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Vestsiden:
Klassisk bystruktur;
netværks- og skala-
sammenhæng

Stationsområdet:
Skalaopløsning
og netværksbrud

Østsiden:
Spredt  og usammen-
hængende bystruktur

stationen samler øst og vest

Slotssøen

Teglgårdssøen

Slotsarkaderne

Bibliotek
Klaverfabrikken

Slottet

Torvet

Københavnsvej

Barokhaven

Slotsparken

Vibekevej

Gågade

Præstevangsskoven

Posen

Stations-
pladsen

Studie-
strædet

Campus-
plads

Sportsplads

Stien til skoven

Ved at ændre billedet af stationszonen fra at være en bar-

riere til at være et bymæssigt samlingssted, kan byens

østlige og vestlige bydele knyttes sammen omkring en at-

traktiv destination.

Oplevelsen af en samlet fysisk struktur og skala i byens ek-

sisterende centrum skal udvides mod øst, således at ingen

destinationer opleves langt væk.

Ved at fortætte stationszonen opleves banelegemet ikke

længere som en barriere, fordi også  tilgængeligheden mel-

lem øst og vest forbedres væsentlig via nye overgange. Det

urbane netværk forstærkes igennem rumlig fortætning,

således at turen fra Carlsbergvej til centrum bliver et klart

rumligt defineret forløb. Afstanden fra centrum til Præste-

vangsskoven opleves ikke længere lang og utryg, fordi det

er en oplevelsesrig og varieret tur uden barrierer og udfly-

dende rum.

Byen udvides mod øst



fortætningstrategi: 
øst kobles med vest

Landskabsbeplantning

Boligbebyggelse; Nordhavn, Kbh Boligbebyggelse;  Vauban, Tyskland

Midlertidig pavilion; Melbourne

Beplantning og belysning; Solbjerg plads, Kbh

Kollegier; Tietgenkollegiet, Kbh

Markedsgade, Barcelona

En fortætning af stationsområdet vil kunne bidrage til at 

samle Hillerøds øst- og vestside. Ved fortætning forstås eta-

bleringen af en sammenhængende og mere bymæssig be-

byggelsesstruktur samt en klarere definering og program-

mering af byrummene.

Ved at skabe en tættere urban struktur vil stationszonen 

og området omkring Carlsbergvej blive en integreret del af 

byen, hvor der kan udvikles et specielt aktivt og levende 

byliv omkring en ny stationsterminal og et kommende cam-

pus område. Nye funktioner vil give en endnu større men-

neskestrøm, som kan drage fordel af bedre urbane tilbud 

og kvaliteter.

Fortætningselementerne kan bestå af nye bygninger med 

varierede funktioner og forskellige typer af pladser, land-

skab og midlertidige strukturer. På denne måde defineres 

tomme og uudnyttede arealer, så skalaen nedbrydes og der 

skabes et mere dynamisk miljø for livet mellem husene med 

aktive og åbne stueetager.

Beplantet passage; Solbjerg plads, Kbh

Midlertidige udstillingspavilloner, Kbh



P 042 · GEHL ARCHITECTS · HILLERØD STATIONSZONE

nye cykelruter til østbyen

Der er et relativt tætmasket net af cykelstier i området om-

kring stationen, hvoraf mange cykelruter udgår fra Hillerød 

station. Men det fremgår ikke tydeligt. De kan kommunike-

res langt bedre, så orienteringen fra stationen og ud i byen 

og det videre landskab bliver mere klar.

Også af sikkerhedsmæssige grunde vil det være oplagt at 

kommunikere cykelstierne udfra stationen langt bedre.

Der er mulighed for at udbygge og forbedre cyklisternes 

vilkår med en cykelsti langs østsiden af banen fra stationen 

til Jespervej og østbyen.

opgraderet bro- eller tunnel-
forbindelse anbefales

lokal eller regional cykelrute

cykelsti af middelgod kvalitet 
(cykelrute)

cykelsti af god kvalitet 
(separat cykelsti i eget niveau)

opgraderet cykelsti anbefales

nyetableret cykelsti anbefales

opgraderet cykelparkering
anbefales

Dronning Louises bro, Kbh



flere ruter for fodgængere

Fodgængernetværket udbygges. I vest kan kirkegården

forbindes med en eksisterende sti over Vibekevej ned til

Sdr.jernbanevej og herfra videre via Christians Have til

Rolighedsvej og Banestien. (dog er kirkegården kun åben

i dagtimerne)

Der er mulighed for at udbygge og forbedre fodgængernes

vilkår med en gangsti langs østsiden af banen fra stationen

til Jespervej og østbyen

Denne gangsti langs banelegemet kan med fordel forbindes

med Præstevangsskoven med stier på tværs igennem

campusområdet.

Herudover vil der gennem det nye campusområde opstå

et mere finmasket fodgængernetværk imellem områdets

forskellige bygninger og karéer.

EKSEMPEL FODGÆNGERRUTE: Barcelona, Spanien

250 Meter 250 Meter

opgraderet bro- eller tu
forbindelse anbefales

nyetableret lokalt fodængerforløb
anbefales

eksisterende fodgængerrute 

opgraderet fodgængerrute
anbefales

nyetableret fodgængerrute
anbefales

opgraderet bro- eller tunnel-
forbindelse anbefales
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omdannelsespotentialer vest

Felterne med fuld farve indikerer områder med størst 
mulighed for omdannelse.

1. Gode muligheder for at placere både kontorer og boliger.  

Kontorbyggeri kan orienteres mod banearealerne og der er 

mulighed for at arbejde med karrébyggeri til bolig eller er-

hvervsformål på begge sider af banen.

2 Trafikterminal. 

Der er et stort behov for at finde en samlet løsning for trafik-

terminalens fremtidige opbygning. En løsning der også har 

fokus på hvordan passagerne bedre kan bevæge sig til og 

fra stationen. På baggrund af en overordnet funktionel løs-

ning for trafikterminalen vil potentialet for enkeltbyggeri in-

denfor trafikterminalområdet blive afdækket.

3 Hillerød Kirkegård. 

Mulighed for omdannelse til kulturhistorisk park.

4 Muligheder for at placere både kontorer og boliger. Om. -

rådet er lavt udnyttet, men er samtidig en del af hoved-

stiforbindelsen mellem bymidte og station. Mulighederne

skal afstemmes med bl.a. bevaringsinteresser i området.

5 Mulighed for udvidelse ved Marie Mørk skole gennem . 

fortætning. Vigtig visuel placering som indgang for den in-

dividuelle trafik til stationszonen.

site

indendørs idrætsfaciliteter

vandområde

site

udendørs idrætsfaciliteter

parkeringsområde

campusområde

bolig & erhverv

stationsområde

kirkegård/kulturelt område



site

indendørs idrætsfaciliteter

vandområde

site

udendørs idrætsfaciliteter

parkeringsområde

campusområde

bolig & erhverv

stationsområde

kirkegård/kulturelt område

omdannelsespotentialer øst

Felterne med fuld farve indikerer områder med størst 
mulighed for omdannelse.

6. Mulighed for bolig eller erhverv på nedlagt hjørnegrund. 

Vigtig visuel placering som indgang for den individuelle

trafik til stationszonen

7. Campus Nordsjælland

Stort potentiale som samlet uddannelsesmiljø for nye og 

eksisterende uddannelsesinstitutioner. Kan blandes med

andre funktioner som kollegieboliger og butikker. Kan også

indeholde kontorvirksomheder der kan drage fordel af 

placeringen i campusmiljøet. Indeholder de absolut bedste

kollektiv trafikbetjente arealer i Nordsjælland.

8 Moderne idrætsfaciliteter.. 

9. Præstevang og Teglgårdssøen

Mulighed for at styrke og udvikle deres funktion som rekrea-

tive områder for brugerne af stationszonen.

10. Mulighed for parkeringsfaciliteter dels i niveau dels

i parkeringshus, med blandede funktioner eksempelvis

squashbaner eller grøn tagterasse. 
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campusområde

Et kommende Campus Hillerød har et stort potentiale

som samlet uddannelsesmiljø for nye og eksisterende

uddannelsesinstitutioner. Et oplagt område til ‘mixed

use’, hvor uddannelsesinstitutioner blandes med an-

dre funktioner som kollegieboliger, butikker og kon-

torvirksomheder, der kan bidrage med liv og dynamik 

til campusmiljøet. Altsammmen placeret i nærheden af 

gode kollektive transportforbindelser.

Udvidelse af Marie Mørk Skole gennem fortætning.

Vigtig visuel placering som indgang for den individu-

elle trafik til stationszonen fra syd/vest. Den gamle

skole udbygges med nye uddannelsesbygninger i lokal-

planområdet.

Byskolen og Frederiksborg Gymnasium gives nye mu-

ligheder for udbygninger.

•

•

•

gata

trädgård

gade

gårdområde

uformel
boldbane

formel boldbane

skole

bibliotek

erhverv

smutvej

forside

bagside

bagside

forside

gade

visuel kontakt mellem for- og bagside

dddd

forareal

forareal

kollegie

erhvervkollegie

förplats

skolebibliotek uformelle
idrætsfaciliteter

gårdområde

familie-kollegieboligerformelle
idrætsfaciliteter

Bibliotek og bogcafé; Bryant Park, NYCPrimære og sekundære siddepladser; KUA, KbhKollegiebyggeri; Ørestad Nord, KbhMidlertidigt byrum; Mikado Square, Kbh



campusområde med idrætsfelter

Fornyelse og revitalisering af idrætsfaciliteter ved 

Byskolen og Frederiksborg Gymnasium suppleret med 

en klar stiforbindelse til Præstevangsskoven.

Mulighed for at skabe sammenhæng mellem idrætsom-

råder, campusområder og byrum via en opgradering af 

Carlsbergvej. En opgradering der primært tænkes som 

en omlægning fra almindelig vejfunktion til en trafik-

dæmpet hovedgade.

Mulighed for at omdanne udendørs idrætsfaciliteter til  

indendørs idrætsfaciliteter.

•

•

•

parkeringsplads

garage/lager

offentlig park/plads

fodboldbane

park ‘n’ play

basketbane

tennisbane

parkeringsplads
garage/lager

basketbane

fodboldbane

offentlig park/plads

tennisbane

Bordtennisborde; Islands Brygge Havnepark, KbhKombineret parkering og sportsbaner; USAAftenfodbold; Venedig, Italien Kombineret parkering og sportsbaner; USA



P 048 · GEHL ARCHITECTS · HILLERØD STATIONSZONE

forbindelsen over banelegemet

En oplevelesesrig stibro over baneterrænnet med ele-

vator, der giver mulighed for sikker og bekvem pas-

sage for bevægelseshæmmede, gangbesværede,

barnevogne og cyklister.

Et potentielt samlende element, der kan bidrage ak-

tivt til visuelt, funktionelt og tilgængelighedsmæssigt

at koble vest- med østsiden.

Et potentielt landmark. Ikke bare for indbyggerne i

Hillerød, men for alle stationens brugere som fx pas-

sagerer der skifter tog- eller buslinie i Hillerød.

En gennemtænkt og interessant bearbejdning af 

forbindelsen over banelegemet kan gøre det at krydse 

banelegemet til en oplevelse i sig selv.

•

•

•

•

erhverv

ventesal

ventesal

elevator

elevator

banelegeme

rampe

ve

r

entent

mpe

geme

elevator ventesal rampe
bro

Broforbindelse med caféfunktion; Gasometer, WienSkulpturel bro; Borneo-Sporenburg, AmsterdamGrøn bro  der tilbyder en unik oplevelseBroforbindelse med både bro-, handels- og 
boligfunktion; Pointe Vecchio, Firenzeg ; ,



ny trafikterminal

Trafikterminal. Der er et stort behov for at finde en

samlet løsning for trafikterminalens fremtidige op-

bygning. En løsning der også har fokus på hvordan 

passagerne bedre kan bevæge sig til og fra statio-

nen. På baggrund af en overordnet funktionel løsning 

for trafikterminalen vil potentialet for enkeltbyggeri  i 

selve trafikterminalen blive afdækket. 

Dagligvarebutik på stationen, der kan betjene de 

mange rejsende der passerer til og fra arbejde.

Andre butiksfunktioner som fx. cykelhandler, café 

og galleri kan bidrage til at skabe et varrieret og 

spændende stationsmiljø. Således at Hillerød station 

får mulighed for at fremstå som omdrejningspunkt for 

stationszonen.

•

•

•

bogcafé

shopping

kiosk

dagligvarerbutik
ventesal

galleri

elevator

bro

elevator

banelegeme

busterminal

cykelhandler

erminaerminrminalrmina

ventesave
bogcafé

galleri

kelhacykkelha

k

gligva erbutiaglgl ktiigvaii erbutiigvaii erbutiikk

ppi

kkkiigigigiigi areareareaaa eee bb

bro

kiosk

elevator

elevatoreleveleeleeleva

brobro

k

elevator
cykelparkering

ventesal bro

kiosk
busterminal

café
bus

Busskure; Melbourne, AustralienTrafikterminal; Strasbourg, FrankrigMetro station og udeservering; Vanløse Torv, Kbh Trafikterminal; Flintholm Station, Kbh
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parkeringsanlæg

Parkering på terræn og regnvandsbassin. Mulighed for 

flytning og/eller mere intensiv udnyttelse af arealer. 

Parkeringshuse eller -kældre omkring den sydlige

ende af Carlsbergvej.

Mulighed for at skabe et innovativt og spændende

parkeringhus, der tilbyder lidt mere end et traditionelt

parkeringhus. Potentiel landmark-værdi.

•

•

•

trädgård

grønt område:
mini-golf

basketbane/tennisbane

gade

trädgår

forareal

forareal

aaneaa

butik

auto-service

parkeringshus:
biler & cykler

opgang til stationen

basket/tennisbane

parkering:
biler

parkering:
cykler

grønt område

autoservice

Bolig & parkering i “VM-bjerget”; Ørestad, KbhBeachvollybane (multibane); Islands Brygge
Havnepark, Kbhp ,

Grønt parkeringshus; Birmingham, England



bolig erhverv

Nord for Københavnsvej er der gode muligheder for at 

placere både kontorer og boliger. Kontorbyggeri kan 

orienteres mod banearealerne og der er mulighed for 

at arbejde med randbebyggelse til bolig eller erhvervs-

formål. Her kan der arbejdes bevidst og detaljeret med 

såvel erhvervs- som boligkanter; “Bløde kanter” med 

tagterasser, altaner og forhaver/forarealer, der er med 

til at sikre liv og trivsel langs bebyggelsen.

Området omkring Sdr.Jernbanevej og Vibekevej er lavt 

udnyttet, til trods for at det er en del af hovedforbin-

delsen mellem by og station. Her er muligheder for 

byfortætning med nye boliger og yderligere parke-

ringsarealer. Mulighederne skal afstemmes med bl.a. 

bevaringsinteresser i området. Nye bygninger i områ-

det kan tænkes som markante landmarks, der fortæller 

deres egen historie til rejsende, der kommer til Hille-

rød station.

•

•

förplats

gade

gårdområde 
med boldbane

gårdhave

tagterasse

tagterasse

bolig

bolig
bolig

udeservering

forside

bagside

forside

gade

bolig

bolig

forareal

café/
restaurant

butik

erhverv

erhverv

boligerhvervbutik
forhave

gårdområde
café/
restaurant

Boliggade; Vauban, TysklandLille lokal plads; Oxford haven, KbhVoSoCo karakterfuld bebyggelse; Utrecht, Holland Iregulær facade; Malmø, Sverige
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carlsbergvej 

Trafikdæmpet hovedgade; Lyngby Hovedgade, LyngbyShared surface; New Road, BrightonSivegade; Assens, Fyn

Carlsbergvej

tagterasse
med udeservering

bolig

udeservering

café/
bogcafé

stationen

Teglgårdssøen Præstevangsskoven
OpholdsmulighederCarlsbergvej

Carlsbergvej; en ny campusvej, skal omdannes til en

mere urban bygade. Det kan ske ved at skabe langt

flere aktiviteter langs dens forløb. Krydningsfelter på

vejen kan få særlig opmærksomhed, hvor der arbejdes

med overflader, belægninger mv. der sikrer og tilgode-

ser de bløde trafikanter. Fodgængere og cyklister skal

prioriteres samtidig og biltrafikkens fremkommelighed

skal sikres. Hastigheden skal ned og særligt ved skole

start og slut kan der arbejdes med tidsbegrænset fart-

nedsættelse til 30 km/t.

Mulighed for nye bypladser der støder op til

Carlsbergvej, der kan udformes som en grøn allé med

tilstødende pladser.

Nye funktioner langs Carlsbergvej. Strækningen er en

vigtig indgang fra Københavnsvej til Hillerød Campus-

område.

•

•

•

Vej med plads; Sankt Hans Torv, Kbh



rekreative områder 

Præstevangsskoven og Teglgårdssøen. Mulighed for at 

styrke og udvikle deres funktion som bynære rekrea-

tive områder for brugerne af stationszonen.

Teglgårdssøen overvejes som mulig aktivitetssø, hvor 

man f.eks. kan bade, fiske og sejle. Præstevangsskov-

en overvejes anvendt til flere kulturelle aktiviteter.

Teglgårdssøen tilføjes udover dens grønne kant en ur-

ban kant, således at søens kant som byrum betragtet 

får variation i aktivitetstilbud. På den måde tiltrækkes 

flere forskellige brugergrupper, på flere forskellige tids-

punkter af døgnet.

Mulighed for at skabe en spændende og oplevelsesrig 

overgang mellem Hillerød by og Præstevangsskoven.

•

•

•

•
hjerte-stien

bådhus
kano-udlejning

kajakdyreliv

urban kant grøn kant

grill-områder

udsigts-”lommer” i skoven med opholdsmuligheder

løbe-ruter i skoven

cykel-ruter

lystfiskeri

Carlsbergvej

udsigts-
”lommer”

Teglgårdssøen Præstevangsskoven
Hjerte-stien: 
aktiv rekreation

Udsigt:
passiv rekreation

Kano/kajak:
aktiv rekreation

hjerte-stien

Carlsbergvej

Broforbindelse; Parc de la Pegaso, BarcelonaSolplet med udsigt; H.C.Ørstedsparken, KbhIntergreret bænke og skaterforløb; San Fransisco Aktiv rekreation og leg; Berlin, Tyskland
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byrumsforløb & netværk

Når der fortættes med bygnings- og landskabselement-

er, samt midlertidige strukturer intensiveres bylivet, fordi

der kommer flere mennesker i området og fordi de tilbage-

blevne byrum bliver mere afgrænsede og rumligt define-

rede. Ved at tilføje flere bygninger, skabes flere bygnings-

kanter og hermed muligheden for flere aktive stueetager 

med et varieret udbud af butikker, caféer etc.

Rummet omkring stationspladsen udvides til at inkludere 

østsiden, således at stationspladsen bliver det nye sam-

lingspunkt  for øst og vest. 

Hvor der i den forbindelse er potentiale for en ny samlende 

innovativ vidensplads i sammenhæng med det nye campus-

område og en trafikdæmpning af Carlsbergvej. 

På vestsiden anskues pladsen foran den eksisterende sta-

tionsbygning som en helhed sammen med busterminal-

en og området grænsende op til posthuset og cykelparke-

ringen. Denne helhed tænkes markeret med én samlet 

belægning. 

Mellemzonen med banelegemet er også en del af stations-

pladsen. Perronerne og broforbindelserne danner et rum i 

mellemzonen, der hvor øst og vest mødes blandt sporerne.

intensivt byliv

moderat byliv
lokalt byliv

Nordre Jernbanevej: 
VVigtig fodgængerfor-
bindelse til gågaden

Ny plads der kobler til gågaden

Stationspladsen:
Ny samlet plads, der håndterer 
trafikudfordringerne på en 
sikker og menneskelig måde. 
Hvor orientering, tilgænge-
lighed og opholdsmuligheder 
p jprioriteres højest.

Studiestræde:
En lokalt strædeforløb, 
der løber gennem en 
serie af indre campus-
gårdrum.

Carlsbergvej:
Opgraderes til en trafikdæmppet 
hovedgade, med “shared sur-
face” omkring Campuspladsen, 

er tilbyder et aktivt og sikkertder tilby
byrum for 

Broforbindelsen: 
Ny broforbindelse
der sikrer 
tilgængeligheden 
og tilbyder en særlig 
oplevelse.

Cykellink nordpååCykell

??

Mathildegården:
Opgraderede 
udearealer med
grønne områder og 
opholdsmuligheder



potentielle byrum

Vibekevej

Stationsforpladsen, inkl. busterminalen

Broforbindelsen

Samlende vidensplads på østsiden

“Studiestræde” i campusområde

Carlsbergvej

Bylivet opleves specielt intensivt i den vest-øst gående ret-

ning, startende fra Vibekevej, henover stationsforpladsen

og videre over sporene til campuspladsen i øst. Den nær-

meste del af Carlsbergvej samt stiforbindelsen til Præste-

vangsskoven opleves også forholdsvis intensiv.

Intensiteten  mindskes i de nord-syd gående retninger.

Dog findes der på østsiden et stort potentiale i et langt

mere udbygget og finmasket fodgænger netværk i nord-syd

gående retning i forbindelse med det nye campusområde.

Specielt omkring den nye vidensplads bliver der et vigtigt

krydsningspunkt. Også fordi den nye vidensplads rum-

mer et fint soleksponeret område ved indgangen til studie-

stræde i den nordlige ende af pladsen. Disse hjørner på den

nordlige facadestrækning på videnspladsen kan få en sær-

lig markering, da det bliver en meget attraktiv destination

i Hillerød.

•

•

•

•

•

•

Vibekevej: V
Primære fodgængerlink til Centrum

Sønder Jernbanevej:
Trafiklink til Centrum

Campuspladsen:
Ny samlet plads, der tilbyder innovative 
og spændende oplevelser i forbindelse 
med vidensmiljø.
En plads der forbinder Campus med 
stationen og forbinder øst med vest.

Forbindelse til skoven

Banestien
Cykellink ud af byen

Mulighed for nyt multfunk-
tionelt p-hus med eksempelvis 
cykelsmed i stueetagen eller 
minigolf-anlæg på taget.


