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Velkommen til Kronholm! 
Kokkedal Station er i dag det naturlige knudepunkt for 10.000 rejsende i hver-
dagen. Her starter dagen når man drager til byen til arbejde og studie. Det er 
også her man om aftenen vender hjem til livet efter arbejde. 
Vi vil med dette projekt tage afsæt i stationens naturlige knudepunkt og skabe 
en ny dynamisk bydel for Hørsholms borgere og bydelens kommende beboere. 

Idag er stationsområdet et komplekst sammensat knudepunkt. Området skal 
samles i ét arkitektonisk greb og historien om området skal genfortælles. Derfor 
navngiver vi området på ny. Kronhjorten fra Hørsholm Kommunes genkendelige 
logo kombineres med Kommunes navn, Hørsholm. Derved skabes navnet på 
den nye bydel “Kronholm”. Navnet er genkendeligt og har referencer til na-
turen, som er så kendetegnende for Hørsholm Kommune og dens opland.  

En generøs bebyggelse
I Kronholm er der plads til alle. Her er der skabt liv på tværs af generationer. By-
delen rummer både familier, kollegieboliger, seniorbofællesskaber, friplejehjem 

Her er et aktivt grønt bymiljø, hvor den enkelte kan veksle mellem det private 
rum i boligen og fællesskabet. Det sociale liv udspiller sig på opholdsarealer 

mange tagterrasser og gårdrum. 

Som besøgende i området vil man hurtigt kunne fornemme intimiteten og det 

Vision

hyggelige miljø, den nu fortættet bydel tilbyder. 

Kommer du som pendler til stationen, kan du let og ubesværet sætte din bil 
eller cykel, i de moderne og sikre parkeringsfaciliteter. En ny sammenkoblende 
bro, Kronbroen, bringer dig let over banen. Den strækker sig fra parkeringshuset 
til den runde boligbebyggelse Kronhøj. Byens liv, udformning og aktiviteter gør 
din færdsel på stationen tryg døgnet rundt. 

Kronholm tager sit afsæt i fællesskabet, derfor skabes alle løsninger med ud-
gangspunkt i det lokale- og samfundsmæssige fællesskab. Der etableres dele-
bilsordninger, mulighed for køb af mad fra plejehjemmet, invitation til  at de 
lokale kan træne i plejehjemmets motionsafdeling eller komme til bingoaften.
Kronholm er generøs. Det er både socialt og økonomisk bæredygtigt at tænke i 
oplevelser, convenience og dobbeltudnyttelse af funktioner.  

indbyder pendlere til at blive en del af det daglige liv i Kronholm. 

med lækre og moderne boliger. Her kan du på dine præmisser blive en del af et 
bysamfund, hvor du frit kan tilvælge fællesskabet.

Bæredygtighed på alle fronter er tænkt ind fra starten, da Kronholm skal bære-

vision

Vi mener at bæredygtigt byggeri både skal være mærkbart og målbart. 
Her er den sociale bæredygtighed således lige så vigtig, som den miljømæssige 
eller økonomiske bæredygtighed. 

til opfyldelse af 14 ud af 17 FN’s Verdensmål. 

Velkommen til bydelen Kronholm!

HØRSHOLM  =

“KRONHOLM”

KRONHJORT         +
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Stationspladsen
En ny og urban plads udlæg-
ges mellem stationen og de 
nye byhuse. 
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Byen for dem der vil lidt mere
Hørsholm er en naturrig, velfungerende og ressourcestærk kommune, hvor bor-
gerne går op i visionære og kvalitetsbetonede oplevelser og omgivelser. Hørs-
holm er byen, hvor man tør gå den ekstra mil for at skabe det sublime. Historisk 
har Hirschholm Slot, Struense, Caroline Matilde sat sit præg på byen, mens 
koryfæer som Karen Blixen og PH har deres rødder i byen, der er en del af kon-
gernes Nordsjælland.

Hørsholm, alt du behøver
Hørsholm har meget at byde på. Hørsholm har et velfungerende handelsliv, 
sublime indkøbsmuligheder og et fornemt idræts- og foreningsliv. I Rungsted 

Hørsholms skoler ligger til stadighed i top 5 både hvad angår faglig præstation 
-

sikskoler.

Kronholm - den nye bydel
Stationsområdet ligger attraktivt I Hørsholm Kommune, på kanten af et fre-

-
phienberg jorderne. Med sine 1,5 km fra stranden og  kun ca. 20 min. i tog til 
København ligger stationen i en grøn kile som i dag forekommer lidt uforløst og 
energiforladt. Det er her, at den ny stationsby skal udfolde sig og skabe en tryg 
ramme for de rejsende i Hørsholm og de kommende beboere.

Hørsholm kan og vil noget mere

Lokationen, historie & baggrund

Alt hvad du har brug for er her - Inden for blot 1,5 km, vil Kronholms kom-
mende beboer have adgang til skole, daginstitutioner, gymnasie og ikke mindst 
idrætsfaciliteter

udbygning langs tognettet. Det harmonerer også med de øvrige kystbanebyer, 

områder med byliv omkring stationerne. Det støtter også op omkring kommu-

-
kvemmeligheder vil fremme tilgængeligheden for borgerne.

Historien bag
-

punkt i over 120 år. I starten af 1900 tallet var området stadig præget af land-
brugsjord og marker. Først i 50’erne og 60’erne blev Jellerødparken og Jellerød 
Have bygget. Derefter gik det stærkt og 70’erne og frem tog udbygningen af 
markerne ved stationen hurtigt fart.
I dag er der således ca. 10.000 tog-og buspassagerer der har deres færden på 
og omkring stationen. DSB har udpeget Kokkedal Station som en central stati-
on og i myldretiden er der en række tog som kun stopper i Kokkedal og dernæst 
kører direkte til Hellerup eller Østerport station. Det er således sidste stop på 
kystbanens hurtigforbindelse til København.

være, hele døgnet - hele livet. 
Områdets historie, Kokkedal slot, Sophienberg jordene og de om-
kringliggende boligkvarterer inviterer til, at den fremtidige stationsby 
skal udvikles i dialog og respekt for, hvad der allerede er. Men også 
som en samlende stationsby, der skaber rum for det lokale møde, 
både det spontane og det planlagte. 
Fællesskabet, følelsen af hjem og tryghed i en bæredygtig og grøn 
ramme, sætter takten for den bydel som vi nu præsenterer jer for.
Alle er velkomne i Kronholm og alle skal føle sig trygge.

Byen for alle

den ældre og den plejekrævende. Disse boliger er omgivet af land-
skabelige herligheder. Her er opholdsarealer tæt på uanset hvor du 
er i området. Som en del af bydelen etableres der en dagligvarebu-

række mindre butikker og restaurationer samt et friplejehjem. 

Områdets omdrejningspunkt er fællesskabet, et fællesskab der ska-
bes af fysiske og sociale forbindelser. 
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Kronhøj, familieboliger, senior-
bofællesskab og butikker

Skovbo, familieboliger

Stationshusene seniorvenlige boliger

Kalvehave, kollegieboliger Hjortebo, seniorbofælllesskab dagligvarebutik og p-hus Blixens Have, friplejehjem Hirsch Haverne, 
Seniorbofællesskab

Projektet bidrager til et levende og varieret bybillede med en stor biodiver-

varierende boligstørrelser, sikrer vi en stor mangfoldighed i bebeoersam-

”
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Det samlende arkitektoniske greb 
Kokkedal Stationsområde mangler i dag et hierarki Området er et komplekst 
sammensat knudepunkt, uden en stærk samlende bymæssige karakter. Områ-
det skal samles i ét arkitektonisk greb. 

B
Området vil blive domineret af større bygningsvolumener, der slutter op om 
banen og giver den besøgende en urban fornemmelse af høj kvalitet. 
Den runde bygning, Kronhøj, vil stå som en smuk vejviser i området imellem 
stationen og byhusene. Den har ingen for- eller bagside, så byliv genereres hele 

området.  

Kronhøj og kollegieboligerne, kaldet Kalvehaven, byder velkommen til bydelen 

Byhusene mod vest bibringer en mindre bymæssig skala til området, som ligner 
de eksisterende boligbebyggelser i området. Disse byhuse i 2-4 etager, skaber 
et bymiljø i en anden skala. De har egne tagterrasser, hvorfra man kan kigge ud 
over trækronerne, ligesom de har et nært udeområde på terræn i forbindelse 

Der er stor variation iht. til rytme i den overordnet disponering, i materialeval-
get og i formgivning af bygningsmassen.  

På østsiden af banen danner to større volumener et ”gavlmotiv” mod banelege-
met. Her ligger et friplejehjem og et hus der kombinerer seniorboliger, daglig-
varebutik og P-hus. Den nye ”Kronbro” binder disse to områder sammen på en 
logistisk god og smuk måde. Broen forbinder en ny urban plads mod øst med 
ankomst i 1. sals højde i Rotunden. Man kan komme ned på begge perroner fra 

Der skal være byliv på begge sider af banen som skaber tryghed i hele områ-
det.  Der indtænkes ”generatorer” for liv så som dagligvarebutik på østsiden og 
sundhedshus, café og frisør på vestsiden. 
Omkring den runde bygning ligger ét af områdets travleste strøg, da mange 
pendlere passerer her. Dette liv favnes af en aktiv og indbydende stueetage, 

-
legietårnets stueetage med mulighed for udendørs træning på bygnings vest-
vendte trappe og første sals plateau. 

For os er det forudsætningen for en levende bymidte, at have en grøn bymidte, 
med biodiversitet. Det grønne stimulerer vore sanser og styrker følelsen af sam-
hørighed. Beplantningens biodiversitet samler området og giver en følelse af 
sanselighed og nærvær. Som et ekstra aspekt vil vi gøre området til en botanisk 

-
mer for egne- og fælles væksthaver og orangerier, hvilket giver noget at samles 
om. 

Kronbroen - byforbindelsen mellem øst og vest
Som et skulpturelt symbol forbinder en smuk gangbro - Kronbroen - øst- og 
vestsiden af bydelen. Kronbroen har sit udspring fra parkeringshuset i øst og 
forbindes direkte til førstesalen i Rotunden. Det er ved denne bro, at togpas-
sagererne stiger ud af bilen i et moderne parkeringshus om morgenen. Her kan 
de stoppe op, og nyde udsigten over området. Broen afsluttes ved at togpas-
sageren træder ind i Rotunden Kronhøjs, smukke gårdrum. En behagelig og 
imødekommende atmosfære, hvor der er opholdssteder for alle. Er morgenen 
ikke til ophold, kan du let og ubesværet komme til perronen via den levende 
plads ved kollegiet. 

Kig mod øst langs Ådalsvej

View inde fra Kronhøj (rotunde)

Bebyggelse på østside af banen set fra stationsbygning
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1:1000
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Byfunktioner der forbinder og giver mening
Byrummet er karakteriseret ved det nære og relevante. 

turen, mødes før eller efter arbejde, i forbindelse med træning og andre gøre-
mål i bydelen.

-
parerer passagerer- og beboers cykler. I Kronhøj er der desuden lagt op til, at 

måske en bager og vinbar.

for alle.

få deres daglige gang. 

etableres mindre og større fællesområder. Naturen giver liv med tagterrasser, 
demensegnede haver og kig til det grønne uanset hvor i plejehjemmet du bor.

Syd for plejehjemmet ligger en plads med bænke, planter og træer. Her kan du 
træde direkte ind i Kronholms nye dagligvarebutik, som også har indgang fra 
parkeringshuset. Dagligvarebutikken er integreret i parkeringshuset for at skabe 
aktivitet det meste af døgnet, hvilket giver tryghed for dets brugere. 

Dagligvarerbutikken 
Smukt integreret under seniorfællesskabet ”Hjortebo” ligger bydelens dagligva-
rebutik. Butikken har eget parkeringshus med direkte indgang i stueplan. Det er 
også her en del af byens delebiler holder. 

Butikken ligger ud til østsidens byplads, hvor der er et smukt kig på Kronbroen, 
der forbindes med Kronhøj (rotunden). Her kan man gøre ophold på en bænk 
og lige trække vejret inden man skal videre i dagens gøremål.

Vi har operatør til butikken, men vil gerne sikre, at Hørsholm Kommune får den 
dagligvarebutik de ønsker. Derfor udvælger vi den fremtidige samarbejdspart-
ner i samarbejde med Hørsholm Kommunalbestyrelse og byens borgere.

Kronhøjen udgør sammen med banegårdspladsen samlingsrummet i bydelen. 
Derfor har vi valgt, at de små og nære byfunktioner samles her. Mod torvet 

af bydelens delecykler. 

Du kan købe blomster med til konen, manden eller veninde i blomsterbutikken 
der ligger smukt sammen med grønthandleren. 

Vi tænker, at der skal etableres en eller to mindre take-away steder, så man kan 
hente hurtigmad med hjem efter en lang arbejdsdag. 

-
plan. Fitnesscentret kan gøre brug af ungdomstårnets boldbur på taget. Hvilket 
giver mulighed for træning udenfor de dage hvor vejret tillader det eller hvis 
Corona i perioder kræver, at holdtræning sker udendørs. I området er der også 

Hirsch Havernes sundhedshus
I det lidt mere private rum mod nord ligger der i stueetagen et mindre sund-
hedshus. Her er plads til en eller to praktiserende læger, en fodterapeut, mas-
sør, psykolog eller fysioterapeut. Det gør det nemt for områdets beboere at 
søge lægehjælp og let for borgerne der anvender stationen, at indpasse læge- 
og terapeutbesøg i dagligdagen.

Landskabet og den botaniske vandring
Landskabet udgør et centralt element i området og oplevelsen af naturen. For 
at øge interaktionen mellem områdets brugere og beboere etableres små skilte 
i beplantningen som fortæller om planternes navn og oprindelse. Det bliver 
en lille botanisk vandring i hverdagen. Naturen er tæt på alle boliger, enten i 
terræn eller i botaniske taghaver med udsigt udover Jellerødskoven og Sophie-
nbergjordene.

Der er med banegårdspladsen og gårdrummet i Kronhøj lagt op til en central 
plads for loppemarkeder, torvedage og begivenheder ved højtiderne. Her kan 
alle samles for at fejre livet, helligdagene eller shoppe i små hyggelige loppe- og 
torveboder.
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Det pulserende Banetorv med 

sundhedshus. Her er plads til godt 

udeophold mens man venter 

Cykelværksted, mødested, arran-

gementer, børneloppe eller bare en 

Hyggelige byhuse skaber en 

nær skala i bydelen. 

Cafë og sydvest vendt bydels 

plads. Udeservering på plad-

sen ved de grønne træer. 

PH Pladsen med livet fra dagligva-

rerbutikken. Her forbindes Kron-

broen

seniorboligerne 

Fitness på terræn og på tag. 

Kollegieboligerne som genera-

tor  for syddelen af området

Fysisk aktivitet for alle aldre 

på forhindringsbanen i skoven

1:1000
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Kronhøj, familieboliger, senior-
bofællesskab og butikker

Skovbo, familieboliger

Stationshusene, seniorvenlige boliger

Kalvehave, kollegieboliger Hjortebo, seniorbofælllesskab, dagligvarebutik og p-hus Blixens Have, friplejehjem Hirsch Haverne, 
Seniorbofællesskab
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Flow

nemt og behageligt at benytte stationen for både pendlere og beboere. Den nye broforbindelse Kronbroen kobler bydelen sammen, således at der sikres 
fri passage for alle. Niveaufri adgang sikres ved elevatorer i den runde bygning Kronhøj, og i forbindelse med dagligvarebutik og p-hus.
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Hirsch Haverne
En ny stationsplads opstår i mødet mellem den eksisterende station og en række nye byhuse. Her skabes et nyt og 
markant byrum og mødested.

Husene i skoven
Langs Ådalsvej placeres en boligbebyggelse bestående af sammensatte teglvolumener i varierende højde. Bygningerne lig-
ger spredt ud i det grønne og kuperede landskabsrum. Her placeres familie- og seniorvenlige boliger, der netop er tæt på 
det langstrakte skov inspirerede landskab mod vest. 
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Kronhøj bliver Kronholms nye omdrejningspunkt og markør. Samtidig vil bygningen danne ramme om fremtidens blanden-
de bofællesskab, et hjem for både familier og seniorer. Den omsluttende og samlende form vil forstærke fornemmelsen af 
samhørighed. Både gårdrummet samt fællesfunktioner rundt omkring i huset danner mødested på tværs af generationer.  

oner og aldre.
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Stationsområdet fremstår med meget varieret bygningsstruktur i forhold til udtryk, skala og indhold. Kronholm vil gennem 
sin bebyggelsesstruktur skabe harmoni, kobling og tilpasning. Friplejehjemmet, parkeringshuset med seniorboliger samt 
Kronhøj, vil skabe en dialog med boligbebyggelsen Ådalsparken. Samtidig vil bygningerne langs Skovkanten danne overgang 
og kobling til denne boligbebyggelse samt eksisterende stationsbygning.

Kronhøj som ny markør 

og åbne udvalgsbutikker, varierede opholdsområder samt som bropille i forbindelse over banen, bliver bygningen et om-
drejningspunkt for livet omkring Kokkedal station.
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En aktiv stueetage
-
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Det grønne element er klart dominerende i bebyggelsesplanen. Hørsholm Kom-
mune er kendt for store naturressourcer og dette skal vi bygge videre på. Der 
tilkobles til gode stiforbindelser mod skoven mod nord. Forskellige typer land-
skab og udearealer, forstærker tilhørsforholdet til den enkelte bolig og skaber et 
landskab at gå på opdagelse i. De forskelligartede byrum ligger som perler på 
en snor. De er forbundet via det samme grunddesign i Kronholm. Flotte aktive 
byrum sikrer tryghed og naboskab. Tillige med at beboerne passer bedre på 
dem.  

Forskydninger i facaderne giver varieret arkitektur 
Bebyggelserne mod gaderne fremstår med subtile forskydninger, både horison-
talt og vertikalt. Tillige indtænkes altaner og tagterrasser til at bidrage til den 

-
derne indrettet. Der er god variation i størrelserne af boliger fra 1-værelses til 
4-værelses lejligheder samt byhuse. Man kan også bo i bofællesskab.
Så mange som muligt har altaner mod sydvest. Andre har tagterrasser og en-
kelte har udgang fra terræn til gårdhaverne. 

Dagslys

nyder godt af, at bygningsvolumenerne er placeret med de højeste etager mod 
vejnettet. Indblik- og skyggegener er faktisk elimineret. 

Tryghed
En belysningsstrategi vil underbygge fornemmelse af tryghed i området. Her vil 

til de gennemgående stiforbindelser på tværs af området. 

Parkering
Cykelparkering afvikles hovedsageligt ved indgangene til områderne. Alle plad-
ser er udlagte til parkering i kun ét niveau. Belysning vil sikre trygge adgangs-
veje. 

-
gende. Herudover er der enkelte parkeringspladser på terræn på den vestlige 
side af banen.

til dagligvarebutikken tillige med adgang direkte til perronerne. 

Altaner 
-

gelse af opholdsstuen.

En kile imellem by og landskab

-
plantning eller som tagterrasser, bliver opsamlet til anvendelse i forbindelse 
med havevanding. 

Vand vil også blive brugt som et rekreativt element til byruminstallationer, bl.a. 
som vandringe og render i den faste belægning.  

-
ledes, at tømning sker fra vejsiden, at regnvand fra gadeplan ikke trænger ned 

-

varsling af tømningsbehov.

Byrum.

Der er plads til uformelle møder langs stiforbindelserne og i de mange land-
skabsrum. Større arrangementer kan løbe af staben på Pladsen og på Torvet. 
Små og store mødesteder giver plads til bedre naboskaber i Kronholm

Ligesom fællesskabet og naturen er hjørnesten i bymidten, er der lagt op til 
gode rammer for idræts- og udendørsliv. På taget af ungdomsbygningen Kal-
vehaven, laves en boldbane, med udsigt udover de grønne marker ved Loui-

-
ningsfaciliteter, hvor man blandt andet kan dyrke yoga og andre holdaktivite-
ter.

Med afsæt i det store fællesskab er der lagt op til, at individet og gruppen 

cykelklub mv. Der er allerede afsat rigeligt med fællesarealer til at understøtte 
disse initiativer.

At bo sammen på tværs af generationer inviterer til nye relationer, som kan 
opbygges omkring madlavning og det fælles måltid, den unge kan guide den 
ældre i brugen af teknologi, mens rollefordelingen skifter i forbindelse med lek-
tiehjælp og den svære matematikopgave.
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Visionen er at gøre Kronholm til et levende 
-

-
traktiv bydel med et velfungerende grønt byrumsforløb 

”
1:1000

KOKKEDAL 
STATION

KEBABSTATIONEN

KRONHØJ

KRONBROEN

JELLERØD
PLADS

BLIXENS
HAVE

PH PLADSEN

BANETORVET

STRUENSESTRÆDET

Familieboliger
Senior Bofællesskab

Fælles tagterrasse

Fælles tagterrasse

Haver og terrasser

Haver og terrasser

Haver og terrasser

Haver og terrasser

Haver og terrasser

Haver og terrasser

Multibane

Fitness

Regnvands
opsamling

Regnvands
opsamling

Regnvands
opsamling

Fælles tagterrasse

Fælles tagterrasse

Drivhuse
Frugttræer

Picnicområde

Picnicområde

Fælles tagterrasse

Fælles tagterrasse

Fælles tagterrasse

Drivhuse

Espaliere til dagslys

Perron

Busholdeplads

17 P-pladser

4 P-pladser

2 Taxi

112 Cykel-P

ELEVATORER

ELEVATOR

ELEVATOR TIL 

PERRON

2 Taxi

Kortids-
parkering

Parkering
HC

Kortids-
parkering

Busvendeplads

Mindre vendeplads

Kiss´n´ride

Varelevering

Varelevering

Legeplads Café og 
bager

Opholds-
plæne

Fodgængerfelt

Fodgængerfelt

8 P-pladser

Rampe til 
parkeringskælder

Fælles tagterrasse

Café

Friplejehjem

Ungdomsboliger

HJORTEBO

KALVEHAVE
Ådalsvej

Skovkanten

Lågegyden

Ådalsvej

Kokkedal Stationsvej

Kokkedal Stationsvej

Jellerødskoven

Jernbanen

Jernbanen

SKOVBO

HIRSCH HAVERNE

STATIONSHUSENE

Seniorbofællesskab

Dagligvarebutik

Nye trapper

Parkeringshus



side 23

KronholmLandskab 

Landskabet

Visionen er at gøre Stationsområdet Kronholm, til et levende bymæssigt og 

smuk og attraktiv bydel med et velfungerende grønt byrumsforløb der binder 
stationsområdet sammen.  

Konceptet bygger på at samle stations- og byfunktioner, så de understøtter et 
sammenhængende og centralt byrum. Fortætningen samler centrale funktio-
ner omkring tog- og busstationen og skaber derigennem et levende stations-
område med god og smidig mobilitet.

Jellerødskoven kobles direkte sammen med stationsområdet ved at pladsen 
forbindes ind til skovområdet og kobler sig på bebyggelserne omkring skovom-
rådet. Vi trækker skovens træer ind på pladsen og skaber et meget gennemgå-

oplevelse, og skaber et godt mikroklima mellem bygningerne. 
 

Helhedsplanen skaber en sammenhængende bebyggelse omkring stations-
funktionerne. Åbne funktioner i stueetagerne vendes ind mod pladsen og bi-
drager til byliv, tryghed og en bymæssighed omkring stationen. Busterminalen 
bibeholder sin nuværende placering op langs banen så boliger og byrum kan 
trækkes tilbage og få de mest attraktive placeringer i området. Samtidig med 

forskellige funktioner i stueetagerne som skaber et kraftcenter. Tanken er at 
der skabes en synergi mellem de rejsende, boligerne og butikslivet, som gør at 
området opleves mangfoldigt og levende. Sundhedshus over for stationsbyg-
ningen, Rotunden med forskellige mindre butikker så som cykelværksted, en 
cafe, samt en levende gårdhave med legeområde og udeservering. 

stueetagen, dagligvarebutik, og et P-hus placeres øst for jernbanen og kobler 

bliver en del af byrummet og der etableres et lille torv på østsiden, udfor en 
dagligvarebutik, der på den måde skaber en god og naturlig kobling på tværs 

bliver nemt at skifte mellem de forskellige transportmidler og nemt at kombi-

Koncept

Stations- og byfunktioner samles om centrale 
byrum og Jellerødskoven trækkes ind gennem 

området og giver Kronholm en stærk grøn og lokalt 
forankret karakter.
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Beplantningsstruktur Regnvandshåndtering 

Byrummet kobler sig naturligt til omgivelserne. Det 
knytter sig til Jellerødskoven hvis natur trækkes ud i 
bydelen, der skaber en gennemgående stærk grøn 
karakter og en lokal forankring. Træarterne er sam-
mensat så de har en stærk relation til skoven og så 
de bidrager til en høj biodiversitet i området. Der ar-
bejdes med en kombination af større opstammede 

træer. I regnbede, omkring træerne og på de grøn-

ne områder, etableres mange blomster og spiselige 
planter med nødder og bær, der kan tiltrække fugle 
og insekter. Beplantningssammensætningen sikrer 
en stor årstidsvariation og farverigdom i størstede-
len af året, der i sig selv skaber en ny skønhed til 
stedet. Regnvandsbedene, træerne og den øvrige 
beplantning er endvidere med til at skabe et godt 
mikroklima samt små nicher med sol og læ og af-

Regnvand opsamles i åbne grønne bede og ledes 
som integreret del af byrummene over til grundens 
to lavtliggende områder henholdsvis i det syd vest-
lige hjørne og syd for ungdomsboligerne. Her forsin-
kes regnvandet og hvis muligt nedsives.  

-
ledes lokalt på grunden. 

Eks. træer

Bøg, eg,  ask, valnød, hassel, mirabel

Frugttræer

El, pil, birk

Regnbed / lavning i terræn

Regnvand - vandrende på terræn

Regnvand - eks. grøft
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Parkering og adgang 

Projektet opgraderer området med bevarelse af 

-
lige transport. Forbindelser og udveksling mellem 
forskellige transportmåder er sammentænkt, så de 

Ønsket er, at skabe en god, smidig og friktionsfri op-
levelse for den rejsende. 

Hvor den grønne og bæredygtige mobilitet styrkes, 
så det bliver nemmere og mere attraktivt at gå, 

transport. Samtidig er det et fokus at integrere mo-
biliteten i byrummet, så oplevelsen ikke domineres 
af af transit, men af attraktive byrum og forbindel-
ser med god tilgængelighed. 

Vest for jernbanen etableres 40 parkeringspladser til 
biler på terræn, heraf korttidsparkering nær statio-
nen. Her bevares desuden 4 taxi-holdepladser. Øst 
for banegården etableres 6 handicapparkerings-
pladser, samt et p-hus der kan rumme påkrævede 
antal pladser. 

Eksisterende cykelparkerings bevares og der etable-
res yderligere cykelparkering, så der vest for banen 
er sammenlagt 231 pladser, fordelt ved stationen, 
torve og pladser, samt nær boligbebyggelserne. I 
øst etableres 54 cykelparkeringspladser.

Cykler og gående

Veje

Busser

Bus vendeplads / kiss & ride

Stier

Pladser og torve

Bilparkering på terræn

Cykelparkering på terræn

Busholdeplads

Bilparkering i kælder

Taxi holdeplads

Parkeringshus

Indgange
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Det primære byrum udlægges som et langstrakt byrum der knytter sig på stati-
-

opsamling, skaber et blågrønt byrum der stadig har en urban karakter som 
omfavner stationen og griber fat i alle de nye tilstødende bygninger og på den 
måde binder området sammen. Der foreslås et holdbart, robust og smukt by-
rum af naturmaterialer, som natursten eller klinker, som giver stedet kvalitet og 
en stærk identitet, der binder ude og inde sammen og på den måde understøt-
ter bylivet og udvekslingen af de mange forskellige funktioner omkring byrum-

boende og besøgende. Her er mulighed for særlige events, loppemarkeder, og 

opholdssteder og små lege steder.  

Tryghed og belysning
I forslaget er der stort fokus på at skabe tryghed. Dels ved at koncentrere og 
samle funktionerne, så der er bevægelse og liv i byrummet og på stationen. 
Udadvendte funktioner i stueetagerne og logiske forbindelser med tryghedska-
bende lav belysning på gangstrøgene og god orientering, uden bagsider og 
skumle hjørner. 

der hænger sammen med de omkringliggende byrum og styrker opfattelsen af 
et samlende byrum og stationsområde. 

-
-

port. Forbindelser og udveksling mellem forskellige transportmåder er sam-

Ønsket er, at skabe en god, smidig og friktionsfri oplevelse for den rejsende. 
Hvor den grønne og bæredygtige mobilitet styrkes, så det bliver nemt og at-

Samtidig er det et fokus at integrere mobiliteten i byrummet, så oplevelsen 
ikke domineres af af transit, men af attraktive byrum og forbindelser med god 
tilgængelighed. 

Cyklister
Der etableres eller bevares 110 cykel-P pladser tilsvarende i dag, samtidig med 
at der etableres yderligere cykel-P pladser i tilknytning til de nye boligbebyg-
gelser. Cykel parkeringen er placeret for at skabe den optimale funktionelle op-
levelse for brugeren, så der skabes en smidig og enkel logistik til og fra bus og 

Byrum
Mobilitet

Byrum
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-

elementer. En stor trappe mod vest, op til det forbedret udeareal, byder vel-
kommen og skaber et informelt møde og opholdsted. 

Selve Banetorvet imellem byhusene Stationsboligerne og stationen opføres med 

bymæssig sammenhæng, uden niveauforskel som skaber en god tilgængelig-

gåstier. 

Banetorvet

Mindre grønne øer med opstammede træer, vil trække det grønne element 
med ind fra Jellerødsskoven. Træerne underinddeler byrummene, skaber læ og 
understøtter et godt mikroklima, der samtidigt styrker den visuelle sammen-
hæng videre ned langs busterminalen og til rotunden i syd. 
 
Cykelparkering og afsætningspladser er naturligt indtænkt som en del af tor-
vet. Banetorvet afsluttes med en præcis pladsdannelse og vendeplads, hvor 
mødet med skoven og områdets øvrige sti og vejforbindelser samles og kobler 
sig på stationsområdet. 
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-
forløb. Der skaber en behagelig, menneskelig skala med et meget grønt præg 
der indrettes med muligheder for nabofælleskab. 

så at det indpasses naturligt i gangstrøg og stræderne.  

Kantzoner
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Kronbroen

For at skabe en stærk og velfungerende sammenkobling af Kronholm på tværs 
af banen etableres en ny central broforbindelse ved navn Kronbroen.

Broen strækker sig fra Kronhøj i vest til den nye bydelsplads PH’s plads på østsi-
den med trappeforbindelser direkte til de to perroner.

og Hørsholm.

Kronbroen bliver bydelens nye bindeled mellem øst og vest. Den vil med sin 

banen. Den vil i sin udformning og sit design få karakter af byrum og ikke kun 
en fysisk passage.

attraktiv, tryg og tilgængelig måde at bevæge sig fra øst til vest for alle byens 
borgere.

Med sin kobling til det nye parkeringshus, bliver det nemt og hurtigt at an-
komme, parkere og nå sit tog. Samtidig er det nemt at ordne dagens indkøb i 
parkeringshusets dagligvarebutik, når man skal hjem igen.

Fra Kronbroen er der trappeforbindelser direkte til de to perroner. Adgang til ter-
ræn kan desuden også ske via Kronhøjs trappeanlæg i gårdrummet.
Tilgængelig adgang via elevatorer sker ligeledes i Kronhøj samt i forbindelse 
med p-hus og dagligvarebutik.

Broens endelige design skal udarbejdes i samråd med Banedanmark og DSB, 
således at konstruktioner, søjler, frihøjder mv. af-stemmes.

Udover Kronbroen bibeholdes broforbindelse i den nordlige ende af stationsom-
rådet, med både trappe- og elevatoranlæg.

Holdet inviterer til dialog med DSB og Banedanmark om denne nye bro.



side 31

Kronholm



side 32

Kronholm 

Snit AA 1:500

Snit BB 1:500

Snit CC 1:500

Kronhøj

Hirsch Haverne

P-pladserStruensestrædetPergola

Skovbo

Hirsch Haverne

Struensestrædet
Pergola

Skovbo

P-pladser

Kronhøj

Struensestrædet

Haver og terrasse

Kantzoner Ådalsvej

Højmose Vænge

Skovkanten

Jellerødskoven

Kronhøj



side 33

Kronholm

B

A
G

C'
D'

E'

H

B'

J'

J

A'

F'

G'

H'

F

I

I'C

D E

Perron

Kronbroen

Blixens Have
Plejehjem

Kronbroen

Udgang til 
perron, elevator

Hjortebo
Seniorbofællesskab

P-hus

Kalvehave
Ungdomsboliger

Fitness

Multibane

Kalvehave
Ungdomsboliger



side 34

Kronholm 

Snit DD 1:500

Snit EE 1:500

Snit FF 1:500

Busholdeplads

Kronhøj

Kronbroen

Kalvehave
Ungdomsboliger

Regnvands opsamling

Ådalsvej

Multibane

Kronbroen

Hjortebo
Seniorbofællesskab

Blixens Have
Plejehjem

Perron

Kokkedal Station
Haver og terrasser

Kantzoner

Banetorvet

Stationshusene

Blixens Have
Plejehjem

Perron



side 35

Kronholm

B

A
G

C'
D'

E'

H

B'

J'

J

A'

F'

G'

H'

F

I

I'C

D E

Kiss´n´ride
Busvendeplads

Kokkedal Station

Ådalsvej

Lågegyde



side 36

Kronholm 

stor spændende specialdesignet legeplads som attraktion for områdets børne-
familier. En café har udeservering ind mod gården, hvor forældre kan nyde en 

-

tænker gården som en lomme man kan gå på opdagelse i.  

Rotunden - åbninger Beplantning
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Regnvand opsamles i åbne grønne bede og ledes som en integreret del af by-
rummene over til grundens to lavtliggende områder henholdsvis i det syd vest-
lige hjørne og syd for ungdomsboligerne. Her forsinkes regnvandet og hvis mu-

håndteres således lokalt på grunden. 

Regnvand

Vest Træsti - vest Træsti - vest
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Mangfoldighed skaber godt byliv 

I Kronholm har vi mange varierende lejlighedsstørrelser og typer af byhuse. 
Kronholm ser vi som ét stort bofællesskab, da rammerne er til det.   

Lejlighedsfordeling 
Der er frit valg på lejlighedsstørrelserne. Kronholm favner både store og små 

Den formodet gennemsnitlige lejlighedsstørrelse (uden Byhusene) udgør 77 M2.  

I Kronholm vil der både være ejerlejligheder, lejeboliger samt andelsboliger. 

De funktionelle kvaliteter i boligerne 
Opbevaring er allerede indtænkt med god skabsplads. Der er 1-2 wc rum i lejlig-
hederne alt efter størrelse. Et generøst køkken og spiserum opprioriteres, da det 
gerne ligger ud mod de grønne arealer med egen terrasse eller altan.  

Dagslys
Under udarbejdelse af Kronholm har vi haft fokus på at udnytte dagslyset bedst 
muligt, så både omgivelserne og bygningernes indbyrdes placering er i balance 
og tilgodeser projektet som en helhed. 

og samtidig udsigt til bymiljø, grønne områder og trækroner. 

hvert enkelt hjem med begrænset skygge af de omkringliggende lejligheder. (Se 
mere under kapitlet Solstudier)

Kvalitet af udendørsarealer
-

brydes i skala ved bl.a. at fremtrække eller forsænke teglstenene 20-30mm i 

Alle har adgang til inspirerende udearealer. 

Projektets rige sammensætning af boliger til alle, familier, unge og seniorer 

Kronholm skabes fællesskab på tværs af generationer - med den boligmæssige 
tyngde på seniorboliger. Her kan du i realiteten leve fra vugge til grav, du har 
alle hverdagens bekvemmeligheder indenfor gåafstand.

Boligerne bygges op omkring det store fællesskab som inviterer lokalsamfundet 
indendøre, og det nære fællesskab, på etagerne, i den enkelte ejendom og på 
tværs af ejendomme.

Kronholm er bygget op omkring fællesskabstanken. Teamet har i alle bydelens 
inde- og uderum, tænkt på hvordan der sikres plads til det store og åbne fæl-

lesskab men også det nære fællesskab. Beboerne og områdets brugere kan selv 
vælge til og fra. 

Plejehjemmet Blixens Have
Plejehjemmet Blixens Have åbner sine døre mod bydelen. Her kan du, uanset 
om du er beboer eller nabo hente din aftensmad, deltage i arrangementer til 
f.eks. Skt. Hans, jul, påske eller ved en klassisk koncert i opholdsstuen. Der er 
også mulighed for at bruge plejehjemmets træningsfaciliteter.
Plejehjemmet har 60 boliger, hvoraf 3 er indrettet til par. 

Seniorboligerne Hjortebo
På østsiden over dagligvarebutikken er etableret 34 seniorboliger i tre forskellige 
størrelser. Her er opholdsarealer imellem boligerne, hvor der anlægges grønne 
taghaver. Mod syd opsættes to orangerier, her er grønt og lunt hele året.

Kollegier - Kalvehave 
På vestsiden mod syd ligger kollegietårnet, Kalvehave. Her bor de unge trygt 
omgivet af familier og seniorer i de omkringliggende bebyggelser. Her bygges 

udeareal på taget, hvor der bliver lavet boldbur og ophold hele året. Her kan de 
samles til træning, en snak med vennerne og invitere områdets unge på besøg 

Rotunden - Kronhøjen
Kronhøj bliver sammen med pladsen foran kollegiet Kalvehaven bydelens sam-

kigge på den store samling af planter, træer og buske.

Der er stor fællesgrill, borde og bænke til fællesmiddagen i det grønne, en kop 

sammensat af seniorboliger og familieboliger. 

indendørs tørrerum.

Der etableres seniorboligfællesskab mod vest. Også her er fællesskabet omdrej-
ningspunktet. Der indrettes grønne og fælles udeopholdsrum, drivhuse til fælles 
grøntsagsdyrkning og høstfest.  

Familieboligerne Skovbo
Længst mod vest etableres familieboliger ud til den grønne langstrakte aktivi-
tetsskov til børnene. 

Delebiler og delecykler
En bydel der er så stationsnær er oplagt, når man tænker delebiler. Derfor på-
tænkes det at have 15 delebiler i området. Disse placeres ved fast ladestander 
og med dedikeret parkeringsplads. Booking sker via en app på telefonen. Alle - 
både beboere og områdets brugere kan benytte sig af ordningen. Ligesom der 
er delebiler, vil der også være delecykler, som vedligeholdes og administreres af 

den lokale cykelshop i Kronhøjen.

Med så mange fælleslokaler, er der rig mulighed for at skabe frivillige fælles-
skaber, klubber og oplevelser.

Erfaring fra tidligere byggerier
I forbindelse med etablering af et andet større fællesskab er der foretaget en 
undersøgelse blandt 300 interesserede omkring ønskerne til fællesskabets ind-
hold og fællesfaciliteter. Her er de adspurgte ønsker og svar, listet i prioriteret 
rækkefølge: 

o  Træningslokaler  86% svarede ja
o  Fællesspisning og fælleskøkken 82% svarede ja
o  Orangeri og taghave 86%
o  Kulturklubber, 70 % (Foredrag, biograf, foredrag, rejse og vinklub)
o  Fællesvaskeri 72%
o  Delebiler og cykler 25%

I Kronholm, der deler vi!  
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Bolig oversigt

Oversigt over alle funktioner

ØST Boligtype Antal Størrelse m2 Total m2

VEST Boligtype Antal Størrelse m2 Total m2

Total excl. Plejeboliger 150          88                     13.227    

Total m2 Total

Total 21.017     

Bebyggelsesprocent

Total

Total parkering 606          14.620     

Matrikelstørrelser er fra bilag 5, matrikelkort

ØST Funktion Antal Størrelse m2 Total m2
Dagligvarebutik Moderne dagligvarebutik med godt udvalg og kvalitetsvarer 1             1.200               1.200      
Parkeringskælder Parkering i fem plan med delebiler og ladestandere 465         24                    11.160    
Parkering terræn Terræn parkering ved plejehjem 6             30                    180         
VEST Boligtype Antal Størrelse m2 Total m2
Kronhøj Offentlige formål 1             -                   -          
Kronhøj - Cafe 1             270                  270         
Kronhøj - Frisør 1             100                  100         
Kronhøj - Take away sandwichbar 1             150                  150         
Kronhøj - Bager 1             150                  150         
Kronhøj - Cykelshop 1             200                  200         
Kronhøj - Grønthandler 1             100                  100         
Kronhøj - Blomsterhandler 1             100                  100         
Hirch Haverne Sundhedshus 1             285                  285         
Kalvehave Fitness 1             435                  435         
Parkeringskælder Parkeringskælder under Kronhøjen og Hirschhaverne 95           24                    2.280      
Parkering terræn Boliger, erhverv og korttidsparkering 40           25                    1.000      
Total øvrige funktioner excl. parkering N/A N/A 2.990       

Total parkering m2 14.620    
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Høj kvalitet i et grønt miljø 
Der arbejdes med forskellige materialevalg, da det vil understrege bygningernes 
funktion og placering i Kronholm. De forskellige materialer vil også bidrage til 
fornemmelsen for by og mangfoldighed. At det er en blandet by, med materia-
ler, teksturer og farver, der harmonerer med den omkringliggende bebyggelse. 

Teglsten - dansk tradition

smukt spil i facaderne, kombineret med nyfortolkede forbandter. Tegl som en 
gammel og stolt dansk håndværkstradition passer godt til området. 
Udvalgte steder kan der evt. bruges genbrugte tegl, da disse sparer meget Co2 

Vi foreslår at kollegieboligerne, Kalvehaven, får facade udtryk i stål. 
Stål er unikt som facademateriale, idet det kan genbruges 100 procent uden 
at miste kvalitet eller forbruge ekstra ressourcer. Og som beklædning til tag og 
facader er stål optimalt, fordi det er meget stærkt. 

-

smukt udtryk.

Flere af bydelens projekter tænkes i en facadebeklædning af træ, som både 
over tid patinerer smukt og samtidig fremstår varmt og imødekommende. Det 

Herudover er det et holdbart og bæredygtigt facademateriale. Udgangspunk-
tet er  en imprægneret og ubehandlet beklædning som f.eks. Superwood.

Udvalget er uendeligt på tegl, farver og træsorter. Vi anbefaler derfor i den 
videre proces at anvende mockups af blandt andet facadematerialer, vindu-
espartier mv. for at sikre bedst mulig indpasning i det eksisterende stations-
område.

Generel beskrivelse af det konstruktive system:
I forbindelse med områdeudviklingen af arealerne i stationsområdet, opføres 9 

-
lige, hvorfor der anvendes tilpassede bærende og stabiliserende konstruktioner 
til de enkelte bygninger.

materialers egenskaber tilgodeser disse (Beton/Træ/Stål). Konstruktionerne 
optimeres i henhold til de enkelte bygningsdeles statiske virkemåde og art, og 

Råhus konstruktionerne udføres med respekt for de enkelte materialers egen-
skaber, håndtering og montageprincipper. Dermed sikres lang levetid og mini-

Byhusene udføres muligvis i CLT / træbyggeri. Træbyggeri  er solidt, smukt og 
bæredygtigt. Faktisk er det langt mere bæredygtigt end andre byggemateria-
ler. En af de helt store gevinster er lagring af CO2. CLT er meget lidt pladskræ-
vende grundet sin høje styrke/stabilitet. Dette giver oftest mindre fodaftryk for 
bygninger og derved kan forbrug af byggematerialer til bla. fundering, facade, 
mv. reduceres. S

Der vil blive udført livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug og 

Arkitektur og materialitet 

Skærmtegl på dagligvarebutik

Trælameller danner afskærmning og fremhæver rotundens form

Rødbrune teglnuancer i skovboligerne
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Facadebeklædning seniorboliger og dagligvarebutik

Træbeklædning på plejecenter, rotunde og by- og skovhuse Begrønning af facade på tårnet

Afdæmpet tegl og markante vinduesrammer på plejecenter
og byhuse

Varme og røde teglsten giver samhørig med stationsbygning
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Som en af de markante bygninger ved stationsområdet foreslår vi en rund be-
boelsesbygning, som alene i sin runde form signalerer fællesskab og inddragelse. 
Undersøgelser viser, at beboelse på tværs af generationer forebygger ensom-
hed, øger tilhørsforholdet og sikrer at beboerne også passer godt på bygningen.

Familie- og seniorvenlige boliger
Kronholm fremstår i 4 etager, hvoraf de 3 øverste rummer boliger til både fami-
lier og seniorer.

Den runde form er stykket sammen af en række ens boligmoduler, som gennem 
tilkobling af et eller to ekstra værelser kan fungere til både den enlige, parret 

af boligtyper og beboersammensætning. 

Der er i disponeringen af bygningen lagt stor vægt på fællesskabet. Udover for-
mens omfavnende karakter, så skabes der mulighed for, at beboerne mødes på 
tværs af alder og civil status. Mødesteder og fællesfunktioner placeres spredt 
omkring i huset, således at man inspireres til at bevæge sig rundt og derved 
møde sine mange naboer. Orangeri, fælleslokaler, vaskeri er funktioner, som er 
med til at samle folk i forbindelse med både fællesarrangementer, og i hverda-
gens almindelige gøremål. Herudover etableres fællesbalkoner mod gårdrum-
met og integreret i bygningen, hvor man uformelt kan deltage i livet og fæl-
lesskabet i huset.  

Kronhøj: Familie- og seniorvenlige boliger 

Generationerne mødes, der hvor det giver mening
Den helt særlige beliggenhed i tæt tilknytning til skoven, stationen og bydelen, 
udnyttes til at give stedet en helt unik karakter, der indbyder til anderledes 
aktiviteter, oplevelser og møder. Omkring huset er der plads til forskellige aktiv-
iteter der kobler sig til husets indvendige programmer. 
Alle beboere er i tæt kontakt med de nære fællesarealer, som danner en men-
ingsfuld ramme for møder mellem generationerne.

Boligerne er alle gennemlyste, hvorved de både kobler sig til gårdrummet og 
fællesskabet samt til konteksten, bylivet og skoven.

Dette er vigtigt i forhold til at være en del af husets liv og aktivitet. Man ind-
drages naturligt i fællesskabet, hvilket er en afgørende faktor i forhold til at 
undgå ensomhed.

Fra bygningens yderside kan man fra balkonen deltage i dynamikken og travl-
heden omkring stationen eller kigge udover trækronerne mod nord.
.
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KRONHØJ

KRONBROEN

JELLERØD-
PLADSEN

STRUENSESTRÆDET

Familieboliger
Senior Bofællesskab

Haver og terrasser

Haver og terrasser

Regnvands
opsamling

Regnvands
opsamling

Busholdeplads

Molokker

Cykel P

Cykel P Molokker

Cykel P

Cykel P

Cykel P

2 Kantstens-
parkering

2 Kantstens-
parkering

Kortids-
parkering

Ophold

Elevator

Elevator fra P-
HUS til perron

Ophold

Ophold

Ophold

Busvendeplads

Varelevering

Legeplads
Café og 
bager

Opholds-
plæne

Fodgængerfelt

Fodgængerfelt

Fodgængerfelt

Fodgængerfelt

8 P-pladser

Friplejehjem

Fælles taghave

Ungdomsboliger
KALVEHAVE

Kokkedal Stationsvej

Ådalsvej

Jernbanen

HIRSCH HAVERNE

Perron
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Niveau 1 1:500 Niveau 2 1:500 Niveau 3 1:500

gavn for hele bydelen og husets beboere.
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fælles terrasse

opholdsrum

opholdsrum opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

opholdsrum

soveværelse

soveværelse
soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse
soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse

soveværelse fællesrum

2. sal 1:200

-
holdsarealer.
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Byhuse skaber intimitet 

Mod nord og vest tilpasses Kronholms nye bebyggelse ”Skovkanten” og de om-
kringliggende boliger. 

Dette sker gennem en række by- og skovhuse, som på forskellig vis skaber en 
synergi og overgang mellem Kronholms markante bygningsvolumener, statio-
nen og skoven.

Skov- og byhusene fremstår i varierende højder, fra 2 til 4 etager og vil også i 
deres materialeholdning og farveskala fremstå med stor variation. 

Indholdsmæssigt rummer de mulighed for en blandet beboersammensætning 
i form af både store familieboliger, seniorvenlige boliger og et seniorbofælles-
skab.

De er derfor vigtige brikker i vores ønske om at tilbyde en så bred pallet af for-
skelligartede boligtyper i Kronholm som muligt.

Skovkanten


