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Projektet Dr. Mølle Strandvej 645B er et ønske om, at tilfører om-
rådet en bebyggelse i form af ejerlejligheder fordelt på to huse. 
Henholdsvis til Dr. Mølle Strandvej og Dr. Mølle Stationsvej. På 
arealet hvor der i dag er en dagligvarebutik, kan i dag ikke opfylde 
kravene til de nye koncepter for en dagligvarebutik, der ønskes på 
1000m2 til 1500m2.

Projektet er opført stort set på det tidligere byggefelt, dog lidt 
tættere mod Dr. Mølle Stationsvej. Dette tillader et naturligt have-
rum, bygningerne imellem. Husene fremstår visuelt ens, dog med 
øget facadehøjde, men med saddeltag som eksisterende. Den 
øgende højde skyldes primært et ønske om, at udnytte tagetagen.
Der etableres to parkerings områder mellem husene og den re-
spektive vej. Parkeringen er forbeholdt beboere og gæster, med 2 
pladser pr. bolig.
Projektet er interessant idet matriklen opfylder ønsker om kort 
afstand til strand og grønne områder, samt let adgang til offentlig 
transport, og et spændende erhvervsområde, i fornuftig afstand 
fra boligerne. Det vurderes at den trafikale situation mod Dr. Mølle 
Strandvej lettes, da der ikke vil foregå kontinuerlig udskiftning af 
biler, som ved kundeparkering. Trafikken på Dr. Mølle Stationsvej 
vil omvendt øges, dog meget begrænset.
De to modstående huse opføres i samme stil som og præg som 
området generelt.
Bebyggelsen er tænkt med 2 lejemål pr. hus, ialt 4 byhuse, som 
ved fuld udnyttelse af tagetagen kan blive ca. 225m2 pr. byhus. 
Grundplanet pr. volumen er 19x8m, med tilhørende haver mod 
centrum af matriklen.
Projektet opføres efter BR 2020 – med stor hensyn til miljø og 
forbrugsmønstre.
Boformen er ikke fremmed for området, da der på Linde Allé er 
opført rækkehuse, dog i et plan.

Dr. Mølle Strandvej 645B

Bebyggelsesprocent med udgangspunkt i matrikel på 1100m2,
Stueplan  304m2

1.sal  304m2

2.sal   304m2

Total  912m2

Bbl. procent: 83%
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Princip facader
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Stuegulv kote [0]

1.sal gulv kote  [+3]

2.sal gulv kote  [+6]

2.sal loft kote  [+8,9]

Top kote   [+10,5]

Facadeprincip fra tidligere projekt.

Facade referencer & højder

[Relative koter]
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Princip af eksisterende volumen, bird view. Princip af eksisterende volumen, gade niveau.

Princip af nyt volumen, bird view. Princip af nyt volumen, gade niveau.
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