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Boliger på to matrikler i Helsinge, Nordsjælland.

Frederiksborgvej 78-80, Helsinge
Ideoplæg
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Indledning
Hjørnet ved Kildevej og Frederiksborgvej opleves som en vigtig indgang til Helsinge. Vores ønske er at udvikle 
grunden med en bebyggelse, som markerer indgangen til byen med en stærk arkitektur - en byport om man vil. 
Bebyggelsen består af gode og attraktive boliger, som danner et volumen, der medvirker til at løse områdets støj-
problematik og derved skaber velfungerende udearealer og fællesskaber på tværs af beboerne.

Vi forventer at bebygge med rækkehuse i 1-2 plan på den nordlige del af grunden og således bygge videre på 
det eksisterende villakvarter langs Frederiksborgvej. Mod syd foreslår vi etageboliger i 3-4 etager. Ved at stable 
boligerne frigøres mest muligt udeareal til beboerne. Den skitserede bebyggelse kræver ny lokalplan for området. 
Nærværende materiale ønskes lagt til grund for igangsætning af en ny lokalplan for området. Hvor udkast til 
lokalplan udarbejdes i tæt samarbejde med Gribskov Kommune.

Det forventes at de to grunde sammatrikkuleres. Det samlede grundareal på 19.479 m2. Vi ønsker en varieret 
boligmasse der henvender sig til en bred målgruppe, hvor der skabes attraktive boliger til unge, seniorer, enlige 
og familier med børn. Boligerne vil variere i størrelse fra ca. 65 til 110 m2.
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Helsinge, Gribskov Kommune

Stedet
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Matrikel 1cs og 1ar

19.479 m2
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Matrikler involveret: Helsinge, 1cs og 1ar

Areal: 19.479 m2

Lokalplan: By 19 HK - Planteskoletrekanten
vedtaget 12.02.1975

Der udarbejdes ny lokalplan for området

Bygherres ønske til ny lokalplan: 

Bebyggelsesprocent: ca. 33-35%

Bebyggelse i alt: ca.  6.450 m2 

Maks antal etager Tæt-lav i maks 2 etager
Etageboliger i 3-4 etager

Max bygningshøjde: Ikke defineret 

P-norm: 2 pladser pr. rækkehus, 1,5 pr. etagebolig
Dog min. 1 pr. bolig ved ibrugtagning 

resterende antal anlagt efter konkret vurdering af projektet
Nuværende antal p-pladser jf. p-norm er 135 stk.

Cykelparkering:    Defineres i lokalplan

Ønske til boligstørrelser:  65-110 m2

Friareal %: Defineres i lokalplan

Ønsker og krav til bebyggelsen



4220 m²
servitutareal

servitutareal
4220 m²

Optaget vej
Matrikelskel

Viste punkter

Signaturforklaring

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Geodatastyrelsen
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Plan af servitutundersøgelser
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Elevation
in m
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Bilag 1
Pinusvej Støjanalyse

Sagsnr:
Dato: 11-05-2021
Udført af: Thomas Charles Vestergaard
SoundPlan ver. 8.1 08-01-2020

Beregningscenarie
201 - MNM

Beregning af vejtrafikstøj 1,5 meter
over terræn på udendørs opholds-
arealer.

Eksisterende forhold.

Støjbelastning

Lden i dB(A)

1,5 m over terræn hhv. tagterrase

<= 56
56 < <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 <

Målestok 1:1200
0 10 20 40

m

C:\Users\DKTHVO\Desktop\20210427_Pinusvej\Pinusvej\201_MNM

Støjkort 201 MNM: analyse af støj på gunden under eksisterende forhold Støjkort 202 MNM: Støjkortet viser støjen på grunden med en 2-2,5 m høj grøn vold langs 
Kildevej. Volden udføres med en hældning på ca. 1:2 og beplantes (disse planter er ikke 
medholdt i beregningen).

C:\Users\DKTHVO\Desktop\20220117_Frederiksborgvej_Kildevej\Pinusvej\2030_MNM
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Pinusvej
Støjanalyse

Sagsnr:
Dato: 20-01-2022
Udført af: Thomas Charles Vestergaard
SoundPlan ver. 8.1 08-01-2020

Beregningscenarie
2030 - MNM

Beregning af vejtrafikstøj 1,5 meter
over terræn på udendørs opholds-
arealer.

Støjbelastning

Lden i dB(A)

1,5 m over terræn.
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Støjanalyse

Grunden er i dag relativt støjbelastet på størstedelen af området. Kun helt mod vest findes områder med støjni-
veauer under grænseværdien for boliger. Den primære kilde til støjen på området er Kildevej, men der er også 
noget bidrag fra Frederiksborgvej et stykke ind på grunden langs denne. 

Metode
Det vil således være nødvendigt at etablere støjafskærmende foranstaltninger for at dæmpe støjen på grunden. 
Det er en forudsætning, at der kan tillades overskridelser af støjgrænsen (68 dB) på byggeriets facader, så længe 
kravene til de indendørs støjniveauer sikres overholdt. Projektet forudsætter en forventet udnyttelse af huldudfyld-
ningsprincippet. 

Tilgang 1
Der etableres støjafskærmning i form af en vold og skærm langs Kildevej og Frederiksborgvej. Behovet for af-
skærmning langs Frederiksborg vil være mindre og både volden og skærmen vil således også kunne være mindre. 
Desuden planlægges en støjskærm mellem etageboligerne mod hjørnet af Kildevej og Frederiksborgvej.

Tilgang 2
Byggeriet udformes i en karré-lignende form, hvor der dannes mere eller mindre lukkede gårdrum hvor de udendørs 
opholdsarealer kan placeres.

Hybrid løsning
Vi vil arbejde med bygningernes placering på grunden, således at de afskærmer for støj og resulterer i færrest 
muligt reflektioner af støjen. For at bryde bebyggelsen ned i en menneskelig skala suppleres med et bakkelignende 
landskab, som bygger videre på de eksisterende forhøjninger i landskabet på den vestlige ende af grunden syd for 
drivhusboligen. På den måde skabes en naturlig landskabelig overgang til byporten, som giver et oplevelsesrigt 
landskab og en arkitektur, der også performer som støjafskærmning.
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Konceptdiagram

Bebyggelse og udearealer
Grunden foreslås udviklet med 2 boligklynger som 
danner et afskærmet fællesskab/gårdrum. På 
den måde skærmes udearealer for støj og skaber 
et trygt uderum for beboerne. De to gårdrum 
forbindes landskabsmæssigt så beboerne blander 
sig på tværs af boligklyngerne og således bidrager 
til oplevelsen af en mangfoldig og bæredygtig 
beboersammensætning. 
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Planudlæg

Situationsplan
1:750
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Planprincipper

Etageboliger
Princep for tre boliger om et fælles adgangsareal

3 værelser
83,5 m2

3 værelser
83,5 m2

2 værelser
74,5 m2
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Planprincipper

2-plans rækkehuse med vandret skel
Princep rækkehuse i to plan.

Dette er dog kun et princip, da størrelsen afviger fra de nuværende 
ca. 70 m2 der er indtegnet i situationsplanen.

3 værelser
82,5 m2

3 værelser
82,5 m2
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Oversigt volumener

Rækkehuse 90m2: 6 stk.

Rækkehuse 70m2: 12 stk.

Etageboliger:  66 stk.

Areal i alt ca:  6.420 m2

Gårdrum
Rækkehuse 1-2 plan

Gårdrum
Etageboliger 3-4 plan
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Praksis Arkitekter, Rahbek HusBell Phillips Architect, Seabrooke

Cobe Architects, Krøyers Plads

Referencer - tagafslutning etageboliger
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21. marts kl 8:00 21. marts kl 12:00 21. marts kl 16:00

21. juni kl 8:00 21. juni kl 12:00 21. marts kl 16:00

21. december kl 10:00 21. december kl 12:00 21. december kl 14:00

Skyggediagrammer



Skovklyngerne
Almene boliger i delområde F, Køge Nord Stationsnær Skovby
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Sweco Architects, projekt for Innovator, Gilleleje

Sweco Architects, projekt for Syd-Bo, Køge NordBernard Quirot Architecte, Maison Santé

Referencer - tagafslutning rækkehuse
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