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INTRODUKTION
AFSNIT 1



omkring bygningskroppene. Hele bevægelsesnetværket 
skal understøttes af et belysningskoncept, som giver de 
mange rum og forløb et væld af forskellighed og oplev-
elsesrigdom. Her vil man opleve byliv i og ved de trygge 
og attraktive byrum.

Parkering i konstruktion placeres under terræn og dermed 
fjernes en stor visuel og tryghedsmæssig belastning for 
området. Ved at fjerne parkeringen fra overfladen, sikrer 
vi en enorm forskønnelse af byrummene og en naturlig 
følge er, at alle arealer kan benyttes til at skabe liv både 
som grønne uderum og som transparente inde-rum med 
stor visuel kontakt til omgivelserne. 

De nye bygningskroppe gives niveauspring i højden og 
højden begrænses i det hele taget, for at lukke lyset ind i 
rummene mellem husene. 

Skovene og græsengene i nærheden repræsenteres i 
den nye bydel ved grønne haverum, en stationspark og 
fælles dyrkningsarealer i flere afskygninger. 
Fremtidens Kokkedal Stationsområde vil samle, løfte og 
stimulere bydelen og pege fremad i sin bæredygtighed 
og logik. 

Velkommen til Fremtidens Kokkedal Stationsom-
råde - et på alle områder ambitiøst bud på en by-
dannelse, vitalisering og kvarterløft.

Projektteamet foreslår i det følgende, et projekt, der vil 
samle byen om Kokkedal Station, skabe liv i byrummene 
omkring, skabe tryghed og oplevelser, samt give byen 
gode og sunde boliger med høj arkitektonisk kvalitet i 
et markant byggeri som åbner sig og integrerer byen 
og byens infrastruktur via fælles friarealer. Forvandlingen 
vil give fremtidens stationsområde en helt ny karaktér af 
en effektiv transport-hub som knytter bæredygtige boli-
gområder tæt til sig. Organiseringen af det trafikale flow 
set sammen med forskellige boligtypologier skaber en 
kobling på den trafikale livsnerve og et pejlemærke for 
fremtidig sund byudvikling. 

Fortællingen tager udgangspunkt i den overordnede 
byudvikling, hvor det er ønsket at forbinde, både 
Skovkanten, Slotsbakken og Ådalsparken på tværs af det 
trafikale knudepunkt med det gode byliv og fællesskabet 
som den store gevinst. Stationens funktioner må ikke for-
ringes ved denne udvikling og disse organiseres således, 
at de sammen med butikkerne vil skabe et funktionelt 
godt flow i gadeplan og samtidig give plads til ophold 
og aktiviteter som gør at stedet vil emme af aktivitet og 
godt byliv. 

Projektet vil sikre trygge byrum af høj kvalitet, hvor alle 
føler sig sikre og velkomne, samt en rationel og optim-
eret løsning på infrastrukturelle forhold – et løft for hele 
området som i dag er stærkt præget af hurtige forbi-
passerende, trafikal flux og store parkeringsarealer der 
kan virke utrygt for de som besøger stedet. Byrummene 
organiseres i et hierarki omkring stationen og forbindes 
med byen gennem veje, stier, og passager gennem, i og 
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Stemningsbilleder af projektet.
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I dag driver og administrerer FDD 67 plejecentre i Dan-
mark herunder egne plejehjem, driftsoverenskomster 
med kommuner og andre selvejende institutioner og er 
således dybt integreret i det kommunale økosystem af 
plejetilbud på tværs af landet.  

Som non-profit organisation opbygger FDD af natur ikke 
formue i organisationen og løbende overskud på driften 
kanaliseres tilbage til de enkelte plejecentre til glæde 
beboerne.  

Eksempler på igangværende samarbejde i 
teamet 
Parterne i projektteamet arbejder i øjeblikket på en ræk-
ke projekter i forskellige stadier, der alle indeholder fri-
plejeboliger samt enten ældreboliger, familieboliger og 
kollegieboliger. Det løbende samarbejde mellem parter 
i projektteamet sikrer at samarbejde og processer er af-
stemt og gennemprøvet så der ikke opstår unødig friktion 
i projektudviklingsprocessen.  

• Udvikling af 15.000 m2 byggeri med 60 fripleje-
boliger. SPD / ERIK / Fonden Danske Diakonhjem

• Udvikling 7.600 m2 byggeri med 80 friplejeboliger 
og sundhedshus i København. SPD / Danielsen  

• Udvikling af 4.600 m2 byggeri med 60 friplejebol-
iger i Hørsholm Kommune. SPD / Danielsen  

• Udvikling af 6.500 m2 byggeri med 66 friplejebol-
iger i København. SPD / ERIK / Fonden Danske 
Diakonhjem 

 

vægt på at forene høj arkitektonisk kvalitet og godt hånd-
værk med funktionalitet og hensyn til de mennesker, der 
skal fungere i det færdige byggeri. Samtidig ønsker vi 
at skabe sammenhæng og dynamik mellem rammer og 
proces, så bygningerne kan modsvare fremtidens krav 
om fleksibilitet, bæredygtighed og udviklingsmuligheder.

ERIK Arkitekter 
Erik arkitekter har rødder tilbage til 1930 og vi har gen-
nem årene opbygget en solid erfaring med arkitekt- og 
bygherrerådgivning inden for alle varianter af nybyg-
geri, renovering, kulturarv, indretning og adfærd. Vi 
har blandt andet stor erfaring med projekter inden for 
plejesektoren. Både hvad angår procesledelse, projek-
tledelse, økonomi, tidsplanlægning, byggeledelse og 
ikke mindst brugerinddragelse. Vi er faste bygherre- og 
arkitektrådgiver for Danske Diakonhjem, for hvem vi sid-
en 2011 har gennemført mere end 18 totalentrepriseud-
bud på friplejehjem rundt om i hele Danmark. 

Danielsen Urban Landscape
Danielsen Urban Landscape blev stiftet for 6 år sid-
en og vi løser stort set alle slags opgaver vedrørende 
landskabsarkitektur og byrumsdesign. Alt hvad vi arbe-
jder med, har en stærk relation til naturens variation og 
forgængelighed. Styrken i et naturligt landskab er, at na-
turen aldrig er konstant, men altid i evig forvandling. Den 
styrke bruger vi altid, når vi arbejder med nye landska-
ber. Også når det handler om klimaforandringer. Vores 
projekter hænger altid sammen med den lokale kontekst 
de befinder sig i, for det er vigtigt for os, at skabe sam-
menhængskraft mellem bygning og landskab.

Fonden Danske Diakonhjem  
Fonden Danske Diakonhjem (”FDD”) er en selvejende, 
non-profit organisation etableret i 1958 og den største 
ikke kommunale aktør på ældreområdet i Danmark Or-
ganisationen består af en række associerede selvejende 
institutioner og fonde.  

Tilbuddet og den tilhørende plan og vision for station-
sområdet er udarbejdet i tæt samarbejde med et fast 
hold af SPDs samarbejdspartnere, som besidder de rette 
kompetencer til at skabe et nyt  bæredygtigt byområde 
med tryghed i fokus som favner både mange boligtyper, 
parkeringsfaciliteter og grønne byrum. 

Scandinavian Property Development A/S 
Scandinavian Property Development A/S er et dansk 
ejendomsselskab der siden 2004 har udviklet mere end 
350.000 m2 ejendomme fordelt på detailhandelsbutik-
ker, boliger, parkeringsanlæg, kollegieboliger, ældre-
boliger og private plejeboliger. Erfaringen er dog ikke 
begrænset til disse segmenter og SPD arbejder ligeledes 
med udvikling af større byudviklingsområder fra ide sta-
die og opstart af lokalplan til gennemført byggeri.   

SPD er Danmarks førende udvikler af plejeboliger. 
Gennem stærke partnerskaber med kommuner, friple-
jeleverandører og institutionelle investorer udvikler SPD 
fremtidens plejehjem, der vil danne de fysiske rammer 
for en tilværelse med høj livskvalitet og tryghed for den 
plejekrævende befolkningsgruppe. SPD har siden 2009 
udviklet 13 private plejehjem. 7 af ejendommene er fær-
digopførte og i drift, mens 6 er under udvikling.

Efter at have udviklet detailhandelsbutikker siden 2004 
har SPD et bredt netværk i detailbranchen, som kan 
udnyttes i processen til at finde den mest optimale le-
jer til den nye dagligvarebutik ved Kokkedal Station. I 
denne kontekst er de meste relevante butikker SPD har 
udviklet 12 Netto butikker, 5 Lidl butikker, 1 Fakta butik, 1 
REMA1000 butik 1 COOP butik.  

Danielsen Architecture 
Danielsen Architecture blev grundlagt i 1987 og har sid-
en etableret sig som en førende rådgivningsvirksomhed 
med bred erfaring og kompetence inden for funktional-
istisk arkitektur og design. I alle vore projekter lægger vi 

TEAMET BAG PROJEKTET
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4
Grønttorvet Friplejehjem. SPD og Erik Arkitekter 
som bygherrerådgiver for Danske Diakonhjem.

Alle projekter vist ovenfor er udført af SPD, Danielsen Architecture, Danielsen Urban Landscape og Erik Arkitekter.

Banebo Plejecenter i Viborg af Erik Arkitekter.

Fælledkanten i Ørestad Syd. Tegnet af Danielsen Architecture og 
Danielsen Urban Landscape.

Ruten Plejecenter og dagligvarebutik i København.
Tegnet af Erik Arkitekter.

Vedbæk Park Øst, rækkehuse i Vedbæk. Tegnet af 
Danielsen Architecture og Danielsen Urban Landscpe.
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VISION OG INTRODUKTION

VISION OG INTRODUKTION
I arbejdet med udviklingen af Kokkedal Stationsom-
råde, har vi som samlet projektteam taget udgang-
spunkt i Hørsholm Kommunes politiske vision, samt 
de 40 kvalitetsparametre for arbejde med kvalitet i 
bæredygtig byudvikling i Hørsholm Kommune.

Som bydende deler vi kommunens ønske om at be-
gejstre ved at være fælles om det gode liv. I dette 
projekt er der således fokuseret på et mangfoldigt 
boligudbud i helt bogstavelig forstand. Her vil vi 
skabe rammer for det gode børneliv, de unges liv 
i byen, familieliv, seniorliv og for de borgere som 
er nået til den del af livet, hvor pleje er nødvendig 
døgnet rundt. Alle i synligt bæredygtige rammer, der 
gør en reel forskel både i forhold til ressourcemæs-
sig bæredygtighed, social bæredygtighed og den 
langsigtede strategiske planlægning som gør, at tilt-
agene også giver mening på sigt.

Nytænkningen i denne proces kommer gennem 
det særlige fokus på kvalitetsparametrene, som har 
været med siden de første streger blev tegnet i vinter.  
I stedet for at skitsere et projekt og lave tilpasninger 
senere, har vi konfigureret boliger, byggefelter og 
helhedsplan fra start og der er arbejdet med kval-
iteterne i alle skalaer på samme tid. En proces der 
kan minde lidt om den måde man skriver et stykke 
musik.

HELHED, PARKERING, TRYGHED OG 
FRIAREALER
Vores tilbud indeholder boliger til borgere i alle 
aldre. Vi har familieboliger som er store og kan 
rumme alle de elementer som skaber rammerne 

for det gode familieliv. I disse boliger vil vi se fam-
ilier med børn og det er derfor naturligt at tilpasse 
byrummene omkring disse boliger til en verden i 
børnehøjde, med respekt for andre aldersgrupper. 
I vores analyse ser vi at det er gavnligt at plac-
ere familieboliger, som rummer børn i umiddelbar 
nærhed til ældreboliger. De ældre aldersgruppers 
hverdag og krav til rammer for et godt liv er sam-
menfaldende med børnenes behov. Vi ser, et langt 
stykke af vejen, de samme ønsker til udeophold, små 
fællesskaber og trygge byrum, hvor man kan orient-
ere sig visuelt, og hvor man ikke forsvinder i det store 
billede, eller udsættes for fare. Den nære kontakt 
kan også understøtte børns læring i hverdagssitua-
tioner, da ældre mennesker ofte færdes i de fælles 
faciliteter på samme tidspunkter som børn. Her find-
er vi også grundlaget for fællesskaber på tværs af 
generationer.

Øst for ældreboligerne har vi disponeret en særlig 
placering af plejeboliger. Plejekrævende borgere 
opholder sig, overordnet set, meget tæt på deres 
bolig og har typisk ikke så store muligheder for fysisk 
udfoldelse som andre aldersgrupper. Beboerne her 
har brug for hjælp til at komme rundt og støtte til, 
at kunne bruge rammerne til et liv med høj kvalitet. 
Vi ser det som afgørende, at man uden yderligere 
forhindringer kan nyde det gode liv selvom man er 
plejekrævende.  

Plejeboligerne har derfor fået en placering, der lig-
ger hævet over de mest trafikerede veje der gør at 
Kokkedal Station er et godt og nemt sted at stige 
ombord på kollektiv trafik. Plejeboligerne får deres 
helt eget hævede gårdrum hvor de kan opholde sig 
trygt og med den støtte de har brug for. Under ple-

jeboligerne ligger dagligvarebutikken og caféen 
der skal gå i samspil med stationens butikker og 
danne en stemning af bytorv og bykerne tæt på 
stationen. Disse funktioner tilbyder gadebilledet et 
væld af bevægelse i menneskelig skala og åbne 
facader med lys og udkig, der vil understøtte sta-
tionsområdets nye trygge stemning. 

Den urbane stemning på torvet suppleres af station-
ens nye, store grønne have, som placeres ved siden 
af stationen til alle borgere og besøgenes fornø-
jelse. Den grønne have har den  mest centrale rolle 
i udviklingen af det nye stationsområde. 

Ved selve banen placeres kollegieboliger. Her 
findes de mest dynamiske omgivelser med togenes 
konstante rytme samt trafikken på både Kokkedal 
Stationsvej og Ådalsvejs bevægelse over broen. Vi 
tror på at rammerne for kollegieboligerne skal have 
en stor kontakt til de dynamiske omgivelser og have 
et roligt hjerte i midten af bebyggelsen. Bygningen 
hæves og der anlægges et smukt terrasseret forløb 
med trapper som giver kontakt til området ved ba-
nen.

Øst for banerne ligger familieboliger på toppen 
af bakken. Familieboligerne ligger i punktvise byg-
ninger og har samme kvaliteter som familieboligerne 
i vest. Arkitekturen på husene i øst er inspireret af 
stationsbygningens formgivning men også Slots-
bakkens tagformer og etagespring.

Det nye stationsområde ved Kokkedal Station vil 
således favne beboere i alle aldre og alle vil trives 
derved. Den store andel af senior, pleje, - og kol-

liegieboliger understøtter flyttekæder i kommunen 
som potentielt frigør parcelhuse til nye børnefamilier. 

Helhedsplanen er udarbejdet med respekt for sta-
tionens identitet og med respekt for kulturarven. Den 
iøjnefaldende stationsbygning gemmes ikke væk 
bag høje betonhuse, men ophøjes med en urban 
stationsplads og den store grønne have mod solen 
vest for bygningen. 
Den store grønne have skaber en grøn forbindelse 
til Jellerødskoven og kan udover at være et skønt 
opholdssted for beboere og rejsende, også være et 
sted for udendørs undervisning eller destination for 
børnehaver osv. Den store have på taget af P-kæl-
deren er også et sted, hvor lokale kulturfællesskaber 
kan trives i grønne omgivelser, og man kan forestille 
sig store fællesspisningsarrangementer, musikar-
rangementer og markedsdage finde sted.
Byhaven løfter helhedsplanens ambition om biodi-
versitetalle sammen med de øvrige byggefelter med 
beplantninger i større eller mindre grad, i haver, 
gårde, på tagterasser, taghaver og drivhuse. Selv 
bede og grøfter langs stiforbindelser og veje vil 
beplantes med prydgræsser og forskellige stauder 
som skaber gode betingelser for liv og biodiversitet. 

Byhaven er anlagt ovenpå en P-kælder og i det 
hel taget foregår hoveddelen af parkeringen under 
jorden. På den måde sikrer vi rigtig gode parker-
ingsmuligheder under alle byggefelterne på nær 
Ø1 hvor man parkerer på overfladen som tidligere. 
Der er åbenlyse bymæssige kvaliteter ved at grave 
P-pladserne ned - vi kan bruge pladsen til byliv og vi 
kan i øvrigt fordele bygningsmassen ud på et større 
areal og derved bygge lavere. De store P-huse eller 
P-pladser kan skabe utryghed. P-kældrene i dette 

Helhedsplanen
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Luftperspektiv af ny bebyggelse

projekt kan kontrolleres med en lang række intelli-
gente løsninger for adgangskontrol, monitorering 
osv.
Fraværet af bilparkering i byrummene skaber en 
langt mere homogen stemning i og omkring byg-
ningerne.
Byrummenes hierarki set sammen med byrumsde-
sign og landskabsprojektet, giver oplevelsesrige 
stiforbindelser og passager, grønne lommer og ur-
bane pladser der kan bære de mange mennesker 
som vil leve i og omkring de nye huse.

Stationens brugere vil også have gavn af de mange 
mennesker som bruger byrummet fordi de har deres 
hjem der og ikke er på vej. Beboerne i området vil 
indtage byrummene og bruge dem på nye måder 
og i et andet tempo. Det vil ændre stemningen i om-
rådet radikalt, og der vil opstå en mere bymæssig 
og hyggelig atmosfære.
Projektets helhedsplan vil samle og forstærke bylivet 
omkring Kokkedal Station for rejsende, beboere og 
for hele byen. Det nye stationsområde er skabt til 
fællesskaber og har et væld af muligheder for fæl-
lesskaber på tværs af generationer og på tværs af 
byggefelter.

I det nye Kokkedal stationsområde er man fælles 
om det gode liv.

SPILDEVANDSHÅNDTERING
Spildevand og regnvand separeres og kobles til det 
eksisterende kloaknet.  
Flere af byggefelterne har ikke de fornødne forsy-
ninger inde på matriklen, men ledningerne er i om-

rådet og skal føres til skelbrønde ved matriklerne i 
forbindelse med byggeriet.
Der anvendes i stor udstrækning grønne tage og 
der opbygges grønne opholdsarealer over dele af 
bebyggelserne. Disse valg begrænser og forsinker i 
stor grad den afledte regnmængde og gør, at man 
kan holde sig under den tilladte maksimale befæs-
telsesgrad og derved holde så meget regnvand på 
egen grund som muligt. Overslag på beregning af 
befæstelsesgrader viser, at nogle af byggefelterne 
ikke kan overholde den tilladte max-værdi. På disse 
byggefelter, vil der blive etableret forsinkelsesbas-
siner.   
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Plandiagram af overordnede forbindelser på tværs af byen 

FORBINDELSER PÅ TVÆRS

Kokkedal slot

Strandvejen

Jellerødskoven

Cirkelhuset 
Indkøbscenter

København

Helsingør

Kokkedal
station
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1. Byggefelterne. 2.  Volumener placeres på grunden i varierende etagehøjder.

3D diagrammer

VOLUMENER & KONCEPT

V4

V5

V1

V2

V3

Ø1
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3. Volumenerne forskydes i plan, højde og enkelte elementer roteres, så der kommer variation. 4. Etagehøjder
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Vandret plan (tagflade) forskydes lodret.

Lodrette plan (facader) forskydes vandret.

Bygningskroppe roteres.
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3D diagrammer

TAGUDFORMNING

Den gamle stationsbygning har været inspiration til at bringe sadeltaget ind i udformning af den nye  bebyggelse.4. Tagudformning ændres på udvalgte huse, så nogle bliver med sadeltag, nogle med mansard, nogle bliver 
med skrå tage med ensidet fald, nogle flade og nogle med drivhuse.

Tagflader der skifter mellem flade til sadel, mansard eller skrå med ensidet fald.

Drivhuse placeres på tage.

14



Parkering på terræn

Parkering i konstruktion

PARKERING 
3D diagrammer

Placering af cykelparkering. Placering af parkering.

2

1

1

1
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3D diagrammer

FUNKTIONER & DEKLARATION

Funktioner. Deklaration vedrørende DSB er indpasset i projektet på Ø1.

Friplejehjem Daligvarebutik og café

Ældreboliger Kollegieboliger

Boliger
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Gårdrum

Kantzoner

TAGTERRASSER, KANTZONER OG GÅRDRUM 
3D diagrammer

Placering af tagterrasser. Kantzoner og gårdrum.
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3D diagram

SAMLET BEBYGGELSE
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1:1500

HELHEDSPLAN
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3D diagram

VISUALISERING AF BEBYGGELSE SET FRA STATIONSFORPLADS
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TERRÆNSNIT/LÆNGDESNIT
1:1000 (vises på plancher i 1:500)
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OVERSKRIFT 
Optatqui andaerc imagnis nam dolum am nimagni

LUFTPERSPEKTIV AF BEBYGGELSE
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DELOMRÅDE V4V5  ÆLDREBOLIGER/BOLIGER
AFSNIT 3



belse men også plads til opbevaring. Fokus vil være på 
at skabe et stort, fælles opholdsrum, hvor familien kan 
være sammen.

Boliger med altan er i mange henseender mere attraktive 
end boliger uden altan. Vi vil gerne bo midt i byen og 
samtidig have muligheden for fx at spise aftensmaden 
ude. Altanen kommer til at fungere som en forlængelse 
af lejligheden og bliver ikke bare et sted vi spiser, men 
også et sted vi tørrer tøj, køler øl og hiver fjernsynet ud og 
ser fodbold. Derfor har vi indført altaner til alle boliger fra 
1. sal og op og stueetagen med små private haver. Det 
giver familierne bedre mulighed for at opholde sig på 
altanen sammen. Altanerne er samtidigt et privat uderum 
med kontakt til byrummet omkring og bygningerne på 
den anden side. Altanerne bidrager på den måde med 
liv til byrummet. 

Bebyggelsen opføres i 2-5 etager, hvor dele af den øver-
ste etage er et forskudt sadeltag. Saddeltagets forløb af-
brydes punktvis af flade tage og en tilbagetrækning fra 
facadelinjen, der giver taget variation og godt arkitek-
tonisk spil og samspil med de grønne lommer omkring. 
Målet med forskydningerne og dermed nedskaleringen 
af volumenerne er at imødekomme Hørsholm Kommunes 
ønske om at bevare den særlige Hørsholm identitet med 
boliger i afstemte størrelser med grønne haver.

MATERIALER OG FARVER PÅ V4 FAMILIEBOL-
IGER
Bebyggelsen udføres i beklædningstegl af god kvalitet, 
med en variation og en stoflighed, der giver facaderne 
liv. Bebyggelsen har flere forskydninger i facadelinjen, 
der er med til at bryde den monotone facadearkitektur 
og tilfører individualitet til hver enkelt bolig.

Vi forestiller os, at bebyggelsen bliver opført i en rød-
lig nuance; materialefarver inspireret af det klassiske 

Mellem Ådalsvej og Skovkanten er delområderne V4 
og V5 placeret i langstrakte kiler.  
De to delområder vil formidle kontakten mellem 
Jellerødskoven, Skovkanten, Ådalsvej og Ådalsparken.  
Byggefelternes kileform gør dem egnede til at optage 
en langstrakt bygningsstruktur der strækker sig fra det nye 
stationsområde og opløser sig vestpå. Vi har derfor val-
gt at lade delområde V4 bebygge med familieboliger 
og ældreboliger i en bygningstypologi som viser mange 
spring i facadeflugter og i bygningshøjder. Bygningerne 
adskilles så der dannes små sivegader eller grønne pas-
sager mellem husene, som samtidig giver luft og lys til 
strukturen og tillader Skovkanten og forbindelserne til 
Jellerødskoven, at forbindes med Ådalsvej på tværs.

Delområde V5 er det smalleste sted i planen og her 
ønsker vi at skabe en grøn kile mellem Skovkanten og 
Ådalsvej. I denne kile vil vi placere en grøn lund med 
træer og buske samt et stiforløb i midten, der indgår som 
en grøn oplevelse i en større stiforbindelse fra det nye 
stationsområde. 

Delområde V5 får også en grøn lomme med parkering 
på terræn, som skal bidrage med nem parkering i pro-
jektområdets vestligste del. I denne parkeringslomme 
etableres minimum 5 delebiler til glæde for alle der vil 
være med.

FAMILIEBOLIGER PÅ V4
Boligerne i delområde V4 er lejligheder, som varierer 
i størrelser med et gennemsnit på ca. 92,5 m2 og er 
fordelt på 2-5 etager. Bygningerne er lavest mod den 
grønne lund og skovstien mod vest i V5, for at optage 
overgangen langs Ådalsvej op til delområde V2 med fri-
plejehjemmet, som er projektets højeste bygningsstruktur. 
Indretningen vil blive udviklet med det sigte, at skulle ska-
be rammen om et moderne familieliv. Den moderne fam-
ilie har behov for plads til udfoldelse, samvær og fordy-

Visualisering af gårdrum ved ældreboliger.

Byggefelt V4-V5

VISION & KONCEPT

bymiljø og stationsbygningen, som dermed bidrager til 
en bymæssig relation. Ved valget af facademateriale 
og nuance, er det målet at husene skal udstråle den 
samme tyngde og robusthed som stationsbygningen og 
Kokkedals andre historiske bygninger. Kombinationen 
af forskudt sadeltag og en lodret opdeling af facaden, 
vil tilpasse bygningsvolumenet til en mere menneskelig 
skala på gadeplan. Det giver indtryk af en bebyggelse 
bestående af flere enkeltejendomme
.
Materiale og facadeudtryk trækkes op på sadeltagene 
som får samme udtryk, hvilket lader bygningen fremstå 
som en sammenhængende bygningskrop.
Hver vinduesniche og tilbagetrækning i tag udføres med 
en slank metalramme i en kobberlignende nuance, der 
fremhæver nichen og får hullerne til at tydeliggøres i den 

”tunge” teglfacade. Altanforkanter etableres i samme nu-
ance for at skabe et harmonisk helhedsudtryk.
Boligerne på delområde V5 er som nævnt, skænket en 
række arkitektoniske elementer som tillader dem at være 
familieboliger i en lav og tæt struktur som et grundlag 
for en tryg og varm hverdag for delområdets beboere. 
Fællesskabet kan blomstre her i og omkring familiebol-
igerne i små passager, på taghaver, i grønne haver og 
på terrasser, - både fælles og privat.
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ÆLDREBOLIGER PÅ V4 
Se også særskilt afsnit om ældreboligerne.

Boligerne er indrettet med 3-4 værelser, entré, rum-
meligt badeværelse med niveaufri adgang, rummeligt 
soveværelse og gennemlyst køkken-alrum. Boligerne 
i stueetagen har private terrasser/haver ind mod det 
fælles gårdrum, mens boligerne på etagerne over har 
altaner. Man ankommer til boligerne via trapperum, der 
fører til altangange mod gårdrummet. Altangangene kan 
ud over at give adgang til boligerne bruges til ophold og 
fælles aktiviteter.

Bebyggelsen opføres i 3-5 etager med fladt tag, hvor 
dele af den øverste etage gives et særligt arkitektonisk 
greb med tagmotiv og fremtrædende lodrette recess-
er, der giver en god variation til facaden og opdeler 
huset visuelt. På dele af tagfladen indtænkes drivhuse, 
som giver beboerne mulighed for at mødes ved at dyrke 
grøntsager eller bare til hyggeligt ophold i fælles ram-
mer. Drivhusene giver ligeledes disse bygninger et mar-
kant tagmotiv og kan flere steder også rumme tekniske 
installationer som dermed skjules for omgivelserne.
 
Det store fokus på fællesskabet viser sig tydeligt ved og 
omkring bygningerne, men bygningernes indre rummer 
også flere gode steder at mødes og nyde hinandens 
selskab. I det østligste hjørne af delområdet gives byg-
ningen et sort rummeligt fælleslokale på hver etage. På 
netop det hjørne ved Kokkedal stationsvej og Ådalsvej vil 
man kunne følge den dynamiske hverdag som stationen 
giver og samtidig gives byrummet et hyggeligt hjørne, 
hvor lyset og livet i fællesrummene vil kunne fornemmes 
fra gaden. Denne dialog mellem inde og ude er også af-
gørende for tryghedsfølelsen ved udkørslen til Ådalsvej. 
De store fællesrum vil kunne fungere som store fælles 
dagligstuer med foredrag, musikaftener, filmklub, vins-
magninger og måske fællesspisning.

I den mellemste bygning får beboerne glæde af nor-
dvendte værksteder, som kan bruges til alle tænkelige 

kreative fællesaktiviteter men også til fysisk udfoldelse 
som dans og yoga. 

I ældreboligerne på delområde V4 vil man bo i trygge 
rammer, med et væld af fællesområder, både udendørs 
og indendørs, i forskellige størrelser og med forskellige 
muligheder. Nærheden til både familieboligerne giver 
en fantastisk dynamik i døgnets forløb og dagligvare-
butikken og caféen på den anden side af gaden gør 
hverdagen nem og overskuelig.

MATERIALER OG FARVER PÅ V4 ÆLDREBOLIGER
Bebyggelsen udføres i røde mursten af god kvalitet, med 
en variation og en stoflighed, der giver facaderne liv. 
Bebyggelsen har flere forskydninger i facadelinjen, der 
er med til at bryde den monotone facadearkitektur og til-
fører individualitet til hver enkelt bolig. Forskydningerne i 
facadelinjen danner små nicher hvor ophold og fælless-
kab kan nydes i nærhed til boligen. Mod gården udføres 
facaden med svalegang som bæres af gennemgående 
lodrette murstenssøjler i samme farve som resten af faca-
den. Murstenssøjlerne skifter i rytme for at give variation 
og spil i facaderne.

På delområde V4 afspejler de arkitektoniske dispon-
eringer et ønske om at bygningerne skal udstråle den 
samme tyngde, robusthed og fine detaljering som sta-
tionsbygningen. Kombinationen af forskudt sadeltag og 
en lodret opdeling af facaden, vil tilpasse bygningsvol-
umenet til en mere menneskelig skala tæt på gadeplan 
og fra afstand. Ligesom på familieboligerne arbejder vi 
her med forskydninger og nedskalering af volumenerne 
for at imødekomme Hørsholm Kommunes ønske om at 
bevare den særlige Hørsholm identitet med boliger i 
afstemte størrelser med grønne haver. Vi ønsker at im-
ødekomme den menneskelige skala og ikke monotone 
facadelinjer.
Flere steder på facaden bruges træ i sammenhæng med 
vinduespartier, for at give facaden stoflighed, variation 
og karakter. Luftperspektiv af V4 og V5.

ÆLDREBOLIGER
Antal:       40

Areal:
Stueplan: 1.053
1. sal:  1.053
2. sal:     887
3. sal:     561
4. sal:     216
I alt:              21.120

BOLIGER
Antal:        14

Areal:      495
Stueplan:     502
1. sal:      195
2. sal:        36

I alt:  1.228

PARKERING PÅ V4 & V5
På terræn:  10

I konstruktion -1:  118
I konstruktion -2:    114

I alt på V4/V5:          242
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Plantegning 1:800 (vises i 1:500 på A0 plancher)

SITUATIONSPLAN
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3D diagram

BEBYGGELSE V4V5
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2. sal

Stueplan

Plantegninger 1:500

ETAGEPLANER
Nord
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1:200

SNIT
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1:500

SNIT
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Opstalter 1:200

FACADE ØST, ÆLDREBOLIGER
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Illustration af gårdfacader på ældreboliger

VISUALISERING
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Opstalter 1:200 (vises også som 1:500 på A0 plancher)

SYD FACADER
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Opstalter 1:200

NORD FACADER
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1. Reference på altansgangsmotiv på facade ind mod 
gårdrum med søjleposter til at bære altangangen, 
placeret i ”tilfældig” rækkefølge, der giver variation til den 
bagvedliggende murstensfacade.

2. Reference på rød murstensfacade med lodrette 
søjlerecesser i toppen til at skabe tagmotiv på toppen af 
bygningskroppen.

3. Reference på rød murstensfacade med lodrette 
søjlerecesser i toppen til at skabe tagmotiv på toppen af 
bygningskroppen.

4. Reference på tagflade med drivhuse. De ”matterede” 
drivhusfacader bruges til at skjule teknik og evt. trappekerner.

5. Reference på rød murstensfacade med recesforbandt. 
Dette forbandt tænkes brugt på dele af stueetagens facade 
for at give detaljerigdom i menneskelig skala. 

Referencer på ældreboliger på byggefelt V4

MATERIALITET OG FACADEARKITEKTUR

1. 2.

3. 4. 5.
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VISUALISERING
Illustration af ældreboliger og tilhørende gårdrum på byggefelt V4
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1. Reference på facademotiv med skrå taghældning udført i 
rødlig beklædningstegl og med brug af lodrette balustre 
som værn på altaner.

2. Reference på boligprojekt i mursten med saddeltag på 
tværs af bygningskrop.

3. Reference på rødlig beklædningstegl afsluttet i hjørner med 
lodret metalpost.

4. Reference på ramme rundt om vindue i forbindelse med 
brug af rødlig beklædningstegl.

5. Reference på tagflade med drivhuse. De ”matterede” 
drivhusfacader bruges til at skjule teknik og evt. trappekerner.

Referencer på tageboliger på byggefelt V4

MATERIALITET OG FACADEARKITEKTUR

1. 2.

3. 5.4.
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VISUALISERING
Illustration af boliger ud mod Ådalsvej på byggefelt V4
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DELOMRÅDE V1  PARKRUM
AFSNIT 4
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Vi starter vores fortælling her i delområde V1. V1 er et 
godt sted at starte da dette byggefelt vil blive en fuld-
stændig konvertering af et utryghedsskabende parker-
ingsareal til en nedgravet P-kælder med en stor grøn 
byhave ovenpå. V1 er placeret umiddelbart vest for 
Stationsbygningen og vi har valgt at give denne fine 
bygning luft omkring sig i form af et haverum med gode 
muligheder for ophold og leg. Byhaven vil som byrum 
tilbyde sine grønne arealer til både de som bor i de nye 
huse, men også til beboere i fx Skovkanten og alle som 
besøger stationsområdet. 

Vi ser den grønne byhave i delområde V1, som et meget 
centralt element i udviklingen af det nye stationsområde. 
Delområde V1 har en høj plads i byrums-hierarkiet gen-
nem sin tætte placering i forhold til stationen, men også 
gennem sine rekreative funktioner der bevidst er fokuseret 
på her. Byhaven på byggefelt V1 er mere end blot en 
have. Det bliver også en blød buffer mellem den høj-dy-
namiske trafik-hub som Kokkedal Station er og alle de 
rolige boligejendomme med deres grønne arealer, som 
grænser op til haven. 

V1 fungerer både som have, rekreativt opholdssted, 
rum for leg / boldspil, overgangszone mellem boliger 
og trafik samt fordelings punkt for gående og cyklende 
trafik.

På et overordnet plan giver byhaven i delområde V1 
en link til Jellerødskoven, som på en helt ny, - og måske 
oprindelig måde, får lov at vokse helt hen til stationen.
Vi er glade for at kunne tilbyde byhaven på delområde 
V1, - et vigtigt element i den nye bydels grønne fælless-
kab og biodiversitet.

Situationsplan byggefelt V1, 1:500

Byggefelt V1

VISION & KONCEPT

PARKERING PÅ V1
På terræn:  0

I konstruktion -1:  76

I alt på 1:  76
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3D diagram

PARKRUM & PARKERING PÅ BYGGEFELT V1
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Luftperspektiv af parkrum på V1. 
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OVERSKRIFT SNIT
Længdesnit 1:750 (vises på A0 plancher i1:500)
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OVERSKRIFT 
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Referencefotos på parkrum med trygge fællesskab, leg og ophold

PARKRUM

2

1

3

1. Sportselementer skaber oplevelser for alle aldre og bringer 
folk i området sammen.

2. Plantebede og siddeplinte opdeler de befæstede arealer 
i mindre, intime rum. Her kan beboerne indrette sig med 
borde og bænke, bålfade og grill.

3. Landskabet har fokus på knudepunkter, der har til hensigt 
at samle beboerne til forskellige aktiviteter. Leg og ophold 
er en vigtig del af indretningen, hvor der helt naturligt 
indtænkes ophold for de voksne i forbindelse hermed. 

4. Legelementerne skal både inspirere til leg og 
bevægelse, men der skal også være noget for de 
øvrige sanser som dufte og følesansen. Kreativiteten 
og leg med planter er her et vigtigt element. 

5. Oplevelsesstier leder børnene ud på eventyr. Her kan de 
skabe deres eget legeunivers, i nær tryghed til de voksne. 
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VISUALISERING
Illustration set fra Parkrum med friplejehjem, ungdomsboliger og boliger i baggrunden
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DELOMRÅDE V2  FRIPLEJEHJEM
AFSNIT 5



51

Byggefelt V2

VISION & KONCEPT

Friplejehjem

Dagligvarebutik

Café

Friplejehjem

med stueetagen som bygningens base og med mans-
ardtag på den øverste etage, der lader tagbeklæd-
ningen fortsætte med over den øverste etage for at få 
bygningen til at syne mindre og tilpasse sig de omkring-
liggende bygninger. Vi foreslår bygningen udført med 
lyse teglfacader, som skaber bindeled mellem den lyse 
træfacade på ungdomsboligerne og den røde teglfaca-
de på seniorboligerne.

DET NÆRE LANDSKAB
Landskabet omkring dagligvarebutikken og Friplejehjem-
met er meget urbant, med Kokkedal Station som den pri-
mære nabo. I og omkring Friplejehjemmet og de øvrige 
boligbebyggelser skabes en række by- og landskabs-
rum med forskellige funktioner, udtryk og stemninger.

Torvet

Det urbane Torv aktiveres med forskellige muligheder for 
ophold, samt udskænkning fra caféen. Med caféen og 
dagligvarebutikkens hovedindgang ud mod torvet sik-
res liv og aktivitet på og ved pladsen, som er med til 
at skabe tryghed ved stationsområdet, da det naturlige 
flow af mennesker skaber bevågenhed over pladsen og 
stationsområdet. Friplejehjemmets fælles spisestuer på 
etagerne orienterer sig ligeledes ud mod torvet og er 
samtidig med til at skabe tryghed i området.

Gårdhaven

Ovenpå dagligvarebutikken etableres en tryg og san-
selig gårdhave for Friplejehjemmets beboere. Gårdha-
ven er en tryg og rolig oase fuld af sanselige oplevelser, 
sol og skygge, dufte, lyd og varme. Her etableres stier, 
hævede plantekasser og bede med bænke, der giver 
rig mulighed for ophold. Stierne danner små loops, så 
de ældre hele tiden ledes tilbage til udgangspunktet og 
ikke ”farer vild” eller møder blindgyder, hviklet er særligt 
vigtigt for demente beboere. Gårdhaven åbner sig op 
mod syd, hvorved der sikres dagslys og sol i gårdha-
ven ud mod kanten af gårdhaven etableres et drivhus til 

FRIPLEJEHJEM, DAGLIGVAREBUTIK OG CAFÉ

BYRUMMET OG BYGNINGERNE
Friplejehjemmet med café og dagligvarebutik i stueeta-
gen placeres på byggefelt V2, som en central del af 
den samlede nye bebyggelse i området og er med til at 
definere et nyt torv samt at skabe et trygt miljø omkring 
stationen. 
Det nye Friplejehjem etableres i 5 etager, med 76 ple-
jeboliger på de 4 øverste etager og servicefaciliteter i 
stueetagen. Dagligvarebutikken og caféen får indgang 
fra torvet og er dermed med til at aktivere det nye torv 
og stationen og skaber liv i området. Bygningen bliver 
med sin centrale placering det nye omdrejningspunkt for 
stationsområdet.

HOVEDGREB FRIPLEJEHJEM, CAFÉ OG  
DAGLIGVAREBUTIK
Bygningen er en åben, u-formet karré med et stueplan, 
som spænder igennem hele grundplanet. Plejeboligerne 
skaber den u-formede karré på de 4 øvre etager med 
en privat gårdhave på 1. sal, som åbner sig op mod 
syd ud mod Ådalsvej, hvor bygningen fremstår i en etage 
med to gavle. Herved sikres gode dagslysforhold i gård-
haven, samtidig med at bygningen skærmer gårdhaven 
for støj fra togbanen. 
Der etableres parkering under hele bygningen og ved 
den syd-østlige gavl ved indkørslen til Kokkedal Stations-
vej etableres fælles vareindlevering og affaldshåndte-
ring for Dagligvarebutikken og Fri- plejehjemmet. 
Dagligvarebutikken og caféen får adgang fra torvet og 
Friplejehjemmet får hovedindgang ud mod busstationen. 
Friplejehjemmets hovedindgang placeres væk fra torvet 
for at skabe mere privathed, da den anvendes til mange 
forskellige formål, hvor det både er hovedindgang for 
gæster til huset, men samtidig også er her en kiste synges 
ud når en beboer går bort. 
Bygningen definerer byrummet og bygningens store vo-
lumen nedbrydes i skala med en tredeling af facaden 

både ophold og dyrkning. Der er siddepladser både i 
sol og skygge. Midt i gården etableres et lille vandspejl. 
Vandet giver en beroligende klukkende lyd og spejler 
omgivelserne. Om sommeren kan man gå i vandspejlet 
og fornemme vandet mod de bare tæer. 

Parkering og renovation

Parkering etableres primært i p-kælder under bygningen 
med adgang fra p-kælderen under seniorboligerne vest 
for Friplejehjemmet. Herudover placeres der langs Kok-
kedal Stationsvej mulighed for korttidsparkering for både 
gæster til plejecenteret og for handlende i dagligva-
rebutikken, for at sikre let adgang hertil. Renovation og 
vareindlevering samles for både dagligvarebutikken og 
plejecenteret på grundens sydøstlige hjørne og afskær-
mes med en pæn lisebeklædning.  Med denne place-
ring sikres sikkerheden for bløde trafikanter mest mulig. 

DISPONERING
Stueetagen

Stueetagen er struktureret med tre selvstændige lejemål 
en dagligvarebutik på 1166 m2, en lille café på 145 m2, 
samt Friplejehjem, som samlet set udgør 6.850 m2 for-
delt på 5 etager.
Dagligvarebutikken ligger med indgang på hjørnet ved 
torvet og Kokkedal Stationsvej. Dagligvarebutikken er 
disponeret som et stort åbent areal, hvor den enkel-
te dagligvarebutik har mulighed for at indrette sig efter 
behov. Den resterende facade ud mod torvet optages 
af caféen med store vinduer ud mod torvet, hvor der er 
mulighed for udeservering. 
Plejecenterets hovedindgang er placeret ud mod den 
østlige side af Kokkedal Stationsvej. Fra hovedindgan-
gen mødes man af en åben reception, hvor man bydes 
velkommen og guides videre op gennem huset. Herfra er 
der direkte adgang til hovedtrappen og elevatoren, som 
leder op til plejeboligerne på de øvre etager. De øvre 
etager diferentieres med forskellige farver, som er med til 
at sikre bedre way-finding for demente.

I forbindelse med receptionen er lederkontoret placeret, 
så lederen ligeledes har overblik over hvem der ankom-
mer til huset. I forbindelse med lederkontoret placeres 
den øvrige administration. I stueetagen placeres ligele-
des omklædning, produktionskøkken og depot. Produk-
tionskøkkenet placeres tæt på vareindleveringen og tæt 
på affaldshåndteringen, så de daglige arbejdsgange 
lettes, da der fra produktionskøkkenet vil være en stor 
mængde dagligt affald.



Bygningskrop omkring 
fælles gangarealer

Fælles opholdsrum

Fælles gangearealer

Flow og bevægelse på 
boligetage

Bygningskrop omkring 
fælles gangarealer

Fællesrum med høj 
grad af transparens

Fælles terrasser 
med udsyn

Fælles gårdhave med 
kig til omgivelser

Retninger for udsyn ved 
steder med høj gad af 
udsyn til omgivelser

Torvet

Seniorboliger

Tog- og 
busstation

Etagerne (1-4)

Boligetagerne har hver 20 boliger. På nær 4. sal hvor 
der kun er 16 boliger. Boligerne fordeles i to mindre fløje 
på henholdsvis 7 og 9/13 boliger, som bindes sammen 
af de fælles opholdsarealer. Boligerne er rummelige og 
designet ud fra en lang erfaring med plejeboliger med 
udgangspnukt i en ”best practice”, som på nogle punkter 
er en skærpelse af krav fra BR18, for at sikre de mest 
optimale plejeboliger.

Når man kommer op ad trappen, kigger man til den 
ene side hen på en lille opholdsniche med et stort vindu-
esparti og en fælles altan som giver lys til gangarealet. 
Til modsatte side fornemmer man den fælles spisestue 
gennem et glasparti. I umiddelbar nærhed af trappen 
findes dokumentationskontoret, hvor personalet har let 
overblik over hvem der ankommer til eller forlader eta-
gen. Dokumentationskontoret ligger ligeledes i nærhe-
den af den fælles spisestue og opholdsstue, som er be-
boernes fælles opholdsarealer. 

Spisestuen orienterer sig ud mod torvet og stationen og 
giver beboerne mulighed for at følge med i det liv der 
er på pladsen og ved stationen. Omvendt er det også 
er rum det vil være aktivitet i og dermed være med til at 
skabe tryghed for de borgere der færdes i området. Op-
holdsstuen er sydvendt med udgang til en rummelig altan i 
læ og med kontakten til gårdhaven. Ved begge boligfløje 
på etagen etableres små nærdepoter, hvorved persona-
lets arbejdsgange lettes med korte afstande hertil. 

Boligerne fordeles sig på begge sider af gangen med 
indgangsnicher til hver enkelt bolig forskudt fra hinan-
den, så den enkelte bolig sikres en mere privat ankomst, 
de forskudte indgangsnicher er med til at give gangen 
variation. For enden af gangene etableres et stort vin-
duesparti, så man får lys ind på gangene og man får 
fornemmelsen af at gå imod lyset. 
I den lille boligfløj etableres den ene gavlbolig som en 

3-rumsbolig på 2.-4. sal, hvorved Hørsholms Kommu-
nes ønske om etablering af parboliger tilgodeses. I den 
store boligfløj brydes gangen af en opholdsniche med 
udgang til en fælles altan, samtidig etableres der en ud-
sigtsstue for enden ad gangen. Herved har beboerne 
mulighed for at tilvælge forskellige opholdsmuligheder 
og dermed samles i mindre eller større grupper. Udsigts-
stuerne kan skifte tema fra etage til etage og på første 
sal etableres der opholdsstuer i begge fløje for at sikre 
adgang til den fælles gårdhave.

På hver etage indrettes et flexrum med forskellige anven-
delsesmuligheder. På første sal anvendes det til møderum 
for personalet, på anden sal til flexrum med mulighed for 
fitness. På tredje sal indrettes det som gæsteværelse for 
pårørende og på fjerde sal som wellness rum med frisør 
og spa. Flexrummene giver mulighed for at tilbyde for-
skellige aktiviteter til beboerne, flexrummene kan ændre 
funktion over tid efter de pågældende beboeres ønsker 
og behov.

På 4. sal etableres en fælles aktivitetssal med udsigt over 
stationsområdet. Aktivitetssalen er det første man møder 
når man kommer op ad trappen til den øverste etage, 
hvorved man undgår at gæster forstyrrer den enkelte 
beboer på den pågældende etage. Aktivitetssalen kan 
deles i to mindre sale, som giver større grad af fleksibili-
tet i forhold til anvendelsesmuligheder for plejehjemmet. 
I tilknytning til aktivitetssalen etableres garderobe med 
tilhørende gæstetoiletter. 

Fjerde sal udføres som en mansard, indtrækningen laves 
i begrænset omfang for at sikre funktionaliteten i pleje-
boligerne. I soveværelserne udføres der kviste i hele rum-
mets bredde, hvorved AT-krav i forbindelse med perso-
nalets arbejde sikres.

Kælderen

Der etableres p-kælder med 60 pladser under bebyg-

gelsen og trapperne går i kælderen og sikrer adgang 
enten op til plejecenteret eller ud på terræn. I kælderen 
etableres yderligere fjerndepot og teknikrum.

MATERIALER
Bygningens konstruktive system er et tungt byggeri, hvad 
angår søjler, lejlighedsskel, etageadskillelser og tagdæk. 
Det giver de velkendte fordele i forhold til lyd, brand og 
byggetid. Facaderne fremstår i lys sandfarvet tegl med en 
base i stueetagen, som i detaljer adskiller sig fra de øvre 
etager. Den øverste etage udføres som mansardtag i zink 
med stående false med kviste, som skaber variation og 
rytme i tagfladen.
Døre og gulve udføres i en afstemt farvepalet, som skal 
sikre en hjemlig atmosfære i hele huset. Way-finding 
indtegreres med forskellige farver på de enkelte etager, 
samtidig med at forskellige gulvbelægniner hjælper den 
enkelte beboer med at differentiere om man befinder sig 
hjemme i egen bolig eller i fællesarealerne.

VELFÆRDSTEKNOLOGI
Friplejehjemmet indrettes med indarbejdede velfærdstek-
nologiske løsninger, med fokus på den enkelte borgers 
velvære og komfort. De velfærdsteknologiske løsninger er 
med til at støtte den enkelte borger i at være selvhjulpen i 
videst muligt omfang. Som eksempel på disse velfærdstek-
nologiske løsninger kan der blandt andet nævnes:
• Terrassedøre til fælles opholdsarealer etableres med 

automatik for at sikre selvhjulpenthed.
• Skinnesystemer til loftlifte i boligernes soveværelse, hvor-

ved det er muligt at opsætte løfteenheder ved behov
• Intelligent styring til betjening af lys, samt dagslysregule-

ring af belysning, i rum med dagslys, som kan overstyres 
via dæmp. 

• Kaldeanlæg via dect-telefoner som dækker hele byg-
ningen samt gårdhaven. 

• Teleslyngeanlæg i aktivitetssale og fælles opholdsrum.
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FRIPLEJEHJEM
Antal boliger: 76

Areal:
Stueplan:    758 m2

1. sal:  1.523 m2

2. sal:  1.523 m2

3. sal:  1.523 m2

4. sal:   1.523 m2

I alt:  6.850 m2

DAGLIGVARE & CAFÉ

Areal:

Café:     145 m2 
Dagligvare: 1.166 m2 

I alt:  1.311 m2

PARKERING PÅ V2
På terræn:    0

I konstruktion -1:  60

I alt på V4/V5:  60
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Plantegning 1:500

SITUATIONSPLAN



3D diagram

BEBYGGELSE PÅ V2
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Snit B-B 1:400



Plantegninger 1:500

ETAGEPLANER
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Illustration af gårdhave på 1. sal og gårdfacader

VISUALISERING AF GÅRDHAVE

Gårdhaven er en tryg og rolig oase fuld af sanselige op-
levelser, sol og skygge, dufte, lyd og varme. Her etableres 
stier, hævede plantekasser og bede med bænke, der gi-
ver rig mulighed for ophold. Stierne danner små loops, så 
de ældre hele tiden ledes tilbage til udgangspunktet og 
ikke ”farer vild” eller møder blindgyder. Gårdhaven åbner 
sig op mod syd, hvorved der sikres dagslys og sol i gård-
haven ud mod kanten af gårdhaven etableres et drivhus 
til både ophold og dyrkning. Der er siddepladser både i 
sol og skygge. Midt i gården etableres et lille vandspejl. 
Vandet giver en beroligende klukkende lyd og spejler om-
givelserne. Om sommeren kan man gå i vandspejlet og 
fornemme vandet mod de bare tæer. 
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1:200

LÆNGDESNIT
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1:500

TVÆRSNIT
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Opstalter 1:200

NORDFACADE
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Opstalter 1:500

FACADER OG SNIT

Østfacade

VestfacadeSydfacade
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Referencer på ældreboliger og etageboliger

MATERIALITET OG FACADEARKITEKTUR

1. Reference på facademotiv i mursten, reliefer i stuetagen og 
detaljer på facaden. Silchester housing tegnet af Haworth 
Tompkins.

2. Reference på træ og tegl, mulighed for at give naturlige 
materialer som fremstår rolige og varme.  Dollis Hill Avenue 
tegnet af  Thomas-McBrien.

3. Reference på hævet gårdhave med vinduer i gavle. Silche-
ster housing tegnet af Haworth Tompkins.

4. Reference på facade og relief detajer omkring vinduesåb-
ninger, Carlsbergbyen tegnet af Praksis Arkitekter.

5. Reference på mansardtag, mørke tegl og vinduessprosser 
af træ. Charlottehaven tegnet af Lundgaard og Tranberg.

1. 2.

4. 5.

3.
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Illustration af friplejehjem set fra stationspladsen

VISUALISERING
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