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SPORT
1  Fredensborg Musikskole

 2   Holmegårdshallen

 3  Karsemosegård Idrætsanlæg

 4  Tennisanlæg ved Græstedgård

 5  Multiboldbane 

 6  Egedalshallen

 7  Idrætshaven 

 8  Boldbane 

 9  Motionsplads

110  Multiboldbane ved Mikkelborg

KULTUR OG OPLEVELSER
11  Skålen og Perlen  

12  Klimalegeplads 

13  Bølgepladsen 

14  Egedal Byens hus

15  Holmegårdscenteret 

16  Bibliotek

SKOLER 
17  Kokkedal Skole Vest

18  Kokkedal Skole Øst

19  Ullerødskolen
20   Nordsjællands Grundskole og  

Gymnasium (NGG)

INSTITUTIONER
21  Græstedgård vuggestue og børnehave 

22  Børnehuset Bøgegården (privat)

23  Fasangården vuggestue og børnehave

24  Jellerød Børnegård (privat)   

25  Børneengens børnehave

26  Blomsterengen Vuggestue

27  Ådalen vuggestue og børnehave

STIER OG CYKELRUTER I KOKKEDAL

  Usserød Å Stien 

  Dronningerunden 

  Til Karsemosegård

  Kokkedal Skole rute 1

  Kokkedal Skole rute 2

  Fredensborg Rådhus <-> Kokkedal  

  Station

  Karsemosegård <-> Græstedgård

  Cykelsti langs vej 

  Stier

SIGNATURFORKLARING

   Kommunegrænse

  Skov og grønne områder

  Boldbane

  Strand

    Klimatilpasningsprojekt

  Shelter 
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Der findes også en ”Guide til grønne cykeloplevelser i Nivå”Find kortet på Nivå Bibliotek eller på fredensborg.dk/cykelkortNivaa

 
1,9 km til 

Lergravssøer-
ne (6 min. på 

cykel)

 
5,3 km til 

Humlebæk  
Station (17 min. 

på cykel)

 
4,8 km til 
Karlebo  

(16 min. på 
cykel)

 
3,4 km til 

Rungsted Havn 
(10 min. på 

cykel)

 
1,9 km 

til Hørsholm 
idrætspark  
(6 min. på 

cykel)
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USSERØD Å  
STIEN

Er en rute, der går fra Nivå 
gennem Kokkedal til Sjælsø. 
Den 9 km lange rute følger 

Usserød Å. 

 MIKKELBORG

Mikkelborg er et kystom-
råde, hvor der både er en 

offentlig park og strand. Der 
er et ishus og en multibane, 

hvor du kan spille tennis, 
fodbold og basket-

ball.

BØLGEPLADSEN

På bølgepladsen kan du 
gynge, skate, køre BMX,  

dyrke parkour, styrketræne 
eller spille streetfodbold

og basket.

FREDTOFTEN

Vest for Fredensborg 
Rådhus finder du Fredtof-
ten. Fredtoften er et stort 

grønt område, hvor du 
bl.a. kan spille 
frisbee-golf.

3

DRONNINGE-
RUNDEN

Er en 40 km lang rute, der 
snor sig gennem Kokkedal, 

Nivå, Humlebæk og  
Fredensborg. Ruten tager 
dig igennem kommunens 

forskellige bysam-
fund.

Din guide til grønne

Cykeloplevelser
i Kokkedal



BAGSIDE

Vandhaven 
og Isflagehaven som gode 

udflugtsmål. 
Du kan se introduktionsfil-
men til Isflagehaven her:
link (virker ikke i tryk!)

Vidste du, at …
Transporten udgør næsten halvdelen af den samle-
de CO2-udledning i Fredensborg Kommune. Omkring 
1/5 af CO2-udledningen i Fredensborg Kommune 
stammer alene fra kørsel i bil til f.eks. arbejde,  
børnehaven eller fritidsklubben.

Fredensborg  
Kommune – en grøn 
virksomhed
I Fredensborg Kommune arbejder vi aktivt med at  
nedbringe CO2-udslippet både for kommunen som 
virksomhed og ved at inspirere kommunens borgere  
og virksomheder.

Fra 2008 til 2019 har vi reduceret CO2-udledningen for 
kommunens egne bygninger og transport med 3.500 
ton CO2 svarende til 43%.

Hvor bruger du mest energi?
Har du et hus i Fredensborg Kommune, kan du få et 
gratis energitjek af din bolig. Bestil dit energitjek her: 
www.fredensborg.dk/energitjek

Med et energitjek gennemgår en energikonsulent dit 
hus sammen med dig. Du får styr på dit energiforbrug 
og viden om, hvordan du kan energirenovere og spare 
penge. Gennemgangen ender med en rapport og ideer 
til, hvilke ting du kan optimere.

Egedal Byens Hus og søen
I 2018 blev ”Egedal Byens Hus” et nyt kulturhus  
i Kokkedal indviet: Medborgerhuset drives af 
Fredensborg Kommune og er hjemsted for for-
eninger og kulturelle aktiviteter og der afholdes 
månedlige arrangementer, bl.a. koncerter. Følg med 
i aktiviteterne på: facebook.com/egedal.net

Nord for Byens Hus ligger en lille sø, 
hvor der bl.a. er haletudser 
i maj-måned.

Kom hurtigt frem på elcykel
Er det bakkerne, modvinden eller længden på turen, 
der gør, at du ikke cykler på arbejde?

Så er en elcykel måske noget for dig. Med en  
elcykel får du stadig motion og din cykeltid kan 
være mere stabil end på en almindelig cykel.

Er en elbil noget for dig? 
Vidste du, at 9 ud af 10 danskere i dag kan køre på 
arbejde i en elbil? 
 
Elbilen har de seneste år været igennem en rivende 
udvikling. De nyeste modeller kører mange kilometer 
på én opladning, og ladestationerne bliver hurtigere 
og hyppigere.

På www.danskelbilalliance.dk kan du få overblik 
over elbiler på det danske marked.

I Kokkedal findes der offentlige ladestandere til 
elbiler, bl.a. ved Føtex (hurtiglader) og ved Kokkedal 
Station.

Cykel til arbejde  
Udnyt turen til og fra arbejde til at 
nå at bevæge dig i hverdagen. Hvert 
år i maj måned cykler medarbejdere i 
Fredensborg Kommune sammen med 
tusindvis af andre danskere til arbejde 
i Cyklistforbundets kampagne  
 ”Vi Cykler til Arbejde”. 

Læs mere og tilmeld dit hold på www.
vcta.dk. Der er præmier på højkant.

Prøv en el-cykel gratis i en måned
Vil du gerne prøve at cykle på arbejde?
Så prøv en elcykel og se om det er noget for dig! 
Fredensborg Kommune giver dig mulighed for gratis 
at teste en elcykel i en måned. 

Kontakt os på klima@fredensborg.dk eller følg med 
på facebook.com/fk.klima. Vidste du, at du kan tage 
cyklen med i kystbanen? Men husk, at du skal købe 
billet til cyklen.

Lidt har også ret
Hvis du er ny på en cykel er sundhedseffekten  
ekstra stor. Allerede efter de første par cykelture er 
du i fuld gang med at forebygge blodpropper  
og hjerte-kar-sygdomme.

Kilde: Cyklistforbundet, www.vcta.dk  
”Så hurtigt bliver du sund på cyklen”.

Usserød Å 

Usserød Å løber fra Sjælsø ved Birkerød gen-
nem tre kommuner til Øresund og kan følges 
ad en sti hele vejen. I 1860’erne blev åen rettet 
ud. Omkring år 2000 blev den gensnoet og i 
2010’erne er hele området blevet tilpasset de 
øgede regnmængder. Det har givet synlige  
ændringer både i det åbne landskab og i  
byområder som Kokkedal.

•  Lagunen nord for Parallelvejsstien er et regn-
vandsbassin og et naturområde. Her kan du 
komme helt tæt på bl.a. frøer og forskellige 
andefugle. 

•  Om vinteren besøger vandstæren åen. Det er 
en gæst fra Sverige/ Norge, som overvintrer i 
Danmark.

•  Blåbåndet pragtvandnymfe er en flot vandnymfe 
der flyver langs åen om sommeren, lever i åen 
som larve i 1 -2-3 år og flyver rundt som voksen 
hen over sommeren for at parre sig og lægge 
æg i åen.

•  Der er etableret dobbeltprofil i åen som beskyt-
ter mod oversvømmelser fra Usserød Å. Det  
er en udvidelse af åen, som sørger for at  
vandet hurtigere bliver ledt gennem  
Kokkeldal i forbindelse med større  
regnmængder.

Bølgepladsen 13  

På Bølgepladsen foran Egedalshallen kan du gynge, 
skate, køre BMX, dyrke parkour, styrketræne eller 
spille streetfodbold og basket. 

Når det regner meget, fyldes multibanen og grønne 
lavninger med regnvand for at forsinke vandets tur 
videre gennem systemet. 

Løberuter 

Foran Holmegårdscenteret 15 ,  
starter en række klimaløberuter, 
der fører dig rundt i Kokkedal.  
Følg de blyantslignende pæle for 
at finde ruterne.

Klimalegepladsen 12  

På klimalegepladsen ved Kokkedal Skole er der  
gynger og legestativer. Men der er også vandrender 
og regnbede, som holder regnvand tilbage.

Fredensborg 
Kommunes 
indsatser og 

tilbud

Denne guide er udviklet for at inspirere 
borgere og gæster til at opleve hele det 
grønne Kokkedal. Se mere på  
www.fredensborg.dk

 Følg Kokkedal på: 
 Facebook/sammenomkokkedal

Følg med i hvad der sker 
i Kokkedal på:
facebook.com/ 

sammenomkokkedal

#
#FredensborgCykler
Del din cykel-oplevelse 

på de sociale medier med 
hashtagget 

#FredensborgCykler

Steder 
at besøge

Boldbaner og motionsredskaber
I Kokkedal er der motionsredskaber, multi- og bold-
baner flere steder. Multibane 5  og boldbane ved 
Broengen 8 , Idrætshaven 7 , Motionsplads ved 
Skovengen 9 , Multiboldbane Mikkelborg 10  ,  
Multiboldbane Bølgepladsen 13 .

Tænk grønt 
når du skal 

rundt

1/5 af udledningen af CO2  
i Fredensborg Kommune 
stammer alene fra  
kørsel i bil

CO2

43% 
reduktion
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Skålen og Perlen 11  

Foran plejecenteret finder du kunst-installationen 
”Skålen og Perlen”. Det er en stor skålformet  
plads, der i aftentimerne er lærred for billeder  
af valmuer, der projiceres ned fra en stor 
perle placeret på plejecenterets tag.

U
ss

er
ø

d 
Å

Vandhaven og 
Isflagehaven er gode  

udflugtsmål. 
Du kan se introduktionsfil-
men til Isflagehaven her: 
https://youtu.be/up4F-

SA6gGck

Regnvand som del af byen  
Oplev hvordan å og regnvand er blevet en del af 
miljøet. Find standere med kort over projektom-
rådet og QR-koder med informationer og billeder 
rundt omkring i byen. Start fx på Bølgepladsen, der 
er markeret som 13  på dette kort. 

Klimatilpasning Kokkedal
I 2007 og 2010 gik Usserød Å over sine bredder 
og skabte oversvømmelser. Projektet Klima- 
tilpasning Kokkedal har omdannet flere områder 
i det centrale Kokkedal for at holde regnvand 
tilbage og samtidig opgradere grønne områder, 
byrum og pladser.

Du kan læse om projektet på www.klimatilpas-
ningkokkedal.dk. Her på kortet er klima- 
tilpasningsløsningerne markeret med 

Ris og ros
Har du feedback på kortet, eller vil du vide 
mere om Fredensborg Kommunes klimaindsats 
så skriv til klima@fredensborg.dk eller følg os 
på facebook.com/fk.klima

Giv et Tip 
Ikke alle stier egner sig til hurtig cykelkørsel, 
og nogle steder kan det være nødvendigt at 
stå af og trække. 

Men hvis du finder huller i vejen, vippende 
fliser eller beplantning, der er til gene for  
færdsel, kan du give et tip på NSPV’s app  
”Giv et tip – NSPV”.
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