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3 INPUT FRA
FORHØRINGEN

Et ønske om...
Et trafkalt knudepunkt med parkeringspladser og gode forhold 

for cykler og bløde trafkanter.
·

Et stationsområde med torve, grønne og bæredygtige byrum med 
plads til kunst og kulturliv.

·
Mulighed for udendørs markedsplads/forsamlingsplads, 

hvor der kan arrangeres børneloppemarked, økologi-
marked, byttesøndag, minikoncert etc.

LOKALPLANFORSLAG
HØRING OG BORGERMØDE

Lokalplanforslaget forventes blive sendt 

i høring i medio 2022.

Her kan du fx komme med input til:

· Hvordan styrkes adgangsforholdene i området?

· Hvordan forholder wayfnding og tilgænglighed sig i området?

· Hvordan skal klima og miljø håndteres i området?

· Hvilken udformning og funktionalitet skal byrum på 

Banetorvet have?

3 INPUT FRA
BORGERMØDET

Et ønske om...
Reduceret bebyggelse og at bygninger ikke må være for høje.

·
At der skabes attraktive byrum, hvor der tages hensyn til og 

planlægges efter sol og skygge.
·

Kokkedal stationområde skal være trygt og sikkert at 
opholde sig i hele døgnet rundt.

PROCES OG DIALOG 
Udviklingen af Kokkedal stationsområde

Hørsholm Kommune indledte i 2018 processen om udvikling 
af Kokkedal stationsområde. 
Kokkedal stationsområde skal være et sted med 
bæredygtige boliger i trygge og venlige rammer med masser 
af lys og luft og fokus på det gode liv. Det skal også være 
let at parkere cyklen, bilen eller stå af bussen eller toget og 
komme hurtigt videre.

Her får du et overblik over processen frem mod realisering 
af området. Du kan også holde dig opdateret på den
www.kokkedalstationsomraade.horsholm.dk

Rigtig god læselyst - og tak for din interesse!
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INDLEDENDE DIALOG
MED BORGERE

Uddeling af flyers og dialogmøder på Kokkedal station

·

Dialogmøde på Hørsholm Kulturdag

·

Offentlig høringsperiode fra august-september

FORHØRING

Denne del af processen indeholdte 
personlig dialog med naboer, 

grundejerforeninger og øvrige interessenter. 
I denne periode var det også muligt at komme 

med idéer og kommentarer til udviklingen 
og konkret til forslag til rammer for udbud. 

Forud for en politisk beslutning om 
udbud/konkurrenceprogram i juni 

2020.

VISION FOR 
OMRÅDET

Kommunalbestyrelsen formulerer vision for 

udvikling af området ved Kokkedal Station:

”Med udviklingen af Kokkedal station bliver 

hverdagen lidt lettere. Parker cyklen, bilen, stå af 

bussen eller toget og kom hurtigt videre. Her 

er bæredygtige boliger i trygge og venlige 

rammer med masser af lys og luft og 

fokus på det gode liv […]”

KONKURRENCE 
OM NAVNGIVNING AF 

OMRÅDET

Hørsholm Kommune ønsker bidrag til hvad 

området skal hedde. Konkurrencen afholdes 

på BorgerLab i efteråret 2021.

DISPOSITIONSFORSLAG

Dispositionsforslaget godkendes af 

Kommunalbestyrelsen og lokalplanprocessen 

startes derefter op.

UDBUDS- OG 
KONKURRENCE-

PROGRAM

Kommunalbestyrelsen beslutter at offentliggøre 

udbuddet, herunder at området udbydes samlet 

både øst og vestsiden og at bebyggelses-

procenten fastsættes til 80%.

BEDØMMELSE AF
INDKOMNE TILBUD OG 

BESLUTNING OM VINDER

I denne periode blev tilbuddene vurderet og bedømmelsesudvalg 

samt Kommunalbestyrelsen besluttede hvem der skulle forhandles 

videre med for endeligt til sidst at udpege en vinder. OPRETTELSE AF 
PROJEKTHJEMMESIDE

Formålet med hjemmesiden er at holde 

borgere og andre interesserede orienteret 

om processen.

VIRTUELT 
BORGERMØDE

På borgermødet blev vision og rammer 
for udbud (herunder krav til funktioner, 

højder, arkitektur mv.) præsenteret og det 
var muligt at komme med input og stille 

spørgsmål. Der var 74 deltagere og 
170 kommentarer og spørgsmål.

ENDELIG 
VEDTAGELSE AF 

LOKALPLAN

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget 

i Kommunalbestyrelsen ultimo 2022 

og projektet forventes realiseret 

herefter.

DIALOGMØDE - 

LOKALPLANPROCES

I forbindelse med opstart af lokalplanpro-
cessen inviteres borgere til dialog, om ind-

hold og hvilke muligheder der vil blive, 
i forbindelse med den efterfølgende 

proces.

INPUT TIL 

KOMMUNEPLAN 2021

Kommuneplan 2021 er i høring. Du kan frem 
til den 30. september 2021 komme med input, 

herunder også input til Kommuneplanram-
me 1.C4 – Kokkedal station. Se mere på 

www.horsholm.dk/kommuneplan

BESLUTNING OM 
UDVIKLING

Kommunalbestyrelsen igangsætter en 

interessent-/borgerdialog for Kokkedal 

Stationsområdet med henblik på at sætte 

en proces i gang i forhold til udvikling af 

området.
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Juli 2021

”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.”

”Et trafkalt knudepunkt kræver 
parkeringspladser.”

”Området skal invitere til, at der opstår 
små butikker og caféer, og til at der måske 
er torvehandel på stationspladsen på visse 

dage.”

”Gode og sikre trafkforhold
for gående og cyklister.”

”Der bør skabes et trygt og attraktivt 
bymiljø. Det skal være et sted, hvor 
man tør færdes alene om aftenen.”

”Udendørs markedsplads/udendørs 
forsamlingsplads, hvor der kan arrangeres 

børneloppemarked, økologi-marked, 
byttesøndag, minikoncert etc.”

Borgerindspil, 2020

Borgerindspil, 2020

Borgerindspil, 2020

Borgerindspil, 2020

Borgerindspil, 2020

Borgerindspil, 2020

Vinderprojekt og forslag vil blive udstillet 

i juli og august på to udvalgte steder i 

Hørsholm Kommune.
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