREP arbejde Anders 5 år i McKinsey & Co. hvor han på konsulentbasis arbejdede med større 
anlægsprojekter indenfor blandt andet vej-, bane- og teleinfrastruktur. De senere år arbejdede 
Anders dog udelukkende med de større projekter indenfor vedvarende energi. 

Anders vil bidrage med ekspertise omkring byudvikling ud fra både den sociale og bæredygtige 
vinkel. 
 
Baggrund 
Født 31. Maj 1985 

Uddannelse 
2011 Msc. Finance and International Business 

Ansættelser 
2016 -  NREP (Investment manager – Urban Development) 
2011-2016  McKinsey & Co. (Management konsulent) 
 

 

 

 

  

Jens Kramer Mikkelsen 
Byudviklingsdirektør, NREP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byudviklingsekspert, bygherre 
Jens Kramer Mikkelsens arbejdsliv har altid handlet om at udvikle velfungerende og inkluderende 
byer og bydele. Kompleksiteten kræver en ydmyg tilgang, og succes indebærer viljen til fuldt at 
forstå den lokale kontekst og en tværfaglig fælles tilgang til at finde de rette løsninger. Han har 
arbejdet med byudvikling i 30 år. 
 
Den store viden indlejret hos Jens Kramer Mikkelsen skal blandt andet bruges i udviklingen af 
Kokkedal Stationsområde. 
 
Ansættelser 
2018 –  Byudviklingsdirektør, NREP 
2007 – 2018 Administrerende direktør, Udviklingsselskabet By & Havn, København  

By &Havn skaber levende kvarterer af international klasse og har betydelig knowhow 
og ekspertise inden for byplanlægning, byudvikling, byggeri, salg af jord, udlejning, 
byliv og havnedrift. 

2004 – 2007 Administrerende direktør, Ørestadsselskabet I/S, København 
Ansvarlig for udviklingen af Ørestaden samt ansvarlig for byggeri og drift af 
Københavns Metro frem til 2007, hvor dette blev overtaget af Metroselskabet. 
Udviklingsaktiviteterne blev videreført i By&Havn. 

1989 – 2004  Overborgmester, Københavns Kommune 
 
Æres-/bestyrelsesposter 
2018 –   Formand - International Federation for Housing and Planning (IFHP) 
2018 –  Bestyrelsesmedlem - Donkey Republic, København (elektronisk cykellås samt et 

automatiseret selvbetjeningssystem til udlejning af cykler i byområder som en 
katalysator for grønnere, mere livlige og mindre trafikprop-plagede byer). 

2013 – Formand - Copenhagen Airport Growth Committee 
2010 –  Bestyrelsesformand - European School & Copenhagen Sankt Annæ High School 
2010 –  Bestyrelsesformand - Copenhagen Goodwill Ambassadors 
2006 –  Bestyrelsesformand - DFHO - Danish Fitness & Health Organization 
2007 –  Medlem af Council, Jyske Bank 
2017 – 2018  Bestyrelsesformand - Ørestad Innovation City Copenhagen 
2010 – 2018  Bestyrelsesformand - UN-City Copenhagen P/S 
2009 – 2018  Bestyrelsesmedlem - DGI-Byen - DGI 
2008 – 2018  Bestyrelsesmedlem - Copenhagen Port Pension Fund 
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Michael Jørgensen 
Projekteringschef, AG Gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekteringsleder, Ansvarlig for teknisk afdeling i AG Gruppen 
Michael har 22 års erfaring med projektledelse i total- og hovedentrepriser, indenfor både 
nybygning og renovering. Han har deltaget i et utal af boliger og erhvervsbyggerier, herunder flere 
plejehjemsbyggerier for Odense og Svendborg kommuner, samt ombygning af et gammel 
plejehjem til et nyt sundhedshus for Nordfyns Kommune. 
 
Michael og hans team står for projekteringsledelsen fra grundkøb til færdigt udbudsprojekt. Han 
vil være bindeleddet mellem rådgivere og myndigheder, hvor hans gode kendskab til 
myndighedsprocesser, projektering, byggepladsledelse og tilbudsberegning er vigtigt at få ind på 
et tidligt stade. 
 
Michael vil varetage ansvaret som projekteringsleder på projektet og være direkte kontaktflade 
for Hørsholm Kommune til projektgruppen i alle projektets faser. 
 
Baggrund 
Født 12. august 1972 
 
Uddannelse 
2003 EBA, Ingeniørernes Lederuddannelse 
1999 Diplomingeniør, Odense Ingeniør Højskole 
1993 Tømrersvend, Børge Thomsen Snedkermester A/S 
 
Ansættelser 
2015 -            AG Gruppen, Projekteringschef  
2013 – 2014 Poul Rasmussen A/S, Projektleder 
1999 – 2012 MT Højgaard A/S, Projektleder  
 

  

Jørgen Jensen 
Projektudviklingschef, AG Gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt- og styregruppe for AG Gruppen med bygherre 
Jørgen har over 20 års erfaring fra ejendomsbranchen fra forskellige indgangsvinkler, hvilket er 
med til at skabe det holistiske billede, der skal med i intelligent by- og planudvikling.  
 
Jørgen har gennem sit arbejde i København Lufthavn deltaget i den strategiske og langsigtede 
planlægning af lufthavnen. Det har givet god erfaring i byggerier, der stadig skal gennemføres med 
minimal påvirkning af den daglige drift. 
 
I øjeblikket deltager Jørgen i et andet NREP/AG Gruppen projekt i Københavns Sydhavn i et nyt 
område, der skal omdanne de gamle industrigrunde mellem det nye og det gamle Sydhavn. 
Projektet indeholder bæredygtige boliger sammen med et plejecenter og en daginstitution. 
 
Jørgen vil deltage som sparring til projektgruppen, samt være medlem af bygherres styregruppe 
på projektet. 
 
Baggrund 
Født 4. maj 1975 
 
Uddannelse 
1999 Forsikringsassistent med speciale i liv og Pension, Forsikringshøjskolen 
2004 Ejendomsmægler & Valuar, Lyngby Uddannelsescenter 
2009 Effektiv Salgsledelse, Copenhagen Executive 
2018 Projektledelse, Implement Consulting Group 
 
Ansættelser 
2019 -            AG Gruppen, Projektudviklingschef  
2013 – 2019 CPH, Københavns Lufthavne, Business Development Manager - Real Estate Sales  
2010 – 2013 EDC Poul Erik Bech Erhvervsmægler - Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE  
2008 – 2010 Home, Butikschef, Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE 
2006 – 2008 Centerplan, Salgs- og udlejningschef  
2001 – 2006 Nybolig, Ejendomsmægler 
1999 – 2001 Scheel & Orloff, Ejendomsmægler 
1996 – 1999 PFA Pension, Forsikringsassisten 
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Karin Kappel  
Velfærdschef, Altiden Omsorg  

Velfærdschef, Altiden Omsorg 
Karin har 17 års ledelseserfaring inden for ældreområdet og har stor erfaring med kommunalt 
samarbejde gennem både kommunale ansættelser, tilsynsvirksomhed i kommunerne og de sidste 
8 år, som en del af direktionen i en af Danmarks største private sundhedsleverandører.   
 
Karin tiltrådte stillingen som Velfærdschef 1.1.2020 efter at have været Altidens kvalitetschef 
siden ansættelsen i 2013 og har i dag ledelsesansvar for Altidens aktiviteter på ældreområdet. 
Karin har et tæt og udviklingsorienteret samarbejde med kommunale ordregivere og sikrer 
opfølgning på igangværende kontrakter og samarbejdsaftaler. Karin har været tæt involveret og er 
fortsat faglig bidragsyder i udviklingen af Altidens koncept for friplejehjem FRIBO siden første 
projekt.  
 
Som en del af Altidens FRIBO-styregruppe vil Karin være tilknyttet processen i Hørsholm, både i 
projekterings- og driftsfasen. Karin har stor erfaring med opstarts- og implementeringsprocesser 
og har de seneste 8 år været projektleder på opstart af adskillige kontrakter, herunder 
hjemmeplejeenheder, plejecentre, sociale botilbud og dagcenter for borgere med demens.  

Baggrund 
Født 20. november 1973 
 
Uddannelse 
2009 – 2011 Diplomuddannelse i ledelse  
2000 Sygeplejerske  
 
Ansættelser 
2020 –  Altiden Omsorg Velfærdschef  
2013 - 2020  Altiden Omsorg Kvalitetschef  
2013 - 2013  Chefkonsulent BDO kommunernes revision   
2007 - 2013  Afdelingsleder Tårnby Kommune  
2005 - 2007  Afdelingssygeplejerske OK-fonden Dronning Anne Marie Centret   
  

Miriam Toft 
Administrerende Direktør, Altiden Omsorg 
 

 

 

 

 

Administrerende Direktør, Altiden Omsorg 
 
Miriam Toft har 20 års erfaring indenfor velfærdsområdet med såvel strategisk samarbejde, drift, 
ledelse og ansvarlig for en række plejecentre i Danmark. De seneste 7 år som administrerende 
direktør i Altiden Omsorg, hvor 1300 medarbejdere leverer velfærdsleverancer til 35 lokationer i 
Danmark. Miriam har ligeledes et indgående kendskab til det skandinaviske velfærdsområde og 
sidder i koncernledelsen i Ambea, som repræsenterer over 100 plejecentre i Skandinavien hvoraf 
ca. halvdelen driftes som friplejehjem.  
 
Miriam har et stort kommunalt netværk og frugtbart samarbejde med de faglige organisationer og 
sidder ligeledes i Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole, som varetager uddannelse af 
sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter mm.   
 
Miriam skal sikre at projektet lever op til driftsherrens strategisk mål med projektet og Miriam har 
den øverste beslutningskompetence i driftsherrens projektorganisation.   

 
Baggrund 
Født 7. august 1974 
 
Uddannelse 
2019 CBS – Executive sommerskole, Forhandlingsteknik 
2015-2017 Strategisk lederskab (London, Stockholm, Oslo og København) Aleris 
2005 Forretningsbaseret lederskab, Aleris 
1999 Merkonom, model ’Ledelse og samarbejde’ 
1995-1998  Sygeplejerskeuddannelsen, Frederiksborg Amts sygeplejeskole Hillerød 
 
 
Ansættelser 
2014 Adm direktør Aleris Omsorg (fra 2019 Altiden Omsorg)  
2012 HR direktør Aleris-Hamlet Hospitaler og Aleris Omsorg 
2010 Driftsdirektør Aleris Omsorg 
2008 Driftschef Aleris hjemmepleje, plejecentre og handikapområdet 
2004 Områdeleder Aleris (Carepartner) hjemmepleje og plejecentre 
2003 Hjemmeplejeleder Aleris (Carepartner) Græsted og Gilleleje  
2001 Udviklingssygeplejerske Helsingør Kommune, Birkebo 
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Lars Munksgaard Toft 
CFO, Altiden 
 
 
 
 
 
 

CFO, Altiden 
Lars Toft har de sidste 10 år arbejdet med økonomi herunder rådgivning, investering, salg- og 
opkøb af virksomheder. Derudover har Lars de sidste 5 år haft hovedansvaret for et selskabs 
økonomi herunder rapportering, årsafslutning og ledelse. 
 
Lars vil fungere som Altidens økonomisk ansvarlige og vil være en del af Altidens styregruppe.  
 
 
Baggrund 
Født 7. juni 1984 
 
Uddannelse 
2011 Cand.Oecon, Syddansk Universitet, Odense 
 
Ansættelser 
2020 -  CFO, Altiden  
2016-2020  Group CFO, House of Amber 
2014-2016  Chief Controller, Omada 
2011-2014  Consultant, Deloitte, Business Process Solutions 
 
  

 

Regitze Basso Møller 
Projektleder, Altiden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektleder, Altiden 
Regitze Møller har mere end 15 års erfaring med projektledelse, rådgivning og ledelse inden for 
projektstyring, projektporteføljeledelse og strategirealisering via projekter. Regitze har været 
ansvarlig for komplekse projekter med særlig fokus på interessenthåndtering i forbindelse med 
projektleverancer og samarbejde på tværs af fagspecialister.  
 
Siden 2020 har Regitze været ansat som projektleder hos Altiden med ansvar for strategiske 
projekter, herunder idriftsættelse af Altidens Fribo plejecenter i Holte, hvorigennem Regitze har 
opbygget en god relation til NREP samt etableret et godt internt netværk i Altiden.  
 
Regitze vil fungere som driftsherrens projektleder med ansvar med alle de projektleverancer, der 
har relation til byggeriet, og som ikke er indeholdt i selve byggeriet, for at sikre en effektiv 
overgang til drift af plejecenteret.  
 
Baggrund 
Født 19. januar 1977. 
 
Uddannelse 
2004: Cand. Merc, International Marketing & Management; Copenhagen Business School 
2001: Bachelor, International Business Administration & languages; Copenhagen Business School 
 
Ansættelser 
2020- Altiden (projektleder) 
2018-2019  NNE (Senior Service Delivery Manager) 
2015-2017 SOS International A/S (Head of Project Management) 
2015 –  SOS International A/S (Manager IT Service & Support) 
2011-2015 SOS International A/S (projektleder) 
2008-2011 Implement Consulting Group (Senior Management Consultant) 
2005-2008 Capgemini (Business Consultant) 
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Sune Aros Borch 
Senior Projektchef, Rambøll 

 
Driftsherrerådgiver for Altiden 
Med en uddannelsesmæssig baggrund som arkitekt og ingeniør, samt lang erfaring som bygherre, 
har Sune en værdifuld blanding af tekniske kompetencer, samt stor erfaring med ledelse af 
byggeprojekter. Som erfaren rådgiver ved Sune, hvilke krav han skal stille hvornår, for at projektet 
skal lykkes. Han kan overskue komplekse problemstillinger og have mange bolde i luften på 
samme tid. Sune har desuden erfaring med kommunikation, forhandling og samarbejde på tværs 
af organisationer og faggrænser. 
 
Sune vil fungere som Altidens byggefaglige repræsentant i samarbejdet med bygherren under 
projekterings- og udførelsesfasen. 
 
Baggrund 
Født 24. december 1972 
 
Uddannelse 
1997 Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet 
2008 Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole 
 
Ansættelser 
2019- Senior Projektchef, Rambøll A/S 

Projektledelse af store og komplekse byggerier 
2013-2019 Projektleder, Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service 

Bygherre ved nybyggeri, ombygning og renovering på universitetets hovedcampus 
2009-2013 Projektleder, Københavns Ejendomme 

Bygherre ved nybyggeri, ombygning og renovering af Kbh. Kommunes bygninger 
2009 Kommunikations- og FM-medarbejder, Københavns Kommune 
 Intern/ekstern kommunikation, arbejdsmiljø, planlægning og tilsyn ifm. ombygninger 
2000-2001 Marketing Manager, Novozymes A/S 
 Strategi, markedsføring mv. for globalt enzymsalg (Tekstil og Business Development)  
1997-2000 Kemiingeniør, projektleder, Novo Nordisk A/S 
 Udvikling af enzymprodukter til vaskemidler, foder, tekstiler mv. 
 
 

 Max Sörensen 
 Forretningsudvikling, Altiden (Ambea)  
 
 
 
 
 
 

 
Ansvarlig for Altidens lejeaftale med NREP, Ambea, Altidens moderselskab 
Max Sörensen arbejder med forretningsudvikling i Altidens moderselskab Ambea og har 6 års 
erfaring fra bygge- og ejendomsbranchen i Sverige og Danmark. Max har endvidere 3 års erfaring 
med projektledelse og forretningsudvikling af social infrastruktur, herunder ældreboliger.   
Max har tidligere arbejdet som projektleder og byggeleder i to af Sveriges største 
byggevirksomheder.  
 
Max’ rolle i projektet er at indgå lejeaftale på vegne af Altiden sammen med NREP og sikre, at det 
aftalte følges under projekteringen og realiseringen af projektet. Hans rolle er også at sikre, at 
byggeriets udformning følger de krav, som Ambea har for alle sine nybyggerier i Norden.  
 
Baggrund 
Født 28. oktober 1993 
 
Uddannelse 
Kandidat i byggteknik och design, KTH Stockholm, Sverige 
 
Ansættelser 
2018-  Ambea (Altiden) 
2017-2018  PEAB, Sverige 
2015-2017  JM Entreprenad, Sverige  
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Holte, Rudersdal Kommune

FRIBO HOLTE

Etageareal: 5.720 m2

Anvendelse: 72 friplejeboliger

Certificeringer: DGNB certificeres

Status: Under opførelse – forventet færdig maj 2021

Beskrivelse: Friplejehjem nænsomt tilpasset i det omkringliggende boligkvarter. Plejehjemmet drives 
af Altiden.

Bebyggelsens formes af rækkehusfællesskaber som samles i seks boliggrupper. Den 
enkelte gruppe mødes omkring hjemlige fællesarealer med køkken, dagligstue, 
spisestue og store lyse atriumhaver. Midt i bebyggelsen samles alle boliggrupper 
omkring et centralt begivenhedsrum til fællesskaber på tværs af bebyggelse, kvarter og 
by. 

Der er i Fribo Holte lagt vægt på at skabe fællesskab og tryghed samt direkte adgang til 
natur.

Lighedspunkter: Byggeriets kvalitet, materialevalg, plejeboligindretning, plejeoperatør

AG Gruppen og NREP

Referenceprojekter

NREP og AG Gruppen er begge meget erfarne inden for de 

forskellige kvalitetsbyggerier fremlagt i tilbuddet. Både sammen 

og hver for sig har vi begge udviklet plejehjem, boliger, retail og 

parkeringsfaciliteter. Et vigtigt element i vores byggerier er, at vi 

har vores kunder i fokus og i høj grad skræddersyr bygningerne 

til brugerne. Vi har udvalgt syv referencebyggerier, som vi er 

særlig stolte af, og som alle har en række ligheder til vores til-

bud.

61KOKKEDAL STATIONSBY



Hundige, Greve Kommune

FRIBO GREVE

Etageareal: 6.098 m2

Anvendelse: 75 friplejeboliger

Certificeringer: DGNB certificeres

Status: Under projektering – forventet færdig oktober 2022

Beskrivelse: Et moderne plejehjem med udkig til omverdenen og med en gårdhave, der danner en 
grøn lomme i byen. Plejehjemmet drives af Altiden.

Fribo Greve bringer mennesker sammen i trygge, generøse omgivelser. Her bor 
ældre mennesker, som ikke længere kan bo alene, men har det tilfælles, at de har levet 
et langt og begivenhedsrigt liv med daglige gøremål, interesser og indtryk fra den 
verden, som har omgivet dem.

Facadespringene vil udadtil være husets kendetegn, og i plejehjemmets gangforløb vil 
formsproget gå igen og vække genkendelighed.

Lighedspunkter: Byggeriets kvalitet, materialevalg, etagebyggeri, plejeoperatør

Helsinge, Gribskov Kommune

HELENE MARIEHJEMMET

Etageareal: 7.327 m2

Anvendelse: 90 friplejeboliger

Certificeringer: DGNB certificeres (Guld og Hjerte)

Status: Under projektering – forventet færdig maj 2023

Beskrivelse: Plejehjem bygget i naturlige materialer og tilpasset til det nye byudviklingsområde, lige 
nord for Helsinge i Gribskov Kommune. Plejehjemmet drives af Mariehjemmene.

Helene Mariehjemmet opføres efter NREPs høje krav til bygningernes bæredygtighed 
og med henblik på at certificere bygningen til minimum DGNB Guld. Derved opnås 
dokumentation for, at bygningerne både i deres fysik, energiforsyning, såvel som i 
deres funktion og de omgivelser, de indgår i, vil være meget attraktive boliger for 
kommunens ældste og svageste borgere.

Materialevalget er enkelt og robust, men også oplevelsesrigt og nemt at understøtte og 
nuancere med løst inventar. De ubehandlede træfacader taler godt sammen med
områdets natur og giver huset et stilfærdigt men solidt udtryk.

Lighedspunkter: Byggeriets kvalitet, bæredygtighedsambition, materialevalg
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Amager Strand

GREENSQUARE GARDEN OG STRANDHAVERNE 

Etageareal: ca. 55.000 m2

Anvendelse: ca. 600 boliger, 
2 parkeringskældere, beboerhotel og erhvervslokaler

Boligformer: private- og almene lejeboliger

Certificeringer: DGNB guld

Afleveret: I etaper, 2019-2020

Beskrivelse: En grøn og bæredygtige bolig.

Boligerne er skabt med respekt for både miljøet og klimaet – og ikke mindst de 
mennesker, der skal bo der. Lige fra sundt indeklima til lavt energiforbrug og fællesskab 
i grønne omgivelser – til genbrug af bl.a. 3.000 tons knust tegl og 5.700 tons knust 
beton fra de tidligere lagerbygninger på grunden.

De seks bygninger er bygget i varierende højder og farver for at skabe deres helt egen 
arkitektoniske identitet ,som er inspireret af kvarterets mange forskelligartede industri-
og beboelsesejendomme – og samspillet mellem bygningerne danner en karakterfuld 
oase perfekt placeret mellem byen og vandet.

Lighedspunkter: Byudvikling, blandet benyttelse – boliger og erhverv, etagebyggeri, bæredygtighed, 
parkeringsfaciliteter

Københavns Sydhavn

KØHLERS HAVE

Etageareal: ca. 41.000 m2

Anvendelse: 384 boliger, parkeringskælder, alment plejecenter og daginstitution

Certificeringer: DGNB certificeres. Boliger til guld, plejecenter og daginstitution minimum sølv.

Status: Boliger under opførelse, daginstitution og plejecenter under projektering. 

Beskrivelse: Moderne boliger tilpasset kvarterets klassiske rammer.

I projektets boliger har vi taget et skridt tilbage i tiden for at skabe en arkitektur, som  
varer ved. Vi har fundet inspiration i områdets egenart og tager udgangspunkt i den 
særlige arkitektoniske stil, som i forvejen kendetegner Københavns Sydhavn. På den  
måde omdanner vi en gammel industrigrund til klassiske københavnerboliger med  
saddeltage, håndstrøgne mursten og vinduesrammer i klassiske farver. Vi binder tre 
boligkarreer sammen og skaber et forbundet gårdrum, som beboerne selv indretter 
efter deres præferencer; inspireret af Sydhavnens folkelighed og arbejderrødder. I 
tilknytning til boligkarrerne opføres an kommunal daginstitution på 17 grupper samt 
et alment plejecenter på over 100 boliger. 

Der ar lagt stor vægt på en holistisk helhed, der binder det nye og det gamle Sydhavn  
sammen.

Lighedspunkter: Byudvikling, blandet benyttelse med boliger og social infrastruktur, etagebyggeri, 
bæredygtighedsambition
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Ørestad Syd

RESSOURCERÆKKERNE

Etageareal: 9.150 m2

Anvendelse: 92 boliger og 1 parkeringskælder

Boligformer: Private lejeboliger

Afleveret: 2019

Beskrivelse: Et unikt projekt af genbrugsmaterialer med fokus på miljømæssig og social 
bæredygtighed.

Murstensvæggen er lavet af udskårne murfelter fra nedrevne bygninger. På den måde 
kan brugte mursten få nyt liv i nye bebyggelser, og samtidig reducere CO2-udledningen 
og mængden af affald. Tanken bag murværket er at samle murværk fra ind flere dele af 
landet som et symbol på de mennesker, der flytter fra land til by. 

Lighedspunkter: Bæredygtighed, boligbyggeri, parkeringsfaciliteter

Tingbjerg

BYUDVIKLING AF TINGBJERG 

Etageareal: ~100.000 m2

Anvendelse: Bolig og erhverv

Boligformer: Rækkehuse samt etagebyggeri

Certificeringer: DGNB Guld og svanemærke på boliger, DGNB Guld på bydelsniveau

Status: Lokalplan undervejs

Beskrivelse: NREP blev i 2018 valgt som den foretrukne partner til boligselskaberne KAB og fsb til at 
udvikle bydelen Tingbjerg på kanten af Kbenhavns Kommune. Planen indeholder samlet 
op imod 1.000 nye private boliger, nye butikker og erhvervslokaler langs hovedsgaden
og ikke mindst trygge uderum hvor beboerne kan mødes. NREP har samarbejdet tæt 
med boligselskaberne og Københavns Kommune om at skabe en lokalplan der passer 
ind i området, og hvor man sikrer trygheden i området og attraktive boliger til de 
mange nye beboere i Tingbjerg. 

Lighedspunkter: Byudvikling, blandet benyttelse – boliger og erhverv, bæredygtighed
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Grundkøbskonkurrence
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