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Kronholm Skovbo: Familieboliger

Skovbo er en bebyggelse bestående af 18 familieboliger placeret i det 
grønne. 

Bebyggelsen fremstår som tre volumener, forskudte af hinanden og i 
varierende højder, fra 2 til 4 etager.

På den midterste enhed etableres fælles tagterrasse, smukt integre-
ret i bygningens udtryk. For at skærme af for vind og støj trækkes en 
afskærmning af glas rundt langs den sydlige kant.

Bygningen tænkes i røde tegl, en smuk kontrast til de omkringlig-
gende grønne træer.

Boligerne er alle disponeret som treværelses lejligheder. Opholds-
rummene er gennemlyste, hvorved der både sikres kig mod syd og 
skoven mod nord.

Mod syd integreres altanen i bygningskroppen, hvorved der afskær-

værn af glas.

opholdsrum opholdsrum

soveværelse soveværelse

soveværelse soveværelse opholdsrum opholdsrum

soveværelse soveværelse

soveværelse soveværelse

mod støj fra Ådalsvej

med at arealet er beskyttet for støj fra Ådalsvej
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Hirsch Haverne er skovens seniorbofællesskab. Her vil der både gen-
nem fælleslokaler i stueplan, et centralt gårdrum samt tagterrasse 
skabes rammer for fællesskabet og det gode seniorliv.

Fælleslokalet er placeret mod gårdrummet, hvorved det naturligt 
bliver et omdrejningspunkt og mødested for bebyggelsens beboere. 
Samtidig vil det skabe en åben og aktiv stueetage, hvilket sikrer et 
imødekommende og trygt miljø for både beboere og forbipasser-
ende.

Bebyggelsen består af 22 boliger, alle disponeret som toværelses lej-
ligheder. Alle boligerne er orienteret med opholdsrum mod syd og 
Ådalsvej. Herved sikres gode dagslysforhold i hele boligen.

En integreret altan ligger trukket ind i bygningskroppen, så eventuel 

I boligen er disponeret areal for depot, således at der ikke er behov 
for yderligere skure på terræn, kældre mv. i forbindelse med be-
byggelsen.

samt træbeklædning.

I et af husene føres trappe og elevatorkerne til parkeringskælder, 
hvorved der skabes let og tilgængelig adgang fra bil til bolig.

Hirsch Haverne: Seniorbofællesskab
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Stationshusene placeres i en bebyggelse fra Kronhøj langs Skovkanten, hvorved 
de indrammer hele det nye stationsområde. 
Ligeledes taler de i skala, farvevalg og materialitet sammen med den eksiste-
rende stationsbygning, således at der skabes en harmonisk overgang mod skov 
og de omkringliggende boligbebyggelser. 

Den nye stationsplads strækker sig fra stationsbygningen til de nye byhuse, be-
stående af 5 enheder i forskellige højder og facademæssig bearbejdning. 

Bebyggelsens stueetage disponeres til åbne funktioner som frisør, læge, mas-
sør mv. Det betyder at gaderummet aktiveres af en åben og imødekommende 
facade fra stationen og hele vejen til Kronhøj. 

Byhusene rummer herudover seniorvenlige lejligheder. De er som udgangspunkt 
alle disponeret som toværelsesboliger orienteret med opholdsrum og udsigt 
mod vest og skoven. 

Boligerne har udover en fælles tagterrasse også individuelle og indlæggende 
altaner, som sikrer attraktive udearealer til både fællesskab og til mere privat 
ophold.

Byhusene opføres i teglsten i varierende nuancer samt træbeklædning. En ma-
teriale- og farveholdning, som tilpasser sig den smukke stationsbygning.

Belægningerne på terræn vil understrege hvor man er henne. På stierne, Bane-
torvet eller foran ens hoveddør. Subtile forandringer i underlaget giver et per-
sonligt touch og tilhørsforhold. Underlaget skal være praktisk, sikkert og let at 
vedligeholde. 

Stationshusene: Seniorvenlige boliger

Snit II 1:200
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En generator for aktivitet
Kalvehave er navnet på områdets nye pejlemærke og generator for liv, aktivitet 
og bevægelse. Bygningen bliver et meget urbant element, som både afspejler 
sin placering på kanten af banelinjen, ved bydelens nye torv og med Ådalspar-
kens 9 etager som nærmeste nabo.

Den nye bygning fremstår derfor med sin smalle grundplan og sin højde på 6 
etager som et fyrtårn og markør for det nye Kronholm stationsområde. Op-
levelsen af det høje, slanke tårn forstærkes kun af, at der på taget etableres 
boldbur og opholdsarealer for både husets beboere og for de gæster som vil 
opleve udsigten ud over Kronholm.

i stueplan.

Beboerne og brugerne af huset deler de omkringliggende udeopholdsarealer. 
En bred og markant sidde- og bevægelsestrappe skaber forbindelse mellem by-
pladsen og tagterrassen på 1. sals niveau. Trappen kan både indgå som en del 

ophold, når man nu alligevel venter på toget.

Tagterrassen kan både anvendes til ophold, men kan også indtænkes som et 
udetræningsareal, som kan tiltrække folk fra hele byen.

De 30 ungdomsboliger er alle disponeret med eget køkken, bad og toilet. For at 

fast inventar. Det gælder både siddefaciliteter i forbindelse med det store vin-
duesparti, samt integreret depotplads i form af højtsiddende skabselementer.

mellem lejlighederne og togbanen.

For at understrege bygningens placering på kanten af banegraven, tænkes ud-
trykket råt, og ekspressivt. Beklædningen foreslås i galvaniseret stål, som både 
fremstår roligt, men samtidig også taler ind i den omkringliggende kontekst 
bestående af Ådalparkens grå facader samt Kronhøjs træbeklædning.

Mod øst vil facaden opblødes af begrønning, som trækkes op langs altangangs-
beklædningen. Den markante trappe til både boliger og udsigtsplatform vil 

Kalvehave: Kollegieboligtårnet 
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Snit H-H 1:200
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Hjortebo, syngergi imellem boliger og indkøb. 

I forslagets sydøstlige del etableres en markant bygning, der i kraft af sin pla-
cering og funktioner skaber samhørighed mellem de to stationsområder i øst 
og vest.
Forbindelsen skabes direkte med det vestlige område i form af en nyanlagt bro 
på tværs af sporene.
Broen forbinder en ny pladsdannelse i den østlige del med den cirkulære byg-

området.

Bygningen består af en kombination af parkeringshus/kælder, dagligvarebutik 
og seniorboliger.
Dagligvarebutikken er placeret i direkte forbindelse med parkeringshuset og i 
forbindelse med en ny plads der binder bebyggelsen sammen med plejehjem-
met i den nordøstlige ende. 

Bygningen rummer ialt 465 parkeringspladser til stationen og til boliger i om-
rådet. Dagligvarebutikken er placeret i direkte forbindelse med parkeringshuset 
og i forbindelse med en ny plads der binder bebyggelsen sammen med pleje-
hjemmet i den nordøstlige ende. 

Fra hjørnet af bygningen ud mod banen er der, fra p-husets nedre plan, direkte 

Hjortebo: Seniorboliger, dagligvarer og P-hus 

adgang til perronen via et elevator- og trappehus, som også giver adgang fra 
de nedre plan til pladsen og dagligvarebutikken. Pladsen forbindes videre via en 

videre til stationen eller ud i området.

Seniorboligerne ligger placeret ovenpå dagligvarebutikken i 2 bygninger, i 3 eta-
ger, med 17 boliger i hver. Boligerne har adgang fra et ankomsttorv ud mod 
”Lågegyden” til 2 opgange. 
Fra opgangene er der adgang til 2 mindre nordvendte altangange til boligerne, 
der er integreret i bygningsvolumenet. 
Boligerne er fortrinsvist udformet som gennemlyste 3-4-værelses lejligheder i 3 
varianter, med en gennemsnitlig størrelse på 82 m². 

Alle boliger har privat altan eller terrasse, som ligger beskyttet halvt inddraget 
i bygningskroppen.

Boligerne har adgang til fælles sydvendte have og gårdrum. Da haverne er hæ-
vet fra både banen og de omkringliggende veje ligger de beskyttet mod både 
indsyn og støj, og kan dermed danne den perfekte ramme om det ønskede fæl-
lesskab for seniorboligerne.

I tilknytning til haverne og gårdrummene placeres der 2 drivhuse/orangerier i 
den sydlige del af det grønne dæk, som ligger optimalt placeret i forhold til sol-
lys og samtidig skærmer for udsynet til det halvåbne p-dæk.

Dagligvarebutikken og seniorboligerne er beklædt med en gul  
skærmtegl på klink med sortbrune aluminiums indramninger af vin-
duer og altaner mens altangange og åbninger er ’foret’ med træli-
ster. 

Parkeringshuset, der delvist ligger under teglvolumenet er beklædt 
med lameller af corten, der både sikrer afskærmning, men samtidig 
tillader dagslys at ’sive’ ind om dagen og lys ’sive’ ud om aftenen 
mellem lamellerne og dermed skabe et ’trygt’ p-hus. Beplantning af 
facaderne af p-huset er med til at integrere volumenet i ’det grønne’. 

Syd facade 1:200
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Nord facade 1:200

Snit øst-vest 1:200 Kronhøj
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Vest facade 1:200 Udgang til perronens øst side

Hjortebo

Dagligvarer

PH Pladsen



side 71

Kronholm

1 sal 1:500
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Plan udsnit 01  1:200 Plan udsnit 02-03  1:200
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Øst facade  1:200
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Plejehjemsoperatøren driver i dag over 50 friplejehjem i norden og har over 
2.500 ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen og i medicinske centre.

-
vikling af velfærdsløsninger. 
Plejehjemsoperatøren har kompetencer indenfor:  specialistpleje, almen medi-
cin, patienthoteller, plejecentre og hjemmepleje. Vores mål er at give dem, der 
bor hos os, et godt liv - hver dag!

Det er et ”must” for plejehjemsoperatøren at skabe et godt samarbejde med 
vores naboer og kommunen. Vi ser os selv som en del af kommunens service og 
en del af bydelen. Det er vores ønske, at have et levende hus, hvor vi inviterer 
borgerne ind og engagerer sig i husets daglige virke. 
Vores vision er: ”at være velfærdsinnovatøren”, derfor er dialog og tæt samar-
bejde med kommunen, borgerne og andre aktører en forudsætning.

Plejehjemmet ved Kronholm skal være med til at udbygge kommunens udbud 
af plejehjem. Hvis der er ønske om det kan vi let etablere et samarbejde med fx 
Louiselund, som ligger ganske tæt på.

-
tion, respekt og aktiv. Vores medarbejdere arbejder målrettet med disse vær-
dier. Dette betyder, at vi skaber et værdigt, meningsfuldt og aktivt liv med 
selvbestemmelse for vores beboere i vores virksomheder, kort sagt: De skaber 
et godt liv - hver dag!

Indretning 
Boligerne er indrettet så beboerne har et rart, meningsfuldt og sikkert liv, der 
bidrager til sundhed og livskvalitet. Plejehjemmene indrettes på en måde, så 
beboerne oplever en nærhed til naturen uanset om de er indendørs eller uden-
dørs.

Velovervejet indretning er med til at understøtte de daglige aktiviteter og fore-
bygger skader og risici.

Alle boliger er indrettet så de kan rumme beboere med somatisk og/eller en 
demenssygdom.

En del af indretningen skabes ved at bruge forskellig lyssætning, anvendelse af 
lyde, farve og symboler. Det gør det nemt og intuitivt for den plejekrævende at 
orientere sig - og det er en vigtig forudsætning for at kunne yde personcentreret 
pleje. Indendørsmiljøet skal være sikkert, men samtidig varieret uden monotone 
korridorer. 

Teknologi baseret på individets behov er et redskab til at reducere generelle 
begrænsninger i levende miljø. F.eks. anvendes individualiserede alarmer og 
sensorteknologi, der ud fra individets behov muliggør overvågning, så tidligere 
lukkede døre nu kan være åbne. På denne måde bidrager den nye sikkerheds-
skabende teknologi til personens sikkerhed, opretholdte integritet, uafhængig-
hed og mulighed for aktivitet. Sikkerhedsskabende teknologi bidrager også til 

virksomhedens udvikling af arbejdsmetoder, formålet er ikke at udskifte per-
sonale, men at give muligheder for at være på det rette sted på det rigtige 
tidspunkt.

-
lysning lettes de ældres evne til at orientere sig og bidrager til større uafhæn-
gighed, hvor de ældre kan bevæge sig sikkert og trygt rundt på plejehjemmet. 

-

beboere og personale at bruge alle husets miljøer. Fra hver etage kan du nemt 
komme udendørs til altaner, tagterrasser eller ned til haven. 

I plejehjemmets hjerte er der lagt op til, at invitere de nærliggende beboere på 
besøg. det kan være til spisning, en koncert eller julehygge. Det kan også være 
til Skt. Hans, påske eller blot når lejligheden byder sig.

Mad
Når man bliver ældre kan appetitten være knap og derfor kan det hjælpe at få 
mad der smager og som ser godt ud. Derfor er et central element i plejehjem-
met, at maden tilberedes på plejehjemmet og serveres i de små boenheder. 
Plejehjemmet inviterer gerne de omkringliggende beboere på mad, de skal blot 
bestille dagen i forvejen. Så kan de enten hente maden eller indtage det i fæl-
lesområder, som ligger centralt i bygningen.

Det er vigtigt, også for den plejekrævende, at styrke og fastholde det fysiske 
funktionsniveau. Derfor er der lavet et træningsområde på 2. etage. Trænings-
området er åbent for udefrakommende, her vil der blandt andet være yoga, 
pilates og anden holdtræning.

Naturen og de grønne zoner
Undersøgelser viser at alle har behov for at være tæt på naturen. Behovet for 
nærhed til naturen øges i takt med at vi bliver ældre og har sværere ved at tage 

så de både visuelt og fysisk indgår naturligt i de ældres dagligdag. De grønne 
områder indrettes så vi kan indfri menneskets naturlige ønske om frit at kunne 
vælge og engagere sig i naturen. Det er især vigtigt for ældre, der lider af de-
mens, da de ofte er begrænsede i deres mulighed for at færdes på egen hånd.
Derfor lægger vi vægt på at placere demenspatienter i stueetagen med mulig-
hed for direkte adgang til det udendørs miljø. Udendørsmiljøet vil være indret-
tet så det er sikkert for ældre. Samtidig skal der etableres et hegn som integre-
res i haven på en måde, så det ikke giver beboeren en følelse af at være fanget. 

I plejehjemmet er der etableret udearaler med afsæt i naturen på alle plan. I 
stueplan danner 2 gårdrum afskærmede og beskyttede uderum, mens der på 1. 
og 2. sal etableres tagterrasser med udsigt.

Øverst opper er der en vinterhave eller orangeri, en sensorisk have, hvor de æl-
dre har mulighed for at være tæt på naturen hele året.

Kvalitet
For at sikre en god og ensartet kvalitet, er der et team der arbejder målrettet 

-
system er en naturlig del af driften. Systemet sikrer, at vi overholder gældende 
love, retningslinjer og forskrifter. 

Vi har stor erfaring med at etablere plejehjem, både i forbindelse med byggeri 
men også i forbindelse med driftsopstart. 

Opstarten af plejehjemmet begynder lige så snart vi har fået en godkendt lo-
kalplan. Som en del af opstarten tages der kontakt til kommunens center for 
sundhed og omsorg for at afstemme kvalitetsmål, retningslinjer og forventnin-
ger. 

I dialogen med kommunen etableres en bedre forståelse af hvordan vi kan tilgo-
dese de kommende beboeres plejebehov - og forventet belægning i forbindelse 
med opstarten. På den måde kan vi udlede den fremtidige bemanding. 

Personalet ansattes i etaper svarende til belægningsgraden. 
I forbindelse med opstart af personale vil alle komme på et kursus, hvor de dels 
bliver introduceret til plejehjemsoperatørens værdier men også uddannes i de 
gældende kvalitetsstandarder, brandbeskyttelse, hygiejne mv.

Plejehjemsdirektøren bliver løbende vejledt og hjulpet med opstarten af pleje-
hjemmet. 

Vi lægger vægt på at rekruttere fra nærområdet, i det omfang det lader sig 
gøre for at få en forståelse af den lokale historie og traditioner.

Vi påtænker os at tage kontakt til Hørsholm Egns Museum og Museum Nord-
sjælland for at få et plejehjem med afsæt i lokalområdet.  Derfor har vi også 
besluttet at give plejehjemmet et lokalhistorisk navn ”Blixens have” et navn, der 
naturligvis skal godkends af hendes fond.
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Blixens Have er med sin placering på toppen af Kronholm beriget 
med en fantastisk udsigt ud over by og skov. Derfor tager disponerin-
gen af det nye plejecenter også afsæt i denne beliggenhed og kva-
litet.

sammen mod øst og åbner sig op mod vest. Herved skabes der en 
naturlig ryg og afskærmning mod Lågegyde mens der dannes cen-
trale gårdrum og tagterrasser mod syd, nord og vest.

Da disse uderum naturligt indskriver sig i bygningen, er der ikke be-
hov for anden afskærmning og demensindhegning end bygningerne 
selv. Indramningen afskærmer ligeledes for støj fra banen.

-

Ligeledes trækker bygningen sig diskret tilbage fra eksisterende sta-
tionsbygning, således at den får plads og luft omkring sig.

Materialemæssigt underbygger facadebeklædningen fornemmel-
sen af to bygningsvolumener. Den ene fremstår i lyse, gule teglsten, 
mens den anden beklædes med træ.

Indvendigt organiseres plejecenteret omkring 5 boenheder. Hver en-
hed indeholder 12 boliger og nære opholdsarealer i form af spise- og 
opholdsstue.

Hver enhed udformes, således at fællesarealet samles i forbindelse 
med udsigten.

Fra alle enheder er der direkte adgang til nære udearealer. Enten i 
form af de to gårdrum på terræn, gården på 1. sal eller tagterrassen 
øverst oppe i forbindelse med orangeriet.

I stueplan placeres den store cafe, som både er for stedets beboere, 
men også til gæster udefra. Her er der plads til fejring af højtider 
samt til arrangementer, hvor naboerne inviteres indenfor.

Øvrige fælles- og servicefunktioner placeres ligeledes omkring hjer-
tet og den centrale del af bygningen, som strækker sig over alle ple-
jehjemmets 3 etager.
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Friplejehjemmet disponeret omkring 5 boenheder. De består 
hver af 12 boliger samt centrale bonære fællesarealer. Centralt 
på alle etager placeres fælles- og servicefunktioner.

Alle friplejehjemmets fællesfunktioner og opholdsarealer orien-
teres omkring den smukke udsigt ud over Kronholm, skov og by. 
Bygningens placering højt på skråningen sikrer det frie kig og 
beskyttelse mod støj fra banen.

Udearealer
På alle etager etableres der nære udeopholdsarealer. Det bety-
der, at man uanset placering i bygningen har adgang til attrak-
tive uderum. Disse uderum fremstår med hver deres karakter og 
kvalitet, hvilket sikrer stor variation og oplevelsesrigdom. 
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Parkeringshus Øst
For at få den mest rationelle parkeringsløsning og adskille de forskellige typer 

Ved at vælge denne placering  kan vi udnytte det 5-6 meters terrænspring og 
derved placere hovedparten af parkeringspladserne under terrænniveau.
Vi indretter et parkeringshus med 465 parkeringspladser i fem plan. De to øver-
ste plan over jord er halve plan, da vi integrerer dagligvarebutikken i samme 
bygning. De resterende tre plan er under terrænniveau. Parkeringen over jord 
tæller ikke med i den samlede bebyggelsesprocent, da man kan etablere 20 m2 
parkering uden at dette indregnes i BBR - jævnfør bygningsreglmentet §455 
stk. 4. 

Parkeringshusets konstruktion placeres mere end 15 meter væk fra midten af 
banelegemet. 
   

Kommunens 350 parkeringspladser placeres primært under terræn, dvs plan 0, 
-1 og -2.  Her er totalt 325 pladser. De resterende 25 pladser placeres i plan 1 hvor 

6 af områdets delebiler og 10 ladestandere. Der forberedes til el-ladestandere 
på hver femte parkeringsplads. Adgang til perronen sker enten direkte fra p-hus 
og ud på østsiden af banen eller via broen over banelegement til vestsiden. Der 
er elevator på begge sider af banen integreret i Kronhøj samt parkeringshuset.

Parkeringshuset bliver en aktiv og naturlig del af bydelen idet områdets daglig-
varebutik integreres i huset. Dette giver liv ved parkeringshuset fra 07.00 mor-
gen till 22.00 aften alle ugens dage. Der etableres adgangskontrol ved indkørsel 
til parkeringshuset. I dagtimerne sker indkørsel ved nummerpladegenkendelse 
og indlæsning af kreditkort (kan eventuelt erstattes af rejsekort). Om aftenen 
kl. 22.00 er der automatisk port som kun kan åbnes af brugere med aktivt 
indlæste kredit/rejsekort. På denne måde kan der ikke komme uvedkommende 
ind i parkeringshuset om aftenen og natten. Parkeringshuset fremstår åbent og 

med en beklædning af trælameller og begrønnning. Da der er boliger på toppen 
af parkeringshuset, vil der altid være nogen beboere lige ovenpå.

Områdets beboere får særskilt parkeringsdæk. Der etableres lyssætning i par-
keringshuset, som tilpasses med døgnrytmer og årstider.

o Fejning 3 gange om ugen
o Opsamling af papir 
o Udskiftning af lyskilder
o Sikring af døre
o Ugentlig tjek af sprinkler
o Service og administration af kamera
o Drift af eventuel cykelparkering
o Daglig rapportering
o Bestilling af håndværker og koordinering af samme              
o Brand eftersyn og service
o Ventilations eftersyn og service
o Kloak eftersyn og service

Der er 24/7 overvågning og kontakt via højtaleranlæg.
Overdragelse af ejerskab til kommunen.
De 350 parkeringspladser overdrages som ejerandel af parkeringshuset. 

Vi foreslår, at driften af det samlede parkeringshus fordeles mellem ejeren af 
det øvrige byggeri og kommunen. Prisen der er budgetteret med i forbindelse 
med driftsoptionen vedrører kommunens 350 pladser.

Overdragelse;
Der er tale om en normal overdragelse af en ejerlejlighed - turn key, i henhold 
til en aftalt tidsplan. Fra overtagelsestidspunktet overtager kommunen risiko 

og forpligtigelser, og totalentreprenøren har normal 1 og 5-års ansvar for fejl og 
mangler i henhold til ABT18.
Kommunen indgår i en ejerforening med ejerne af dagligvarebutikken og se-
niorboligerne og der skal udarbejdes vedtægter mv.

ØST
465 parkeringspladser i parkeringskonstruktion i fem plan (2 plan over terræ-
nover og 3 under terræn)
6 terrænparkeringspladser ved plejehjemmet

VEST
95 parkeringspladser i kælder 
40 parkeringspladser på terræn i stationsområdet, for at fremme hurtig afsæt-

I alt etableres 606 parkeringspladser. 

Ladestandere og delebiler

ØST
10 ladestandere og 6 delebiler med dedikerede plads og ladestander

VEST
9 delebiler med dedikeret plads og ladestander

Der er forberedt til ladestandere på 20% af områdets øvrige parkeringspladser, 
dvs til 115 pladser udover de 25 med ladestandere.
Der er plads til motorcykler på restarealer.
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God logistik og godt overblik i Kronholm

Kronholm skaber bedre forhold for bilister, cyklister og fodgængere

blevet forsimplet og forbedret. 

nemt afvikles. 

Busterminalen bibeholdes i store træk, i samme område som nu. I 
dag er der ca. 3000 passagerer dagligt på hverdage, som der skal 
tages godt hånd om. Pladsen til busterminalen optimeres med nye 
langsgående parkeringer for busserne. 

Så vil der også være plads til de fremtidig el-lade standere til bus-
serne. Tillige sikres der pladser til midlertidige ”togbusser” hvis driften 
af tog er nedlagt kortvarigt. 

Indkørsel til busterminalen foregår som i dag. Via en vejoptimering 
med gode venderadier, kan udkørslen således være samme sted. 
Herved frigives gode arealer til byliv og ophold for beboerne og be-
søgende. 

være almindelig beboer til/fra kørsel på vestsiden langs stationen, 

-

man nemt og bekvemt kan komme ud til perronerne. Tillige kan man 
da nemt handle ind, inden man tager hjem fra arbejde. Her er til-

-
geledes på øst siden af banen, ved den nye plads lige ved dagligvarer 
butikken.  
Her vil Kronbroen føre pendlerne og beboere sikkert og hurtigt frem 
til ens destination. 

Vi vil involvere Movia i den videregående planlægning og indarbejde 
deres forslag. 

Kystbanen og DSB
Vi foreslår at udbygge cykelparkeringen nord for stationsbygningen 
på DSB’s areal. Her er tillige tilgang til interne og eksterne cykelstier. 
Korttidsparkering er også en prioritering her. 

Den eksisterende broforbindelse med tilhørende elevatorer bevares. 
Vi foreslår at tilføje yderligere en forbindelses bro, Kronbroen, så-
fremt at der opnås enighed med DSB og Banedanmark. Denne skal 
gøre forbindelsen for pendlerne, beboere og besøgende, mere sam-

-
vatorerne i begge ender af Kronbroen er integreret i bygningskroppe, for mest 
muligt let udtryk og lavt vedligehold. Broen understøttes statisk, der hvor det 
tillades af DSB og Banedanmark. Teamet har tidligere gode erfaringer med dia-
log med Banemark og er bekendte med §24 i Jernbaneloven. 

Vi vil involvere DSB og Banedanmark i den videregående planlægning og indar-
bejde deres forslag. 

Tryghed
Der arbejdes med en samlet ”Tryghedsstrategi” for Kronholm. Dens delelemen-
ter er bla. gode og sikre overgange med godt overblik,  gade belysning i terræn 
og i højden, sensorer reaktioner, samt byrum, der helt naturligt understøtter 
dette. Der vil være dagslys til parkeringshuset i øst fra facaderne, samt fra oven 
via en espaliér. Det underjordiske P-anlæg i vest, vil arbejde med enkelte lys-

sikre mest mulig tryghed.  Der indarbejdes naturelementer og en ”begrønning” 
af parkeringshuset mod øst, der ligeledes tilføjer visuel komfort. 

Logistik ang. dagligvarebutikken
Den nye store dagligvarebutik er mest logisk at placere på øst siden, rent infra-
strukturelt og bylivsmæssigt.  

Butikken vil genere liv og rørelse i løbet af dagen og servicere beboere, besø-
gende og pendlere. Der vil være torvestemning med udvalgs varer på torvet 
samt et område på pladsen. 

vil der bla. være mange gående til busserne. Ca. 3000 passage dagligt. Her er 
gode stiforbindelser til gående og cykler. 

-
styrrer mindst muligt. 

De mange daglige pendlere får tilgang til et let tilgængeligt parkeringshus i 

sted, hvilket gør parkering mere overskuelig og derved mindre søgen efter ledig 
p-plads.

-
bindelse øst-vest, med yderligere nedgang til begge perroner. Det er nu meget 

-
lighed for at gå på cafe, handle ind i dagligvarebutikken, besøge Sundhedshu-

nem hverdag med mange gøremål for de mange pendlere.  

Beboerne og personalet til friplejehjemmet kan langtidsparkere i 
parkeringshuset lige ved siden friplejehjemmet.  

-
tidsparkering til HC busser, samt en værdig afskærmet holdeplads 
til en rustvogn. 

Seniorboligerne ”Hjortebo”, kan alle komme til nem reserveret bebo-
erparkering i parkeringshuset, via samme tilkobling til vejen Lågegy-

til boligerne er integreret i parkeringshuset. Her kan man ligeledes 
tage direkte i dagligvarer butikken, fra parkeringshuset, til nemt og 
bekvemt indkøb. Der er dagslys fra facaderne med kig til banen og 
almindelig belysning til parkeringsarealerne. 

For hovedparten af beboerne i vest samles parkering underjordisk via 
indkørsel fra Skovkanten, hvilket forenkler parkering og øger kom-
forten. Beboerne i den runde bygning ”Kronhøj”, samt beboerne til 
byhusene ”Skovbo” og seniorboligerne ”Hirsch Haverne”, kan alle 
komme til nemme tilgængelige og lyse parkeringsarealer fra vest si-

på terræn og nedgang til underjordisk parkering. På denne måde 
-

gangstårnene er integreret i bygningerne vil designes så lyse så mu-
ligt med indtræk af dagslys. Der er spredt parkering på terræn til 
beboerne i græs armering, så de fremstår grønne og en del af land-
skabet. Der er direkte adgang til Kronhøj fra parkeringsarealet under 
terræn. Adgangskontrol og dagslys sikrer trygheden her.  

Mobilmast
Hørsholm kommune har i en årrække ønsket, at der etableres en 
mobilmast. Teamet tilbyder, at der placeres en mobilmast på Kol-
legietårnet Kalvehaven. På den måde sikres både eksisterende og 
kommende beboere en god mobildækning i området.

Internet 
Der indlægges højt kvalitet internetforbindelse i Kronholm. 

Flow
Se diagrammer for bevæg mønstre, bil, cykel og gående, under 
Landskab.  

Stier 
De nye og eksisterende stiforbindelser ses på Landskabs planen 1:500. 
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Indledning 
Opdragsgiver har bedt om en trafikal vurdering. Den handler om 
konsekvenserne ved at justere disponering af P-pladser i et fremtidigt byggeri ved Kokkedal 
Station, hvor størstedelen af P-pladserne placeres øst for jernbanen. 

Der er i dag P-pladser ved Lågegyde med adgang fra Jellerødgårdsvej. I det fremtidige 
scenarie søges antallet af P-pladser øget  (se figur t for banearealet P-
pladser anlagt i kælder (gult område P-pladser søges primært delt i de to røde områder. 

Figur : P-arealer og -regnskab i dag og i fremtiden. Fremtidige P-arealer i det gule og blå område er skraveret.  

Udover konsekvenser ved øget parkering på den østlige P-plads er disponering af parkering i 
vest vurderet.

Analyse 

Trafikstruktur 
Lågegyde er en tosporet vej med cykelstier og fortov på begge sider af vejen. Jellerødgårdsvej er 
en mindre tosporet lokalvej med fortov på begge sider af vejen. Via Jellerødgårdsvej er der i dag 
vejadgang til P-pladsen vist med blå i figur . 

Trafiktællinger på Ådalsvej og Lågegydevej og Rambølls trafikmodel er trafiktal på Ådalsvej, 
Lågegyde og Jellerødgårdsvej vist. Trafikken er vist som hverdagsdøgntrafik (HVDT) i figur .  

Figur : Trafik på Ådalsvej, Lågegyde og Jellerødgårdsvej. Trafikken er vist som hverdagsdøgntrafik (HVDT). 
Ktj. =køretøjer. 

Trafikafvikling til parkering øst 
Det anbefales, at ind-/udkørsel til det nye P-hus placeres ud til Lågegyde mellem Slotsbakken og 
rundkørslen ved Ådalsvej og Kokkedal Allé, så der ikke skabes et firbenet kryds ved Slotsbakken.  

Det anbefales, at der etableres venstresvingsbane i det nuværende midterarealet på Lågegyde. 
Der er en rimelig bredde, men vejen skal måske udvides lidt ved etablering af en 
venstresvingsbane, hvis de formelt anbefalede kørebanebredder skal overholdes. 
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Figur : Foreslået vejadgang til P-hus/-kælder via Lågegyde markeret med rød pil. 

For at evaluere trafikafviklingen til og fra P-huset, vurderes trafikken i morgenspidstimen. Den 

på Lågegyde. Trafiktællingerne viser, at retningsfordelingen på Lågegyde er ca. 
og  mod nord. 

Det antages, at godt 60 af køretøjerne til parkering er trafik, der i forvejen kører på Lågegyde, og 
parkerer på den nuværende P-plads. Fordelingen af denne trafik på Lågegyde antages at følge 
fordelingen af øvrig trafik på Lågegyde. Denne trafik antages også at tilkøre det nye P-hus. 

Trafik til de 465 P-pladser i øst afhænger af, hvorvidt nogle skal være forbeholdt beboere, 
pendlere, osv. Der er regnet på forskellige scenarier med forskellige trafikintensitet, forskellig 
fordeling af ind-/udkørende trafik, osv.  

Scenarie 1: 50 udkørende køretøjer fra P-huset, 100 køretøjer til P-huset
Scenarie 2: 100 udkørende køretøjer fra P-huset, 100 køretøjer til P-huset
Scenarie 3: 200 udkørende køretøjer fra P-huset, 200 køretøjer til P-huset

I figur  ses trafikfordelingen ved P-huset i de tre scenarier. 

Figur : Trafikfordeling på Lågegyde og ved P-huset i de tre scenarier. 

På baggrund af disse trafiktal er der gennemført kapacitetsberegninger i programmet DanKap. 
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Figur : Vejadgange (røde pile) til vestlig parkering. 
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Ved den vestlige P-kælder vil der komme øget trafik på Skovkantens adgangsvej i form af 
parkanter til P-kælderen. Skovkanten er en blind tosporet vej, som fører til private P-arealer. Det 
antages, at der er i dag, er begrænset trafikintensitet på adgangsvejen. Den trafikale stigning 
som følge af P-kælderen vil være relativt stor i forhold til eksisterende trafik på vejen, men de 
absolutte trafikmængder vurderes at blive begrænsede. Derfor vurderes det, at der ikke vil opstå 
udfordringer med trafikafvikling som følge af etablering af P-kælderen. 

Der er i dag afsætning til Kokkedal Station på Kokkedal Stationsvej umiddelbart vest for 
stationsbygningen. Afsætning flyttes i fremtiden syd for stationsbygningen som led i en 
justering af området ved busterminalen. Herved kan trafik til afsætning køre ud samme vej som 
de kom ind ved krydset ved Ådalsvej. Såfremt den endelige udformning af afsætningspladserne 
udføres med hensyntagen til afvikling af bustrafikken og trafiksikkerhed, vurderes det at være 
en fornuftig løsning. 

Udformning af parkeringsanlæg 
Vurderingen af udformningen af de to parkeringsanlæg er baseret på den foreløbige skitsering, 
jf. figur . 

Anlægget øst for banen virker overskueligt, rationelt og godt trafikalt. Udformningen giver en 
god robusthed ift. at etablere adgangsveje, trapper, tværpassager mv. 

På baggrund af det udleverede materiale virker de foreslåede løsninger umiddelbart fornuftige 
og giver ikke anledning til bekymringer. Nærmere vurdering af P-kælder og P-hus’ indkørsler, 
oversigtsforhold til P-ramper, osv. påkræver mere detaljerede plantegninger. 
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Støjanalyse 

-
pleksiteten af støjen og dens udbredelse betyder også, at der skal lægges vægt 
på støjdæmpningen samt implementeringen af grønne og bæredygtige ma-
teriale som en del af støjafskærmningen. Støjværn skal have den primære 
funktion at dæmpe støj, men der tænkes også en alternativ anvendelse for 
støjafskærmningen, såsom skabelse af opholdsarealer og legepladser f.eks. 
klatrevæg, svalegang, gangforbindelser og grønne områder. Der lægges lige-
ledes stor vægt på at skabe en funktionalitet i disse støjdæmpende løsninger. 

Busterminal
Støj fra busterminalen kommer hovedsageligt fra buskørsel, parkeringsope-
rationer og diverse aktiviteter fra stationen. Støjen vil her håndteres ved op-

i periferien af busterminalen samt oven på de liberale erhverv der er påtænkt i 
stueetagen i bebyggelserne tæt ved terminalen og stationen.

Jernbanestøj
Jernbanestøjen afskærer den vestlige og østlige del af området, og kan afskær-
mes ved en smart placering af bygningstyper og mindre lokale afskærmninger. 
Støj fra Jernbanen antages at være den ”mildeste” støjkilde, dels på grund af 
dens placering i terrænet, men også støjudbredelsen.

Ådalsvej og Lågegyde. Ved en smart placering af lokale støjskærme, kan man 
-
-

skærmning men også som en visuel oplevelse af grønne passager i glas til går-
drum, primære opholds arealer samt ved tagterrasser.

Begge støjanalyser er fremskrevet frem til 2030.

Virksomhed/ekstern støj 40 dB(A) - 
etageboligområder 
nat-værdi. kl. 07-22 

Vejtrafik 58 dB - boligområder 
Jernbane 64 dB - boligområder 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj
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Afskærmning/ overgang 

Side  af  

Afskærmning 

Inspiration til afskærmning

Inspiration til afskærmning
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Jordklodens ressourcer er under pres. Vi er nødt til at anvende og genanvende 
-

densmål er vores fælles instrument til at strukturere indsatsen, og alle kan gøre 
en forskel. Byggeri og byudvikling er afgørende i denne sammenhæng, da res-
sourceforbruget hertil er enormt. 

I nærværende projekt planlægger vi at opføre alle kvadratmeter bæredygtigt! 

-

styringsværktøj for at sikre en 360 graders målbar bæredygtighed.

Vi er opmærksomme på, at vi skriver til en bygherre, som har stor viden omkring 
-

ringen samt en række overvejelser og fokusområder i den forbindelse.
-

nimum 50,0% for hver af de 5 hovedkvaliteter:  Proces, Miljø, Økonomi, Social 
og Teknisk kvalitet. 

samt cirkulær økonomi, som begge er på dagsordenen i Hørsholm Kommune. 
Vi vil anbefale, at man udnytter denne sammenhæng og benytter verdens-
målene til kommunikation af bæredygtigheden med brugerne og andre 
interessenter, samt eftervise, at Hørsholm Kommune bidrager til den juridisk 
bindende Paris-aftale. Hørsholms Kommunes 40 bæredygtighedsmål er såle-

Her fortæller vi om udvalgte kvaliteter, der vægter tungt i Kronholm: 

Materialer
Alle materialer i Kronholm er velovervejede og i god kvalitet, og der vælges kun 
sunde materialer. Teglsten af ler dominerer bebyggelsen udefra.

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. Der er minimum ved-

Byhusene udføres muligvis i CLT/ træbyggeri, der er solidt, smukt og bæredyg-
tigt. Faktisk er det langt mere bæredygtigt end andre byggematerialer. En af de 
helt store gevinster er lagring af CO2. CLT er meget lidt pladskrævende grundet 
sin høje styrke/stabilitet. Dette giver oftest mindre fodaftryk for bygninger, og 
derved kan forbrug af byggematerialer til bla. fundering, facade mv. reduceres.  
Der vil blive udført livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug og 

Solenergi 
På udvalgte højbeliggende tage bygges solcelleanlæg. Der vælges de højeste 
bygninger, så de ikke ses fra gaden, da de både ligger en meter fra facadekan-

med sedumbeplantning eller som tagterrasser, bliver opsamlet til anvendelse 
som havevanding. Vand vil også blive brugt som en rekreativ del til byruminstal-
lationer, bl.a. som vandringe i den faste belægning.  
Der etableres anlæg til opstuvning og nedsivning af overskydende regnvand fra 
tage og befæstede arealer via bla. en 15.000 liter underjordisk beholder. 
LAR bliver herved både en rekreativ del af landskabet og bæredygtigt brugt 
som vanding af arealer. 
Der etableres separatkloakering i et To-strenget system
Der er meget lidt befæstet areal (ikke permabelt underlag) på øst og vest si-

således, at tømning sker fra vejsiden, at regnvand fra gadeplan ikke trænger 
ned i beholderen og at gangbesværede sikres tilgængelighed til og imellem 

-
ligent varsling af tømningsbehov. Her vil der være Kommunen påkrævet frakti-
ons antal. I skrivende stund, 10 fraktioner. Disse stilles 50 meter fra hoveddøren, 
selvfølgelige med niveaufri adgang. 

Ved at tænke cirkulær økonomi ind fra den spæde start som en naturlig del af 

stilles krav til materialer i form af genanvendelighed, samt til byggemetoder, 
driften og vedligeholdelse.

Social kvalitet

Selve boligsammensætningen vil bidrage til en mangfoldig bebyggelse med le-
jeboliger, unge, familier og et bofællesskab. Det understøtter det gode nabo-
skab. Den høje kvalitet i udearealerne bidrager til, at man har lyst til at være 
udenfor. Her har man mulighed for at være privat, semi-privat eller i det of-
fentlige rum. 
Det nære og det store fællesskab forebygger ensomhed og øger trivslen blandt 
de nye beboere og borgere fra lokalsamfundet. Det skaber tryghed og omsorg, 

fællesspisning, boldspil på taget, udsigten udover de grønne arealer og træ-
ningsredskaber på de grønne arealer stimulerer socialt og fysisk og sikrer en god 
social bæredygtighed i byggeriet.

Indeklima 

Den visuel komfort er optimal, grundet selve hoveddisponeringen af Kronholm. 
De mange gennemlyste lejligheder har alle udkig til det grønne gårdrum. Ofte 
også fra egen altan. 

Tryghed og sikkerhed
Alle skal føle sig trygge i Kronholm. Belysning er et nøgleelement sammen med 
de typer nære gaderum, bebyggelsen skaber både mod bygaderne og kvarters-
gaderne. Redning og brandtilkørselsforhold er klare og tydelige. 

Der er tilgængelighed overalt med fast belægning og retningsgivende belys-
-

meringer både i øst og vest områderne. 

Æstetik
Kronholm udføres af højeste kvalitet, både udefra og indefra. Bygningsintegre-
ret kunst indarbejdes til fælles oplevelser.

Økonomisk kvalitet

Som en naturlig del af byggeriet, vil der etableres delebilsordninger, fælleskon-
torer, fælleskøkken, fællesvaskeri, gæsteværelser og andre fællesfunktioner. 

Teknisk kvalitet

Generel beskrivelse af det konstruktive system:
I forbindelse med områdeudviklingen af arealerne omkring Kokkedal station, 

-
get forskellige, hvorfor der anvendes tilpassede bærende og stabiliserende kon-
struktioner 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. Vi vil tildels benytte beton, der har 
20% mindre CO2 aftryk. Dermed sikres lang levetid og minimal drift. Valg af 

-

Byhusene udføres i muligvis i CLT/ træbyggeri, der er solidt, smukt og bæredyg-
tigt. Faktisk er det langt mere bæredygtigt end andre byggematerialer. En af de 
helt store gevinster er lagring af CO2. CLT er meget lidt pladskrævende grundet 
sin høje styrke/stabilitet. Dette giver oftest mindre fodaftryk for bygninger og 
derved kan forbrug af byggematerialer til bla. fundering, facade, mv. reduceres. 
Der vil blive udført livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug og 
totaløkonomiske beregninger, for at kvalifcere valgene. 
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kriterier, der relaterer sig til verdensmål 3, 11, 12 og 13.

livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug. ENV1.1 bidrager både til verdensmål 3, 6,
12, 13, 14 og 15. E

-
hed. Det er en international standard tilpasset danske forhold.

punkter refererer direkte ind i denne holistisk model. 

9
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Sol- og skyggestudier

Under udarbejdelsen 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 helhed. 

Bebyggelsen ligger adspredt for at åbne sig mod syd og vest, for at solens 
stråler når både lejligheder, byhuse og fællesområder. 

hvert enkelt hjem med begrænset skygge af de omkringliggende bebyggelser.

Det samme gælder det centrale Torv, pladserne og alle udearealerne til bol-
igerne, som giver beboerne muligheden for at nyde tilgængeligt dagslys i stor 
udstrækning.

Solstudier
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20. marts kl.9 20. marts kl.12 20. marts kl.15 20. marts kl.18

21. juni kl.9 21. juni kl.12 21. juni kl.15 21. juni kl.18

22. december kl.9 22. december kl.12 22. december kl.15 22. december kl.18
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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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•  Udførelsen vil blive koordineret med Banedanmark og MOVIA / DSB både 
inden opstart og løbende under byggeprocessen

•  Bygning 1A (P-hus og seniorboliger) opstartes først.
• Der skal formodentlig rammes spuns langs Lågegyde dog afhængig af 

jordbundsforholdene.
• Skurby fase 1 placeres i den nordlige ende som kan dække både 1A og 1B
• Der etableres indkørsel til byggepladsen midt for byggeriet samt i den 

nordlige ende af grunden
• Råhus monteres færdig på 1A (P-hus og seniorboliger) inden opstart på 

bygning 1B (Plejecenter)
• Parallel med udførelse af bygning 1A og 1B skal busholdepladsen (Område 

1C) omlægges, således at den er færdig inden fase 2 påbegyndes. Midler-
tidig busterminal kan placeres på arealet mellem Kokkedal Stationsvej og 
Ådalsvej i.h.t skitse

• 
Louiselund

• Der opsættes byggepladshegn (trådhegn) omkring hele byggepladsen fase 
1A + 1B til sikring af at uvedkommende ikke har adgang til byggepladsen, 
samt at der ikke kan blæse løse genstande ned på jernbanen.

• Råhusmontagen udføres med tårnkran eller bæltekran på grund af trange 
pladsforhold

• Parkeringshuset, seniorboligerne og dagligvarebutikken vil kunne idriftsæt-
tes forholdsmæssigt hurtigt, da det er uafhængigt af Plejecenteret, som 
også ligger i fase 1

Fase 2: Familie- og seniorboliger samt Rotunden
• Skurby fase 2 placeres nord for ”Rotunden” hvor der etableres indkørsel til 

byggepladsen. Desuden er der behov for 2 indkørsler fra Ådalsvejen. Pla-
cering af indkørslerne koordineres med MOVIA / DSB af hensyn til busstop-

• Der opsættes byggepladshegn (trådhegn) omkring hele byggepladsen 
fase 2 til sikring af at uvedkommende ikke har adgang til byggepladsen.

• Parkeringskælder under familie- og seniorboliger udføres først
• Herefter kan familie- og seniorboligerne mod vest samt ”Rotunden” udfø-

res parallelt
• Råhusmontagen på Familie- og seniorboligerne mod vest udføres med mo-

bilkran. ”Rotunden” forventes at monteres med tårnkran central placeret 
i midten af cirklen.

• Montering af gangbroen fra Rotunden og over til Parkeringshuset monteres 
når facadearbejder på Rotunden er færdig. Montagen af gangbroen koor-
dineres med Banedanmark, MOVIA og DSB af hensyn til tog- og busdriften

 Fase 3: Ungdomsboliger:
• Udførelsen vil blive koordineret med Banedanmark og MOVIA / DSB både 

inden opstart og løbende under byggeprocessen
• Skurby fase 3 placeres i den sydlige hjørne mod Ådalsvej.
• Indkørsel til byggepladsen placeres tæt på hjørnet ved Ådalsvej / Kokkedal 

Stationsvej.
• Der opsættes byggepladshegn (trådhegn) omkring hele byggepladsen 

fase 3 til sikring af at uvedkommende ikke har adgang til byggepladsen, 
samt at der ikke kan blæse løse genstande ned på jernbanen.

• Råhusmontagen forventes mobil- eller bæltekran

Fase 4: Seniorboliger:
• Udførelsen vil blive koordineret med MOVIA / DSB både inden opstart og 

løbende under byggeprocessen
• Skurby fase 4 placeres mellem Senior-boligerne på den fremtidige parke-

ringsplads
• Indkørsel til byggepladsen placeres ud skurbyen.
• Der opsættes byggepladshegn (trådhegn) omkring hele byggepladsen 

fase 4 til sikring af at uvedkommende ikke har adgang til byggepladsen.
• Råhusmontagen forventes mobilkran

Fase 2 kan opstartes forskudt af fase 1 men er betinget af betinget af at om-
lægning af busholdepladsen skal være afsluttet.
Fase 3 kan opstartes forskudt af fase 2
Fase 4 kan opstartes forskudt af fase 3 men er betinget af at fase 2 er afsluttet



side 102

Kronholm 



side 103

KronholmOverordnet tids- og gennemførelsesplan


