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Udvikling af Kokkedal stationsområde 

Idéer og kommentarer modtaget i offentlighedsperiode fra den 22. april 2020 til den 17. maj 2020. 

Det gode byliv og trygge byrum 
NR AFSENDER IDE KOMMENTAR LIKES 
1 Palle Stæckmann Stations cafe / spisested 

Et hyggested med mulighed for at sidde og drikke en god kop kaffe, spise en 
sandwich. Lidt ala Østerport Station. 
Kan også tilbyde kunstudstillinger ala Rungsted Station My Beautiful 
Gallery. 

3 

2 Emilia Kjærgaard Cykelstativer 
Jeg er her kommet med et forslag til et cykelstativ på Kokkedal Station. Det 
er lavet i samme farver som Hørsholm Kommunes logo. Derudover er der 
både lygtepæle, træer og logoet i midten af stativerne. Det er meningen, at 
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taget skal skråne en anelse mod midten, således at man udnytter vandet til 
at vande træerne.  

3 Arkitekturoprøret, 
Jep Loft, formand 

En menneskevenlig byplan for Kokkedal stationsområde 
Der bør skabes et trygt og attraktivt bymiljø. Det skal være et sted, hvor 
man tør færdes alene om aftenen. 
Derfor skal der ikke bygges store blokke eller punkthuse. Der bør ikke 
bygges i glas eller stål. Facaderne skal se ud, som om de består af flere, 
forskellige huse (alle med døre, så det er let at komme ud i byrummene) i 
forskellige farver; bag facaderne kan det udmærket være ét stort hus. 
Vinduerne skal stå på højkant, og alle tage må ikke være flade. Der skal 
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være mangfoldighed og diversitet. Men husene skal tilsammen udgøre en 
harmonisk helhed – ligesom de gør i f.x. Københavns Middelalderby. 
Der skal skabes en stationsplads, som virker som samlingspunkt for hele 
området. Den gamle stationsbygning er et stort aktiv. De nye huse på 
pladsen skal passe til den. Ud over selve pladsen skal der skabes karréer 
med mange, mindre huse i hver, der tilsammen skaber en rigtig, lille by. 
Succeskriteriet er, at der skabes et område, der tiltrækker flere mennesker 
end lige dem, der har et ærinde i området. Det skal invitere til, at der opstår 
små butikker og caféer, og til at der måske er torvehandel på 
stationspladsen på visse ugedage. Hvis det lykkes, vil bygherrerne kunne 
opnå en (væsentligt) højere kvadratmeterpris. 
Der henvises til den vedhæftede plantegning. 

1. Selve stationspladsen bør være et rum med fire "vægge", hvor 
stationen udgør den østlige. Nordvæggen og Sydvæggen skal begge 
have et hul eller en port, så trafikken kan komme igennem. Nord-, 
vest- og sydvæggen skal bygges sammen, så pladsen bliver et 
lukket rum. Foran stationen, hvor der er aftensol, kan der være 
udeservering (evt. på terrasser, fordi terrænet skråner). De tre nye 
vægge skal bestå af adskillige, forskellige huse. Der skal ikke være 
dominerende kunstværker. 

2. Den vestligste (lyseblå) trekant bør være en karré med mange små 
huse. 

3. Den midterste (mørkebrune) trekant bør ligeledes være en karré 
med mange forskellige huse og en lille gård i midten. 

4. Noget lignende bør gælde den sydligste (lysebrune) trekant. 
5. På østsiden af banen bør der bygges 3 eller 4 små karréer med 

stræder imellem, alle bestående af flere, forskellige huse. 
Gadenettet skal ikke være et net af rektangler, men derimod noget 
der ligner gadenettet i en organisk opstået by. 

6. Den sydlige gangbro over banen bør ligge i forlængelse af et af 
disse stræder. 

Lad Hørsholm Kommune gå nye veje og undgå de fejl, der er blevet gjort så 
ofte. Det vil skabe opmærksomhed over hele landet. Vi er overbeviste om, at 
et flertal af almindelige mennesker (uden for byggebranchen) vil 
sympatisere med vores idéer. 
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4 Ib Lunde Rasmussen Et trafikalt knudepunkt kræver parkeringspladser 

Alle de områder som indgår i kommunens byggeplaner ved Kokkedal 
station er i dag i anvendelse som parkeringspladser. Området rummer ca. 
280 parkeringspladser. 
Ideen om at etablere et parkeringshus som erstatning for de 280 pladser er 
urealistisk. Den kan ikke finansieres af provenuet fra jordsalget og det vil 
være tæt på livsfarligt at lade et parkeringshus stå ubevogtet med 280 
benzintanke som der kan gå ild i. 
Ved alle kystbanestationer omkring foregår parkeringen da også på udlagte 
åbne arealer. 
Kystbanestationerne indgår som vigtige brikker i hovedstadens 
trafikafvikling. Hvis Københavns centrum skal aflastes for biler og hvis det 
skal være nemt og smidigt som borger i Hørsholm at kunne pendle og 
deltage i arrangementer i hovedstadens centrale områder er det vigtigt at 
kunne bruge Kystbanen på en nem og smidig måde. Og det gælder ikke kun 
for borgere bosat i Hørsholm. 
En bil hvor fører og passagerer tager toget er en bil mindre i det centrale 
vejnet. Hvis man i Hørsholm mener at det er urimeligt at man tvinges til at 
bære en omkostning ved at opretholde parkeringspladser for borgere fra 
andre kommuner, så kunne man passende tage emnet op i 
udligningsforhandlingerne med krav om kompensation for opretholdelse af 
parkeringspladser ved Kystbanestationerne for personer som bor uden for 
kommunen. 
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5 Mads Emmeche Ned i skala - og byg en kunsthal i stedet! 
Nedenstående dokument er mit bidrag til debatten om udnyttelsen af 
området ved Kokkedal Station. 
Et krav som lader til at være overset, er muligheden for at skabe et mere 
grønt og bæredygtigt byrum med plads til kunst / kulturliv og med bedre 
adgang for cyklekultur. Et P-hus og øget detailhandel vil ødelægge stedets 
ånd totalt. Bilen og biltrafikken bliver en alt for dominerende forstyrrende 
spiller, så: Hvorfor dog ikke tænke mere visionært og kreativt i byrummet 
med udgangspunkt i FN's verdensmål om bæredygtighed. Når man nu vil 
smadre området, hvorfor så ikke i stedet bygge en kunsthal hen over 
Kokkedal Station, som man kender det fra fx Hamburger Bahnhoff i Berlin 
eller Musee D'orsay i Paris. Det er vigtigt at man giver sig god tid med 
denne planlægning og ikke haste vedtager et discount-projekt kun for at få 
arbejdspladser. 
Pointen er: Stil krav til at mødet mellem natur, arkitektur og kunst 
indtænkes. Og at både let og tung trafik skal udfases, så man kan få mere 
frisk luft, plads og mere lys! Det er der behov for, der er i forvejen så mange 
kedelige indkøbscentre omkring stationsområder i DK. 
 
Se Bilag 1. 

Alice Nielsen: 
Hvor mange mennesker vil 
Kommunen have stuvet sammen i et 
område, der i forvejen omfatter 
Ådalsparken og Skovkanten? 
Et parkeringshus, der tager sol og lys 
fra Skovkanten? 
Et parkeringshus uden opsyn er ikke 
tryghedsskabende i et i forvejen 
"livligt" område. 
Har vi ikke dagligbutikker nok, der 
er ovenikøbet en nærbutik i 
Ådalsparken. 
At Ådalsvej sagtens kan tage mere 
trafik, er tegn på at 
beslutningstagernes haver ikke 
befinder sig i nærheden af Ådalsvej. 

1 

6 Freddy Holgersen "Outlet-by" ved Kokkedal station 
Her kommer så et kontroversielt forslag, som kan skabe liv, arbejdspladser, 
erhverv (skatteindtægter) og trafik til kommunen fra hele Nordsjælland og 
fra København, og som kan placere Hørsholm på landkortet som den 
handelsby man valfarter til, og som også kunne tiltrække en masse turister, 
som gæster København og omegn. 
Skab en let og luftig "outlet-by" a la Ringsted Outlet eller en mindre 
målestok af McArthur Glen i Neumünster, eller La Zenia i Alicanteområdet 
på begge sider af stationen og byg et parkeringshus i (mange) etager, som 
kan tage en masse biler uden at det arealmæssigt kræver et mega 
grundareal. 
Opfør et friplejehjem, ungdomsboliger samt almene boliger i én eller flere 
boligblokke på den gamle rådhusgrund, så alle aldre kan integreres i et 
fælles miljø. Man kunne måske også indtænke et kontorhotel, og hvorfor 
ikke også "det nye rådhus" i den forbindelse. Husk endvidere at tage højde 
for en sportshal til erstatning af rådhushallen. 
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7 Arkitekturoprøret, 
Jep Loft, formand 

Tak for et godt og informativt Brugerlab d 5/5 om Kokkedal 
Stationsområde. Det var et initiativ, der kan tjene som forbillede for andre 
kommuner. 
I Arkitekturoprøret anser vi det som det vigtigste at skabe et trygt 
samlingspunkt med atmosfære og bymiljø, som tiltrækker flere mennesker 
end dem, som har et ærinde i området. Det er vores overbevisning, at dette 
ikke opnås med de løsninger, som arkitekt Jesper Kudsk viste. 
De gode bymiljøer findes i byområder, som er opstået før Første 
Verdenskrig. De har samlingspunkter i form af torve, karréer med gader og 
stræder, der er diversitet og intimitet. I tiden derefter opstod bevægelser, 
som kastede vrag på traditionen og forlod den menneskelige skala. 
Resultatet er blevet, at så godt som alle de nye byområder kom til at savne 
den atmosfære og charme, som de ældre har. I vores region er de bedste 
bymiljøer i København og Helsingør. 
De løsningsforslag for Kokkedal, der vistes på Brugerlabbet, var nedslående. 
De fremhævede referencer pegede i en gal retning. Ballerup Station og 
busholdeplads bør ikke være forbillede for Kokkedal. Ørestad er ikke nogen 
succes. I Carlsberg byen fungerer de gamle pladser som Bryggernes Torv, 
mens de nye som Thorvald Bindesbølls Plads er helt uden atmosfære. På 
Grønttorvet er ligesom i mange andre nye bydele i København firkantede 
klodser i form af punkthuse, rækkehuse, blokke eller højhuse, som ligner 
hinanden. Det er trist og kedeligt. Det er der vist nok almindelig enighed 
om. En rigtig by består af karréer med varieret bebyggelse og mange huse. 
Heller ikke det avancerede byggeri fra Frederiksberg bør inspirere; tiden 
løber hurtigt fra sådanne forsøg på at være moderne, og på de fleste 
mennesker virker det fremmedgørende og ødelæggende for 
sammenhængen. 
Der kommer ikke liv, blot fordi der er et butikscenter. I Gilleleje er der lavet 
et nyt byområde med en plads, der rummer både en Fakta, en Irma, et 
meget stort bibliotek og to biografsale. Så kan man dårligt ønske sig mere. 
Men pladsen er uden charme, og der kommer kun de mennesker, der har et 
ærinde. På byens nærved liggende gamle torv er der derimod liv og 
atmosfære. 
Grønt er på mode. Men der er masser af grønt i Kokkedal i forvejen. Der er 
en skov lige i nærheden og et grønt bælte langs banen. Grønne plantekasser 
giver ikke tryghed. Private kantzoner hører ikke hjemme i en by. Gaden bør 
være offentligt byrum helt ind til murene. Private (grønne) områder kan 
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findes i karréernes gårde. Der er ikke brug for offentlige stier gennem dem. 
Hellere få trafik og liv i gaderne. 
Der har i årtier været en ”arkitekturkløft” mellem fagfolk (arkitekter, 
bygherrer, planlæggere, forvaltninger m.fl.) og almindelige lægfolk. 
Fagfolkene har i almindelighed været godt tilfredse med byggeriet og har 
lovprist sig selv og hinanden med fin akademisk tale om arkitektur. Imens 
har tusindvis af mennesker været fortvivlede over hensynsløst nybyggeri i 
gamle bykerner og kedelige nye bykvarterer. Men fagfolkenes interesse i at 
høre menigmands mening har været meget beskeden. De har levet i deres 
egen lukkede verden. Derfor er det virkelig godt, at Hørsholm Kommune nu 
inddrager borgerne.   
Hvis Kokkedal Stationsområde skal blive til et vellykket byområde, skal 
lokalplanen i usædvanlig grad specificere byggeri i stil med det forslag, vi 
har indsendt. Hvis man blot laver en normal lokalplan og derefter afventer 
resultatet af en konkurrence, vil der sandsynligvis ikke komme forslag, der 
skaber et godt bymiljø. Så langt er byggebranchen næppe kommet. 
Men i Arkitekturoprøret er vi blevet opmærksomme på, at mange arkitekter 
og planlæggere deler vores synspunkter. Også kommunalpolitikere er 
begyndt at røre på sig: i København har et alternativt flertal i 
Borgerrepræsentationen vedtaget et ændringsforslag til Kommuneplan 
2019, der kræver bevarende lokalplaner (som forslået af Arkitekturoprøret 
og Indre By Lokaludvalg). Der er grund til at håbe på anderledes bymiljøer i 
fremtiden. Men vi har endnu til gode at se det første. Det ville være 
historisk, hvis det kunne blive i Kokkedal. Det ville vække opmærksomhed 
over hele landet. 
Hvis ikke der kommer bedre løsningsforslag, burde man hellere sætte 
planerne i bero. Hørsholm Kommune får ikke en chance som denne igen. I 
stedet for at forspilde den, er det bedre at vente 5-10 år og se, om 
fagfolkene ikke i mellemtiden indser fortidens fejl og begynder at tænke på 
en ny måde. 
Vi opfordrer medlemmerne af Kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg til 
at bruge en halv time på at se dette oplæg til en debat om byrum fra februar 
måned: 
https://www.arkitekturoproeret.dk/2020/02/03/kan-vi-bygge-bro-over-
arkitekturkloeften/ 

8 Karen Margrethe 
Johansen 

Grøn parkeringsplads  3 
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Jeg vil foreslå, at stykket øst for Kokkedal station bliver udlagt som 
parkeringsplads. Ikke en kompakt parkeringsplads, men en åben og grøn 
parkeringsplads med mange blomstrende træer. 
Det vil skabe luft til området, så det bliver en god og nem oplevelse at 
parkere sin bil, inden man tager med Øresundstoget på arbejde. Og 
naturligvis skal de gamle parkeringspladser bevares. 

9 DN Helt overordnet savner DN en begrundelse for at ændre den eksisterende 
planlægning og grundlaget for overhovedet at påtænke ny og yderligere 
boligudbygning. Efter DN’s mening er der ikke behov herfor. 
Der ses ej heller noget grundlag for at fravige planerne om erhvervsbyggeri 
øst for stationen (Ø1), som stemmer overens med intentioner bag 
stationsnærhedsprincippet. 
Mht. til etablering af et (fri)plejehjem bemærkes, at såfremt behovet måtte 
være til stede, så er en placering tæt op af stationen mærkværdig. Her 
kunne måske peges på ”Det forladte Rådhus”, Ådalsparkvej 2. 
 
Se Bilag 2. 

 

1 

10 Grundejerforeningen 
Jellerødgård 

1. Bebyggelsesprocenten skal reduceres væsentligt. 
2. Højden på byggerierne skal ikke overstige 2 etager 
3. Der skal langt, langt mere grønt ind i byggerierne og i tilknytning til dem, 
bla. som erstatning for de 
grønne arealer, som annulleres ifm. nybyggerierne. 
4. Der skal være en intelligent og helhjertet bæredygtighedsambition for 
området. 
5. Der skal lægges en langt højere ambition for udbygningens arkitektonisk-
æstetiske kvalitet 
6. Der skal fremlægges en troværdig plan for et trygt p-hus. 
7. Der skal være en troværdig plan for afvikling af den øgede trafikmængde, 
samspillet med bløde 
trafikanter og bæredygtige trafikformer. 
8. Der skal lægges en egentlig plan for at gøre stationen tryg. 
9. Der skal indledes en dialog med områdets beboere. 
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Se Bilag 3. 

 

Et levende knudepunkt 
NR AFSENDER IDE KOMMENTAR LIKES 
11 Christian Dyrberg Trafikafvikling og parkering 

Trafikafvikling og parkering skal være second to none. 
 

4 

12 Anne Ehrenreich Flere gratis p-pladser, ikke færre 
I lyset af Kokkedal stations centrale rolle for pendlerne og efterspørgslen 
efter p-pladser tæt på stationen, er det vigtigt at sikre, at udviklingen af 
området sikrer flere p-pladser, ikke færre. 

 

Anders Kjeldsen: 
Der har været problemer med 
parkerede biler på Kokkedal 
stationsvej, så trafik blokeredes, så 
det er et hensyn der bør tages. 
Parkeringsfaciliteter bør dog 
"gemmes væk" fx underjordisk, så 
der er plads til et mere inspirerende 
bymiljø med fx cafeer, udeservering, 
og andre ting folk kan samles om. 
Med andre ord - noget mere "hygge" 
ville give hele området et løft. 
 
Anne Ehrenreich: 
ja, helt enig. Det forudsætter så enten 
forretninger eller andet byggeri, som 
kan finansiere det. Intet her i verden 
er som bekendt gratis. 

4 

13 Steen Hassing Grønne Parkeringsmuligheder 
For at kunne leve op til Folketingets ambitioner om at reducere Danmarks 
CO 2 udslip med 70 % i 2030 er det nødvendigt at kommunerne, her 
Hørsholm Kommune lever op til sin forpligtelse om at bidrage ved f.eks. at 
skabe bedre parkeringsmuligheder ved Kokkedal Station, således at 
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pendlerne kan parkere deres bil ved stationen og rejse videre med tog og 
bus. 
Det fremgår ikke af kortet, hvor der påtænkes at etablere sådanne 
parkeringspladser! Tværtimod forsvinder de eksisterende tilsyneladende?! 

14 Sussie Johansen Aflåste cykelskure 
Det er helt essentielt, at der indtænkes hvordan pendlere i højere grad kan 
transportere sig på cykel til og fra stationen - derfor vil det være relevant at 
indtænke cykelparkering af en vis størrelse og gerne med aflåste skure som 
en mulighed, ligesom på en række andre stationer. Der sker ofte 
cykeltyverier og hærværk, så en bedre beskyttelse af cykler er vigtig. Det er 
samtidig vigtigt at indtænke trafikale forhold, således at gående og cyklister 
får plads til at færdes på en sikker og flydende måde. Der køres meget 
stærkt på Ådalsvej i begge retninger, og i takt med stigende bilisme vil det 
også være et stigende problem for netop de bløde trafikanter. Så sikre 
cykelstier med let adgang til stationsområdet er vigtigt med en placering på 
begge sider af stationen, så de er nemt tilgængelige. Klimamæssigt bør der 
satses mere på den offentlige transport og derfor er cykling et godt og 
sundt sted at begynde kombineret med tog. 

 

2 

15 Anette Aalund Gode og sikre trafikforhold for gående og cyklister 
God skiltning og afskærmning af stier til gående og cyklister. Især tæt ved 
busser og tog og ved ind- og udkørsel til stationsområdet 

 
2 

16 Niels Madsen Kystbanestien i eget tracé 
Cykler på kystbanestien skal ud på en uhensigtsmæssig omvej og krydse 
anden grafik og gående. Stien bør have sit eget forløb evt på østsiden af 
banen. 

 

2 

17 Katja Elberg Rundkørsler og cykelstier 
Rundkørsler og cyklister passer ikke særlig godt sammen, men der skal 
være plads til begge dele, når der skal bygges på østsiden af banen. 
Trafikken, som der alt andet lige vil blive mere af, skal genere mindst 
muligt, og det skal være trygt at færdes uanset om man er i bil, på cykel 
eller gåben. Jeg vil foreslå, at der etableres cykelbroer eller tunneller så 
cyklister kan komme sikkert til og fra stationen på begge sider. Cykelstien 
på østsiden bør samtidig føres videre langs banen til idrætsparken OG 
gerne en vej til biler samtidig, så der bliver mindre trafik over broen via 
Ådalsvej og Højmosen (som vi kører i dag). Jeg tror desuden at en 
rundkørsel ved indkørslen til Jellerødgårdsvej vil være den bedste løsning 
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til fordeling af trafikanter til Slotsbakken, Kolonihavegrunden, 
Jellerødgårdsvej, de nye boliger og stationen. 

18 FDM Se Bilag 4.  1 

 

Attraktive funktioner 
NR AFSENDER IDE KOMMENTAR LIKES 
19 Mads Emmeche Byg dog et grønt bæredygtigt museum/ kulturhus! 

Ønsker man attraktive funktioner, kunne man med fordel kigge mod 
Helsingør og studere hvordan et flot bibliotek, koncertsted, cafeliv og et 
museum i nærheden af Kronborg og havnen har fået til huse. Man kan 
forestille sig et ambitiøst arkitektonisk hus, der viser international standard 
- I Kokkedal! 
For mig er en attraktiv funktion i et byrum også at man kan 'tanke op' 
indenfor det kulturelle område rent læringsmæssigt. Jeg savner ambitioner 
i de skitserede projekter for området. - Hvorfor ikke anlægge et grønt og 
arkitektonisk visionært hus/'museum', der tematiserer og viser noget 
fremtidens mest grønne bæredygtige måder at bygge på, og skabe 
infrastruktur og byudvikling på, hvor man er i tæt samspil med naturen og 
kunsten og videnskaben? -Man kan jo tage forskellige historiske 
perspektiver ind og i øvrigt oplyse / fortælle om betydningen af naturen for 
Hørsholm og Fredensborg udvikling. 
Man skal også vise børn og unge, hvordan man faktisk kan indrette 
samfundet med hensyntagen til klimaforandringerne, og hvor man 
inddrager FN's Verdensmål. Et fælles hus med visioner for fremtiden på 
højt internationalt niveau. Og det behøver ikke være kæmpe-skala. 
I Malmø har man på Västre Hamnen gjort små-skala byggeri med almene 
boliger arkitektonisk og materialemæssigt meget indbydende og 
menneskeligt og få tilpasset naturen smukt ind, så der er kommet boliger 
med naturlige forbindelser ud stisystemerne. Der er mindre butikker. Og 
der er miljø. Og det er rart at opholde sig i. Der bevidst valgt naturlige 
byggemateriale og slet ikke noget i retning af ensartede højhuse med 
kedelige transparente 'hotel-lejligheder' med kæmpe panorama-indkigs-
vinduer eller dødkedelige facader! 
Det er utroligt vigtigt at man stiller krav til at en ny bebyggelse ikke kun 
handler om konsumkøb, trafikflow, centralisering af handelslivet. 
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Kig ud i verden og se hvordan man har integreret lokale præg i nyere 
byggeri, sådan som man fx også kender det i Holland (Groeningen), hvor et 
hospital har 'lånt' et landsbypræg' for at gå imod accelerationssamfundets 
kedelige hastighedsbyggeri. Der er mange barriere opløste / usynlige 
mellem det offentlige og private, og alligevel er der plads til hensynsfulde 
kroge for ophold, uden at nogen tror det giver kriminalitet. 
Så hvorfor ikke et sted man netop kan 'dvæle lidt mere' og finde ro end kun 
at fremdrive 'transit-tankegangen' med de frygtelige kedelige P-huse 
forrest i projektet? Tænk på de fremtidige generationer! 
Et kulturelt museum bibliotek / samlingshus ville mange ældre og 
børnefamilier finde spændende, og sikkert også mange børn og unge!? Og 
det behøver ikke være 'kingsize', småt er også godt, så længe man tager 
hensyn til der faktisk bor levende væsener i området. Lad os få noget 
virkeligt visionært i Nordsjælland! 
Og det er vigtigt hvis man vil udvikle noget med åndslivet i området og 
skabe naturlige mødesteder! 

 

Inspirerende byggeri og arkitektur 
NR AFSENDER IDE KOMMENTAR LIKES 
20 Inge Maria Hansen P-Hus og plejehjemspladser 

Jeg bor i Skovkanten tæt på Stationen, og skulle jeg vælge for både 
Skovkanten og Højmosen vedr. p-hus, og man evt. påtænker at have et 
træningsanlæg på toppen, så vil lyden og det at man kan kikke direkte ned i 
vores haver fra toppen ikke være særlig rart eller idealt eller man kan kikke 
ind i Højmosen og tage udsynet fra dem. 
Tror det ville være bedst at få pleje pladserne/bygning på den store 
eksisterende p-plads, da det vil være mindst generende for begge steder. 
Samtidig tænker jeg det vil være et problem under bygge perioden at man 
tager den største p-plads, så det vil skabe problemer i de ca. 2 år…. 
Jeg hælder til at det er scenarie 3 vedr. p-hus og plejecenter imellem 
Skovkanten og Højmosen, tror det vil være bedst og mindst generende. 
At få alm. Boliger som scenarie 2 vil i mine øjne også blive generende for 
både Skovkanten og Højmosen, da det i forvejen ligger højt. 
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21 Lene Fritze Nielsen Jeg bor i Skovkanten - et dejligt sted med grønne områder. Det skulle gerne 
fortsætte med at være et sted, der lever op til navnet Skovkanten -altså et 
område med fortsat grønne områder.  
Jeg får lidt den følelse, at Skovkanten bliver lukket inde med bygning ved 
stationen og bygning ved Ådalsvej. 
Det er en god ide med fornyelse af området, hvor der er fokus på især 
trygheden. 
Min bekymring er klart opførelsen af et P- hus, der vil stå tomt om aftenen 
og om natten. 4 til 5 etagers bygning lyder voldsomt. 
Jeg fortrækker scenarie 3, hvor man kunne indtænke opførelse af 
seniorboliger og almene boliger i samme projekt. 
Ungdomsboliger har vi jo i Skovkanten. Det giver udfordringer indimellem, 
så det vil ikke være ideelt for området. 

 

1 

22 Helle Birgit Nielsen Nye tiltag ved Stationen 
Jeg har boet i Skovkanten i mange år, meget hyggeligt sted at bo. Jeg synes 
scenarie 3 er det mest attraktive af jeres projekter, som vil være det bedste 
for os i Skovkanten.  
Jeg er lidt ked af at I vil opføre flere ungdomsboliger, da jeg bor meget tæt 
på disse i Skovkanten og har haft store udfordringer med beboerne fra 
disse igennem årene.  
Endvidere synes jeg parkeringshuset, skal ligge hvor det er i scenarie 3, da 
det kan give problemer med et tomt P-hus om aftenen.  
Mit kulturelle indslag kunne være, at der kom nogle små streetfood boder. 
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23 Flemming Nielsen Det bliver for meget 
Byggeriet bliver for omfattende og for dominerende. Trafikbelastningen på 
Ådalsvej enorm. Den er i forvejen voldsom. Et stort, og om natten tomt 
parkeringshus, virker ikke trygt. Dagligvarebutikker er der nok af i 
forvejen. Jeg mener kort sagt, at projektet bør begrænses, både i 
udstrækning og i højde. 
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24 Katja Elberg Boliger med varme og charme 
Som beboer på Slotsbakken ser jeg meget gerne at et kommende byggeri 
bliver åbent og imødekommende ift. omverdenen. De grønne tage og 
varierende højder lyder spændende. Jeg ser en god mulighed i at tænke 
adgangsvejen til stationen fra øst, til Slotsbakken og til de nye boliger 
sammen, så der fx bliver en rundkørsel, der hvor der i dag er indkørsel til 
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stations-P øst og Jellerødgårdsvej. Adgangsvejen til Slotsbakken og til det 
område, hvor der i dag ligger kolonihaver, vil fint kunne fordeles via 
rundkørslen. 

25 Jesper Sperling For stort og formålsløst 
Byggeriet er meget voldsomt og vil tilsvarende skabe yderligere belastning 
af de i forvejen massivt belastede veje - Ådalsvej, Højmosen etc. De mange 
ekstra ture vil blot øge generne for beboere og trafikanter. 
Tilkørselsforholdene omkring stationen er i forvejen utilstrækkelige og 
utrygge med de blandede trafiktyper. 
Hvis formålet er at skabe 80 ekstra parkeringspladser, kan dette nemt løses 
under de eksisterende rammer. Enten gennem bedre udnyttelse af terræn 
eller ved parkering i to plan (1 dæk halvt sænket i terræn med et 
parkeringslag over i beton eller metalkonstruktion). 
Hørsholm er i forvejen velforsynet med dagligvarebutikker. Der er ikke 
behov for at tilføre yderligere butiksareal, som blot vil svække den i 
forvejen døende bymidte. Lige ved siden af det påtænkte areal ligger 
allerede Ådalsparkens butikscenter med ledige lokaler og dækning af 
dagligvarehandel. 
Det er vanskeligt at se gevinsten for Hørsholms eksisterende borgere. Et 
unødvendigt og formålsløst byggeri opført i dimensioner og højde, der ikke 
hører Hørsholm til. 
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26 Mads Emmeche Se kommentar nr. 19.   

 

Per mail 
NR AFSENDER IDE 
27 På vegne af en 

borgergruppe, 
Ingelise Tingdal og 
Karoline Monberg 

Se Bilag 5. 

28 DN Se kommentar nr. 9. 
29 Arkitekturoprøret, 

Jep Loft, formand 
I Arkitekturoprøret (som har adskillige medlemmer i Hørsholm Kommune) finder vi planen for stationsområdet i Kokkedal 
fantasiløs. Den ligner noget fra 1960’erne. Vi opfordrer hermed udvalget til at genoverveje planen. 
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Her foreligger en chance for at skabe et bymiljø med liv og atmosfære, et bycentrum, der kan være et samlingspunkt for 
området. Det gør man ikke med store, kasseformede blokke. De er menneskefjendske. Det bliver et mennesketomt og utrygt 
område - noget, som Kokkedal absolut ikke har brug for. 
Der bør skabes et hyggeligt torv med mindre huse som attraktive ’vægge’ og små gader som i en rigtig by. Mange små huse 
med vinduer, døre og stage som i de gamle byer. Man kan lære af at se på, hvor der kommer små caféer og butikker. Det er 
dér, mennesker kan lide at komme. Det er dér, at der er et godt bymiljø. Det skaber tryghed. Planen for Kokkedal Station er 
prototypen på en kedelig forstad. Det er på den måde, man skaber grobund for ghettoer. 
I årtier har byggebranchens aktører (arkitekter, bygherrer, planlæggere og forvaltere) levet i deres egen lukkede verden. Når 
lægfolk har påpeget, at nybyggeri savner charme, er de blevet fejet til side. Men det har ændret sig det sidste par år. 
Arkitekturoprøret har stor lydhørhed – ikke bare i pressen, men også blandt arkitekter. Medierne henvender sig selv for at 
høre om vores tanker. Og nu vil politikerne i Københavns Kommune have bevarende lokalplaner for Middelalderbyen og 
Christianshavn.  
Men det ser desværre ud til, at byplanlæggerne intet har lært af de sidste 70 års fiaskoer. Politikerne bør tænke nyt. Den 
brede befolkning har ønsket det længe.  
Vi opfordrer jer til at ændre planen for stationsområdet i Kokkedal. 

 



Følgende	er	oprindeligt	skrevet	som	debatindlæg,	herefter	er	det	forsøgt	sendt	til	Hørsholm	
Ugenyt	i	en	forkortet	form,	for	at	opfylde	krav	om	maksimalt	350	ord.	

Tirsdag	den	12.	Maj.	2020	

Kære	borgmester	Morten	Slotved	
Jeg	er	bekymret	for	det	ekstremt	voldsomme	stationsbyggeprojekt,	som	kommunalbestyrel-
sen	i	Hørsholm	allerede	er	særdeles	langt	med	at	vedtage.	Om	adgangen	til	et	digitalt	borger-
møde	via	’teams’,	afholdt	5.	Maj,	sikrede	en	demokratisk	høring	for	alle	må	stå	hen,	men	pro-
blemet	er	fortsat:	at	projektet	lader	til	at	skulle	haste-vedtages	d.	29.juni.	(Set	i	ugebladet	den	
25. marts	og	igen	1.	April).

Jeg	vil	med	dette	læserbrev	kraftigt	advare	imod	en	bycenter-koncentrations-tænkning,	der	
forventes,	at	ville	skyde	op	som	et	såkaldt	’stærkt	trafik-knudepunkt’.		Det	lader	overhovedet	
ikke	til	man	vil	et	hensyn	til	naturen	i	’vores	kvarter’.	Og	vort	dagligliv	vil	selvfølgelig	blive	
massivt	påvirket,	hvis/når	man	anlægger	et	nyt	Ishøj	(undskyld,	Ishøj!)	med	både:	Plejehjem,	
Parkeringshus,	Detailhandel,	Institutionsbyggeri	og	Boligbyggeri!		
Det	bør	imødegås.	Og	jeg	er	helt	uenig	med	executive	direktør	i	Hørsholm,	Ole	Stillings	kølige	
kliniske	markedsagtige	tilgang	til	området,	som	kom	til	tydeligt	udtryk	på	borgermødet	præ-
sentationen.	Hvor	er	visionerne?		

Bebyggelsestætheden,	altså	forholdet	mellem	det	bebyggede	areal	og	det	totale	areal	skræm-
mer,	ligeledes	husenes	højde,	samt	en	kraftigt	øget	transportbelastning	og	deraf	følgende	støj,	
ja	det	vil	belaste,	især	de	allernærmeste	private	beboere	særdeles	hårdt.		
Derudover	vil	tilgangen	til	områdets	nordlige	matrikler,	beliggende	nordligt	på	Kokkedal	Sta-
tionsvej	og	som	sideveje	i	Fredensborg	Kommune	udsættes	for	øget	belastning.		
Ser	man	den	modsatte	vej	mod	syd	er	her	i	forvejen	ekstrem	bebyggelsestæthed	(Ådalspark-
området),	og	så	er	spørgsmålet:	hvor	vil	man	levne	plads	til	de	skønne	grønne	åndehuller,	når	
træer	er	fældet	og	buskadser	ryddet	for	at	få	detail-og	p-hus-bebyggelse?	Det	er	kedelige	tan-
ker,	drevet	håb	om	vækst,	baseret	på	faktuelle	analyser	af	områdets	såkaldte	’underforsyning’.	

I	dag	kan	jeg	selv	se	Kokkedal	stationsbygning,	som	må	anerkendes	for	’visse’	arkitektoniske	
kvaliteter,	og	snart	ældste	hus	i	området.	Men	med	3-	5	etagers	byggeri	lige	overfor	skabes	
slagskygger	og	fornemmelsen	af	åndenød.	Personligt	vil	jeg	miste	en	del	udsyn,	da	adressen	
jeg	bebor	topografisk	set	er	lavere	beliggende,	-	i	øvrigt	en	ældre	sommerhusudstykning.		

På	borgermødet	gentog	Jan	Klit,	formand	for	Miljø	og	planlægningsudvalget	i	Hørsholm	
Kommune	og	konservativ	politiker	i	Hørsholm	i	øvrigt	at:	projektet	vil	’skabe	tryghed’	i	områ-
det,	ved	at	man	rydder	buskadser	på	begge	sider	af	stationen	(…)	og	dermed	’sænke	/	fjerne	
kriminaliteten’.		Der	vistes	et	interview	(fra	TV2)	med	denne	og	udsagnet	er	gentaget	i	uge-
bladet	i	januar	2020.	Det	er	interessant,	men	ikke	så	enkelt	endda.	

Grundlaget	for	det	argument	bygger	på	tvivlsomme	påstande,	og	sammenlignet	med	andre	
mislykkede	stationsprojekter	i	Danmark,	så	findes	der	allerede	talrige	eksempler	på,	at	kultur	
og	lav	kriminalitet	ikke	kommer	med	storskala	byggeri.	Desuden	sænker	man	ikke	kriminali-
tet	ved	at	fælde	træer	og	fjerne	naturlige	opholdssteder	og	bygge	P-huse	til	417	biler.	-	Det	
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sidste	behøver	man	vel	næppe	overhovedet	at	argumentere	om?	Man	kan	vel	blot	tjekke	kigge	
på	FN’s	17	verdensmål	om	bæredygtig	udvikling	og	sende	Greta	Thunberg	en	venlig	tanke.	
(I	parentes	bemærket,	udtalte	en	venstre	kommunalpolitiker	i	Fredensborg	kommune	sidste	
år	helt	u-kamufleret	,	at	man	da	kunne	fælde	den	fredede	skov	Jellerød	for	at	få	P-pladser	(!)		
Også	en	dybt	forfærdende	tanke	overhovedet	at	få	sig	selv	til	at	fremsætte,	men	heldigvis	han	
mente	dog	det	ville	tage	for	lang	tid	at	gennemføre…)		
	
Ser	man	nu	på	helt	nye	arkitektur-undersøgelser	med	bylivs-erfaringerne	fra	fx	Ørestaden,	
hvor	der	netop	er	virkeligt	vildt	højt	byggeri,	endda	med	meget	stor	afstand	mellem	bygnin-
gerne,	så	har	man	her	forsøgt	at	plante	lidt	grønt.	Men	studier	af	menneskers	adfærd	viser	stik	
modsat:	at	folk	ikke	sætter	sig	for	at	slappe	af	eller	nyde	det	her.		Tværtimod	giver	det	nemlig	
ikke	et	behageligt	tiltrækkende	roligt	ude-liv	omkring	boligerne	,	som	vil	kaste	lange	slag-
skygger	og	skaber	blæst,	fordi	turbulensen	trækker	luft	ned.		
	
Og	folk	føler	sig	overvåget	på	nøgne	åbne	pladser	med	tilføjet	øget	belysning.	Man	fjerne	sim-
pelthen	det	hyggelige	og	nære	miljø,	når	man	bygger	moderne	byrum.		
I	Kokkedal	stationsprojekt	er	der	end	ikke	tanker	om	at	erstatte	det	skov,	som	man	vil	fælde	
og	fjerne,	hvilket	er	uforståeligt.	Og	satte	man	en	bænk,	ville	myndigheder	nok	mere	bekymre	
sig	om,	der	skulle	komme	graffiti	på	den.		
	
Stationsområder	er	steder,	der	primært	anvendes	til	transit,	enig,	men	et	indkøbscenter	og	et	
P-hus	vil	efter	min	bedste	overbevisning	smadre	området	naturmæssigt		og	æstetisk	og	ind-
virke	med	en	kolossal	trafik-belastning,	øge	CO2-	og	partikel-forureningen	og	transitmæng-
den	betragteligt	af	både	ved	en	øget	strøm	af	mennesker	og	varer.			
	
Og	der	er	allerede	store	planer	om	indkøbskraftcentre	både	ved	Cirkelhus-grunden	i	Kokke-
dal,	Hørsholm	midtby	skal	også	udvikles	læses	i	ugebladet	den	7.	April	(s.2):	’Sådan	skal	Hørs-
holm	gøres	lækker’.	Jeg	er	bange	for	de	to	kommuners	politikere,	der	kæmper	om	vækst	i	vort	
område	og	vi	ligger	altså	i	et	skel	lige	i	midten,	og	jeg	håber	de	besinder	sig.	Det	er	ikke	sådan	
man	skaber	naturligt	liv	i	byerne,	og	det	er	på	bekostning	af	stilhed,	(som	især	mærkes	nu)	og	
naturens	kvaliteter.		
	
Byer	er	tiltrækkende/	interessante,	men	kun	hvis	der	er	masser	af	luft,	plads,	masser	af	lys	og	
masser	af	grønt.	Det	er	der	faktisk,	slet	ikke	at	finde	i	projektet	omkring	Kokkedal	station,	og	
det	gælder	begge	sider	af	stationen.		Det	er	just	heller	ikke	et	projekt,	der	bevidst	påtænker	at	
skabe	mulighedsrum	for	kultur	eller	kunst.	Og	det	er	virkeligt	mærkeligt.	På	den	østlige	side	
vil	man	tilsyneladende	helt	fjerne	alle	p-pladserne	for	i	stedet	at	bygge	op	i	op	til	4	etager.	
	
Det	er	også	besynderligt,	at	hele	projektet	er	præget	mere	af	behov	for	investering	/	overle-
velseskamp	fremfor	først	at	lytte	til	de	lokales	behov	og	tage	hensyn	til	os	først.	Det	går	alt	for	
hurtigt	efter	min	mening.	Er	der	overhovedet	behov?	Og	hvad	med	cyklerne?	
	
Som	tilhænger	af	kvalitet	frem	for	kvantitet,	må	det	være	muligt	at	mobilisere	fælles	politiske	
restriktive	krav	til	en	nedregulering	af	et	så	vildt	overdimensioneret	anlægsprojekt,	der	mang-
ler	tanke	for	både	det	grønne,	det	bløde	menneskelige	og	de	samlede	kulturelle	værdier.			
	



Det	er	simpelthen	nødvendigt	at	moderere	i	højde,	kvadratmeter	og	skala,	-	og	at	sørge	for	at	
tilføre	det	nogle	æstetiske	og	grønne	materialemæssige	bæredygtigheds-krav,	-	at	styre	de	
udviklingsmæssige	ambitioner	ved	direkte	at	forholde	sig	til	FN’	bæredygtigheds	mål	for	by-
rum	og	byudvikling.	Det	kan	lade	sig	gøre	ved	at	gentænke	projektet	og	få	det	ned	på	jorden.	
	
Jeg	frygter,	at	argumentet	om	at	skabe	nem	vækst	/	arbejdspladser	i	en	krisetid,	får	kommu-
nen	til	at	trykke	særdeles	snapt	på	startknappen,	men	tænk	jer	nu	om!	
	
Håber	at	der	bliver	plads	til	eftertanke,	og	ikke	mindst	kritisk	konstruktiv	dialog	med	borger-
ne	i	området	–	både	i	Hørsholm	og	Fredensborg.		
	
	
Med	venlig	hilsen		
	
Mads	E.	
	
	



17. maj 2020

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i HØRSHOLM  
Formand: Bo Madsen, Tjørnevej 33 b, 2970 Hørsholm 
Telefon:  20 28 82 64, DN-mail: hoersholm@dn.dk 

Sendt til BorgerLab og tek-post@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune 

Team Plan og Byudvikling 

Kokkedal Stationsområde 

Danmarks Naturfredningsafdeling er med mail af 26.april 2020 opfordret til at bidrage 

med synspunkter vedrørende udvikling af Kokkedal Stationsområde samt rammer for 

udbud af byggeretter. 

Grundlaget for synspunkterne tager udgangspunkt i:  

”UDVIKLING AF KOKKEDAL STATIONSOMRÅDE - FORSLAG TIL RAMMER FOR UDBUD”, 
dateret 07.02.2020. 

I. Forslaget angiver de påtænkte rammer for udbud vedrørende i alt 6 byggefelter
omkring Kokkedal Station hvoraf 5 (V1-V5) er beliggende vest for stationen, og

1 felt (Ø1) er beliggende umiddelbart øst for stationen.
Der er udarbejdet tre udviklingsscenarier som flytter rundt på bebyggelsen i de
enkelte felter. (V-felterne er foreslået til boliger, institution, parkeringshus,

center og ”friplejehjem”, og Ø-feltet er i alle tre foreslået til boliger).

II. Hele området vest for stationen er omfattet af lokalplan 45 (Skovkanten) eller
lokalplan 145 (Ådalsparken), hvor det er udlagt til vej- og parkeringsformål o.l.

Området øst for stationen indgår som delområde 2 i lokalplan 147 (Kokkedal
NV) hvor det er udlagt til erhvervsbyggeri.

III. Næsten hele området vest for stationen (bortset fra ”Jobhuset”) er udskilt af
matriklen som offentlige vejarealer.

IV. Fælles for alle byggefelterne er, at den foreslåede anvendelse strider mod de
gældende lokalplaner.

DN finder, at det er af største vigtighed, at: 
Eksisterende lokalplaner bør respekteres af borgere og myndighed.  
Borgere skal have en berettiget forventning om at de overordnede bestemmelser i 

lokalplanerne fastholdes.  

En gennemgang af materialet viser, bl.a.: 

1. De gældende lokalplaner

1.1 Lokalplan 45:
Byggefelterne V 1, V2, del af V3, V4 og V5 er i dag en del af Lokalplan 45, 
delområde B, hvor nedenstående bestemmelse er gældende: 

3.2.  Område B. 
3.2.1. Området må kun anvendes til vej- og parkeringsanlæg samt beplantningsbælte. 
3.2 2. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade opført mindre bygninger, som er nødvendige til 

arealets vedligeholdelse og drift såsom redskabsskure samt læskure til busstopsteder m.v. 
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DN bemærker: I forslaget til udbud angives, at bygningerne opføres i 3-5 etager 
(scenarie 3, dog 2-5 etager). 

Lokalplanen angiver ingen muligheder for opførelse af det i forslaget angivne 
byggeri. 

 

1.2 Lokalplan 145: 
En del af byggefelt V3 er i dag en del af Lokalplan 145, delområde V, hvor 

nedenstående bestemmelse er gældende: 
 
Delområde V: 
3.11 Delområde V udlægges til vej-, sti- og parkeringsformål. 

DN bemærker: I forslaget til udbud angives at bygningen opføres i 3-5 etager  

Lokalplanen angiver ingen muligheder for opførelse af det i forslaget angivne byggeri. 
 
1.3 Lokalplan 147: 

Lokalplanen er opdelt i to delområder, delområde 1, (boligbebyggelse) og 
delområde 2 (erhverv). Delområde 1 er ikke omfattet i det foreliggende forslag.  

Byggefelt Ø1 indgår i Lokalplan 147 som delområde 2 hvor nedenstående 
bestemmelse er gældende: 

 

”Delområde 2 - erhvervsbebyggelse: 

3.3  Delområde 2 må anvendes til erhvervs- og stationsformål samt detailhandel. 

Der kan etableres erhvervsbebyggelse i form af kontorarbejdspladser. Herudover må 

området anvendes til stationsformål i form af cykelparkering, bænke, billetsalg og 

lignende. 

Der kan inden for området indrettes en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. 

Butikken må have et bruttoetageareal på maksimalt 300 m². Bruttoetagearealet 

beregnes som butikkens samlede etageareal inklusiv lager, kontor og lignende. 

Arealer placeret i kælder medregnes i bruttoetagearealet. Udvendige trapper, 

affaldsgårde på terræn samt arealer til personalefaciliteter medregnes ikke i 

bruttoetagearealet.” 

Samt: 

6.10 Inden for byggefelt 2.1 må bebyggelse opføres med 2 etager mod Lågegyde og 3 

etager mod Kystbanen.” 

DN bemærker: I forslaget til udbud angives at bygningerne opføres i op til 5 etager.  

Lokalplanen angiver kun mulighed for opførelse af erhvervsrelateret byggeri, og ingen 
mulighed for opførelse af det i forslaget angivne byggeri. 
 

2  Kommuneplan 2017-2029 
2.1  Rammebestemmelser 

De i forslaget til udbud angivne arealer indgår i følgende rammeområder:  

1.B27 Skovkanten anvendes til ”Etageboliger”.  [V1, V2, V4 og V5]  

1.C4 Kokkedal anvendes til ”Butikker, privat og offentlig service”.  [V3]  

1.E14 Lågegyde anvendes til ”Erhverv, kontor og service”.  [Ø1] 
 

Ifølge ”Boligredegørelse. Udviklingspotentialer 2019” er der for byggefelterne angivet:  
Område Ø1 Pkt. 10. ”Kokkedal Øst” angivet: ca. 50-70 etageboliger, tæt-

lav. 

Område V1-V5:  Pkt. 11. ”Kokkedal Station Vest” angivet ca. 40-50 
etageboliger. 



Danmarks Naturfredningsforening 
Kokkedal Stationsområde. Bemærkninger til forslag til udbud  Side 3 af 4 

 

  

DN bemærker:  

1) Vedr. V1-V5 (ekskl. Jobhuset) bemærkes, at ”Boligredegørelsen” ikke kan/må 

medtage arealer (vejarealer), som er udskilt af matriklen, dvs. boligpotentialet = 
nul. 

2) Særskilt for V3 (i rammeområde 1.C4) bemærkes yderligere, at arealet er på ca. 

1.300 m2 < 2.200 m2, som krævet i rammebestemmelserne. 

3) Vedr. Ø1 strider potentialet mod lokalplanen og stationsnærhedsprincippet. 

4) Boligredegørelsen er ikke et plandokument, men en til formålet udarbejdet 
redegørelse.  
Det er fortsat kommuneplanen der fastsætter rammerne for anvendelsen af 

området ved eventuel udarbejdelse af ny(e) lokalplan. 
 

3.  Vedr.: ”Forslaget for rammer for udbud”  

3.1  Side 9, 1. spalte, Forslag til overordnede rammer …, er anført. 

”Den generelle bebyggelse skal består af bebyggelse i varierende højde fra 2-5 etager, 
enkelte steder i bebyggelsen kan det tillades, at der i et punkt bygges højere.” 

DN bemærker: Tanken om / invitationen til byggerier højere end anført i ”Rammer 
for byggefelter” bør ikke forekomme.  
 

3.2  Natur og bæredygtighed. (Side 9) 
”Natur, liv og luft er kendetegnede for området omkring Kokkedal Station, Jellerødskoven, 
og de store grønne naturtræk syd for Kokkedal Alle, som forsætter ud mod Kokkedal Skov, er 
identitetsskabende for stedet og skal videreføres i en kommende bebyggelsesplan. 
Biodiversitet og grønne fællesskaber i form af f.eks. dyrkningsfællesskaber, skal indtænkes i 
de nye rammer for stationsområdet.” 

DN bemærker:  

1) Der er tale om højstemt panegyrik, som ikke kan håndhæves. 

2) Det fremgår tydeligt af udviklingsscenariernes sider om ” Natur, Bevægelse og 
Byrum” (s. 12,14 og 16) at der inden eventuelt byggeri er ryddet mange grønne 

områder, specielt langs Ådalsvej og de eksisterende parkeringspladser.  

3) En realisering af planerne vil reducere fri og grøn natur i meget væsentlig grad. 

 

3.3 Bebyggelse udviklingsscenarie 1 - P-hus i Skovbrynet. (Side 11) 
”Parkeringshuset er i 5 etager, men der kan etableres 2 etager p-kælder, så p-

huset reduceres til 3 etager over terræn.”  
DN bemærker: at etagehøjden af en bygning altid regnes over terræn. 

Formuleringen ”kan etableres 2 etager P-kælder” bringer tvivl om P-husets højde over 
terræn; jf. f.eks. scenarie 2 og 3, hvor det angives at P-huset er ”i 5 etager med 2 
etager P-kælder. 

  
4. Byggefelternes anvendelse  

 
4.1  (Fri)plejehjem 

Det fremgår af forslaget, at der skal være et (fri)plejehjem. 

Men for mange ældre borgere kunne det være forfriskede, at der ikke kun 
planlægges mere af det samme, men at overgangen fra borger i eget hjem til 
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plejehjem kunne være et liv i seniorfællesskab eller bebyggelse tilpasset et ældre 
klientel.  

Eksempelvis som Bovieran.dk bygger. 
 

4.2 Institutionsbyggeri  

Det planlagte institutionsbyggeri er ikke beskrevet, men det kan antages at de 
nye borgere i de nye boliger har behov for vuggestue og børnehave. 

 
4.3 Parkeringshus 

Med plan om 400 parkeringspladser og fuld udnyttelse af til rådighed værende 

arealer er der meget begrænsede muligheder for at fremtidssikre det voksende 
behov. Parkeringshuse virker ikke trygge i aften og nattetimerne. 

 
5 Vedr. Hørsholm Kommunes NetGIS 

Ifølge NetGIS Hørsholm er hovedparten af udviklingsområde Ø1 beliggende på 

matr.nr. 179a Vallerød By, Hørsholm, som også omfatter banearealet, og er 
registreret Banedanmark som ejer. DN-bilag 1) 

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets kort er udviklingsområde Ø1 beliggende på 
matr.nr. 179c Vallerød By, Hørsholm, hvilket tydeligt fremgår af kortet. (DN-
bilag 2) 

 
 

DN’s afsluttende bemærkninger: 
 
Ovenfor har DN fremdraget nogle af de forhold i det udsendte, som vedrører selve 

materialet og grundlaget. 
➢ Helt overordnet savner DN en begrundelse for at ændre den eksisterende 

planlægning og grundlaget for overhovedet at påtænke ny og yderligere 
boligudbygning. 

Efter DN’s mening er der ikke behov herfor. 
➢ Der ses ej heller noget grundlag for at fravige planerne om erhvervsbyggeri øst 

for stationen (Ø1), som stemmer overens med intentioner bag 

stationsnærhedsprincippet. 
➢ Mht. til etablering af et (fri)plejehjem bemærkes, at såfremt behovet måtte 

være til stede, så er en placering tæt op af stationen mærkværdig. 
Her kunne måske peges på ”Det forladte Rådhus”, Ådalsparkvej 2. 
 

DN kan ikke anbefale at området sendes i udbud. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Bo Madsen  
formand 

 
 

Bilag: DN-Bilag 1: Kokkedal stationsområde Net-Gis Hørsholm 

  DN-Bilag 2: Kokkedal stationsområde, Arealinfo 1-2000 
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Område ved Kokkedal Station
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Partsindlæg fra Grundejerforeningen Jellerødgaard ifm. udbygningen af området omkring Kokkedal 
Station 

Indledning 
Bestyrelsen og adskillige medlemmer af grundejerforeningen deltog 5. maj i Hørsholm Kommunes 
borgermøde om udbygningen af området omkring Kokkedal Station. Foreningen har derudover fulgt med i 
Hørsholm Kommunes information, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside, og fulgt med i 
ugepressen dækning af lokalplansarbejdet og det forberedende udviklingsarbejde. 

Foreningens grundlæggende holdning er, at området omkring Kokkedal Station i hovedreglen har en 
udpræget grøn og lavt bebygget karakter, som vi og de øvrige beboere i området finder attraktiv. 

Konstruktiv kritik af den fremlagte plan 
Efter borgermødet stod det klart, at målsætningen for udbygningen er at: 

1. reducere den påståede utryghed ved stationen,
2. skabe flere parkeringspladser,
3. finansiere opførelse af et plejehjem,
4. skabe flere boliger.

Vi ser tydeligt, at den kommunale økonomis logik tvinger kommunen til at sælge grunde (de nuværende 
parkeringsarealer), for at få indtægter til ovennævnte behov.  
Som demokratisk institution respekterer vi naturligvis det økonomiske vilkår, som kommunen nødvendigvis 
må agere ud fra. Vi synes imidlertid, at de fremlagte tanker om udviklingen, argumenterne for 
løsningsforslagene og det forventede resultat har behov for et væsentligt kritisk-konstruktivt modspil for at 
have det høje kvalitetsniveau, som bør kendetegne ambitioner og udviklingsplaner i Hørsholm Kommune. 
Det modspil vil vi i det følgende give. 

1) Vedr. høringsprocessen og de demokratiske dimensioner heri: Som nærmeste nabo til det område
som påtænkes udviklet, så finder vi det utilstrækkeligt demokratisk, at vi på intet tidspunkt er
blevet kontaktet ifm. høringsarbejdet. Vi finder det også kritisabelt, at udvalgsformanden udtrykker
gerne at ville have beboere tæt på stationen, fordi dette angiveligt vil skabe større tryghed. Vores
medlemmer bor omkring stationen, har erfaring med den, bidrager til trygheden, renligheden,
vedligeholdelsen og ikke mindst, at det er et levende område. De virker ganske totalt oversete i
kommunens forarbejde. Ambitionen om et ”mere attraktivt” stationsområde starter med at
inddrage de mennesker, som allerede har deres liv der – ikke ved på TV at forstærke det
skævvredne indtryk af stationen og den minoritet af ”utryghedsskabende elementer”, som flere
gange blev omtalt.

2) Vedr. ønsket om større tryghed på stationsområdet: For det første efterlyser vi saglig, valid og
dokumenteret viden, der sandsynliggør, at en fortættet bebyggelse pr. automatik vil skabe øget
tryghed. Det er ikke nok, at kommunen i den henseende henviser til samtaler med
landsskabsarkitektstuderende. Niveauet i sagsbehandlingen bør være højere.
Derudover synes vi, at det er paradoksalt, at den fremlagte finansieringsplan bygger på opførelsen
af et p-hus, som de fleste har erfaringer med virker utrygge. Essensen af planen, og paradokset, er

Bilag 3



dermed, at der måske fjernes en vis utryghed ved stationen, men at der skabes en ny få hundrede 
meter derfra. Det skal noteres, at der på borgermødet tilnærmelsesvis slet ikke blev fremlagt 
eksempler på, hvordan et p-hus i tre eller fem etager skal kunne gøres trygt, og vi vil her anføre, at 
altankasser på ydersiden ganske vist forskønner ude, men ikke skaber tryghed inde. 
 

3) Vedr. ønsket om flere p-pladser: Jf. de givne oplysninger på borgermødet er der i dag ca. 320 p-
pladser, og der vil fremover være ca. 400. Om end 80 ekstra pladser vil gavne, så mangler vi at se 
nogle analyser som på overbevisende måde forklarer, at den øgede trafik som følger af 
fortætningen af bebyggelsen ikke vil medføre, at 400 pladser er for lidt. Så logikken er også i denne 
henseende paradoksal: Der sælges p-pladser for at finansiere p-pladser, men der kommer til at 
mangle p-pladser, fordi der genereres mere trafik som følge af udbygningen af de solgte arealer. 

 
4) Vedr. bebyggelsesprocenten: Det er planen, at arealerne kan bebygges med ca. 80 – 110 %. Vi 

mener, at en udbygning er uafvendelig, men at en så voldsom bebyggelsesgrad er et brutalt 
indgreb i det eksisterende boligmiljø, fordi det er et fuldstændigt mismatch ift. områdets øvrige 
karakter. Som husejere i området har vi netop tilvalgt områdets nuværende kvaliteter, og må på 
det kraftigste protestere mod en så fantasiløs udbygning som der pt. er fremlagt, når der findes 
alternativer. Mere herom nedenfor. 

 
5) De nuværende særlige naturmæssige grønne værdier i området: Den attraktive vekslen mellem 

kultur og smuk (fredet) natur forringes voldsomt ved en massiv bebyggelsesprocent og bygninger 
der vil dominere i højden. Vi ser det som helt nødvendigt, at det kommende byggeri viderefører 
den nuværende balance i langt højere grad en præsenteret på borgermødet. Hvis byggeriet gør det, 
så må det forventes, at det vil kunne tiltrække lejere og købere, som er villige til at betale for den 
øgede pris det måtte have.  
 

6) De æstetiske ambitioner (arkitekturen): Smukke materialevalg, mindre proportioner og varierede 
strukturer er afgørende for, at det kommende byggeri løfter sig over de hyppigt forekommende 
middelmådige og økonomisk spekulative nybyggerier.  
Vi bifalder indlægget på kommunens hjemmeside af Jep Loft, formand for Arkitekturoprøret. Det 
formulerer essensen af vores ambition: Et organisk, smukt, hyggeligt og bæredygtigt 
stationsområde. Med Jep Lofts ord er det konkretiseret således: 
 

”Der skal ikke bygges store blokke eller punkthuse. Der bør ikke bygges i glas eller stål. 
Facaderne skal se ud, som om de består af flere, forskellige huse (alle med døre, så det er let 
at komme ud i byrummene) [..] Der skal være mangfoldighed og diversitet. Men husene skal 
tilsammen udgøre en harmonisk helhed – ligesom de gør i f.x. Københavns Middelalderby. 
 
[…] Den gamle stationsbygning er et stort aktiv. De nye huse på pladsen skal passe til den. Ud 
over selve pladsen skal der skabes karréer med mange, mindre huse i hver, der tilsammen 
skaber en rigtig, lille by […] Det skal invitere til, at der opstår små butikker og caféer, og til at 
der måske er torvehandel på stationspladsen på visse ugedage. Hvis det lykkes, vil 
bygherrerne kunne opnå en (væsentligt) højere kvadratmeterpris”. 

 
Vores synspunkter 
Vi mener, at kommunens udspil måske er økonomisk rationelt, men livskvalitetsmæssigt og 
bæredygtighedsmæssigt blottet for ambition og vision. Vores holdning er klar: 



 
1. Bebyggelsesprocenten skal reduceres væsentligt. 
2. Højden på byggerierne skal ikke overstige 2 etager 
3. Der skal langt, langt mere grønt ind i byggerierne og i tilknytning til dem, bla. som erstatning for de 

grønne arealer, som annulleres ifm. nybyggerierne. 
4. Der skal være en intelligent og helhjertet bæredygtighedsambition for området. 
5. Der skal lægges en langt højere ambition for udbygningens arkitektonisk-æstetiske kvalitet 
6. Der skal fremlægges en troværdig plan for et trygt p-hus. 
7. Der skal være en troværdig plan for afvikling af den øgede trafikmængde, samspillet med bløde 

trafikanter og bæredygtige trafikformer. 
8. Der skal lægges en egentlig plan for at gøre stationen tryg. 
9. Der skal indledes en dialog med områdets beboere. 

 
En udstrakt hånd 
Vi i Grundejerforeningen Jellerødgaard vil gerne være med til at udvikle stationsområdet. Vi kan se mange 
potentialer i det. Men vi tillader os, at have langt højere ambitioner for den langsigtede økonomiske og 
livskvalitetsmæssige værdi, end det vi kan se, at Hørsholm Kommune har fremlagt. Især når det kan lade sig 
gøre – også økonomisk. 
 
Hvis vi vil, så kan vi lykkes med det. Men kun ved fælles hjælp. Vi er hermed klar til at deltage, og håber at 
man fra de forskellige aktørers side vil lytte. 
 
De allerbedste hilsner fra naboerne i nord, 
 
Grundejerforeningen Jellerødgaard 
 
 
Fakta om Grundejerforeningen Jellerødgaard af 1949 
Grundejerforeningen repræsenterer interesserne for husejere i området nord-nordvest og nordøst for 
Kokkedal Station: Lågegyde nr. 15-49, Mosekrogen, Parallelvej, Pilevang, Rønnevej, Skolevej, Skovbrynet, 
Udsigten, Birkestien, Elmestien, Engstien, Granvænget, Højdevej, Jellerødgårdsvej nr. 2 - 12, Jellerødvænget 
og Kokkedal Stationsvej. 
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Byudvikling ved Kokkedal Station 

FDM takker for muligheden for at komme med input i forhold til Hørsholm 

Kommunes tanker i forbindelse med byudvikling ved Kokkedal Station. 

Den nordsjællandske strækning langs Kystbanen er en vigtig pendlerstræk-

ning, der dagligt benyttes af mange mennesker. Dette gør sig også gælden-

de for Kokkedal Station, hvor et stort antal pendlere dagligt stiller bilen ved 

stationen og fortsætter med toget. 

Det er vigtigt, at de pendlere, der kan og vil benytte Kystbanen, har en let 

og attraktiv adgang til at parkere ved stationen og fortsætte med den kollek-

tive trafik. Det er godt for både trængslen og miljøet. 

Derfor er det også positivt, at Hørsholm Kommune i byudviklingstankerne 

for Kokkedal Station allerede fra starten har tænkt pendlerparkering og en 

udvidelse af kapaciteten til dette ind i projektet. Det vil FDM gerne kvittere 

for. 

Allerede i dag er den eksisterende parkeringskapacitet fuldt udnyttet, hvor-

for man kan være bekymret for, om den planlagte udvidelse af kapaciteten 

til 400 pendlerparkeringspladser er nok – især på den lange bane. 

For at tiltrække flest muligt bilister til at stille bilen ved stationen og fortsæt-

te med Kystbanen er det vigtigt at parkeringsmulighederne er gode. Udover 

nok plads er det også afgørende, at parkeringen er gratis, at gåafstanden til 

stationen er kortest muligt, og at parkeringen og færden på området kan 

ske sikkert og trygt. Tilsvarende skal det også sikres, at den omkringliggen-

de infrastruktur er tilstrækkeligt dimensioneret, så adgang til og fra parke-

ringspladserne kan ske så let og gnidningsfrit som muligt. 

FDM vil gerne opfordre til, at der allerede fra projektets start tænkes moder-

ne og fremtidige biltransportformer ind i projektet. Både for at understøtte 

den grønne omstilling, men også for at mindske trængslen. Det er derfor 

vigtigt, at der sikres tilstrækkeligt med lademuligheder til pendlere, der an-

kommer i en elbil eller en plugin-hybrid, ligesom en understøttelse af sam-

kørsel vil være fordelagtig. 
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FDM har for nyligt lanceret samkørsels-appen Ta’Med, der gør det nemt for 

pendlere med og uden bil at søge og tilbyde et lift. Ta’Med er baseret på 

markedsledende teknologi med bl.a. dynamisk og automatiseret match-

making. Teknologien benyttes allerede af to millioner brugere i udlandet.  

 

For at samkørsel skal blive en succes, og frugterne heraf kan høstes, skal 

konceptet bredes mest muligt ud. FDM indgår gerne i en dialog om et sam-

arbejde med Hørsholm Kommune om at udbrede kendskabet til Ta’Med og 

samkørsel i øvrigt blandt virksomheder og borgere i kommunen. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

Dennis Lange 

Juridisk konsulent 

 



Att. By og miljø,  
Hørsholm Kommune Medio maj 2020 

Vedr. stationsområdet i Kokkedal 

Som opfølgning på virtuelt borgermøde (05.05.2020), der er gode grunde har sine begrænsninger, 
og som borgerforslag i forbindelse med fortsat byplanlægning og byggeplaner omkring Kokkedal 
Station, ønskes nedenstående input taget til efterretning og medtænkt aktivt i de kommende 
planer. 

Det fremhæves såvel i medierne som på det virtuelle borgermøde, at ”…når man blander et 
byggeri, så der er aktiviteter, der er spredt ud over døgnet, så skaber det liv. Liv er tryghed.” 
(arkitekt på projektet, Jesper Kusk i Ugebladet 13.05.20). Samtidig lægges der ikke skjul på, at det 
primære formål foruden tryghed er en forøgelse af boligmassen med 200-250 boliger – altså 
borgerkroner i kommunekassen – til såvel … ”et plejecenter, ungdoms-, ældre-, senior-, almene- 
og lejeboliger”. (Morten Slotved, Ugebladet 13.05.20). Når det således er tryghed og boliger til et 
bredt segment, der er i højsædet, så må der også i byggeriets funktionalitet, udseende og 
muligheder tænkes bredt omkring det liv og den tryghed, der ønskes opnået, samtidig med at der 
bør fokuseres omkring fremtid og tendenser i langt højere grad end fortid og tidligere erfaringer. 
Det må være et klart grundlag for arkitekterne, at forene netop de tendenser, der er i vores 
samfund, med de ønsker, som kommunens politikere og særligt borgere har. 

Her nævnes i flæng, hvad der i udvalg og naturligvis i forening, ville kunne skabe en moderne og 
central station, som vi, vores børn, børnebørn og forældre ville kunne drage nytte og dermed brug 
af, således at liv, attraktion og tryghed kunne opstå og bevares. 
Hermed vores borgerforslag til, hvad et kommende stationsbyggeri bør prioritere på baggrund af 
ovenstående og foruden P-pladser og boliger. 

Kaffebar/cafe 
Såvel børn, unge, voksne, midaldrende og ældre benytter i dag en café, fordi kaffe og the, is og 
snacks er tiltrækkende, stemning er afgørende, hygge er centralt og pauser er 
tilstræbelsesværdige. En kaffebar eller lignende dækker borgerbredt anno 2020. Husk 
barnevognsparkering. 

Take away mad - eks. Suveræne salater ell. Cofoco-agtigt 
Corona har skubbet til en i forvejen udbredt tendens til, at familier har lyst til og råd til lækkert 
take-away, og hvad er mere oplagt, end der hvor du ankommer fra arbejde med tog eller bus og 
samtidig har lette og egnede trafikforhold i forbindelse med afhentning. 
Der kunne eventuelt indtænkes samarbejde med Årstiderne eller lignende organisationer, der 
repræsenterer det sunde, det bæredygtige og dermed det fremtidige.  

Udendørs markedsplads/udendørs forsamlingsplads 
Liv på en lørdag formiddag, en søndag eftermiddag, hvor der kunne arrangeres 
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børneloppemarked, økologi-marked, byttesøndag, minikoncert etc. Måske med mulighed for let 
overdækning. Vi mennesker kan lide at være udenfor, og systemer med borgerinvolvering og 
ansvar kan styre den slags aktiviteter – se bare på kulturmastodonten Toldboden i Helsingør, der 
er et glimrende eksempel herpå. 
 
Udendørs børne-unge-aktivitet eks. moderne legeplads, skaterbane og/ell. voksen-aktivitet eks. 
træningsbane, Crossfit eller noget helt andet, som vi ikke har set endnu 
Aktive børn, unge og voksne skubber passive ophold til side. Noget at gå tur for, at løbe forbi for, 
at standse op for betyder sundt liv og hyppig udskiftning af brugere. Alle kan lide at lege – særligt 
kroppen! 
 
Plejehjem op ad børneinstitution – fælles udeområde 
Plejehjem er tænkt, og nye tanker omkring fælles udnyttelse af udeområder, hvor gamle møder 
børn og vice versa, samt udnyttelse af togafgang og -ankomst som urbane oplevelser fra 
betragtende afstand ville være oplagt at indtænke i byggeri. 
Måske kunne man flytte netop plejehjem/-center og børneinstitutioner op i det gamle rådhus. Her 
er rigeligt plads og oplagt byggegrundlag for ombygning til netop institutionsbrug. 
 
Reelle erhverv, der yderligere kunne være oplagte på en station som Kokkedal: 

- Cykelsmed 
- Bager 
- Grøntsalg/økogrønt 
- Dagligvarebutik 
- Gamer-cafe 
- Nær-politistation 

 
Hvad angår selve byggeriet og arkitekturen, bør der udover de grønne linjer også tænkes i 
gennemgange og åbne passager, således at familieture kan ”komme igennem” og folk kan bevæge 
sig frit og naturligt, hvilket også skaber et større flow af mennesker med forskellige ærinder. 
 
Et eventuelt parkeringshus kunne udnyttes til havebrug på toppen – med udlejning af nyttehaver 
– igen for at skabe liv og funktionalitet. 
 
Rent etisk er det desuden vigtigt at udbrede kendskabet til nabokommunen, Fredensborg og i 
særdeleshed til området Kokkedal, såvel i debatten, i politikernes munde, i medierne og ikke 
mindst i forbindelse med byggeriet, som meget mere og andet end ”det farlige”. Multietniske 
fællesskaber, mangfoldighed, Kokkedal slot, golf-resort, børnesikre stisystemer, strand og hav, 
åliv, naturliv etc.  
En station vil altid være et samlingssted, som ikke opdeler os i kommunetilhørsforhold, men 
forener os i vores afgange, ankomster og mål. Her nytter det langt mere at bygge broer end at 
grave grøfter. Det starter i os selv. 
 
Ovenstående forslag er fremkommet ved et mini-borgermøde med seks deltagende familier - på 
corona-afstand i en forhave - nær stationen, fordi det er af afgørende betydning for vores område, 
for vores kommune og for vores liv, at det, vi omgiver os med, giver mening.  



Vores samtale centrerede sig længe om vore unge mennesker, som ikke har steder at være, at 
feste, at hænge ud. Men der er ingen penge at tjene på dem, ingen brancher vil derfor satse på 
dem, og ingen vil bære ansvar for de unge – på trods af, at der rent faktisk er penge i dem! 
Foreninger og klubber gør det om eftermiddagen på fineste vis, men hvor træffer de unge 
hinanden på tværs og udveksler med hinanden, når træningen er slut? De unge menneskers 
samliv er en udfordring for kommuner, og det kan et stationsbyggeri næppe løse, men det kan 
indtænke den Coffee to go, som måske bare er en lille attraktion og udgangspunkt for et muligt 
møde mellem unge.  
 
Vi ville ønske, at kulturudbud og -muligheder kunne fylde meget i et sådant forenende byggeri, 
evt. med en ”kultur-station”, men vi er stærkt i tvivl om, hvorvidt kommunen overhovedet er 
interesseret i at skabe og finansiere en sådan mulighed på sigt. Et stærkt og aktivt kulturliv 
fortrænger kriminalitet.  
 
Der kan med fordel søges inspiration i andre kommuners byprojekter, der for en stor del i højere 
grad indtænker at inddrage borgere, ildsjæle og frivillige/deltidsansatte i positioner, der kan 
løfte og koordinere, så arrangementer sker og ideer kan vokse. Den tillid kan det danske samfund 
sagtens magte, især i Hørsholm kommune, og politikerne bør indtænke de muligheder, det åbner 
for. 
 
Og ville vi så komme der – på Kokkedal station i år 2024? Ja, det ville vi lige præcis, fordi stationen 
tiltrak med liv og muligheder, og ikke med stilstand og ingenting – og dermed grobund for uro og 
sågar kriminalitet.  
 
Vores håb er, at vitaliseringen, opbygningen af stationsområdet netop kan komme til at give 
mening og liv for flest mulige og ikke begrænse sig alene til boliger og parkering, der i sig selv ikke 
skaber mening for mange, men kun for de involverede.  
 
I er velkomne til at kontakte os, hvis I skulle have grund til at stille spørgsmål eller på anden vis 
have behov for uddybning af ovenstående: 
Karoline Monberg 21687755 
Ingelise Tingdal  24410301 
 
Med venlig hilsen 
fornuftige mødre i bydelen, 
 
Camilla Thorngreen 
Sille Børgesen 
Marie Hollender 
Bokul Roy Chowdhury 
Karoline Monberg 
Ingelise Tingdal 
 
 




