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variationer til gadebilledet - et legende udtryk af at no-
get bliver tag og noget bliver terrasse. Højderne danner 
en fin overgang og sammenhæng til den bymæssige 
kontekst og banen. Bygningen griber det kompakte byg-
gefelt og er med til at skabe to fortættede og urbane 
bygader omkring sig. 

Delvis i stueetagen og delvis nedgravet i terræn placeres 
parkeringspladser i et niveau, som tilgås fra Kokkedal 
Stationsvej via en rampe.
Boligerne har i udgangspunkt alle samme størrelse med 
et bruttoetageareal på ca. 33 m2.  Alle boliger samler 
sig omkring det udvendige gårdrum, hvor der bl.a. er 
mulighed for ophold og fælles aktiviteter.

I hjørnet af bebyggelsen skabes et fællesrum hvor bebo-
erne kan lave fællesspisning, socialisere, studere, spille 
bordfodbold, mm.
Man kan tilgå boligerne fra henholdsvis Kokkedal Sta-
tionsvej, Ådalsvej og direkte fra området foran banen 
via et terrasseret, grønt og landskabeligt element. Bol-
igerne samles som udgangspunkt omkring et fælles cen-
tralt gangforløb, som nogle steder afbrydes med pauser 
til den ene eller anden side, som gir mulighed for åbne 
terrasser og lysindfald til gangzonen, der giver et oplev-
elsesrigt gangforløb. 

KOLLEGIEBOLIGER
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. 

Idet kollegieboligerne på V3 har en fin placering i over-
gangen mellem stationen, banen og den tætte by, giver 
det folk mulighed for at bo i en dynamisk og stationsnær 
bydel i udvikling, samtidig med at de bor tæt på naturen. 
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 banen.

Der ligger et stort og interessant potentiale i at udvikle 
og opføre boliger til unge mennesker, i et område som 
overvejende er udbygget med familieboliger. Med 
udgangspunkt i denne grundtanke, byggefeltets sær-
tegnede udformning og ønsket om at udvikle et nytænk-
ende ungdomsboligkoncept, har vi skitseret et projekt 
med et åbent gårdrum, som både kan fungere som udea-
real, buffer til jernbanen og ankomstareal. Ankomstarea-
let giver adgang til samtlige boligerog fungerer samtidig 
som beboernes udendørs opholds- og mødested. Der 
er skrå tagformer på flere af bygningerne og de orien-
teres i forskellige retninger for at gribe nabogrundenes 
retninger og forankre dem ved stationen. Hvor tagene er 
flade findes tagterrasser hvor fællesskabet dyrkes.
I V3 bor man med susende aktivitet omkring sig men på 
bygningens fælles tagterrasser og gårdrum kan man 
nyde en anderledes rolig atmosfære.

KOLLEGIEBOLIGKVALITETER I V3
Bygningskroppen udføres som en åben L-form, der mark-
erer sig som randbebyggelse mod Kokkedal Stationsvej 
og Ådalsvej. Højderne varierer fra 3-5 etager og giver 

Visualisering af indre gårdrum og facader.

Byggefelt V3

VISION & KONCEPT
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MATERIALER OG FARVER PÅ V3 KOLLEGIEBOL-
IGER
Facaderne tænkes beklædt med FSC-certificeret træ, der 
bidrager med stor stoflighed, varme og særlig identitet til 
bebyggelsen. Mod gadesiden har facaderne mere tyn-
gde og rytmisk vinduesplacering modsat gårdrummet, 
hvor facaderne åbnes mere opog forholdet mellem ude 
inde udviskes i det hævede, åbne gårdrum.
Som udgangspunkt etableres flere af bygningens tage, 
de som ikke er tagterrasser, som grønne og frodige tage, 
der er med til at opsamle regnvand. Det bæredygtige el-
ement vil også synes grønt og kønt for de som betragter 
huset oppefra, fx fra Ådalsparkens høje bygning.
Tagfladerne på de forskellige bygninger ser vi generelt 
som et kæmpe aktiv og der vil derfor blive etableret op 
til flere tagterrasser, hvor der skal være mulighed for for-
skellige aktiviteter, så som stille ophold, urban-gardening, 
osv. Tagfladerne entreres via trapperne eller elevatorer 
i hver ende af bygningen, så alle beboere har mulighed 
for at nyde det grønne byrum.

Luftperspektiv af kollegieboliger og kontekst.

UNGDOMSBOLIGER
Antal:            71

Areal:  
Stueplan/1. sal:    890
1. sal:    784
2. sal:     460
3. sal:     242
I alt:            2.376

PARKERING PÅ V3
På terræn:  0

I konstruktion 0/-1: 49

I alt på V3:  49
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Plantegning 1:500

SITUATIONSPLAN
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3D diagram

BEBYGGELSE PÅ V3
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Plantegninger 1:500

ETAGEPLANER

2. sal1. salStueplan / -1
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1:200

SNIT
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Opstalter 1:200

NORD FACADE
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Opstalter 1:200 og 1:500

FACADER

Vestfacade 1:200
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Sydfacade 1:500
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1:500

SNIT

Tværsnit
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VISUALISERING
Illustration set fra stationsperron af kollegieboligerne og deres indre gårdrum
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1. Reference på altangangsforløb ind mod åbent gårdrum, 
som bruges til både adgang til boligen og mindre ophold.

2. Reference på gavlfacademotiv i træ, hvor facadepartiet 
fremstår som en lukket flade med huller i.

3. Reference på åbent altangangsmotiv, som vi forestiller os 
det ind mod åbent gårdrum.

4. Reference på bebyggelse med træfacade, som vi forestiller 
os den udadtil mod vejene, hvor facaderne er mere flader 
med huller i.

5. Reference på åbent altangangsmotiv, som vi forestiller os 
det ind mod åbent gårdrum.

Facadereferencer på ungdomsbolig bebyggelsen

MATERIALITET OG FACADEARKITEKTUR

1. 3.

4.

2.

5.
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VISUALISERING
Illustration set af ungdomsboligerne og deres indre gårdrum med baneterrænet i bagrunden
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DELOMRÅDE Ø1  BOLIGER
AFSNIT 7
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erne familie har behov for plads til udfoldelse, sam-
vær, fordybelse og plads til opbevaring. Fokus vil 
være på at skabe et stort, fælles opholdsrum i boli-
gen, hvor familien kan være sammen.

Boliger med altan er i mange henseender mere at-
traktive end boliger uden altan. Vi vil gerne bo midt i 
byen og samtidig have muligheden for fx at spise af-
tensmaden 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 i 
stueetagen etableres små private haver. Dette giver 
alle familierne mulighed for fælles ophold i et privat 
uderum. 

Bebyggelsen opføres i 3-5 etager, hvor dele af den 
øverste etage har et forskudt sadeltag. Sadeltagets 
flugt afbrydes punktvis af flade tage og en tilbaget-
rækning fra facadelinjen. Den forskellige bearbejd-
ning giver taget variation og arkitektonisk spil. 

Øst for banen ligger delområde Ø1. I det højt be-
liggende område med udsigt over stationsområdet 
placeres familieboliger organiseret i 3 punktvise 
bygninger med samme kvaliteter som familiebol-
igerne i vest. Boligerne er store og fleksible og rum-
mer alle de elementer, som skaber rammerne for det 
gode familieliv. I disse boliger vil vi se familier med 
børn og derfor tilpasses byrummene omkring dis-
se boliger til en verden i børnehøjde, med respekt 
for andre aldersgrupper. Arkitekturen på husene i 
øst er inspireret af stationsbygningens formgivning 
men også Slotsbakkens tagformer og etagespring. 
Delområde Ø1 er med sin placering med til at 
pege fremad mod den fremtidige etape 2 og derfor 
har udformningen af uderummene omkring husene 
også en lighed med organiseringen af Slotsbakken. 

Parkering foregår på terræn, i umiddelbar nærhed 
af boligerne, men der er også tegnet et større samlet 
parkeringsområde i Ø1s nordlige del, hvor man har 
mulighed for at etablere Kis-and-ride til stationen. 
Det er også i denne zone at vi ser fine muligheder 
for at placere en institution på længere sigt. 

BOLIGKVALITETER i Ø1
Lejlighederne varierer i størrelser med et gennemsnit 
på ca. 82 m2 og er fordelt på 3-5  etager. Bygnin-
gen ligger på toppen af en skråning, som skråner 
ned mod et grønt næsten skovlignende bælte der 
adskiller boligerne fra banen. Skråningen bearbe-
jdes landskabeligt med belagte ramper og trapper 
som forbinder boligerne med perronen og stræknin-
gen langs banen.
Indretningen vil blive udviklet med det sigte, at skulle 
skabe rammen om et moderne familieliv. Den mod-

Visualisering af stiforløb i “skov” vest for boliger med boligerne i baggrunden.

Byggefelt Ø1, boliger

VISION & KONCEPT
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MATERIALER OG FARVER PÅ Ø1 
FAMILIEBOLIGER
Bebyggelsen udføres i mursten af god kvalitet, med 
en variation og en stoflighed, der giver facaderne 
liv bl.a. ved brug af forskellige vinduesstørrelser og 
murstens-forbandter. Bebyggelsen har flere forskyd-
ninger i facadelinjen, der er med til at bryde den 
monotone facadearkitektur og tilføre individualitet til 
hver enkelt bolig.
Vi forestiller os, at bebyggelsen bliver opført i en 
rødbrun nuance; materialefarven er inspireret af 
det klassiske bymiljø og stationsbygningens smuk-
ke dybe røde farve, som dermed bidrager til en 
bymæssig relation. 

På delområde Ø1 afspejler de arkitektoniske dispo-
neringer et ønske om at bygningerne skal udstråle 
den samme tyngde og robusthed, men også fine 
detaljering som stationsbygningen. Med kombina-
tionen af forskudt sadeltag og en lodret opdeling 
af facaden, vil bygningsvolumenet imødekomme en 
mere menneskelig skala både tæt på i gadeplan 
og fra afstand. Ligesom på familieboligerne  i vest, 
arbejder vi her med forskydninger og nedskalerin-
gen af volumenerne for at imødekomme Hørsholm 
Kommunes ønske om at bevare den særlige Hør-
sholm identitet med boliger i afstemt størrelser med 
grønne haver. Vi ønsker den menneskelige skala og 
ikke monotone facadelinjer.

Luftperspektiv af bebyggelsen på Ø1 og kontekst.

BOLIGER
Antal:             68

Areal:  
Stueplan:    1.453
1. sal:     1.468
2. sal:     1.468
3. sal:      1.136
4. sal:           61
I alt:                5.586

PARKERING PÅ V3
På terræn:  83

I konstruktion:  0

I alt på V3:  83
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Plantegning 1:800 (vises på plancher i 1:500)

SITUATIONSPLAN

Nord
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3D diagram

BEBYGGELSE PÅ Ø1
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Plantegninger 1:500

ETAGEPLANER

2. sal

Stueplan

Nord
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1:500

TVÆRSNIT
1:200 og 1:500

Tværsnit 1:200

Tværsnit 1:500
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Opstalter 1:500

FACADE SYD
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Opstalter 1:200

ØST FACADER
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Opstalter 1:200

VEST FACADER
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VISUALISERING
Illustration af Ø1 set fra gangbroen der krydser banen
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Billedetekst
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1

2

3 4

1. Reference på standerskifteforbandt, som ligger henholdsvis under 
og over flere af vinduespartier, som giver facaderne variation og 
detaljerigdom. 

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

3. Referencefoto af den eksisterende Kokkedal station, som har været 
stor inspiration til valg af murstensnuance, brug af sadeltag og brug af 
standerskifte over vindue.

4. Reference på rødbrun murstensfacade med standerskifte skiftevis over 
og under vinduerne. Bebyggelsen er også reference for bebyggelse 
med sadeltag på tværs af bygningsretning.

5. Reference på tagflade med drivhuse. Drivhusene giver beboerne 
mulighed for at dyrke grøntsager, frugter, mm. og kan også bruges 
som fælles samlingssted.

Referencer på Rækkehusene

MATERIALITET OG FACADEARKITEKTUR

1. 2.

3. 4. 4.
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VISUALISERING
Illustration af Ø1 set fra “skov” området mellem banen og bebyggelse
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LANDSKAB & FÆLLESSKAB
AFSNIT 8
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LANDSKAB

Et af de vigtigste elementer i en succesfuld byplan og 
helhedsplan for et trafikalt knudepunkt, fortættet med 
boliger og butikker, er et klart og kvalificeret byrums, - 
og landskabsprojekt. Bygningernes volumener og deres 
individuelle funktioner er i denne sag udviklet sammen 
med byrumsorganisationen og designet heraf. Kokkedal 
Stationsområde er hovedsageligt en bymæssig organ-
isering, men disse urbane rum med belægninger og ro-
busthed, virker kun rigtigt godt, hvis de komplimenteres 
af grønne strejf og grønne zoner med beplantning, som 
giver det gode sammenspil mellem hårdt/blødt, dynam-
isk/statisk og krystallinsk/organisk el. amorf. 
Spændingen og det skønne findes i samspillet mellem 
modsætningerne og vi har behandlet vores bud på 
Fremtidens Kokkedal Stationsområde med netop dette 
for øje.

De store træk i landskabsplanen har arbejdstitlerne: 
”Stationsområdet i landskabet” og ”Landskabet i station-
sområdet”. Fortalt på en anden måde er det en måde 
at væve den bygningsmæssige tæthed ind i et blødt 
landskab som gribes af Jellerødskoven og af den grønne 
skråning på østsiden af banen. 

Jellerødskoven spiller en vigtig rolle i sammenvævningen 
af den grønne struktur. Jellerødskovens høje træer og 
øvrige beplantning er i dag trukket ind mellem Skovkan-
tens huse som en slags allé-beplantning på siderne af 
boligvejene. I dag ender disse rækker i en træbeplant-
ning omkring P-pladserne mod Ådalsvej. Da vi har valgt 
at nedgrave det meste af parkeringen på byggefelt V4 
er der ikke længere brug for at stoppe forbindelsen til 
Jellerødskoven via Skovkantens boligveje. Vi har arrang-
eret boligerne i V4 så vi kan skabe direkte forbindelser 
mellem Jellerødskoven og Ådalsvej på tværs af både 
boligerne i Skovkanten men også de nye på V4. Vi 
væver altså Jellerødskovens store grønne volumen sam-
men med Ådalsvej. Ådalsvej får et lang mere interessant 
forløb da man de 4 steder, hvor stierne mødes, får kig 
ned mellem boligerne og direkte ind i skoven. Ådalsvej 
får altså en række tværgående retninger der indbyder til 
at besøge disse grønne kiler.

blandt andet ved, at der fra start indtænkes en sam-
menhæng mellem boligernes altaner og uderum og 
placeringen af træer. Skalaen skal varieres i udvalget af 
plantearter, men ligeledes i et bevidst arbejde med store 
og små træer, buske, klippede hække, levende hegn, 
prydgræsser og bunddækkende planter. I den midterste 
zone placeres de store træer, der giver det grønne rum 
en ekstra tredje dimension i højden. Man kan således 
også opleve og nyde de grønne rum fra lejlighederne 
på de øverste etager.

Foran alle stuelejligheder anlægges terrasser, der af-
grænses af levende hegn i form af grønne bøgebuske 
og en varierende frodig beplantning. Foran terrasserne 
etableres der grønne opholdsarealer, med et varierende 
indhold. Kantzonerne mellem facaderne og de fælles 
grønne strøg værner om boligernes privathed, uden at 
det påvirker de grønne rums fælles karakterer.
Alle boliger sikres også niveaufri adgang i stueplan med 
enkle landskabelige greb.

PARKRUMMET, DET NYE STATIONSTORV OG 
LILLE TORV
Projektets hjerte og store omdrejningspunkt er, som tid-
ligere beskrevet, parkrummet på delområde V1, set i 
sammenhæng med det nye stationstorv og lille torv ved 
caféen på delområde V2.
Parkrummet anlægges ovenpå en ny nedgravet p-kælder 
og tilpasses den nye og forbedrede Kiss-and-ride zone 
ved stationsbygningens vestside. Parkrummets placering 
gør at det er på dette sted vi kan forbinde skoven med 
stationen. Parkrummet vil med sit belysningsprojekt og 
beplantning gøre at man nemt kan orientere sig og højne 
trygheden ved Stationen. 
Parkrummet vil både blive en grøn have men også et torv. 
Kombinationen af hårde overflader, grus og rønne zoner 
med høje græsser og træer giver en fantastisk veksel-
virkning som kan favne bylivet i en grøn ramme. Funktion-
erne som knytter sig til parken kan derfor være mange. 
De belagte flader inviterer til torvedage, fællesarrange-
menter og kan også danne grundlag for koncerter og 

KANTZONER OG FÆLLES GRØNNE RUM
Landskabet mellem husene tilgodeser alles behov for 
trygge, attraktive og inspirerende rammer. De mange 
grønne haver og lunde i de grønne rum bruges som et 
bolignært, udendørs udfoldelsesrum, hvor fællesskabet 
trives og som inviterer til ophold og leg. 
Bygningernes funktioner i stueplan er afstemt med de 
omkringliggende friarealer, hvor både fysisk og visuel 
kontakt er arrangeret med omtanke. Friarealerne in-
drettes med faciliteter, der imødekommer og understøtter 
det liv, der leves i en moderne bybolig, hvor fællesskabet 
er i centrum.
Vi ønsker at kantzonerne skal skabe en kobling mellem 
de grønne omgivelser, søen, byen og boligerne. Det tror 
vi bedst kan sikres ved at skabe grønne lommer, der giver 
liv til gaden og samtidig værner om boligernes privathed.
De landskabelige rum mellem husene inddeles i zoner, 
hvor der langs facaderne sikres en privatzone, der kan 
rumme mindre forhaver til boligerne i stueplan, samt forp-
ladser til de enkelte opgange. I forbindelse med forplad-
serne sikres der mulighed for uformelt fællesophold med 
bænke og begrønning.

Det varierede terrænforløb, især på delområde Ø1, giv-
er et ideelt grundlag for at skabe flere rumlige indde-
linger og oplevelser imellem og omkring husene.
De forskellige rum varierer i størrelse og udtryk, så de 
kan bruges til forskellige formål. Beplantningen skal un-
derstøtte dette, så man ved at bevæge sig igennem de 
fælles grønne områder, har forskellige landskabelige 
oplevelser. Forskellighederne viser sig ved fx forskellige 
træsorter og beplantning og tematiserede fælles uderum 
fx multibane til boldspil, køkkenhaver, grøfter og kanaler 
med regnvand og tilstødende private terrasser. 
Terrænforskydningerne inddrages som et naturligt aktiv 
i rummene mellem husene, så de nogle steder udnyttes 
som siddekanter, andre steder som små bløde bakker, 
der kan bruges til leg.

Beplantningen får en skala, der modsvarer bebyggels-
en. Det er en vigtig forudsætning i projektet, at gårdrum-
met fremstår frodigt og varieret året rundt. Dette sikres 

større begivenheder. Både de belagte og de grønne 
flader inviterer til leg. Vi tror på værdien i børns trygge 
leg i parkrummet som en afgørende faktor for stemnin-
gen i parkrummet. Parkrummet er tænkt som det primære 
opholdssted ved stationen, men vi foreslår flere mindre 
pladsdannelser som gør at bylivet kan spredes lidt ud. 
Det nye stationstorv er et belægnings, - og belysning-
sprojekt omkring det sted hvor Kebabstationen ligger. 
Her vil vi løfte ankomstoplevelsen ved at etablere en 
pæn belagt forplads hvor man mødes, ankommer og 
måske gør et kort ophold. Pladsen beplantes med træer 
og buske på udvalgte placeringer i den belagte flade 
og belysningen skal løfte oplevelsen af pladsen om afte-
nen og skabe overblik og tryghed.

Foran Caféen ved dagligvarerne i delområde V2, an-
lægges Lille Torv. Det lille torv er ikke mindre end at det 
kan rumme gode opholdsmuligheder med mulighed for 
udeservering fra caféen. Caféen og Lille Torv bliver es-
sentielt for stemningen på den nye stationsplads som vil 
have flere områder til udeophold, men Lille Torv være 
en destination på tværs af busholdepladserne, som gør 
at der ikke opstår døde og utrygge områder i de nye 
stationsområde. 

Stationstorvet, Lille Torv og Parkrummet vil sammen med 
belægningsprojektet langs banens perron og kollegie-
boligernes nærhed, skabe en helt ny stemning, eller ret-
ter skabe rammerne for den nye stemning. For det er de 
mennesker som besøger og bor i Kokkedal Stationsom-
råde som bidrager med stemningen. 

Vi tror på at vores bud på et nyt byrumshierarki vil tiltræk-
ke et positivt mylder ved og omkring stationen, der gør 
at det bliver et dejligt sted at bo og færdes i. Vi ønsk-
er at skabe fornemmelsen af en levende bydel i trygge 
rammer, med plads til temposkift i rekreative byrum i nær 
kontakt til de nye funktioner i delområdernes bygninger 
og grønne kantzoner.

Vision
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3D diagrammer

KONCEPT FOR BYRUM OG GRØNNE OMRÅDER

“Semi-privat” skov. Områderne omkring boligerne gøres semiprivate og der plantes træer, som giver grøn karakter 
til boligerne og semiprivathed, dog i en sådan grad, at det ikke forstyrrer udkig fra boligerne.

Struktureret skov med byrumskarakter, er centreret omkring stationsbygningen og parkrummet og får mere urban 
karakter end den åbne skov og semiprivate skov, dog med træer til at give beskuer grønt for øjet og bidrager til 
biodiversitet og co2 nedbrydning.

Samlet landskabskoncept opbygget omkring natur/skov og byrum.

Åben skov. De eksisterende tætvoksende “skovområder” forstærkes som “skov”.
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Visualisering af parkrummet
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1:700 (vises i 1:500 på A0 plancher)

LANDSKABSPLAN

98



Referencefotos

3 4

BYRUM

2.

3. 4.

1. Reference på diverse og blomstrende beplantninger skaber 
et grønt og frodigt byrum, der giver variation gennem 
årstiderne samt biodiversitet.

2. Reference på  mindre og strukturerede beplantningsområder 
giver mulighed for mere grønt i byområderne.

3. Reference på plantebede og siddeplinte opdeler de 
befæstede arealer i rum af forskellige størrelser, der giver 
beskueren variation.

4. Reference på et frodigt bunddække og åbne trækroner 
giver udsyn igennem byrummet og skaber et mere trygt 
område.

1.
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Fællesskaber, leg og ophold

1

GÅRDRUM

1

2

3 4.

1. Reference på 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 skal indtænkes ophold for de voksne i forbindelse 
hermed.

2. Reference på plantebede og stier opdeler de befæstede 
arealer i mindre intime rum. Her kan beboerne indrette sig 
med borde og bænke, bålfade og grill.

3. Reference på 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.

4. Reference på åbne udsigter til gårdrum giver tryghed til 
beboer og besøger
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Et frodigt opholdsareal

KANTZONER

2.

3. 4.

1. Reference på mindre bede med et tæt og frodigt bund-
dække, spredte buske og mindre træer, skaber en grøn og 
frodig overgang mellem bebyggelsen og de fælles friare-
aler.

2. Reference på diverse og blomstrende beplantning der ska-
ber afgrænsning til haverne.

3. Reference på få virkemidler som en krukke med planter, en 
bænk og et lille bed er nok til at sikre variation i en menne-
skelig skala, der sikrer tilhørsforhold for beboerne.

4. Reference på plantesammensætningen har til formål at 
sikre en variation gennem årstiderne, så der altid er noget 
kønt at kigge på; en smuk blomstring, en bemærkelsesvær-
dig frugtsætning og et farverigt løvfald, skaber stemning og 
bringer naturen helt tæt på.

1.
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SKOV OMRÅDET NED MOD BANEN VED Ø1 
Referencefotos på åben skov til at udforske og lege

1.

2.

3. 3.

1. Reference på større stier igennem skovområdet introduceres 
og forbinder stationsområde med de omkringliggende 
kvarterer og naturområder.

2. Reference på mindre stier og legelementer introduceres og 
giver muligheder for oplevelser og udforsking af naturen 
for børn. Her kan de skabe deres eget legeunivers, i nær 
tryghed til de voksne.

3. Reference på det eksisterende “skov” areal bevares i 
overordnet princip.

4. Reference på legeelementer gennem skoven, som er sjove 
for både børn og voksne.
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FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF BEBOERGRUPPER 

Fællesskab på tværs af beboergrupper  
Projektforslaget indeholder en række muligheder for at 
beboerne kan mødes i byrummene på tværs af eksister-
ende fællesskaber og generationer.  

Centralt i det nye stationsområde er torvet med forskel-
lige muligheder for ophold og udskænkning fra caféen. 
Torvet er let tilgængeligt for alle beboerne i området 
samt pendlere på vej til og fra stationen. Studerende 
fra kollegieboligerne, der er på cafeen til en fredags øl, 
vil møde beboerne fra ældreboligerne der er på café 
med børnebørnene, som sidder ved siden af en af bebo-
erne fra plejecenteret der har besøg af sine pårørende. 
Mange forskellige grupper vil altså mødes i det livlige 
byrum på torvet og beboerne i plejeboligerne vil kunne 
iagttage livet på torvet fra de fælles opholdsarealer i 
ejendommen og en større del af boligerne.  

Nord for torvet i den nye stationspark vil børn og unge 
spille bold på den nye boldbane, mens beboere fra de 
omkringliggende boliger sidder på parkens bænke og 
drikker kaffe efter en tur med hunden i Jellerødskoven.  

I udkanten af haveanlægget mellem ældreboligbebyg-
gelserne anlægges en legeplads, som vil tiltrække børn 
og forældre fra de omkringliggende eksisterende og 
nye familieboliger. Mens børnene leger, kan forældrene 
få en snak med beboerne fra ældreboligerne eller lytte 
til podcast i en lækrog i solen. 

På friplejehjemmets terrasse etableres et væksthus, hvor 
der dyrkes grøntsager og krydderurter af de beboere 
som har interesse og mulighed for dette. Her kan unge 
fra kollegieboligerne med interesse for økologi og selv-
forsyning inviteres indenfor i plejecenteret og hjælpe til 
med dyrkningen og få bæredygtigt grønt med hjem til 
aftensmaden.  

Seniormiljø  
Projektforslaget blander overordnet set aldersgrupper 
og skaber et varieret miljø. En del af området udlægges 
til friplejeboliger og ældreboliger som tilsammen ska-
ber et trygt seniormiljø for en bred aldersgruppe fra 55 
år og opefter. Denne del af området vil have fokus på 
adgangsforhold, tryghed og faciliteter der med fordel 
kan deles af pleje- og ældreboliger og skaber synergi-
er mellem de to boligtyper. Nærheden til plejecenteret, 
som er bemandet døgnet rundt, er med til at skabe et 
trygt miljø for seniorerne.   

Ældreboligerne er optimeret til aldersgruppen 55+ og 
fordeler sig på 2 og 3-værelses lejligheder og både 
boliger, udenomsarealer og adgangsarealer indrettes 
seniorvenligt. Boligerne vil således være indrettet så 
der er mulighed for at bruge kørestole og rollator inde 
i boligerne mv. Alle gangarealer og elevatorer vil være 
veloplyste så beboerne kan færdes trygt. Udearealerne 
indrettes med niveaufri adgang både på parkerings- og 
have arealer og alle beboerne har således mulighed for 
at komme ubesværet rundt. 

Størrelsesfordelingen på ældreboligerne, som fordeles 
mellem små og mellemstore boliger, der både egner 
sig til enlige seniorer og par, giver beboerne en over-
skuelig fremtidssikret bolig med minimum af vedligehold. 
Ældreboligernes fællesfaciliteter i stueetagen åbner sig 
mod gaden og plejeboligerne og bidrager til et levende 
bybillede og skaber en naturlig sammenhæng mellem 
plejeboliger og ældreboliger.  

Beboerne kommer sammen til at forme og definere ram-
merne for fællesskabet i bebyggelsen.. Byggeriet op-
føres så der er plads til en række fællesfaciliteter, som vil 
danne de fysiske rammer, men det et op til beboerne at 
mødes i de fysiske rum og danne fællesskabet. 

Billedetekst
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Referencefotos på funktioner i gårdrum, park og på tagterrasser

1. Reference på fælleshus udført i træ med glaspartier der gi-
ver interaktion mellem ude og inde og giver mulighed for at 
nyde den naturskønne udsigt.

2. Reference på pladsrum med mulighed for fællesspisning.

3. Reference på pladsrum med mulighed for urban gardening.

4. Reference på naturudforskning langs de mange regn-
vandsbassiner.

5. Reference på fælleshus udført i træ med sadeltag og sam-
me beklædning på facader og på tag.

5

2 3

41
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Billedetekst

Alle boliger har egen altan, men også udgang til en 
bred svalegang, hvor beboerne har mulighed for at 
opstille caféborde og mødes uformelt med naboerne i 
dagligdagen til en snak eller en kop kaffe.  

Samspil med friplejeboligerne 
Den nære placering af ældreboliger og plejeboliger 
skaber en lille seniorbydel i byen og beboerne kan bev-
æge sig mellem de to fællesskaber afhængig af hvor 
på seniorskalaen de befinder sig. Beboerne i ældrebol-
igerne vil således kunne deltage i sociale arrangementer 
der afholdes på friplejehjemmet og benytte frisører og 
fodterapeuter mv., som er tilknyttet friplejehjemmet. Om-
vendt vil beboerne på friplejehjemmet, som endnu ikke 
er for plejetunge kunne deltage i det sociale fællesskab 
i ældreboligerne med petanque spil i haven, dyrkning af 
grøntsager og krydderurter, hobbyværksted og lignede 
som de fysisk er i stand til.  

For seniorer der flytter ind i ældreboligerne og har deres 
dagligdag i området gennem en længere periode, vil 
skiftet til en friplejebolig i nabobebyggelsen ikke føles 
som helt så en stor omvæltning, hvis de en dag skulle få 
brug for døgnpleje. Ved at have deltaget i arrangement-
er på friplejehjemmet eller udnyttet faciliteterne gennem 
årene vil en flytning til plejecenteret føles mere velkendt 
og tryg.  

Når en borger i et ægtepar visiteres til en plejehjemsp-
lads af kommunen, vil det kun i sjældne tilfælde være 
begge parter der visiteres samtidig og parret vil stå i en 
situation, hvor de adskilles når den ene part er blevet 
plejekrævende. I denne sammenhæng vil den nære 
placering af ældreboliger og plejeboliger være en stor 
fordel. Hvis parret allerede har bosat sig i ældrebol-
igerne, vil den plejekrævende part kun skulle flytte over 
på den anden side af vejen, og parret vil fortsat have rig 
mulighed for at ses i dagligdagen med gensidige besøg. 

Understøttelse af flyttekæder 
Den relativt store andel af ældreboliger i byggeriet un-
derstøtter flyttekæderne i Hørsholm Kommune. Ved at 
skabe attraktive boliger til ældre, som typisk fraflytter 
parcelhusene i kommunen og dermed frigør disse til nye 
børnefamilier, der vil have større nytteværdi af de mange 
villaer i kommunen.  

Endvidere formodes det, at der på sigt vil opstå en kon-
centration af borgere visiteret til hjemmepleje i ældre-
boligerne hvilket vil minimere omkostningerne til kørsel 
forbundet med levering af hjemmepleje.  

Fællesskabet i seniorbebyggelsen 
Ældreboligbebyggelsen er indrettet således at bebo-
erne har egne boliger, men organiseret med henblik på 
at fremme fællesskabet. De to bebyggelser med ældre-
boliger er placeret så der dannes et grønt gårdrum mel-
lem bygningerne, hvor beboerne kan mødes. Haven 
indrettes med udekøkken, petanquebane, urtehaver og 
køkkenhaver i højbede, som indpasses gårdrummets vil-
de udtryk således at social interaktion understøttes. Der 
etableres også solkroge i haven hvor der er plads til stil-
hed, fordybelse og afslapning.  

Fra gården er der adgang til ældreboligernes fælleskøk-
ken i stueetagen hvor beboerne kan vælge fællesskab 
om måltider til og fra afhængig af deres appetit på delt-
agelse.  

På hver etage over fælleskøkkenet indrettes et fællesrum 
som beboerne kan være med til at præge udnyttelsen 
af. Rummene forventes indrettet som værksted, hobbyrum 
og arbejdsværelse med kontorpladser til dem, som ikke 
er helt færdige på arbejdsmarkedet.  I værkstedet kan 
der lappes cykel, saves og hamres med børnebørnene 
eller laves andre små gør-det-selv projekter, som bol-
igerne ikke giver mulighed for.  

SENIORFÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF BYGGEFELTER

I situationen hvor parret bor i et af kommunens villakvar-
terer når plejebehovet opstår, vil det være oplagt for 
den ikke-plejekrævende part at flytte til en af de mindre 
ældreboliger, som er optimeret til enlige ældre. I ældre-
boligerne kan den ikke plejekrævende finde et nyt fæl-
lesskab og samtidig opretholde den daglige kontakt til 
den plejekrævende ægtefælle. Begge parter vil dermed 
få et botilbud som er ideelt for deres livssituation. 
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AREALER OG PARKERING
AFSNIT 9
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AREALER
Arealer og bebyggelsesprocenter

Arealoversigt

Bebyggelsesprocent

Byggefelt Antal enheder Samlet etageareal m2
V1 0 0
V2 Café 1 145
V2 Friplejehjem 76 6.850
V2 Dagligvarer 1 1.166
V3 Kollegieboliger 71 2.376
V4 Boliger 14 1.228
V4 Seniorboliger 40 3.770
Ø1 Boliger 68 5.586

Samlet etageareal 271 21.120
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Beskrivelse og oversigt

PARKERING

ingspladserne.  

GreenMobility driver i dag en 100% elektrisk flåde af 
flere hundrede delebiler i Danmark og flere nordiske 
og europæiske lande. Brugen af elektriske delebiler 
bidrager til at skabe renere og mere støjfri byer, reduc-
ere trængsel og skabe en reel klimaforbedring. Green-
Mobilitys elektrificerede delebilsordninger bidrager til 3 
af FNs Verdensmål (11,12 og 13) og hver tur i en Green-
Mobility estimeres at spare 0,9 kg CO2.   

Muligheden for at anvende elektrificerede biler på 
delebasis minimerer behovet for egen bil for i stedet 
at fremme delebilisme, cyklisme og brug af kollektiv 
transport. Øget brug af elektriske delebiler i kommunen 
understøtter dermed i vid udstrækning Hørsholm Strate-
giens tema om Bæredygtig byudvikling. 

Delebiler er også en gevinst for beboerne da muligheden 
for at tilvælge en bil i kortere eller længere perioder ska-
ber fleksibilitet i hverdagen og især seniorer og bebo-
erne i kollegieboligerne forventes at kunne udnytte den 
fleksible transportmulighed, men også beboerne i fam-
ilieboligerne vil have gavn af muligheden for at vælge 
en bil til når behovet opstår. For nogle vil bilerne udgøre 
et supplement til de gode offentlige transportmuligheder 
mens de for andre vil kunne eliminere behovet for egen 
bil.  

Delebilsordningers påvirkning af parkeringskrav  
Delebilsordninger med fast stamplads har eksisteret i 
en længere årrække i Europa og man har løbende un-
dersøgt delebilernes indvirkning på behovet for parker-
ingsfaciliteter i områderne hvor delebiler er tilgængelige. 
Erfaringer både fra København og andre byer, fx Malmø, 
Bremen, Bruxelles samt et samlet europæisk studie, viser, 
at én delebil med fast stamplads erstatter fem til ti private 
biler.  

Opsummering af planlagt parkering  
Projektforslaget indeholder 557 parkeringspladser. Park-
eringspladserne er primært placeret under boligerne i 
byggefelterne V1, V3, V4 og på terræn ved V5 og Ø1. 
Parkeringsfaciliteterne fordeles således ud over området 
og får dermed ikke en dominerende rolle i bybilledet. 
Hovedparten af de 557 pladser er placeret i parker-
ingskælder, mens en mindre del er integreret naturligt i 
terrænet under bebyggelserne.  

Parkeringsanlæggene under V1, V2 og V4 vil have ad-
gang fra den nye pladsdannelse. Den daglige trafik af 
pendlere mellem parkeringsanlæggene og stationen vil 
derfor skabe et naturligt flow af fodgængere over plad-
sen og vil således bidrage til et levende og trygt bymiljø.  

Der etableres 47 parkeringspladser på terræn i området 
vest for stationen som primært skal fungere som kiss & 
hug for afsætning ved station, korte stop ved dagligvare-
butikken og gæster til plejeboliger og ældreboliger.  

Af de 557 parkeringspladser vil 352 være offentligt 
tilgængelige og stå til rådighed for pendlere som bruger 
Kokkedal Station i dagligdagen. Se afsnit om pendler-
parkering nedenfor for detaljer.  

Etablering af delebilsordningen  
Projektforslaget indeholder etablering af delebilsord-
ninger for de respektive ejerforeninger i området. Til-
budsgiver har indgået en aftale med delebilsoperatøren 
GreenMobility A/S om etablering af og drift af delebil-
erne i en 10-årig periode. Tilbudsgiver vil som minimum 
etablere 5 delebiler i området og bilerne opstilles med 
fast stamplads. Delebilerne tilknyttes ejerforeningerne 
og kan således bruges af beboerne i ejendommene i 
området. Delebilerne er ikke tiltænkt pendlere, da disse 
typisk vil køre i egen bil til stationsområdet fra et mindre 
centralt beliggende området og benytte pendlerparker- Parkering på terræn Parkering i konstruktion

3D diagram. Placering af parkering.

2

1

1

1

Parkeringsoversigt
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Parkeringskrav for plejeboliger 
Plejehjemsejendomme har et lavt behov for parkeringsp-
ladser sammenlignet med eksempelvis boliger. Generelt 
må formodes, at borgere der visiteres til en plejebolig, 
ikke er i stand til at køre bil, eller opfylder kravene til at 
være i besiddelse af et kørekort, som følge af en perma-
nent fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Beboerne 
på et plejecenter har derfor ikke behov for permanent 
parkering af biler ved plejeboligerne. Parkeringsbe-
hovet drives hermed udelukkende af medarbejdere og 
besøgende på plejecenteret.   

På tværs af Danmark har der de senere år været et stigen-
de fokus på at etablere nye plejeboliger i bykerner og 
især i stationsnære områder. Stationsnære placeringer 
muliggør brug af offentlig transport for både medarbe-
jdere og besøgende. I takt med, at den plejekrævende 
befolkningsgruppe vokser, både nominelt og relativt til 
den til arbejdende del af befolkningen, forventes der i 
stigende grad mangel på kvalificeret plejepersonale. Et 
vigtigt konkurrenceparameter for at tiltrække arbejdskraft 
forventes at blive adgang til arbejdspladsen via offentlig 
transport. En betydelig del af medarbejderne på et ple-
jecenter har ikke nødvendigvis egen bil og især elever og 
nyuddannede forventes at være afhængige af offentlige 
transportmuligheder. Placeringen af friplejeboligerne tæt 
ved Kokkedal st. vil betyde at fremtidige medarbejdere 
har meget let adgang til både tog og bus og medar-
bejdernes brug af offentlig transport i dagligdagen må 
forventes at være betydelig. Brugen af offentlig transport 
sammenholdt med at beboerne i friplejeboligernes ikke 
har parkeringsbehov betyder at det samlede parkerings-
behov for plejeboligerne formodes at være begrænset.   

En gennemgang af 7 lokalplaner for etablering af friple-
jeboliger i danske kommuner de seneste år viser også, at 
den gennemsnitlige parkeringsnorm for disse lokalplan-
er er 0,39 pladser per plejebolig og altså 44% under 
konkurrenceprogrammets udgangspunkt på 0,7 pladser 

København  
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune vedtog 
den 3. juni 2019 indstilling om dispensation fra lokalplan 
nr. 398 Ørestad Syd til nedsat parkeringsnorm ved del-
ebilordning. Der kunne derved anlægges 30 pladser i 
stedet for 50 bilparkeringspladser ved kommende bol-
igbebyggelse - en reduktion i parkeringskravet på 40%. 

Malmø 
Med henblik på at reducerede antallet af parkering-
splaceringspladser der anlægges i forbindelse med 
byggeri af nye boliger, har Malmø kommune valgt, at 
såfremt der etableres delebiler med fast stamplads i 
forbindelse med nyt boligbyggeri, kan der for hver dele-
bil der stilles til rådighed for beboerne reduceres i park-
eringskravet med 11 pladser. Den faste stamplads til del-
ebilen optager 1 plads og nettoreduktionen er dermed 
10 pladser per delebil med fast stamplads.     

Dobbeltudnyttelse af parkeringspladser  
Med henblik på at undgå at etablere unødvendige 
parkeringspladser i området omkring Kokkedal st. tag-
es der i projektforslaget højde for dobbeltudnyttelse af 
pladser. Med dobbeltudnyttelse hentydes til at forskel-
lige funktioner har forskellige parkeringsbehov i løbet af 
døgnet, hvorfor de i et vist omfang kan dele de samme 
parkeringspladser. 

Dobbeltudnyttelse beregnes typisk for et større sammen-
hængende parkeringsanlæg eller inden for en radius 
af 200 meter fra lokaliteten af den blandende anven-
delse. I henhold til beregninger foretaget af Vejdirektora-
tet i 2009 vil der ved blandede bolig og butiksbyggeri 
kunne opnås en reduktion på 20% i det samlede park-
eringsbehov.  

per plejebolig.  

Reduktion af parkeringskrav for Plejeboliger og 
Detailhandel 
76 Plejeboliger og 1.311 m2 detailhandel og café sam-
les i byggefeltet V2 og der etableres underjordisk park-
eringsanlæg med 60 pladser under bygningen samt 17 
pladser på terræn i alt 77 til at dække parkeringsbehovet 
for disse funktioner.   

Baseret på det generelt lave parkeringsbehov for pleje-
boliger i stationsnære områder er der i projektforslaget 
forudsat en parkeringsnorm for plejeboliger på 0,6 plad-
ser per plejebolig. Endvidere er der i projektforslaget in-
darbejdet Vejdirektoratets beregninger for kombination 
af boliger og butik og det samlede parkeringskrav for 
V2 er derfor reduceret med 20% i forhold til udgang-
spunktet i konkurrenceprogrammet da pladser under V2 
forudsættes at kunne dobbeltudnyttes i høj grad.  

Tilbudsgiver mener derfor at projektforslagets reducere-
de antal parkeringspladser der etableres for plejebol-
igerne, detailhandelsbutikken og caféen i V2 fra 103 til 
77 er hensigtsmæssigt med baggrund i erfaringerne med 
dobbeltudnyttelse for disse typer bebyggelse og vil un-
dgå anlæg af unødvendige parkeringspladser.  

Potentiel reduktion af parkeringskrav for boliger, ældre-
bolig og kollegieboliger 

Tilbudsgiver vil, såfremt Hørsholm Kommune ønsker dette, 
opstille og drifte yderligere delebiler mod at parker-
ingsnormen nedsættes med 5 pladser per opstillet del-
ebil. Eventuelle yderligere delebiler der opstilles som 
følge af Hørsholm Kommunes ønske hertil, vil ligeledes 
blive driftet af GreenMobility i en 10-årig periode. Det 
forventes ikke at delebiler med fast stamplads i station-
sområdet vil kunne udgøre en erstatning for pendlerpark-

ering og tilbuddet er derfor primært tiltænkt parkering for 
boligerne i området.  

Som beskrevet ovenfor er erfaringen fra andre byer, 
at delebiler med fast stamplads reducerer behovet for 
private biler og dermed parkering. Da tilbudsgiver i ud-
gangspunktet opstiller 5 delebiler, som er til rådighed 
for boligerne i området, vil der baseret på erfaringstal 
frigøres 25-50 parkeringspladser som vil kunne udnyttes 
af pendlere og der vil dermed være op til 400 pendler-
pladser til rådighed i praksis.  

Pendlerparkering  
Som beskrevet ovenfor indeholder projektforslaget 352 
offentlige pendlerparkeringspladser der overdrag-
es til Hørsholm Kommune, som en kombination af hele 
matrikler og ejerlejligheder i parkeringsanlæg under ter-
ræn.   

Følgende ejendomme forventes overdraget til Hørsholm 
Kommune.  

Ny matrikel med del af Ø1 med den nordlige del af 
parkering på terræn, som kan tilgås via gangbro over 
banen 

Ejerlejligheder med parkering under terræn i V4 

Ejerlejligheder med parkering integreret terræn i V3 

Hele matriklen på byggefelt V1 som indeholder både 
parkering under terræn samt ny park. Drift af grønne are-
aler på V1 indeholdes i driftsoptionen som en del af drift 
af V1 parkering 
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Regnvandshåndtering
I de grønne fællesarealer og grønne tage håndteres LAR 
såfremt jordbundsforholdene tillader det. En tæt beplant-
ning der trives med de varierede vandmængder skaber 
frodighed og variation .
Natursten og robuste stauder danner bunden i de mere 
våde zoner og en variation i plantesammensætning ska-
ber et godt udgangspunkt for biodiversitet.

Materialevalg
Facadematerialerne vil bl.a. være beklædningstegl og 
mursten med god LCA og som er produceret af ler så lo-
kalt som mulig, således at materialer ikke skal transporte-
res langvejs fra. Samtidig vil en tegl/mursten på facaden 
være mere holdbart over tid og vil med tiden patinere, 
hvilket kun vil øge bygningens visuelle værdi. Yderligere 
vil vi bestræbe os på, at der kun bruges FSC-certificeret 
træ til forskalling, facadepartier og facaderne på ung-
domsboligerne, der sikrer skov, dyreliv og planteliv og at 
de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og 
får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Et sundt byggeri
Indeklima har stor indflydelse på beboernes sundhed og 
trivsel. Projektet understøtter dette med høj termisk kom-
fort, godt dagslys og god luftkvalitet.
De store vinduespartier balanceres så de optimerer 
dagslys og udsyn i boligerne uden at give udfordringer 
med overophedning i sommerperioden.
For at sikre en god luftkvalitet anvendes materialer med 
lav afgasning af flygtige organiske forbindelser ligesom 
der opretholdes et godt luftskifte i boligerne. 

Bæredygtighed for alle
Bæredygtighed skal ikke kun være nogle få mennesker 
forundt. Det skal komme alle til gode og vi tror på at bæ-
redygtighed giver mest mening, hvis det indgår som en 
naturlig del af vores hverdag og det liv vi lever. Vi lægger 
derfor vægt på, hvilke materialer vi arbejder med, så det 
overvejende er lokale produkter der anvendes.

Hvordan vi disponerer bygninger og landskab har be-
tydning for både de sociale relationer såvel som for den 
fremtidige drift og vedligehold .

Den økonomiske faktor har også en høj prioritet, ikke 
bare på anlægsbudgettet, men også med henblik på 
den fremtidige brug og anvendelse. Derfor tager vi drif-
ten med ind som et vigtigt parameter allerede i den tidli-
ge skitseringsfase.

Det biologiske kredsløb 
På byggefelterne sikres en oplevelsesrigdom og etab-
lering af forskellige naturtyper, som kan danne grundlag 
for en overordnet strategi på sigt, skabt af beboer og 
interessenter. Det biologiske kredsløb i bede, det fælles 
grønne parkområde og kantzoner medfører også en 
lang række nytte- og herlighedsværdier for både besø-
gere og beboere, som ud over oplevelsesværdier, fx kan 
høste frugt og grønt i plantekasser. 

Urban Gardening for fællesskabet
Urban gardening er kort fortalt en samfundstendens, 
hvor det handler om at dyrke haven og naturen lokalt 
og bæredygtigt på byens præmisser. Området skabes 
i det fælles grønne parkområde og boerne bliver den 
drivende kraft og er stedet hvor fælleskab og interesser 
kan mødes. 
Sammensætningen og valg af afgrøder er uendelige. 
Dog er det en grundtanke, at der bruges bæredygtige 
dyrkningssystemer, som belaster miljøet mindst muligt.

MILJØ & RESSOURCER 
Bæredygtigt koncept for byggeriet
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Social bæredygtighed
Boligerne og landskabet vil rumme stor dynamik det 
meste af døgnet, med beboer og gennempasserende 
på tværs af området. Denne diversitet vil også medføre 
store og små fællesskaber, som kan forankres i det fælles 
grønne parkområde mod nord.
I parkarealet skabes mødesteder og mulighed for op-
hold, samt sportsplads og fritidsaktiviteter flere steder. 
Leg, ophold og aktiviteter vil kunne opstå omkring disse 
mødesteder, såvel ude som inde og henover skiftende 
årstider. Endvidere vil gårdhaverne på byggefelterne 
danne grobund for leg, ophold og urban gardening på 
tværs af aldre.

Grønt er godt for øjet
Veludformede grønne byrum kan være med til at 
nedsætte stressniveauet og give sanselige oplevelser 
for brugerne, som kan følge årstidernes skiften. Beplant-
ningen i gårdrum, kantzoner og parkrum, er med til at 
optage CO2 og forbedre luftkvaliteten, sikre en høj bio-
diversitet, samt forsinke og optage regnvand. Endvidere 
er den skiftende beplantning i det grønne parkområde 
og byggefelterne med til at give beboerne, pendlere og 
forbipasserende indblik i de skiftende årstider.

Tilgængelige og trygge byrum
Boligerne er konfigureret så alt er tilgængeligt og 
niveaufrit. Det er samtidig en ambition at alle arealer, 
såvel stier og kantzoner, bliver belyst på en måde som 
skaber tryghed på alle tider af døgnet. Trygheden øges 
betydeligt ved brug af belysning, som også har en stor 
effekt på de grønne områders udseende om aftenen.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
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Økonomisk bæredygtighed
Ved vurdering af økonomisk kvalitet indgår en vurdering 
af levetidsomkostninger for bygningen. Der er således 
både fokus på at minimere ressourceomkostningerne 
for opførelsen, men i lige så høj grad for driften af selve 
bygningerne og udearealerne omkring. Det er teamets 
ambition at bygningerne certificeres efter DGNB.
Hidtil har der i Danmark, hovedsageligt været fokus på 
at minimere omkostningerne til materialer og byggeri, 
mens de efterfølgende driftsudgifter ofte fik væsentligt 
mindre fokus. Det er vigtigt, at omkostningsbesparelser 
i opførelsesfasen på byggefelterne, ikke sker på 
bekostning af de kommende beboere og pendlere, og 
bygningernes økonomi skal derfor vurderes ud fra en 
samlet helhedsvurdering.

Vedligehold- og udskiftningsudgifter
Bebyggelserne opføres i materialer med meget 
lave vedligeholdelseskrav. De hårde facader i 
beklædningstegl og mursten med god LCA, det FSC-
certificeret træ, det høje niveau af landskabet og de 
vandrette belægninger, er alle gedigne materialer der 
kan klare daglig brug, uden at slides op før tid og som 
ikke kræver meget vedligehold eller udskiftning.

Rengøringsudgifter
I projektet er der lagt meget vægt på tilgængelighed 
og rengøringsvenlige materiale, i de områder af 
bygningen der skal rengøres. Det skal give boligerne 
en profil , hvor ressourcer til rengøring er reduceret.

Arealeffektivitet
Vi har valgt at optimere bygningsvoluminerne så meget 
som muligt, for at opnå den optimale arealeffektivitet 
uden at gå på kompromis med dagslysforhold og 
funktionernes kvalitet.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
Bæredygtigt koncept for byggeriet
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Stemningsbillede fra gårdhaven på friplejehjem

Bæredygtigt værktøj

DGNB

munikation og formidling. 
I udførelsesfasen etableres en bæredygtig byggeplads, 
hvor der vil være fokus på rette håndtering af affald, min-
imere støjgener, støv og energiforbrug samt sørge for 
korrekt miljøbeskyttelse. 

MILJØ
Materialer
Der træffes i projektet bevidste beslutninger i relation 
til anvendelsen af indbyggede råstofressourcer. Mil-
jømæssige påvirkninger vurderes således i hele projek-
tets cyklus fra opførelse over mangeårig drift og brug til 
nedtagelse. På denne baggrund vælges robuste mate-
rialer med lang levetid og af en kvalitet der understøtter 
driften ved minimalt behov for vedligeholdelse. 
Som supplement hertil er valget af træ som facademate-
riale på noget af bebyggelsen. Træfacaderne bidrager 
positivt til bygningernes samlede CO2 belastning og til-
føjer en varme og hjemlighed til bygningens ydre såvel 
som indvendigt. Bygningens fremtoning med blandt an-
det facader i træ og grønne tiltag i udenoms arealerne 
samt på tagfladerne vil være med til, at understrege byg-
ningens bæredygtighed for beboere, besøgende samt 
forbipasserende. 
Generelt anvendes materialer med lav afgasning for 
at opnå et godt indeklima. Det prioriteres at bruge 
materialer, der er omfattet af en miljømærkning – f.eks. 
Svanemærket, Blomsten, Dansk Indeklimamærke, FSC, 
Nordisk Miljømærkning el.lign. 

Energi
Et byggeris energiforbrug er et afgørende parameter 
for flere aspekter i forbindelse med bæredygtighed og 
DGNB, blandt andet de miljømæssige, økonomiske og 
tekniske kvaliteter. Energiforbruget er den gentagende 
udgift i hele byggeriets brugstid, og dermed er det sær-
deles vigtigt, at sætte baren så højt, men samtidig også 

DGNB og projektets miljømæssige mål
Da byggeri stilles ansvarlig for mere end en tredjedel af 
samfundets ressourceforbrug, er der i nærværende pro-
jektet fokus på, at benytte ressourceeffektive løsninger 
uden at gå på kompromis med bygningernes funktioner 
eller arkitektoniske kvaliteter.
Dette er gøres igennem en ansvarlig og helhedsorient-
eret tilgang til bæredygtighed, der favner alle aspekter 
af projektets bæredygtighed i henhold til de 5 hovedte-
maer i DGNB. Der tages udgangspunkt i DGNB-man-
ual 2020 for beboelse, hvor proces, miljø, økonomi, 
sociale kvaliteter samt teknisk kvalitet indgår som hoved-
punkter. Det er intensionen at hele bebyggelsen opnår 
DGNB-guld certificering. De vigtigste forudsætninger 
for at opnå dette opsummeres i det følgende.

Proces
For at opnå en optimal proces for en DGNB certificer-
ing, er det essentielt, at beslutninger om bæredygtighed-
stiltag tages tidligt i processen. Der vil på denne bag-
grund lægges op til, at bæredygtighed og tværfagligt 
samarbejde integreres tidligt i processen og forankres 
som en naturlig del af projektet. 
Ved at knytte en DGNB auditor til rådgiverteamet fra 
både arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver, sikres et 
tværfagligt DGNB-team, med et fælles ansvar for doku-
mentationen af projektets bæredygtighed. Herved sikres 
ligeledes et bredt ejerskab for bæredygtighed i projek-
tet. Der skabes dermed et stærkere fundament for en 
tværfaglig proces med implementering af bæredygtige 
løsninger som underbygger både arkitektur og tekniske 
løsninger. For at sikre entydige kommunikationsveje igen-
nem projektet forankres bæredygtighedsledelsen hos én 
gennemgående person.
Processen styres og dokumenteres løbende gennem en 
bæredygtighedsplan over samtlige kriterier med angiv-
else af ansvar, status, dokumentation, aktion, logbog mv., 
som også vil blive brugt til både intern og ekstern kom-
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Gårdhave ved ungdomsboliger.

Social
Sociale bæredygtighedsaspekter er helt centrale og 
bygningerne vil blive designet med brugerne i fokus, så 
indeklimamæssige, funktionelle og oplevelsesmæssige 
greb bliver bearbejdet. Vi vil desuden søge at skabe 
synergi mellem vores førstehånds viden omkring sundhed 
i bygninger og de målbare kvaliteter i DGNB.
Omkring boligerne er der et særligt fokus på det private 
og sociale liv i og omkring bebyggelsen. Via gode ad-
gangsforhold og fokus på arealernes indretning og ud-
seende skabes rum for at beboerne føler ejerskab og 
hjemlighed. Rum til sociale aktiviteter og samvær sikrer 
liv i området og giver beboere og brugere en følelse af 
glæde og trivsel igennem det at kunne til- og fravælge 
fællesskabet. Dette bidrager endvidere til at sikre be-
boerne en meningsfyldt hverdag og gode relationer til 
andre beboere.  
Internt i bygningerne er der arbejdet med plads til det 
individuelle liv i den enkelte bolig, med god mulighed for 
at til- og fravælge det sociale liv i fællesområderne og 
med naboerne. Dette kan være medvirkende til at højne 
fællesskabet beboerne imellem samt øge tilhørsforholdet 
til området og skabe tryghed for beboerne i området.
Friplejehjemmet er, som arbejdsplads, udlagt med hen-
syn til de ansatte, hvor kontorarealerne er centralt plac-
eret op igennem etagerne. Her tilbydes rum til mere til-
bagetrukne arbejdsopgaver, men stadig i tæt kontakt til 
livet i fællesområderne.

totaløkonomisk fornuftigt. 
Byggeriet designes med høj tæthed, velisolerede kon-
struktioner, højeffektiv ventilation og elektrisk belysning 
samt vinduer med neutral eller positiv energibalance. 
Disse tiltag og bygningernes udformning bevirker til-
sammen, at niveauet af bæredygtighed hæves. Det vil 
komme særligt til udtryk ved eksempelvis beregning 
af bygningens miljømæssige belastninger (LCA) og 
de totaløkonomiske forhold (LCC), som vægter højt i 
DGNB-certificering. Det er tanken at indarbejde ved-
varende energi i projektet i form af solceller. Hvorved 
der kan opnås en rigtig fornuftig totaløkonomi og lave 
driftsomkostninger.  

Økonomi
Den økonomiske bæredygtighed er af væsentlig betyd-
ning for optimal gennemførsel af projektet. Bygningerne 
opføres med en sund driftsøkonomi og med gennemprø-
vede løsninger. 

Driften af et byggeri stiller både krav til hvilke tekniske 
løsninger, der vælges i forbindelse med opførelsen, men 
ligeledes til anvendelse af vedligeholdelsesfri konstruk-
tioner og overflader samt brugervenligheden af byg-
ningen. Studier viser at levetid er den mest afgørende 
parameter i forhold til at bygge bæredygtigt, og derfor 
arbejdes der, som tidligere nævnt, primært med bygge-
materialer og tekniske løsninger med lange levetider og 
lave omkostninger til drift og vedligehold. 
Anlægsudgifterne holdes på et minimum ved at vælge 
kendte løsninger, som er gennemprøvet i byggebranchen 
og som derfor findes i et forholdsmæssigt fornuftigt pris-
leje. 
Der udføres brugerhåndbog over byggeriet som de 
driftsansvarlige kan tage udgangspunkt i. Her skal også 
fremgå anbefalede eller implementerede serviceaftaler. 
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Funktioner

BÆREDYGTIGE ELEMENTER I BEBYGGELSEN V4V5

1
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4

5 6 7 8 109
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13

12

11

ELLADESTATIONER TIL 
BILER

FACILITETER TIL CYKLER 

SOLCELLERFORSINKNING AF 
REGNVAND

HØJKVALITETSFILTRE 
GIVER BEDRE INDEKLIMA

VARIATION AF 
BEBOELSESSEGMENTER URBAN GARDENING

TRYGHED I FORM AF 
BELYSNING

GRØNNE ELEMENTER I 
BYBILLEDET 

AFFALDSHÅNDTERING ØGET BIODIVERSITETBYRUM OG 
MØDESTEDER

DRIVHUSE PÅ TAG 

BEKLDNINGSTEGL/
MURSTEN  MED GOD LCA

1

141

2

2
El-ladestander 
placeres også i kælder. Placeres i alle boliger.

Sammensætning og variation 
af beboere på hele byggefeltet.

3

3

3

4

4
5

12
Der laves udendørsbelysning 
med særlig fokus på tryghed 
på hele byggefeltet.
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1

2

3

10

9

8

ELLADESTATIONER TIL 
BILER

FACILITETER TIL CYKLER 

VARIATION AF 
BEBOELSESSEGMENTER

TRYGHED I FORM AF 
BELYSNING

GRØNNE ELEMENTER I 
BYBILLEDET 

ØGET BIODIVERSITET

BYRUM OG 
MØDESTEDER

Funktioner

BÆREDYGTIGE ELEMENTER I BEBYGGELSEN V1

1

4

5

9

2
El-ladestander 
placeres i kælder.

Parkrummet programmeres
til alle aldre. 10

Der laves udendørsbelysning 
med særlig fokus på tryghed i 
hele parkrummet.

8

6

7

3

6 74 5

SOL OG SKYGGERUM
 I BYRUM SUNDHEDSFREMMENDE 

TILTAG OG AKTIVITETER 

GENBRUG AF 
OVERSKUDSJORD

3
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ELLADESTATIONER TIL 
BILER

FACILITETER TIL CYKLER 

SOLCELLERFORSINKNING AF 
REGNVAND

HØJKVALITETSFILTRE 
GIVER BEDRE INDEKLIMA

VARIATION AF 
BEBOELSESSEGMENTER URBAN GARDENING

TRYGHED I FORM AF 
BELYSNING

GRØNNE ELEMENTER I 
BYBILLEDET 

AFFALDSHÅNDTERING ØGET BIODIVERSITETBYRUM OG 
MØDESTEDER

DRIVHUSE PÅ TAG 

BEKLDNINGSTEGL/
MURSTEN  MED GOD LCA

Funktioner

BÆREDYGTIGE ELEMENTER I BEBYGGELSEN V2
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El-ladestander 
placeres i kælder. Placeres i alle boliger.

Blandet beboersammensætning i 
og på tværs af byggefelter giver 
diversitet i områder. 12

Der laves udendørsbelysning 
med særlig fokus på tryghed 
på hele byggefeltet.
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ELLADESTATIONER TIL 
BILER

FACILITETER TIL CYKLER 

SOLCELLERFORSINKNING AF 
REGNVAND

HØJKVALITETSFILTRE 
GIVER BEDRE INDEKLIMA

VARIATION AF 
BEBOELSESSEGMENTER

URBAN GARDENING

TRYGHED I FORM AF 
BELYSNING

GRØNNE ELEMENTER I 
BYBILLEDET 

AFFALDSHÅNDTERING ØGET BIODIVERSITETBYRUM OG 
MØDESTEDER

FSCCERTIFICERET TRÆ

Funktioner

BÆREDYGTIGE ELEMENTER I BEBYGGELSEN V3
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El-ladestander 
placeres i konstruktion.

Affaldshåndtering løses i 
konstruktion i stueetagen/-1 Placeres i alle boliger.

Blandet beboersammensætning i 
og på tværs af byggefelter giver 
diversitet i områder. 12

Der laves udendørsbelysning 
med særlig fokus på tryghed 
på hele byggefeltet.
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ELLADESTATIONER TIL 
BILER

FACILITETER TIL CYKLER 

SOLCELLERFORSINKNING AF 
REGNVAND

HØJKVALITETSFILTRE 
GIVER BEDRE INDEKLIMA
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BEBOELSESSEGMENTER

TRYGHED I FORM AF 
BELYSNING

GRØNNE ELEMENTER I 
BYBILLEDET 
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BÆREDYGTIGE ELEMENTER I BEBYGGELSEN V2
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Placeres i alle boliger.

Blandet beboersammensætning 
i og på tværs af byggefelter 
giver diversitet i områder. 11
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Der laves udendørsbelysning 
med særlig fokus på tryghed 
på hele byggefeltet.
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Vi løfter i fællesskab

‘GLOBAL UDFORDRING  LOKALE TILTAG’
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TIDSPLAN & GENNEMFØRELSESPLAN
AFSNIT 11
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OVERORDNET TIDS OG GENNEMFØRELSESPLAN
Proces og tid

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Lokalplansproces
Projektforslag & Myndighedsprojekt
Forprojekt/myndighedsprojekt (Indsendes ved godk. Lokalplan)
Udbudsprojekt
Udførelsesprojekt

Nedrivning af det gamle hus og indretning på forplads ved V2
Klargøring af af oplagsplads ved V5

Klargøring af byggefelt & Spuns
Jordarbejde
Beton og elementer
Arbejde over kælder
Aflevering af parkeringskælder til Hørsholm Kommune (76 pladser)

Klargøring af byggefelt & Spuns
Jordarbejde
Beton og elementer i kælder
Arbejder i strædet mellem V4 & V2 - sammenbygning af kældre og omlægning af 
forsyninger (kun 1 udkørsel/indkørser til Ådalsvej)
Råhus over kælder
Færdiggørelse bygning
Udenomsarealer og reetablering
Aflevering af parkeringskældre til Hørsholm Kommune (232 pladser) 

Klargøring af byggefelt & Spuns
Jordarbejde
Beton og elementer i kælder
Råhus over kælder
Færdiggørelse bygning
Udenomsarealer og reetablering
Aflevering 

Jord & betonarbejde i terræn
Råhus 
Færdiggørelse bygning
Udenomsarealer og reetablering

Beton og jordarbdejde
Råhus 
Færdiggørelse af bygninger
Udenomsarealer
Aflevering af p-areal på terræn til Hørsholm Kommune (15 pladser) 

Etablering af parkering på terræn

123



Etapeopdeling, byggeplads og trafikafvikling i byggeprocessen

forstøveranlæg, så spredning af støv fra jordarbejde 
mindskes. Fejning af tilkørselsvejene vil blive gjort ugent-
lig i perioder med jordkørsel. 

Trafikafvikling i byggeprocessen 
I løbet af processen vil det ikke kunne undgås, at der vil 
være perioder med omlægning af trafikken på vestsid-
en. Omlægning af trafikken vil f.eks. forekomme når der 
skal graves nye forsyninger, og omlægninger af de ek-
sisterende, laves tunnel mellem V4 & V2 eller opstilles/
nedtages kran.  

Oplægget er, at der for en periode lukkes for trafik i 
strædet mellem byggefelt V4 og V2 – dog vil  passagen 
mellem stationsområdet og skovkanten blive holdt åben. 
I denne periode vil det umiddelbart ”kun” være busser 
og kiss’n Ride der bliver berørt af det ændrede kørsels-
mønster, da der er planlagt arbejder på de eksisterende 
pendlerpladser og disse derfor er sat ud af drift.   
Lukning af vejen mellem V4 Og V2 vil betyde, at der vil 
være en fælles indkørsel/udkørsel til Stationen/Ådalsvej 
ved tilslutningen tættest mod broen. Dette er vist på Sit-
uationsplanen, hvor de grønne linjer udgør den forvent-
ede tracering busserne kan følge rundt på pladsen og 
den blå linje er tilsvarende for lette trafikanter, der dog 
skal færdes dobbeltrettet. Det røde markerede område 
er strædet mellem V4 og V2, som lukkes helt i en periode.     
For at opnå tilstrækkelig bredde på indkørsel/udkørsel 
gøres denne midlertidigt, så der bliver til 2 vejbaner og 
plads til gående og cyklister, som der er i dag.  
 
Når arbejderne i strædet mellem V4 Og V2 er færdig-
gjort og afspærringen ophæves opstartes bygningsar-
bejder på V3 og indkørsel/udkørsel vil igen ske, som 
i dag. Dog vil cyklister og gående ikke kunne passere 
ad denne indgang til stationsområdet, men i stedet være 
henvist til strædet mellem V4 og V4. Dette skyldes at 
byggefelt V3 vil have behov plads langs afgrænsningen 

Etapeopdeling
Byggeriet tænkes udført etapevis jf. den overordnede tid-
splan samt situationsplanen med angivelse byggefelter 
og etaper. 
Som det fremgår af oplægget fokuseres der på, at starte 
på vestsiden af området samt opstarte områder, hvor 
kommunen skal overtage pendlerparkeringspladser. 
Første byggefelt er V1 som rummer 76 pendlerparker-
ingspladser disse pladser forventes færdige i juli 2023. 
Herefter påbegyndes byggefelt V4, som har 232 pend-
lerparkeringspladser. Denne parkeringskælder forventes 
afleveret til kommunen marts 2024. Det sidste byggefelt 
på vestsiden hvor der opføres bygninger er V3, som 
rummer 48 pladser på terræn under kollegieboligerne. 
Denne bygning forventes færdig oktober 2024.  

Overdragelse af ovenstående parkeringsområder til 
kommunen vil som udgangspunkt først ske, når hele byg-
gefeltet/bygningen er færdigopført.  
Med ovenstående rækkefølge kan antallet af pendler-
parkeringspladser opretholdes i byggeperioden, når 
der etableres de i konkurrenceprogrammet nævnte 200 
midlertidige parkeringspladser. 
Rækkefølgen skal ses, som et oplæg til udførelsen og 
skal koordineres med hele områdets implicerede parter 
for, at opnå det bedste flow i trafikafvikling samt bygge-
proces.

Byggeplads   
Inden opstart af arbejder på de enkelte byggefelter vil 
der blive opstillet nødvendig afskærmning med henblik 
på Sikkerhed og begrænsning af støj og støv, så byg-
gerierne er til mindst mulig gene for naboer samt de 
daglige brugere af stationen. Den midlertidige støjaf-
skærmning kunne være ved byggefelter, som støder op 
til boligerne ved Skovkanten og kokkedalsstationsvej.    
Ved udgravninger kan der i varme måneder forekomme 
mere støv og for at mindske dette kan der opstilles 

BESKRIVELSE AF UDFØRSEL

mod indkørslen og den første busholdeplads.  
I forbindelse med arbejder på den østlige side af V2, vil der blive 
brug for ekstra plads i forbindelse med arbejde på facaden. Dette 
vil indskrænke indkørslen til busholdepladserne, men anses ikke 
som et problem.   
Omlægninger og ønskede ændringer, som ovenstående vil 
selvfølgelig blive koordineret i tæt dialog med Movia og kommu-

Plantegning der viser omlægning af trafik i 
byggeprocessen.
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ETAPEOPDELING FOR BYGGERI
Plandiagram

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6
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