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1 Baggrund

I forsommeren 2008 bad Hørsholm Kommune, COWI og Claus Bjarrum Arkitek-
ter, om at udarbejde forslag til en masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal 
Vest og Kokkedal Nordvest. Endvidere har Oncor international/Sadolin & Albæk 
bidraget med rådgivning omkring salg og prissætning af byggeretter.

For Hørsholm Kommune har deltaget en arbejdsgruppe bestående af:

Direktør Frank Steen

Direktør Jesper Daugaard

Kultur- og fritidschef Søren Nabe Nielsen

Idrætschef Svend Erik Søegaard

Vejchef Katrine Langer

Afdelingschef Flemming Nielsen

Kultur- og fritidskonsulent Gitte Søby

Et program dateret 4. juli 2008 for planarbejdets omfang, målsætning og tids-
ramme er blevet vedtaget, som sammenfatter en række tidligere undersøgelser 
og udvalgsrapporter om såvel Idrætsparken som Kokkedal Vest. Baggrundsmate-
rialet er listet i bilag 10.9.

Masterplanen er baseret på udmeldinger fra arbejdsgruppen og fra Kultur- og 
fritidsudvalget samt den politiske styregruppe.
De foreløbige konklusioner og planarbejdet er drøftet med Idrætsrådet.
Afslutningsvis er masterplanen færdiggjort på baggrund af Idrætsrådets be-
mærkninger af 03.10.2008 samt den politiske styregruppes konklusioner af 
20.10.2008 listet i bilag 10.7 og 10.8.
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2 Konklusion og resume

Masterplanen er udarbejdet på grundlag af en række tidligere rapporter og un-
dersøgelser om området, herunder OPP rapporten fra februar 2008, samt notater 
fra den politiske styregruppe for udvikling af idrætsparken dateret juni 2008 og 
oktober 2008.
Løsningsforslaget er en bearbejdning af krav og ønsker til hvert af de tre del-
områder i området, nemlig Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal 
Nordvest.

2.1 Idrætsparken

Planen afspejler en reorganisering, der udvider parkens kapacitet samtidig med, 
at den skaber større sammenhæng mellem parkens forskellige sportsfaciliteter.
Dette gøres ved at etablere de nye bygninger under ét stort samlende tag, der 
også delvist inddrager visse af parkens eksisterende bygninger.
De nye bygninger placeres vest for den eksisterende isskøjtehal og Hørsholm-
hallen. Udover de nye haller etableres en samlende centerfunktion, som inde-
holder faciliteter, der retter sig mod hele idrætsparken.
Der etableres envidere en ny overordnet nord-syd gående fordelingssti, som 
strækker sig gennem Idrætsparken fra nord til syd ved Bolbrovej. Stien anlægges 
mellem de eksisterende og de nye halbygninger. Hvor fordelingsstien skærer den 
eksisterende øst-vest gående cykelsti etableres et nyt sportstorv, der bl.a. karak-
teriseres ved en bred trappe, der markerer indgangen til den nye centerbygning, 
som bliver parkens nye naturlige centrum.
De tennisbaner, der i dag ligger hvor den nye ishal opføres reetableres nord for 
det nuværende stadion. Selve stadion omlægges til ny boldtræningsbane.

Den samlede parkeringskapacitet øges fra nuværende 475 til 750 pladser for 
at dække de nye behov og sikre tilstrækkelig kapacitet ved store særarrange-
menter. Samtidigt forbedres vejsystemet, så afviklingen af trafikken ved store
arrangementer kan afvikles delvist mod nord ved særlige lejligheder og dermed 
aflaste trafikken i krydset Stadionalle/Bolbrovej.

2.2 Kokkedal Vest

Området, der er udlagt til byudvikling i Helhedsplanen 2005-2016, tænkes ud-
bygget i to segmenter:
Et plejecenter med ældreboliger m.v. i henhold til Helhedsplanen på et areal på 
ca. 50.000 m² og med et samlet etageareal på 15.000 m². Centret var tidligere 
tænkt placeret nordligere, i Kokkedal Nordvest.
Et nyt boligområde på den resterende del af arealet. Grundarealet vil være på 
ca. 69.000 m² og antages udbygget med ca. 200 boliger eller i alt 20.000 m². 
Boligerne vil variere i etageantal fra 1,5 til 3 etager og rumme etageboliger og 
lav-tætte boligformer.
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2.3 Kokkedal Nordvest

Området nord og vest for det eksisterende boligkvarter, Slotsbakken, foreslås 
udbygget med ca. 100 boliger på et grundareal på ca. 30.000 m².
Desuden foreslås det stationsnære område mellem Slotsparken og Kokkedal 
Station udviklet med let erhvervsbyggeri i forbindelse med en forlægning af 
Lågegyde. Det vurderes, at erhvervsbyggeriet kan omfatte ca. 6.000 etage m².

2.4 Infrastruktur

De nye områder knyttes sammen af en nord-sydgående vejforbindelse mellem 
Lågegyde og Stadionalle ved idrætsparken. Mod nord forbindes denne vej og 
Lågegyde med området vest for kystbanen ved en udvidelse af den eksisterende 
vejbro syd for Kokkedal Station. Lågegyde, Kokkedal Allé og den nye forbindel-
sesvej samles i en ny rundkørsel.
Der etableres ny hovedsti langs jernbanens østside, som forbindes mod vest til 
Ådalsparkvej via stitunnel under jernbanen.
Der etableres ny hovedsti langs jernbanens østside, som forbindes mod vest til 
Ådalsparkvej via stitunnel under jernbanen.
Der etableres ny hovedsti langs jernbanens østside, som forbindes mod vest til 

Endvidere etableres nødvendige offentlige forsyninger til de nye udviklings-
områder.

2.5 Økonomi

Der er opstillet en økonomimodel for udbygningen, som omfatter omkostninger 
ved udbygning og renovering af Idrætsparken samt etablering af fælles infra-
struktur for udviklingsområderne. Modellen omfatter således ikke plejecentret og 
de tilknyttede ældreboliger m.v.

Der er regnet med kommunale indtægter fra salg af byggeretter og gebyrer for 
byggetilladelser for de to boligområder og erhvervsområdet ved Kokkedal Sta-
tion.

Både kalkulation af anlægsudgifter og indtægter fra byggeretter er baseret på 
de estimater, der knyttede sig til OPP rapporten, februar 2008. Kalkulationerne 
af udgifter er opdateret i overensstemmelse med den konkrete udformning og 
omfang af masterplanen. Vurderingen af prisen på byggeretter er også opdateret 
og afspejler de seneste markedstendenser frem til august 2008.

Samlet set skabes et billede, hvor de samlede behov for investeringer i 
idrætsparken vil andrage ca. 210 mio. kr. hvilket er lidt lavere end det til-
svarende estimat under OPP rapporten.

Kommunale investeringer i infrastruktur udenfor Idrætsparken er vurderet til ca. 
50 mio. kr. 

De samlede indtægter fra salg af byggeretter samt gebyrindtægter er vurderet til 
lidt over 70 mio. kr. Investeringerne i infrastruktur er en forudsætning for ud-
viklingen af de nævnte bolig- og erhvervsområder, for plejecenterprojektet og er 
også en delvis forudsætning for trafikmodellen for den udvidede Idrætspark.

I henhold til det vedtagne kommunale budget for 2009-2012 er der afsat 
midler til udbygning af infrastruktur samt renovering og udbygning af Hørsholm 
Idrætspark. Der er planlagt et forløb for aktiviteterne både i Idrætsparken og 
Kokkedal Vest, som sigter mod at skabe neutralt cash-flow i den første fireårs
periode. Herefter vil der være et årligt negativt cash-flow de følgende fem år.
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3 Masterplanens formål

Formålet har været at etablere en samlet plan for delområderne, hvor udvikling 
af Kokkedal Vest og Nordvest skal danne det økonomiske grundlag for udvikling 
af Idrætsparken. Planen skal redegøre for de tidsmæssige og økonomiske kon-
sekvenser af at realisere forslaget – altså en belysning af den etapemæssige 
udbygning samt en cash-flow analyse med udgangspunkt i de væsentligste
indtægter og udgifter.

Området rummer enestående kvaliteter af landskabelig-, rekreativ- kulturhisto-
risk- og bebyggelsesmæssig art. Den fortsatte udvikling med nye bebyggelser, 
fritidsformål m.v. skal bevare de landskabelige kvaliteter og understøtte det 
smukke miljø som et tilbud til alle Hørsholms borgere.

I overensstemmelse med opgavens program er hensigten at: 

- udvikle en helhedsplan for Hørsholm Idrætspark, der omfatter forslag   
til renovering af eksisterende bygninger og en facilitetsudvidelse, der   
styrker parkens nuværende kvaliteter, giver mulighed for etablering af   

	 nye funktioner samt for forbedring og udvidelse af faciliteterne til flere af
de nuværende idrætsgrene.

- udvikle en bebyggelsesplan samt en vej, sti – og landskabsplan for   
Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Udviklingen vil omfatte nye bolig- 
og erhvervsbebyggelser, pleje- og ældreboliger samt et genop-   
træningscenter af høj kvalitet med gode indbyrdes sammenhænge   
og med god kontakt til områdets smukke parklandskab og de    
tilgrænsende byområder.

- foretage en økonomisk analyse, hvor kommunale indtægter i forbindelse 
med byudviklingen af Kokkedal Vest og Nordvest kan understøtte ud-  
viklingen af Hørsholm Idrætspark.

Kokkedal AlléKokkedal Allé
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HørsholmHørsholmHørsholmHørsholmHørsholm

Kokkedal

RungstedRungstedRungstedRungstedRungstedRungsted

4 Forudsætninger

Arbejdet med masterplanen har taget afsæt i en række konkrete programmæs-
sige forudsætninger og muligheder, som er blevet drøftet mellem rådgiverne og 
kommunens administration.
Planen skal ses i forlængelse af og som opfølgning på Helhedsplan 2005- 2016. 
Det hedder heri:

” Hørsholm Kommune skal tilbyde moderne og attraktive boliger for familier og 
ældre. Det betyder, at vi byudvikler nye områder og genanvender eksisterende 
områder. Vi vil bevare kommunens grønne og blå identitet, bl.a. ved at prioritere 
forbedret adgang til kysten og det åbne land.”

“ Vi planlægger at opføre nye ældre- og plejeboliger. Samtidig udvikler vi nye ak-
tiviteter og tilbud til ældre, så Hørsholm Kommune også i fremtiden kan leve op 
til de krav borgerne stiller. Vi vil skabe gode muligheder for et aktivt fritidsliv ved 
fortsat at udvikle kulturlivet og idrætten til gavn for både klubber, foreninger, 
uorganiserede idrætsudøvere og kulturbrugere. I de kommende år vil vi finde 
langtidsholdbare løsninger, bl.a. for en modernisering af Hørsholm Idrætspark og 
for placering af de mange udendørs fritidsaktiviteter.” Hovedstruktur – Helheds-
plan 2005-2016.”

De vigtigste programmæssige forudsætninger for masterplanens initiativer skal 
kort beskrives. Det drejer sig om:

- Udviklings- og moderniseringsplan for Hørsholm Idrætspark

- Pleje-, ældreboliger og genoptræningscenter på Kokkedal Vest

- Boligbebyggelse på Kokkedal Vest

- Bebyggelse af Kokkedal Nordvest

- Fremtidig infrastruktur

- Fredningsforhold

- Planforhold
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4.1 Udviklings- og moderniseringsplan for Hørsholm 
Idrætspark

Masterplanen skal tage afsæt i de anbefalinger, den af Hørsholm kommune ned-
satte politiske styregruppe fremkom med i juni og oktober 2008:

1.	 Trafiksanering, som skal sikre såvel Idrætsparkens brugere 	 	 	
som elever og medarbejdere på de øvrige institutioner på    
Stadionalle

2. Renovering af den eksisterende Idrætspark. I tilfælde hvor renovering   
af eksisterende anlæg kræver ud- eller sammenbygning med nyt   
tilsvarende anlæg, vil det være naturligt, at renovering og    
etablering af nyt anlæg foretages i samme arbejdsgang

3. Etablering af en istræningshal

4. Etablering af trægulvshal samt bevægelsesrum

5. Etablering af kunstgræsbane

6. Etablering af en samlende centerfunktion, som bl.a. omfatter 
cafékøkken, caféareal, møderum, foyer, publikumstoiletter, depotrum   
m.v.

7. Løbesti/stiforløb i Idrætsparken

8. Grønne opholdsarealer

Styregruppen vurderer, at idræts- og fritidsrelateret erhverv kan indgå i området. 
Endvidere ønsker styregruppen, at der skal anlægges en forbindelsesvej fra 
Lågegyde til Idrætsparken. Det er vigtigt at vejen ikke bliver gennemkørselsvej 
fra Bolbrovej til Lågegyde. Et flertal i gruppen ønsker, at et varmtvandsbassin
skal indgå i en fremtidig masterplan for svømmehallen, men at det ikke er aktu-
elt i den nuværende fase.

4.2 Pleje-, ældreboliger og genoptræningscenter på 
Kokkedal Vest

Seniorboligerne samt genoptræningscentret tager afsæt i administrationens 
orienteringsnotat af 06.05. 2008 til Teknik- og Miljøudvalget.
Bebyggelsen placeres på Kokkedal Vest i grundens nordvestlige hjørne – syd for 
Kokkedal Allé og tættest muligt på Kokkedal Station. Bebyggelsen skal rumme 
pleje- og aflastningsboliger samt døgnpladser. Endvidere ældreboliger samt en
centerbygning med genoptræningsfaciliteter. 

Der reserveres et grundareal på 50.000 m², som disponeres i forhold til en be-
byggelse i 1-3 etager med et samlet etageareal på ca. 15.000 m². Dette med-
fører en bebyggelsesprocent på ca. 30% - omtrent svarende til bebyggelsespro-
centerne på Slotsbakken og Kokkedal Nord. 
Masterplanen skal illustrere, hvorledes grunden kan disponeres, så der bliver 
god sammenhæng mellem nye og eksisterende boligbebyggelser indenfor om-
rådet. Den konkrete udformning af bebyggelsen afgøres først efter afholdelse af 
en indbudt arkitektkonkurrence. Det er påregnet, at bebyggelsen vejbetjenes fra 
en ny stamvej (fordelingsvej) parallelt med jernbanen. Vejen tilsluttes Lågegyde 
umiddelbart øst for den nuværende jernbanebro.

Hørsholm Idrætspark

Seniorboliger på Kokkedal Vest
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4.3 Boligbebyggelse på Kokkedal Vest

Masterplanen tager afsæt i Hørsholm Kommunes udbudsmateriale - april 2001, 
der beskriver de generelle krav til bebyggelse af området, som er beliggende 
imellem den fremtidige seniorbebyggelse og Idrætsparken. Det er et udtalt 
ønske, at den ny boligbebyggelse skal udnytte stedets enestående kvaliteter. 
Boligerne bør have udsigt imod Kokkedal Slot og golfbanerne. Der bør være 
god sammenhæng til de omgivende nye og eksisterende bebyggelser samt til 
Kokkedal Station. 

Beliggenheden nær Idrætsparken skal udnyttes til at skabe et unikt boligområde, 
hvor nærhed til/integration af sport og fritidsaktiviteter er med til at give bebyg-
gelsen sin egen særlige identitet. Bebyggelsen skal disponeres, så der fortsat er 
udsigt fra Ådalsparken og fra Kokkedal Allé. Grundarealet er ca. 69.000 m² og 
gelsen sin egen særlige identitet. Bebyggelsen skal disponeres, så der fortsat er 
udsigt fra Ådalsparken og fra Kokkedal Allé. Grundarealet er ca. 69.000 m² og 
gelsen sin egen særlige identitet. Bebyggelsen skal disponeres, så der fortsat er 

her ønskes opført en varieret boligbebyggelse bestående af etageboliger, blandet 
tæt-lav bebyggelser med f.eks. række-, kæde-, klynge- og gårdhuse samt to-
familieboliger. Rummelighedsstudier har eftervist, at en bebyggelse med en gen-
nemsnitlig boligstørrelse på 100 m² i 1-3 etager med parkeringsmulighed nær 
den enkelte bolig og ca. 1,5 parkeringspladser pr. bolig, kan give et boligmiljø af 
høj kvalitet, i god overensstemmelse med områdets landskabelige karakter. Det 
resulterer i, at der på grunden kan opføres ca 20.000 m² etageareal.

4.4 Bebyggelse af Kokkedal Nordvest

Masterplanen skal disponere en boligbebyggelse beliggende mellem Slotsbakken 
og Lågegyde. Bebyggelsen beslaglægger hele grunden, idet de nuværende nyt-
tehaver tænkes placeret mellem den ny stamvej og kystbanen. 

Grunden er ca 34.000 m² stor og rummelighedsstudier godtgør, at en bebyggelse 
med samme bebyggelsesprocent som Slotsbakken – ca. 30% vil kunne indpasses 
fint i området. Der kan således bygges omkring 10.000 m² etageareal.

Bebyggelsen skal have sammenhæng med den eksisterende vej- og sti- infra-
struktur og have god forbindelse til områdets landskabsrum. Boligbebyggelsen 
skal forsynes med 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

4.5 Fremtidig infrastruktur

Udviklingen af de nye bebyggelser og fornyelsen af Idrætsparken nødvendiggør 
udbygning af den eksisterende vejinfrastruktur, som beskrevet i rapport fra Carl 
Bro, marts 2001 – Ombygning af Ådalsvej – Lågegyde og i Hørsholm Kommunes 
udbygning af den eksisterende vejinfrastruktur, som beskrevet i rapport fra Carl 
Bro, marts 2001 – Ombygning af Ådalsvej – Lågegyde og i Hørsholm Kommunes 
udbygning af den eksisterende vejinfrastruktur, som beskrevet i rapport fra Carl 

notat af 14.05.2007, Afsnit 7 - Infrastruktur og plangrundlag. Det hedder her:

Boligområde Kokkedal Vest

Bolig- og erhvervsområde Kokkedal 
Nordvest

Slotsbakken



10Udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest

”….. den påtænkte fornyelse af Idrætsparken forudsætter at området vejbetjenes 
fra såvel syd som nord, dvs. fra Stadionalle som fra en ny adgangsvej fra Låge-
gyde. (jf. styregruppens anbefalinger herom). Forbedring af infrastrukturen for-
ventes at forudsætte anlæg af ny bro over kystbanen, rundkørsel ved Kokkedal 
Allé, forlægning og udvidelse af Lågegyde samt regulering af Ådalsvej. Herudover 
ventes at forudsætte anlæg af ny bro over kystbanen, rundkørsel ved Kokkedal 
Allé, forlægning og udvidelse af Lågegyde samt regulering af Ådalsvej. Herudover 
ventes at forudsætte anlæg af ny bro over kystbanen, rundkørsel ved Kokkedal 

skal anlægges interne vej- og stianlæg, parkeringspladser m.v.”

“Forholdene for gående og de cyklendes adgang (til Idrætsparken) skal forbedres 
ved anlæg af stitunnel (under banen) ved Ådalsparkvej og sti til Kokkedal Sta-
“Forholdene for gående og de cyklendes adgang (til Idrætsparken) skal forbedres 
ved anlæg af stitunnel (under banen) ved Ådalsparkvej og sti til Kokkedal Sta-
“Forholdene for gående og de cyklendes adgang (til Idrætsparken) skal forbedres 

tions østlige perron. Herved øges værdien af området for såvel gæster til og fra 
stationen som for beboere fra området umiddelbart vest for banen.”

Endvidere forbedrer etablering af en sti langs østsiden af kystbanen tilgænge-
ligheden mellem Kokkedal Station og Idrætsparken.

Omlægning af Lågegyde omkring Kokkedal Station muliggør etablering af en 
stationsnær erhvervsbebyggelse umiddelbart øst for stationsområdet. Lågegydes 
forlægning medfører etablering af et grundstykke på ca. 7.300 m², som rum-
melighedsstudier viser, kan bebygges i op til 3 etager. Bebyggelsen rummer ca. 
6.000 m² etageareal, som tænkes udlagt til erhvervsformål. Bebyggelsespro-
centen bliver ca. 80%. Der regnes med parkeringsdækning på 1 parkeringsplads 
pr. 50 m² etageareal. 

Både Idrætsparken, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest ligger indenfor en at-
traktiv stationsnær radius på 1200 meter omkring Kokkedal Station, der fordrer 
gode udviklingsmuligheder for områderne.

4.6 Fredningsforhold

Alle tre delområder af masterplanen er berørt af fredningskendelse af 
21.12.1977. Hørsholm Kommune har tilbage i april 2001 i forbindelse med den 
planlagte byudvikling af Kokkedal Vest ansøgt Fredningsnævnet for Frederiksborg 
Amt om tilladelse til at hæve fredningen af arealer langs jernbanen mod at andre 
arealer, som udgør en del af Kokkedal Golfbane nærmere Kokkedal Slot, blev fre-
det i stedet. Dansk Naturfredningsforening har i 2007 meddelt at de er villige til 
at overveje tilslutning til en model, hvorefter fredede arealer byttes i forhold 1:1 
med relevante ikke-fredede arealer i området.

Denne model er anvendt i masterplanen over for dele af de nu fredede 
arealer:

Kokkedal Vest: Den fredede 60 m zone langs jernbanen fra Lågegyde til 
idrætsparkens nordgrænse er tiltænkt at rumme et antal nyttehaver, der nu 
ligger i Kokkedal Nordvest. Arealet skal endvidere rumme en del af den nye 
vejføring fra Lågegyde/Kokkedal Allé til Idrætsparken samt hovedsti øst for jern-
banen. Det berørte fredede areal andrager dermed ca. 27.300 m².

Kokkedal Nordvest: En tilsvarende fredet zone mellem jernbanen og den nu-
værende bebyggelse Slotsbakken planlægges udlagt til en ny og østligere 
vejføring for Lågegyde. Området andrager ca. 2.000 m².

Idrætsparken: De tre store boldbaner samt det trekantede areal øst herfor - kal-
det Cirkuspladsen - er fredet. Fredningsstatus for boldbanerne berøres ikke, men 
det er forudsat, at en del af Cirkuspladsen tillades anvendt til begrænset parke-
ring.

Et ikke-fredet område af Kokkedal golfbane øst for hovedstien mellem golfbanen 
og Kokkedal Vest tænkes pålagt fredningsklausul til erstatning for de oven-
nævnte arealer, hvor fredning foreslås hævet. Arealet udgør ca. 32.800 m².

Fremtidig infrastruktur

Fredningsforhold
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4.7 Planforhold

Hovedstruktur - Helhedsplan 2005 - 2016

Idrætsparken

Det foreliggende forslag til udvikling af idrætsparken er i overensstemmelse med 
rammerne i Helhedsplanen.

Seniorboliger

Helhedsplanen beskriver plejecenter/ældreboliger, der dog forudsættes placeret 
nord for bebyggelsen Slotsbakken. I stedet foreslås en placering umiddelbart syd 
for denne bebyggelse og for Kokkedal Allé. Denne placering er stadig stationsnær 
og byder på større rummelighed for det samlede anlæg.

Kokkedal Vest og Nordvest

Området er udlagt til byudvikling i Helhedsplanen, som dog forudsætter at ud-
viklingen først finder sted efter 2016. Både den ændrede placering af plejecen-
ter/ældreboliger og den foreslåede byudvikling til familieboligområde ændrer på 
denne forudsætning.

I Helhedsplanen er angivet en prognose for byggeri af nye boliger i Hørsholm 
Kommune, som for intervallet 2009-2016 andrager knap 300 boliger. Dette sva-
rer til det samlede volumen, masterplanen for Kokkedal Vest og Nordvest omfat-
ter.

Lokalplan 48

Lokalplan 48 for Slotsbakken fra 1984 omfatter hele Kokkedal Nordvest området 
mellem Kokkedal Allé og Lågegyde. Lokalplanen indeholder en række restrik-
tioner, som skal fraviges ved ny lokalplan for udvikling af Kokkedal Nordvest som 
foreslået i masterplanen.

Byplanvedtægt 22

Byplanvedtægten er fra 1973 og er delvist erstattet af Lokalplan 48 for det nord-
lige områdes vedkommende.

Byplanvedtægten forventes helt erstattet af tre nye lokalplaner for henholdsvis 
Idrætsparken, boligbebyggelsen Kokkedal Vest og for plejecenter/ældreboliger.

Stien fra Mikkelgård passerer den nye bebyggelse
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5 Eksisterende forhold

Masterplanen omfatter et område bestående af Hørsholm Idrætspark samt den 
vestlige og nordvestlige del omkring Kokkedal Slot. 

Landskabet omkring Kokkedal Slot er overordentlig karakteristisk. Dramatiske 
terrænforløb med lange, blødt afrundede bakker, store karakteristiske træplant-
ninger i grupper, slottet som centrum og et rumligt forløb fra kystbanen imod 
vest til Strandvejen og Øresund imod øst, har skabt et populært rekreativt om-
råde.

Mod vest afgrænses området af kystbanen, som på det meste af strækningen 
ligger på en mindre dæmning. Mod nord dannes grænsen af Lågegyde, som sam-
menknytter Usserød Kongevej med Strandvejen. Mod øst afgrænses området af 
Kokkedal Golfklubs baner. Mod syd grænser det ubebyggede areal op til Hørs-
holm Idrætspark, der strækker sig ned til Bolbrovej.

Området trafikforsynes fra Bolbrovej via Stadionalle eller fra Lågegyde og gen-
nemskæres af kommunens overordnede stisystem. Fra vest findes stien fra
fuglekvarteret bag rådhuset, som krydser kystbanen på en bro og forløber gen-
nem Idrætsparken til Vallerød Skole og Rungsted Gymnasium. Nord - syd gen-
nemskæres området af den overordnede sti fra Mikkelborg til Vallerød og 
Stadionalle.

Området opfattes som bestående af tre delområder:

1. Hørsholm Idrætspark med karakteristiske levende hegn omkring sports-
baner og haller. Hegnene skaber læ og danner præcise rum omkring de 
forskellige idrætsaktiviteter fodbold, tennis m.v.

2. Kokkedal Vest som er ubebygget. Delområdet opleves som smukke,   
	 lukkede landskabsrum, dannet af veldefinerede, høje træplantninger 	 	

bl.a. omkring Kokkedal Slot. Også Kokkedal Alle’s egetræer er et markant 
træk i landskabet, som skærmer Slotsbakkens bebyggelse i forhold til det 
åbne landskab.

3. Kokkedal Nordvest. Delområdet er delvist ubebygget og udlagt med nyt-
	 tehaver. Der findes en større tæt-lav boligbebyggelse, Slotsbakken, 	 	

bestående af række og kædehuse i 1-2½ etage og i det nordvestlige   
	 hjørne findes Kokkedal Station.

3

2

1

Skøjtehallen og eksisterende tennisbaner

1. Hørsholm Idrætspark
2. Kokkedal Vest
3. Kokkedal Nordvest
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6 Masterplanen  

Masterplanen understreger, at området er overordentligt attraktivt. Her er mu-
lighed for placering og udvikling af kvalitetsfulde boligbebyggelser, stationsnært 
erhvervsbyggeri og yderligere sport og fritidsaktiviteter.

Idrætsparken kan udvikles samtidig med, at de parkmæssige kvaliteter styrkes. 
Bebyggelse af de frie arealer med nye bolig- og erhvervsbebyggelser kan finde
sted på en måde, hvor områdets landskabelige kvaliteter fastholdes og er med til 
at skabe identitet til de nye boligområder.

Landskab og stier skaber sammenhæng både i forhold til omgivelserne og de nye 
boligbebyggelser, og imellem disse og Idrætsparken, der i høj grad virker som en 
identitets- og aktivitetsskabende faktor i området. Nedenfor beskrives master-
planen i forhold til de tre delområder:

- Hørsholm Idrætspark
- Kokkedal Vest
- Kokkedal Nordvest 

Masterplanen udvikler 3 delområder omkring Kokkedal Slot

Boligbebyggelse på Kokkedal Vest Hørsholm Idrætspark
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svømning

Sportstorvet

ketchersport

multihal

boldspil

ishockey

6.1 Delområderne 

6.1.1 Hørsholm Idrætspark

” Det er nødvendigt at modernisere og udvikle Hørsholm Idrætspark for at 
tilgodese borgernes og idrætsudøvernes behov. Udviklingen skal skabe bedre 
faciliteter for eliten og breddeidrætten - både den som er organiseret i klub-
ber og foreninger og den uorganiserede idræt.” Hovedstruktur – Helhedsplan 
2005-2016.”

Omdannelsen af Hørsholm Idrætspark betyder, at parken fastholdes og udbyg-
ges som en attraktiv og velfungerende helhed for idrætslivet. Funktionelle krav     
imødekommes, der bliver plads til nye aktiviteter og etableres attraktive sam-
menhænge mellem aktiviteterne, til glæde for de daglige udøvere og de gæster, 
som kommer for at opleve sportspræstationerne. Endvidere betyder omdan-
nelsen, at parken kan udvikles som et attraktivt område, der også kan tiltrække 
supplerende idrætsrelevante aktiviteter f.eks. wellness, klinikker, visse kontorer
m.v. I det hele taget tager planen højde for den enorme udvikling indenfor sports 
- og fritidsområdet, hvor eliteidrætten fortsat trives, men stadig flere børn, unge
og ældre dyrker sport og motion på det uformelle plan – ikke konkurrencedrevet 
– men for at opnå forbedret livskvalitet og velvære.

         

Hoveddisponering

Idrætsparkens opbygning med et stort bilfrit område fastholdes og udbygges. 
Centralt i parken etableres nye bygninger og sportstorv under ét stort samlende 
tag. 
De nye bygninger rummer ny istræningshal, ny boldhal samt en centerbygning 
med bl.a. café og andre faciliteter, der giver alle sportsgrenene et sted at mødes 
uformelt og til at præsentere særlige begivenheder. 

Biltrafikken og parkeringsforholdene forbedres. Parkeringsanlæggene kon-
centreres og udvides omkring Stadionalle, som forlænges, så der ved særlige 
lejligheder kan ske tømning af anlægget mod nord med forbindelse til Lågegyde. 
Den nord-syd gående fordelingssti, der fremover vil løbe mellem de eksiste-
rende og de nye halbygninger styrkes og udvides således, at der skabes direkte 
ankomst til parken for gående og cyklister fra Bolbrovej. 
Den øst-vestgående sti - Skolestien - opretholdes og dens funktion styrkes, idet 
den bliver hovedankomstvej til parken og til den nye centerbygning fra Stadion-
alle. 

Codanhallen

Hørsholmhallen

Kig til boldbanerne
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De nye bygninger er placeret, så de knytter sig til eksisterende bygninger med 
samme funktion. Således bygges den nye boldhal i forlængelse af Hørsholmhal-
len og den nye istræningshal ved siden af den eksisterende iskøjtehal.
Derudover er indendørs- og udendørs aktiviteter indenfor samme sportsgren i 
videst muligt omfang etableret i nærheden af hinanden.
De udbyggede faciliteter omfatter:

- 

Mellem Hørsholmhallen og den første nye boldhal opføres en centerbygning, der 
skal fungere som parkens naturlige samlingspunkt.
Bygningens primære funktioner er café/restaurant, VIP lounge og mødefaciliteter.
Hovedankomst til bygningen sker via sportstorvet.

- Boldspil

Vest for Hørsholmhallen etableres en ny boldhal i direkte forbindelse med den 
nye centerbygning.
Hallen udformes som opvisningshal med tilskuerfaciliteter i form af teleskop-
tribuner med plads til 1.200-1.500 tilskuere , således at hallen nemt kan om-
dannes til daglig anvendelse med 2 træningsbaner à ca. 22 x 44 m.

Nye tiltag

1. Ny skøjtehal
2. Ny boldhal
3. Centerbygning med lounge, omkl. mm.
4. Nye tennisbaner
5. Fodboldtræningsbaner
6. Ny kunstgræsbane
7. Aktivitetssti
    

1

2 3

4

5

677

Den nye fleksible boldhal kan omdannes fra én opvisningsbane (håndbold, basket m.m.) til f.eks. to håndboldbanerDen nye fleksible boldhal kan omdannes fra én opvisningsbane (håndbold, basket m.m.) til f.eks. to håndboldbaner
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Den nye boldhal og isskøjtehal set fra tennisbanerne, fra nordvest

- Tennis

Som erstatning for de nedlagte tennisbaner inkl. centercourt vest for den eksi-
sterende skøjtehal og Hørsholmhallen etableres nye tennisbaner syd for den 
eksisterende tennishal og den nye boldhal. Vest for de nye bygninger bevares 
i alt seks baner. Herudover reetableres de to minitennisbaner vest for det nye 
sportstorv. Den bevarede tennisbane tættest på Codanhallens udendørs klubfaci-
liteter kan evt. anvendes som ny centercourt.

- Skøjtehal/Ishockey

Der opføres en ny træningshal med forbedrede omklædningsfaciliteter vest for 
den eksisterende skøjtehal.
Indgang til ny og eksisterende isskøjtehal etableres i den nordlige ende af forbin-
delsesstien mellem skøjtehallerne. 

- Hørsholmhallen

Hørsholmhallen renoveres og anvendes til dagligt som træningshal og kamphal til 
mindre arrangementer.
Bygningen der rummer hallens omklædningsfaciliter renoveres og forbedres. 
Forud for dette gennemføres en programmeringsfase med henblik på prioritering 
af de fremtidige funktioner som f.eks. fitness, mødelokaler, kontorlokaler, klub-
lokaler m.v.
Som en del af ombygningen etableres der, i stueetagen, en ny gangbro, der for-
binder bygningen med restaurant og VIP lounge på 1. sal i den nye centerbyg-
ning.

- Stadion

Parkens kapacitetsudvidelse i forhold til halbyggerier og etablering af flere
udendørs sportsaktiviteter medfører, at stadion nedlægges og at området benyt-
tes til reetablering og optimering af banekapaciteten indenfor fodbold og tennis 
samt opførelse af ny skaterbane.

- Kunstgræsbane

Den eksisterende kunstgræsbane udvides mod øst så den fremover får kapacitet 
svarende til to boldbaner.
Den eksisterende bygning øst for kunstgræsbanerene der i dag rummer omklæd-
ning og frokoststue omdisponeres, så den fremover kun indeholder omklædning.

Hørsholmhallen - træningshal og 
kamphal til mindre arrangementer

Hørsholmhallen

Stadion ændres fra atletikstadion til 
at være fodboldtræningsanlæg

stadion/ny træningsbane
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Sportstorvet

Idrætsparkens arkitektur

Hørsholm Idrætspark er udbygget over knap 50 år og de forskellige bygninger 
og materialevalget i området er derfor ganske forskelligartet. Udbygningsplanen 
lægger vægt på at skabe en sammenhæng mellem de enkelte bygninger samti-
dig med, at deres individuelle kvaliteter og karakteristika kan komme til udtryk.
De eksisterende bygningers facader er i tegl, fritlagt beton eller beklædt med stål 
- og eternitplader. De nye bygninger karakteriseres ved et stort tag, der folder 
ned omkring bygningen mod nord og mod syd og samler dem omkring et delvist 
overdækket torv. Bygningerne vil antagelig være stålkonstruktioner, der bærer 
det store tag, som består af kassetter i træ eller beton. Samme elementer dan-
ner de lukkkede facadepartier, hvor taget folder ned. De øvrige facader fremstår 
lette i deres udtryk og der arbejdes med forskellige grader af åbenhed og trans-
parens ved hjælp af forskellige typer af beklædning som f.eks. glas, stål, eternit 
eller kanalplast. Visionen er at bygningerne skal fremtræde som elementer i én 
samlet bygningsstruktur, hvor alle bygninger åbner sig op i forhold til hinanden.

Sportstorvet

Snit gennem sportstorvet, set fra tennisbaner mod øst, mål 1:1000

Sportstorvet er idrætsparkens hjerte

Sportstorvet

Eksisterende forhold, mål 1:1000
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Istræningshal og boldhallens østfacade, mål 1:1000

Hørsholm Idrætspark, ny isskøjtehal og boldhal med tennisbanerne i forgrunden

Eksisterende forhold, mål 1:1000

F.eks. udformes de nærliggende facader i den nye boldhal og ishal delvist i glas 
ud mod torvet for herved at skabe visuel kontakt mellem de to haller og deres 
forskellige sportsgrene. 
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Facade af ny boldhal, set fra nord, mål 1:1000

Snit gennem ny boldhal, set fra syd, mål 1:1000

Eksisterende forhold, mål 1:1000

Facade af ny boldhal, set fra nord
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Trafik

Hovedprincipperne i den nuværende trafikbetjening af Hørsholm Idrætspark fast-
holdes. Parken betjenes fra Stadionalle og parkeringen opretholdes og udbygges 
i forhold til de nuværende pladser.

Stadionalle forlænges imod nord og forbindes med en ny fordelingsvej paral-
lelt med kystbanen til Lågegyde. Fordelingsvejen er lukket med bomme for at 
forhindre gennemkørende trafik i det daglige. Den kan åbnes ved begivenheder,
hvor anlægget er spidsbelastet, for at kunne foretage tømning imod nord. Vejen 
tænkes derfor udført med græsarmeringssten for at skabe en nænsom tilpasning 
til landskabet i Kokkedal Vest.

Parkering finder sted på de eksisterende pladser vest for Stadionalle og på gym-
nasiets og skolens parkeringsplads. Derudover inddrages arealet syd for den ek-
sisterende parkering langs Stadionalle og delvist den nuværende ”Cirkusplads” til 
fremtidig parkering. Der er i dag ca. 475 parkeringspladser omkring Stadionalle. 
Masterplanen optimerer de nuværende parkeringsarealer og etablerer herved ca. 
750 parkeringspladser til dækning af nuværende behov og det øgede fremtidige 
behov på grund af nybyggerierne. 
Dele af de fremtidige parkeringsarealer udføres med opstribning til boldspil 
således at arealerne kan benyttes til boldspil udenfor spidsbelastningperioderne 
forårsaget af større sportsbegivenheder, der tiltrækker et stort publikum.
Den eksisterende busholdeplads bevares og forbedres.

I forbindelse med de nye faciliteter etableres forbedret cykelparkering og over-
dækkede cykelpladser. Dette sker for at stimulrere parkens brugere og gæster til 
at vælge cyklen frem for bilen.

Parkens overordnede stisystem består af to aksiale stiforbindelser i hhv. nord-syd 
og øst-vest gående retning. Disse er omringet af et cirkulært stisystem.
Tilsammen danner stierne en 8-tals formet aktivitetssti, hvortil forskellige 
udendørs sportsfaciliteter som f.eks. skaterbane, forhindringsbane, petanque 
m.v. knytter sig.
Aktivitetsstien har en samlet længde på ca. 1,5 km og er belagt med asfalt med 
gummigranulat.

Parkens aktivitetssti fortsætter op igennem boligområdet på Kokkedal Vest, hvor 
forskellige sportsbaner ligeledes knytter sig til stien. Herved bindes sportsakti-
viteter i boligområdet og i Idrætsparken sammen.

Sportstorvet set fra øst

Vej og parkeringsforhold vist medVej og parkeringsforhold vist medVej og parkeringsforhold vist med
orange og blå, stier vist med gul og orange og blå, stier vist med gul og 
grøn

Aktivitetssti

Eksempler på aktiviteter

1. Styrketræning
2. Forhindringsbane
3. Klatrevæg
4. Skaterbane
5. Petanque

1

2

3

minitennis

5

4
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Nybyggeriet

Centerbygning

Centerbygningen er placeret mellem Hørsholmhallen og den nye boldhal. 
Fra bygningen er der direkte forbindelse til den nye hal samt til Hørsholmhallens 
servicebygning, der tænkes funktionelt sammen med den nye centerbygning.
Hovedankomst til centerbygningen foregår via torvet, der er placeret i krydset 
mellem de eksisterende og de nye is- og boldhaller.
Bygningens stueplan rummer omklædningsfaciliteter og møderum.
På 1. sal ligger café/restaurant og VIP lounge. Fra loungen er der direkte udsyn 
til hallen.
Fra 1. sal etableres en ny gangbro, der forbinder bygningen med stueetagen i 
Hørsholmhallens servicebygning.
I centerbygningens kælderetage er der omklædningsfaciliteter, depot bl.a. til 
mobile tribuner og spillerindgang til hallen.

Boldhal

Den nye boldhal er placeret vest for den nye centerbygning og Hørsholmhallen.
Hallen er dimensioneret så den kan rumme enten 1 opvisningsbane med op-
stillede publikumstribuner eller 2 øvebaner.
Gulvet i boldhallen er sænket 3,5 meter i forhold til det omgivende terræn. 
Niveauforskellen medfører, at der kan etableres publikumstribuner langs hallens 
vægge samtidig med, at der er visuel kontakt mellem hallen og torvet. 
Publikumindgang etableres i den åbne glasfacade ud mod torvet.
Spillerindgang forgår via centerbygningen, hvor omklædningsfaciliteterne er pla-
ceret.
Hallen udstyres med trægulv og tv-platform til transmission af kampe.
Tribuner udføres som sammenfoldelige teleskoptribuner.

Boldhallen tænkes udført som en stålkonstruktion med ét stort samlende tag, der 
binder boldhallen sammen med den nye centerbygning- og ishal. 
Facaderne er lette og lukkede mod syd og vest og åbne mod nord. Mod øst er 
hallen bygget sammen med centerbygningen.

Fra centerbygningen er der adgang til sportstorvet via balkon/trappe

centerbygning

Centerbygning med omklædning, 
VIP lounge m.m.

boldhal

Boldhal
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Istræningshal

Banen er placeret i en ny hal vest for den eksisterende ishal.
Gulvet i de to haller ligger i samme niveau. En forbindelsesgang under den eksi-
sterende klubhusbygning mellem hallerne sikrer nem adgang mellem de to haller 
for spillere og evt. for ismaskine.
Fælles ankomstforhold til de to ishaller etableres i den nordlige ende af forbindel-
sesstien, der løber mellem de to haller.
Omklædningsfaciliteterne i den nye hal er placeret i 2 etager i bygningens nord-
lige ende. Omklædningsfaciliteterne er fordoblet i forhold til kapaciteten i den 
eksisterende ishal.

Ishallen tænkes udført som en stålkonstruktion med ét stort samlende tag, der 
binder ishallen sammen med den nye centerbygning- og boldhal.
Facaderne er lukkede mod nord, delvist lukkede mod øst og vest og åbne mod 
syd, hvor sportstorvet ligger.

Skøjtehallen udvides med en ny
træningshal

skøjtehal

Plan af ny istræningshal, mål 1:1000

Plan af ny boldhal, mål 1:1000Kig gennem ny boldhal mod 
centerbygningens lounge
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Kokkedal Vest, plan 1:6000

Fordelingsveje vist med gul, stier vist 
med grøn

6.1.2 Kokkedal Vest

Den ny bebyggelse er udformet med respekt for delområdets meget smukke 
landskabsforløb. 
Bebyggelsen består af 6 enklaver som ligger frit, men præcist afgrænset i det 
åbne landskab. Bebyggelserne er opbygget omkring indre gårdrum, som har en 
mere bymæssig karakter. Fra næsten alle boliger er der udsigt over det smukke 
bakkelandskab op imod golfbanerne og Kokkedal Slot. De tre nordligste enklaver 
rummer en seniorbebyggelse med forskellige typer ældreboliger samt et genop-
træningscenter. De tre sydligste er en tæt-lav boligbebyggelse med familiebo-
liger.

Bebyggelsesenklaverne er i 1-3 etager - højest imod kystbanen for at reducere 
eventuelle støjgener i udearealerne - og lavest imod golfbanerne. 

Trafik

Bebyggelserne trafikforsynes fra en ny fordelingsvej, der forløber fra Lågegyde
og parallelt med kystbanen ned til Idrætsparken. Enklaverne har forbindelse til 
den overordnede cykelsti mellem Mikkelborg og Vedbæk og stisystemet langs 
Ådalsparkvej, som er ført i tunnel under banen. Der er adgang til Kokkedal Sta-
den overordnede cykelsti mellem Mikkelborg og Vedbæk og stisystemet langs 
Ådalsparkvej, som er ført i tunnel under banen. Der er adgang til Kokkedal Sta-
den overordnede cykelsti mellem Mikkelborg og Vedbæk og stisystemet langs 

tion via en nyanlagt sti på østsiden af kystbanen, som tænkes ført under Låge-
gydebroen. Enklaverne er desuden indbyrdes forbundet af en lokal sti - en 
aktivitetssti, der sammenknytter de enkelte enklavers lege/sportsarealer i det 
indre gårdrum og leder til Kokkedal Station mod nord og til Idrætsparken mod 
syd.

Arkitektur

Bebyggelserne tænkes opført i lyse grå/gule teglsten, med ensidig taghæld-
ning eller saddeltag. På taget lægges tegl eller lys grå skifer. Befæstede arealer 
foreslåes udført med en ”spray and chip” belægning, hvor granitgrus udlægges 
på tjæreunderlag. Det vil få de befæstede arealer til at virke grusede – i overens-
stemmelse med områdets parkkarakter.
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Pleje-, ældreboliger og genoptræningscenter på Kokkedal Vest

”….. seniorboliger er et tilbud til raske seniorer om at udskifte haveboligen med 
en mindre bolig, fællesfaciliteter og attraktive omgivelser.” Hovedstruktur – Hel-
hedsplanen 2005-2016.”

Struktur

Bebyggelsen er beliggende syd for Kokkedal Allé, tættest muligt på Kokkedal Sta-
tion. Bebyggelsen rummer pleje- og aflastningsboliger samt døgnpladser. Endvi-
dere ældreboliger samt en centerbygning med genoptræningsfaciliteter. 

Bebyggelsen disponeres i tre enklaver, indbyrdes forbundne af aktivitetsstien 
og klart præciserede i forhold til det åbne landskab. Nærmest Kokkedal Station 
tænkes centerbygningen med genoptræningen placeret, mens de forskellige 
boliger lokaliseres efter de specifikke krav om nærhed til centret. Boligenklaverne
er opbygget omkring et indre gårdrum, som rummer adgangsveje, haver og 
parkering.

Rummelighed

Der er udlagt 50.000 m² grundareal, som disponeres i forhold til en bebyggelse 
i 1-3 etager med et samlet etageareal på ca. 15.000 m². Dette medfører en be-
byggelsesprocent på ca. 30% - omtrent svarende til bebyggelsesprocenterne på 
Slotsbakken og Kokkedal Nord. 

Bebyggelsens udformning

Masterplanen viser grundens overordnede disponering med hensyn til adgangs-
forhold, friareal og enklavernes placering i landskabet. Den konkrete udformning 
af bebyggelsen afgøres først efter afholdelse af en indbudt arkitektkonkurrence. 
Forslagene til bebyggelsernes udformning, tagformer etageantal m.v. er der-
for alene medtaget for at illustrere og eksemplificere én af enklavernes rumlige
udtryk, bebyggelsesmuligheder og forhold til landskabet.

Kokkedal station

Plejecenter og ældreboliger, plan 1:6000

Seniorbebyggelsen ligger nær ved 
Kokkedal station
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Boligbebyggelse på Kokkedal Vest

Struktur

Bebyggelsen er beliggende nord for Idrætsparken op imod den ny 
seniorbebyggelse. Beliggenheden nær Idrætsparken er udnyttet til 
at skabe et unikt boligområde, hvor nærhed til/integration af sport 
og fritidsaktiviteter er med til at give bebyggelsen sin egen særlige 
identitet. 

Boligbebyggelsen er opdelt i tre enklaver med en blanding af etage-
boliger, blandet tæt-lav bebyggelser med f.eks. række-, kæde-, 
klynge- og gårdhuse. Enklaverne er indbyrdes forbundne af aktivi-
tetsstien og klart præciserede i forhold til det åbne landskab. De 
forskellige boliger har næsten alle udsigt til det omgivende landskab 
op mod slottet og golfbanerne. Herudover er de orienteret i forhold 
til det indre gårdrum, som rummer adgangsveje, haver og parkering. 

Enklaverne er placeret, så der fortsat er udsigt fra Ådalsparken og 
fra Kokkedal Allé op imod slottet. I bebyggelsens sydvestlige hjørne 
etableres evt. et cirkulært regnvandsbassin.

Boligbebyggelsen består af 3 
storparceller

Eksempel på bebyggelse af storparcel

Lav-tæt boligbebyggelse på Kokkedal Vest, 1:3000
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Rummelighed

Grundarealet er ca. 69.000 m². Bebyggelsen opføres i 1-3 etager og der opføres 
ca 20.000 m² etageareal. Med gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m² og en 
parkeringsdækning på ca. 1,5 parkeringspladser pr. bolig, finder parkeringen sted
i enklavernes gårdrum, tæt på den enkelte bolig. 

Bebyggelsens udformning

Masterplanen viser grundens overordnede disponering med hensyn til adgangs-
forhold, friareal og enklavernes størrelse og placering i landskabet. Den enkelte 
enklave kan disponeres i én eller flere storparceller, som efter frasalg vil kunne
udvikles forskelligt i forhold til markedets behov – dog på baggrund af den over-
ordnede masterplan. Den konkrete, endelige udformning af bebyggelsen fastlæg-
ges således i forbindelse med det kommunale grundsalg og i overensstemmelse 
med markedets og salgets betingelser.

Forslagene til bebyggelsernes udformning, tagformer etageantal m.v. er alene 
medtaget for at illustrere og eksemplificere én af enklavernes rumlige udtryk,
bebyggelsesmuligheder og forhold til landskabet.

Bebyggelsens gårdrum

Eksempel på bebyggelse af storparcel
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Nyttehaver

Mellem kystbanen og fordelingsvejen etableres nyttehaver af forskellige stør- 
relser til erstatning for de nedlagte haver syd for Lågegyde. Nyttehaverne 
grupperes omkring mindre parkeringsarealer med toiletbygning med vand og 
strømudtag. Antallet af nyttehaver vil variere i antal mellem 20-45 alt efter 
havernes størrelse.

6.1.3 Kokkedal Nordvest 

I forbindelse med etablering af en ny bro over kystbanen og en ny rundkørsel 
ved Kokkedal Allé foreslås en forlægning mod øst af Lågegydes nord-sydgående 
delstrækning ud for Kokkedal Station.
Indenfor delområdet etableres derved to grundstykker, som kan bebygges med 
en stationsnær erhvervsbebyggelse øst for Kokkedal Station og en blandet lav-
tæt boligbebyggelse mellem Slotsbakken og Lågegydes øst-vestgående del-
strækning. 

Ny boligbebyggelse nord for Slotsbak-
ken

Bebyggelsens gårdrum

Bolig- og erhvervsbebyggelser på Kokkedal Nordvest, 1:6000
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Boligbebyggelse syd for Lågegyde

Struktur

Bebyggelsen er beliggende mellem Lågegyde og Slotsbakken. Den tænkes dispo-
neret med baggrund i Slotsbakkens struktur og placering af gaderum samt friare-
aler mellem husene. Alle Slotsbakkens stier og grønne arealer tænkes optaget i 
den ny bebyggelse, som kan antage dimensioner og udtryk efter denne. Bebyg-
gelsen er i 1-3 etager og det foreslås, at den udformes, så den danner ryg imod 
Lågegyde og indadtil etablerer et roligt gadeforløb.

Vejadgangen finder sted fra den eksisterende vejadgang til Slotsbakken og be-
byggelsens parkeringsarealer placeres nord for denne. Vejen Slotsbakken for-
længes mod øst og tilsluttes Lågegyde.

Rummelighed

Grundarealet er ca. 34.000 m². Bebyggelsen opføres i 1-3 etager og der opføres 
ca 10.000 m² etageareal. Den gennemsnitlige boligstørrelse er på 100 m² og der 
er en parkeringsdækning på ca. 1,5 parkeringsplads pr. bolig. 

Bebyggelsens udformning

Masterplanen viser grundens overordnede disponering med hensyn til adgangs-
forhold, friareal og boligenhedernes størrelse og placering på grunden. Den 
konkrete, endelige udformning af bebyggelsen fastlægges i forbindelse med det 
kommunale grundsalg og i overensstemmelse med markedets og salgets be-
tingelser. Forslagene til bebyggelsernes udformning, tagformer, etageantal m.v. 
er alene medtaget for at illustrere og eksemplificere det rumlige udtryk, bebyg-
gelsesmuligheder og forhold til landskabet.

Erhvervsbebyggelse øst for Kokkedal Station

Struktur

Erhvervsbebyggelsen tænkes opført som en stokbebyggelse i 3 etager beliggende 
parallelt med den forlagte Lågegyde og Banedanmarks arealer øst for Kokkedal 
Station. Der etableres parkering under og bag ejendommen. Udvikling af ejen-
dommen bør ske i samarbejde med Banedanmark, som ejer arealerne mellem 
ejendommen og Kokkedal Stations østlige perron. En fælles større erhvervsbe-
byggelse kunne være et attraktivt tilbud, både til DSB’s kunder og til medarbej-
derne i de stationsnære kontorvirksomheder.

Rummelighed

Hørsholm Kommunes grundareal er 7.300 m² og der bebygges ca. 6.000 m² 
resulterende i en bebyggelsesprocent på ca. 80%. Parkeringsarealerne udlægges 
efter 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Ny stationsnær erhvervsbebyggelse 
øst for Kokkedal Station
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7 Infrastruktur

7.1 Vejanlæg

Nyt vejanlæg omfatter en ny nord-sydgående fordelingsvej parallelt med kyst-
banen til forsyning af plejehjem/ ældrecenter og boligenklaven Kokkedal Vest. 
Den udgår i nord fra planlagt rundkørsel ved Slotsbakken/ Kokkedal Allé/ Låge-
gyde. Vejen fortsætter som forbindelsesvej mod øst langs Idrætsparkens nord-
grænse og kobles til Stadionalle. Denne strækning vil blive anlagt, så den ikke 
anvendes som generel gennemfærdselsvej til og fra Idrætsparken. Den skal 
kunne afvikle trafik lejlighedsvis fra Idrætsparken ved store arrangementer. Re-
striktioner i brug af vejen kan ske ved bomme, skiltning eller indbygges i vejens 
design, så den ikke indbyder til gennemfærdsel.

Det er forudsat, at begge vejstrækninger udlægges som 16 m brede trafikveje.

Til vejanlægget hører etableringen af den nævnte rundkørsel samt ny vejbro over 
Kystbanen syd for Kokkedal Station. Der foreslås en supplerende enkeltsporet 
bro med cykelsti og fortov til supplement for den eksisterende enkeltsporede 
vejbro.

Endelig omfattes vejanlægget af en forlægning af den nordgående del af Låge-
gyde mod øst langs med Slotsparken.

7.2 Parkering

Gennemsnitlig størrelse for P-pladser er beregningsmæssigt sat til 25 m² pr. 
enhed. Dette tal kan dog variere lidt med det konkrete layout for parkerings-
pladser.

Idrætspark
Der er i dag 475 parkeringspladser i området omkring Hørsholm Idrætspark. 
Dette er ikke nok til at dække det fremtidige behov, som ved større arrange-
menter forventes at være på omkring 740 parkeringspladser. Der er i planen for 
den fremtidige Hørsholm Idrætspark derfor lagt flere arealer ud til parkering, og
sammen med den andel af de nuværende pladser, som ikke ændres, opnås en 
kapacitet på i alt 750 parkeringspladser.

Plejecenter/ældreboliger
P-pladser er planlagt anlagt i et omfang svarende til 1 plads pr. 100 m². Samlet 
vil det betyde anlæg af 150 P-pladser.

Boligområder
P-pladser anlægges med 1½ pr. bolig eller svarende til 300 i Kokkedal Vest og 
150 i Kokkedal Nordvest.

Erhvervsområde
Der er forudsat anlagt 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal.

7.3 Afløb og vand

Det eksisterende forsyningsnet er vurderet. Der eksisterer to kloakledninger 
gennem området. En ledning der betjener Slotsbakkebebyggelsen og en mere 
sydlig, der er en øst-vestlig trykledning fra kysten. Den er udført som almin-
delig afløbsledning med fald i den sydlige del af Kokkedal Vest. Samlet set er
der fornøden kapacitet på hovedforsyningen for kloak i både Kokkedal Vest og 
Nordvest.
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Der er tilsvarende eksisterende ledninger for overfladevand, men disse har ikke
kapacitet til at klare spidsbelastning. Ved etablering af opstuvningsbassiner vil 
det være muligt at anvende det eksisterende anlægs kapacitet. Alternativt kan 
anlægges nedsivningsanlæg, som principielt også er det foretrukne system for 
kommunen. Det har ikke været muligt at fastslå om et sådant anlæg rent faktisk 
kan etableres, da forholdene på stedet ikke er tilstrækkelig belyst. Det er derfor 
forudsat, at der anvendes opstuvningsbassiner og det eksisterende ledningsnet.
Der er vandforsyning i de tilgrænsende områder, som muliggør udbygning til 
også at forsyne udviklingsområdet.

7.4 Øvrige forsyninger

Øvrige forsyninger varetages af koncessionshavende selskaber og finansieres af
forbrugerne.

7.5 Bolbrovej / Stadionalle

Krydset ved Stadionalle/Bolbrovej er til dagligt ikke belastet i høj grad, men i 
forbindelse med større arrangementer vil trafikafviklingen foregå langsommere
men uden sammenbrud. Køerne for højre- og venstresvingende mod Stadionalle 
vil jævnligt være længere end de svingbaner, der er til rådighed. Der er mulighed 
for at optimere på omløbstid og fordeling af grøntider ved at se nærmere på 
signalprogrammet, hvilket anbefales frem for en udbygning af krydset.

7.6 Lågegyde

En rundkørsel ved Lågegyde/Kokkedal Allé kan afvikle den nuværende trafik
på Lågegyde samt den nye trafik til Kokkedal Vest uden betydelige forsinkelser.
Ligeledes vil rundkørslen godt kunne afvikle den ekstra trafik, der forventes i
forbindelse med et større arrangement. Der bør ses på de trafiksikkerhedsmæs-
sige forhold ved en vej, der kun lejlighedsvis er åben.

7.7 Hovedstier

Uden for Idrætsparken anlægges nord-sydgående hovedsti, til dels langs med 
fordelingsvejen til Kokkedal Vest. Der vil være en vestlig forbindelse via tunnel 
under Kystbanen ved Ådalsparkvej. Stien udlægges som 2 m bred asfalteret og 
fordelingsvejen til Kokkedal Vest. Der vil være en vestlig forbindelse via tunnel 
under Kystbanen ved Ådalsparkvej. Stien udlægges som 2 m bred asfalteret og 
fordelingsvejen til Kokkedal Vest. Der vil være en vestlig forbindelse via tunnel 

belyst sti.
Inden for Idrætsparken etableres stier, som knyttes sammen med hovedstisyste-
met i Kokkedel Vest.

7.8 Støjskærm langs jernbane

Der forligger analyse fra år 2000 af jernbanestøj på området. Den viser at støj 
over 60 dB stort set er begrænset til den nuværende 60 m fredningszone langs 
jernbanen. Det er forudsat i masterplanen at boliger og friarealer etableres uden 
for 60 dB støjgrænsen.
Masterplanen forudsætter, at nyttehaver flyttes til den nuværende fredningszone
langs jernbanen og dermed i en zone, hvor jernbanestøj kan overstige 60 dB.
Nyttehaver kategoriseres sammen med kolonihaver i Miljøstyrelsens vejledninger 
for støj fra jernbaner. Men nyttehaver uden mulighed for overnatning tillades ud-
sat for 10dB mere støj end boligområder. Sådanne nyttehaver kan, hvis de ikke 
umiddelbart kan placeres andetsteds, anlægges, hvor jernbanestøj er mindre end 
74 dB (nye normer). Det svarer til 70 dB efter de gamle normer, som lå til grund 
for den nævnte støjrapport. Under de betingelser vurderes det, at nyttehaverne 
med den viste placering ikke vil udløse krav om støjskærm, som derfor ikke er 
medtaget i forslaget.
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8 Tids- og etapeplan

8.1 Planlægning

Første led i tidsplanen er planlægningsfasen, først bestående af en nødvendig dy-
bere bearbejdning af den foreliggende masterplan og godkendelse heraf. Herefter 
følger det egentlige lokalplanarbejde. Det forudsættes, at der skal udarbejdes 
separate lokalplaner for Kokkedal Nordvest, for plejecenter/ældreboliger, for 
boliger på Kokkedal Vest og for Idrætsparken. Det anbefales at udarbejde de-
taljerede lokalplaner for de områder, der skal sælges til udvikling, i samarbejde 
med køberne. Dvs. at der forudgående kunne udarbejdes en rammelokalplan, 
som grundlag for udbudsmaterialet til salg.

8.2 Infrastruktur

Udbygning af infrastruktur i Kokkedal Vest og Nordvest er en forudsætning for 
såvel byggeriet af plejecenteret som boligområderne og erhvervscentret ved 
Kokkedal Station. Det er derfor lagt så tidligt i tidsplanen som muligt, når det 
nødvendige planlægningsarbejde foreligger, dvs. med start i fjerde kvartal 2009.

8.3 Boligområder

Efter planlægninsfasen og etablering af primær infrastruktur er udviklingen af 
boligområderne forudsat at finde sted i den takt, som markedet kan aftage. Det
er vurderet, at markedets absorptionsevne i Hørsholm Kommune vil være ca. 
7.000 m² bolig pr. år i gennemsnit i planlægningsperioden. 40% af dette volu-
men skønnes at kunne tilvejebringes via masterplanen i Kokkedal, hvilket svarer 
til ca. 28 boliger årligt. Forudsætningerne i Helhedsplanen 2005-2016 ligger dog 
lidt lavere, idet prognosen angiver ca. 20 boliger i gennemsnit for perioden 2010-
2016.
Det antages, at det første planlægningsområde for 100 boliger i Kokkedal Nord-
vest samt erhvervsområdet ved stationen vil kunne sælges til projektudvikling i 
2010. Herefter vil der være en projekterings- og produktionsperiode, så de første 
boliger dermed tidligst vil kunne sælges i 2011-2012. Med en afsætning på 
25-35 boliger årligt vil næste etape, Kokkedal Vest med 200 boliger kunne 
sælges til udvikling i 2013. Derfor er provenu af salg af byggeretter lagt ind i 
henholdsvis 2011 og 2013. Gebyrindtægter for byggetilladelser er lagt senere, i 
takt med den forventede udbygningstakt.

8.4 Idrætspark
Udbygningen af Idrætsparken er forudsat at finde sted i etaper, der bestemmes
af hovedtræk i løsningsforslaget og som er i balance med tilvejebringelse af 
finansieringsgrundlag baseret på indtægter og kommunale bevillinger. Udbyg-
ningen forventes at kunne påbegyndes i 2009 og afsluttes i 2017.

8.5 Udbygningsetaper
1. etape, 2009-2010, er den mindste etape og omfatter første del af de nødven-
dige renoveringsarbejder samt den første del af udvidelsen af kapaciteten på 
parkeringsområderne. 

2. etape, 2011-2013, rummer flytning af tennisbaner og - som den dominerende
aktivitet - opførelse af istræningshallen. Etablering af de første fire nye tennis-
baner er en forudsætning for start på byggeri af istræningshallen. Udbygning af 
parkeringskapaciteten følger takten i den gradvise udbygning af idrætsfaciliteter-
ne.

3. etape, 2014-2015, er den største etape og omfatter boldhallen med tilskuer-
pladser samt centerbygningen med de tilknyttede faciliteter. Centerbygning 
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og boldhal er både fysisk og funktionelt integrerede enheder, der bør opføres i 
samme etape. I denne etape udføres også ombygning af de eksisterende om-
klædnings- og servicefaciliteter i tilknytning til Hørsholmhallen. P-plads kapa-
citeten udvides fortsat i takt med de tilkomne nye faciliteter.

4. etape, 2016-2017, indeholder den overdækkede centerplads. Aktivitetsstien 
anlægges og knyttes til udviklingen af hovedstisystemet i Kokkedal Vest bebyg-
gelsen. Kunstgræsbanen, fodboldbanen på den tidligere atletik opvisningsbane 
mod syd og sidste del af de nye P-pladser etableres.
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9 Økonomi

Der er udarbejdet en cash-flow analyse, som bygger på følgende elementer:

9.1 Indtægter
De forventede kommunale indtægter indgår i forudsætningerne for masterplanen 
9.1 Indtægter
De forventede kommunale indtægter indgår i forudsætningerne for masterplanen 
9.1 Indtægter

som potentiel indtægt til Hørsholm Kommune, men ikke som en direkte indtægt 
på projektet for udbygningen. I stedet er afsat midler i de kommunale budgetter 
for perioden 2009-2012 til udvikling af infrastruktur og til renovering og udvikling 
af Hørsholm Idrætspark. 

9.1.1 Kommunale bevillinger
For budgetperioden 2009-2012 afsat følgende beløb til masterplanen:

Udbygning af infrastruktur  Udbygning af infrastruktur  Udbygning af infrastruktur 40,0 mio. kr.
Renovering af Hørsholm Idrætspark 23,2 mio. kr.
Udbygning af Hørsholm IdrætsparkUdbygning af Hørsholm Idrætspark 35,0 mio. kr.35,0 mio. kr.
I alt     98,2 mio. kr.

Fordelingen over perioden fremgår af bilag 10.5

9.1.2 Byggeretter

Indtægten fra byggeretter er baseret på salg af arealer for de to boligområder 
i henholdsvis Kokkedal Nordvest og Kokkedal Vest. Endvidere er forudsat ind-
tægt fra salg af byggeretter i forbindelse med det foreslåede erhvervsområde i 
Kokkedal Nordvest. Omfanget er baseret på opgørelsen af de etagearealer, der 
fremgår af planen.

De anvendte priser på byggeretter er estimeret af Sadolin & Albæk, som har 
skønnet en aktuel byggeretspris for boliger på 3.800 kr/m² og 2.000 kr/m² for 
erhvervsbyggeri. Dette er en nedskrivning af forventningerne i forhold til forud-
sætningerne i forhold til COWI’s OPP rapport fra februar 2008, hvor boligbyg-
geretter var sat til 4.500 kr/m². Dette er en afspejling af den seneste udvikling i 
markedet.

Det er endvidere forudsat, at markedet i Hørsholm Kommune vil kunne absor-
bere gennemsnitligt 7.000 m² bolig pr. år i planlægningsperioden. Det er vur-
deret at ca. 40% af dette volumen vil kunne knyttes til udviklingen i Kokkedal 
Vest og Nordvest. Med de valgte gennemsnitlige boligstørrelser vil det betyde, at 
tæt på 30 nye boliger udviklet i området vil kunne afsættes i gennemsnit pr år. 
Dette er lagt til grund i vurderingen af tidsplanen og cash-flow analysen.

Erfaringsmæssigt er det mere attraktivt for markedet og dermed til gavn for 
prisen, at udviklingsområder sælges inden der foreligger endelige og detaljerede 
lokalplaner for områderne. Dermed vil det også være logisk, at byggemodning 
indenfor grænserne af de solgte matrikler varetages af køberne. Dette er valgt 
som forudsætning. Derfor optræder et fradrag pr. m² i byggeretsprisen svarende 
til den estimerede omkostning ved byggemodning af de berørte arealer.

Det samlede estimerede nettoprovenu af salg af byggeretter bliver dermed ca. 
67,5 mio. kr. under disse forudsætninger.

9.1.3 Gebyrindtægter

Heri indgår indtægter for byggetilladelser for byggerier i området. Der er ikke 
medregnet gebyrindtægter for byggeri af plejecenter og ældreboliger, idet den 
samlede økonomi herfor ikke er medtaget i den øvrige økonomiopgørelse i 
masterplanen. Indtægter for øvrige byggetilladelser i det planlagte omfang vil 
være 3,7 mio. kr. med de gældende satser.
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9.2 Udgifter

Anlægs- og byggeudgifter er delt op i følgende elementer:

9.2.1 Vejanlæg

Efter samme princip som for den øvrige byggemodning er boligveje indenfor de 
enkelte udviklingsområder og for plejecenter/ældreboliger medtaget under de 
enkelte delprojekter og ikke som en kommunal investering.

Vejanlægget, som forudsættes anlagt af kommunen, omfatter følgende:
• En ny nord-sydgående fordelingsvej for plejecenter/ældreboliger og den øvrige
del af Kokkedal Vest.
• En øst-vestgående forbindelsesvej i fortsættelse af nævnte fordelingsvej. Der-
ved skabes forbindelse til Idrætsparken og Stadionalle.
• Ny rundkørsel, som sammenknytter Kokkedal Allé, Lågegyde og fordelingsvejen
til Kokkedal Vest.
• Ny vejbro over Kystbanen.
• Nord-sydgående hovedsti med tunnelforbindelse under jernbanen til Ådals-
parkvej.

Samlet omkostning for disse anlæg er vurderet til 48,9 mio. kr. 
Vej- og stianlæg i Idrætsparken indgår i den separate anlægssum for denne.

9.2.2 Byggemodning

Som anført er byggemodningsudgifter for udviklingsområderne lagt ind under 
disse projekter som et fradrag i brutto byggeretsprisen. Egentlige byggemod-
ningsudgifter, som afholdes af kommunen eller kommunale selskaber, er dermed 
begrænset til etablering af hovedforsyninger som stikledninger til udbygnings-
parcellerne.

Samlet er det vurderet, at omkostningerne ved etablering af de nævnte 
forsyninger vil andrage 1 mio. kr.

9.2.3 Idrætsparken

Renovering af haller
Hørsholm Kommune har tidligere fået vurderet, at nødvendig renovering af 
eksisterende idrætshaller vil koste 15 mio. kr. Heri er ikke indeholdt renove-
ring af privatejede tennishaller. Beløb er taget ind i beregningen uden, at der er 
gennemført en fornyet vurdering af renoveringsbehovet. Endvidere er afsat 18,7 
mio. kr. til ombygning af omklædnings-, bade- og servicefaciliteter i forbindelse 
med Hørsholmhallen.

Istræningshal
Denne post indgik også i OPP rapportens kalkulation. Anlægssummen er en 
smule reduceret i forhold hertil og udgør i den seneste udgave 59 mio. kr.
Omklædning og servicerum anbringes fordelt på terrænniveau og på et indskudt 
etagedæk forbundet med elevator. Der bliver direkte gangforbindelse mellem 
træningshallen og den eksisterende hal. Prissætningen er baseret på en stål-
gitterkonstruktion med isoleret pladebeklædning på facader og 20% glas på vest-
facaden.

Ny boldhal
Hallen indrettes for to boldbaner, så den kan fungere med enten to træningsba-
ner eller en enkelt opvisningsbane med mobile tilskuerpladser. Prissætning er 
baseret på, at hallen opføres som en enkelthal bestående stål- eller limtræskon-
struktion med isolering og pladebeklædning og med 20% glasfacade mod nord. 
Anlægssummen er kalkuleret til 41,5 mio. kr.
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Centerfunktion
Centerbygningen er en nybygning i tilknytning til boldhallerne, som rummer pro-
gramsatte funktioner som café, foyer, restaurant, depoter og møderum, 225 m² 
bevægelsesrum samt 400 m² omklædning og badefaciliteter og stoledepot for 
den nye boldhal. Skønnet anlægssum er 31,7 mio. kr.

Centerplads
Centerpladsen er et 900 m² åbent, overdækket areal, der forbinder boldhaller 
og istræningshal. Anlægsomkostningen er vurderet til 8,4 mio. kr. Dette beløb 
omfatter ikke belægning og belysning af pladsen, som er medtaget under øvrige 
terrænarbejder.

Tennisbaner
Denne post omfatter nyanlæg af 7 tennisbaner, til erstatning 1:1 for dem, der 
nedlægges for at give plads for istræningshal og nye boldhaller. De nye baner 
anlægges terrasseret for at tilpasse terrænforholdene. Anlægssum 2,6 mio. kr. 
Dette beløb omfatter ikke eventuelt nødvendig terrænbehandling omkring ba-
nerne, da terrænforholdene ikke er afklarede.

Kunstgræsbane
Anlæg af den programsatte kunstgræsbane ved siden af den eksisterende kunst-
græsbane er beregnet til 8,7 mio. kr.

Løbesti
2 km løbesti i henhold til programmet er fordelt med ca. 1500 m løbesti i 2 m 
bredde og 240 m i 5 meters bredde med belysning. Anlægssummen er sat til 7,5 
mio. kr. I forhold til OPP rapportens oplæg en reduktion, idet de udvidede akti-
viteter i forbindelse med løbestien ikke er medtaget.

Fodboldbane
På arealet for den nuværende opvisningsbane er nyanlagt fodboldbane på et 
cirkulært græsområde. Det er forudsat at den eksisterende græsbane med un-
derbygning og dræn tages op og der anlægges nyt. Der er ikke forudsat belys-
ning af den nye bane. Samlet anlægssum 6,9 mio. kr.

P-pladser
Kalkulation af nyanlæg af 275 supplerende P-pladser til forøgelse af kapaciteten 
er baseret på anlæg af knap 7.000 m² P-område. Den endelige placering og 
fordeling er ikke afgjort, ej heller hvordan de nye pladser indarbejdes med de 
eksisterende. På det grundlag er anlægssummen beregnet til 7,8 mio. kr.

Øvrige terrænarbejder
Dette omfatter anlæg af diverse stier og ramper i tilknytning til nye bygningsan-
læg samt belægning af centerpladsen med gummibaseret asfalt. Samlet er disse 
anlæg sat til 2,4 mio. kr.

Beregningen af de samlede anlægs- og byggeomkostninger for Idrætsparken 
beløber sig dermed til 210 mio. kr. Heri er ikke medregnet den forbindelses-
vej, der skaber en ny nordlig trafikforbindelse for Idrætsparken. Denne vej er
en forudsætning for afvikling af den øgede trafik til og fra Idrætsparken under
spidsbelastning. Vejen er medtaget som en del af de samlede omkostninger til 
infrastruktur for Kokkedal Vest.

Der er generelt i kalkulationerne afsat 15% af håndværkerudgifterne til ufor-
udsete udgifter. Det vil være muligt at reducere denne usikkerhed ved at udføre 
en beregning baseret på bygningsdele. Dette fordrer dog en mere præcis pro-
grammering og redegørelse for bygge- og anlægsarbejdernes indhold og karak-
ter.
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9.3 Cash-flow analyse

På grundlag af ovenstående og af parametrene i tidsplanen er der foretaget en 
cash-flow analyse, se bilag 10.5. Analysen er baseret på de anførte anlægs-
udgifter, på oplysninger om de senest vedtagne kommunale budgetter for 
perioden 2009-2012 samt på forudsætningerne i etapeplanen for Idrætsparken 
og den samlede tidsplan for udvikling af Kokkedal Vest og Nordvest. For den 
del af udbygningsperioden, der ligger efter 2012 er der indtil videre ikke truffet 
beslutninger om kommunal bevilling.

Med udgangspunkt i oplysningerne om det kommunale budget er der planlagt et 
forløb af byggeaktiviteter både i Idrætsparken og Kokkedal Vest, som sigter mod 
at være neutralt med hensyn til cash-flow i den første fireårs periode. Herefter vil
der være et årligt negativt cash-flow på op til 53 mio. kr. i den følgende femårs-
periode. 




