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REDEGØRELSE

LOKALPLAN 112.06
Butiks-, erhvervs- og boligområde ved Helsinge
Station
HELSINGE KOMMUNE

Lokalplanen indebæ-
rer at Centerringens
østlige del føres i tun-
nel, og at der ovenpå
arealet kan opføres et
nyt stationscenter.

Lokalplanens baggrund og formål
Helsinge Kommune har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet
denne lokalplan 112.06 for omdannelse af området ved Helsinge Station.

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for at opføre et butiks-
center på op til 20.000 m2, samt at kunne føre  Centerringen i en tunnel
under jorden foran stationen. Herudover skal lokalplanen muliggøre at Øster-
gade føres i tunnel under banen omtrent på samme sted, som den i dag
krydser banen i niveau. Østergade skal møde Centerringen i et T-kryds
under stationsforpladsen. Endelig skal lokalplanen skabe det planlægnings-
mæssige grundlag for at flytte busterminalen til den modsatte side af banen.
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Østergade set fra
vest mod øst. Lokal-
planen åbner mulig-
hed for et nyt
stationscenter på
arealet mellem
Centerringen og ba-
nen.

Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter et  relativt stort areal i den østlige del af Helsinge by.
Områdets afgræsning fremgår af skitsen på side 3.

Områdets samlede areal er knap 4,1 ha. Hele området ligger i byzone.

Området er domineret af jernbanen som gennemskærer området og deler
det i en østlig og en vestlig del.

Den østlige del er overvejende ubebygget. Langs Østergade ligger dog to
bygninger, der anvendes til boligformål. Den resterende del henligger som
et åbent ubebygget areal, der delvist anvendes til parkering. Langs banen
ligger en sti, der forbinder stationen med gymnasiet.

Den vestlige del af området er dels præget af de store forarealer foran
stationen, og dels af de vejarealer, hvor nedkørslen til tunnelen skal etable-
res. Arealerne foran stationen anvendes dels som busterminal og dels til
parkering. Mellem banen og busterminalen ligger nogle servicebygninger
tilknyttet jernbanen. Indenfor lokalplanens afgræsning mod vest ligger de
vejarealer, hvor nedkørslen til tunnelen skal etableres.

Bortset fra  beplantningen omkring stationspladsen, findes den væsentligste
del af beplantningen på de private parceller indenfor området.

Centerringen udgør i dag en barriere mellem stationen og bymidten. Kryds-
ningen med Centerringen foregår via to fodgængerfelter. Herudover er ba-
nen en barriere til den østlige del af byen og gymnasiet. For at lette kryds-
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Stationsforpladsen og
stationsbygningen til
højre, som forudsættes
nedrevet i forbindelse
med opførelse af det nye
stationscenter.

ningen med banen, når toget kommer, er der etableret en undergang syd for
jernbaneoverskæringen. Undergangen forbinder stationsforpladsen med stien
til  gymnasiet.

Generelt falder terrænnet fra bymidten ned mod banen, hvorfra det igen
stiger  mod øst. Den østlige del af Centerringen falder samtidig fra nord
mod syd. De samlede terrænforskelle indenfor området er ca. 4-5 m.

Parkeringen til bymidten ligger udenfor lokaplanområdet, men i  forbindelse
med stationen er der et mindre antal parkeringspladser.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen åbner mulighed for at etablere et center på stationsforpladsen
vest for banen, samt at føre Centerringen i en tunnel øst for bymidten. Sam-
tidig skabes der mulighed for at føre Østergades indføring til bymidten i en
tunnel under banen og koble det til den østlige del af Centerringen med et T-
kryds under jorden.

Lokalplanen opdeler området i fem delområder: A, B, C1, C2 og D, som
vist på kortbilag 2.

Område A omfatter den del del af centret, der ligger vest for banen. Inden-
for området kan bebyggelsen opføres i 3 etager med udnyttet kælder til
parkeringsformål. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12,5 m.
Inden for området kan der opføres maksimalt 20.000 m2 (excl. kælder).
Heraf må maksimalt 10.000 m2 anvendes til detailhandel. Bebyggelsen er
reguleret gennem et byggefelt og en byggekvote. Bebyggelsen indenfor om-
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Østergade set fra
Centerringen mod
vest - dvs. ned gen-
nem bymidten.

rådet kan anvendes til butiksformål, privat og offentlig service samt bolig-
formål.

Centerbyggeriet skal i skala og arkitektur søges tilpasset Helsinge by. Det
kan f.eks. ske ved at opdele facaden i mindre fag eller dele, så rytmen i
facadernes lodrette opdeling tilpasses den eksisterende arkitektur i byen.

Område B omfatter den del af bebyggelsen, der ligger øst for banen. Be-
byggelsen indenfor område B kan opføres med en samlet højde på op  til
12,5 m og med et samlet bruttoetageareal på 3.000 m2. Bebyggelsen in-
denfor området kan anvendes til privat og offentlig service samt til bolig-
formål.

Område C1 omfatter arealet sydøst for det ny stationscenter. Området kan
anvendes til vej og parkeringsareal og må, bortset fra mindre bygninger til
områdets drift, ikke bebygges yderligere. Område C2 omfatter den nord-
lige del af Centerringen, som skal optage terrænforskellene til tunnelen.

Område D omfatter et lille boligområde syd for  bymidten.

Trafik
I forbindelse med planlægningen af stationscentret er der blevet udarbejdet
en analyse af trafikken til og fra området, når der etableres ny vejbetjening
af området omkring stationen.

Analysen viser, at der forventes ca. 5.200 bilture til og fra centret pr. dag.
Heraf forventes der ca. 420  biler til centret og 500 biler fra centret i spids-
timen, dvs. den mest trafikerede eftermiddagstime.
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I lokalplanen føres trafikken fra Østergade i tunnel under banen og under
centret. Under stationspladsen mødes Østergade med Centerringen i et T-
kryds. Centerringen føres i tunnel fra Vinkelvej til Stationspladsen.

Der forventes etableret ca. 400 parkeringspladser i forbindelse med cen-
tret.

I lokalplanen lægges vejsystemet i afgravninger eller tunneler nogle steder.
Det forudsættes, at der etableres signalanlæg ved kryds. Det er nødvendigt
at etablere 2 signalanlæg på Centerringen, da der ikke vil være tilstrækkelig
oversigt i de enkelte kryds. De to signalanlæg skal etableres ved henholds-
vis Østergade og ved adgangsvejen syd for stationscentret.

Etableringen af rundkørsler vil være det mest hensigtsmæssige for
trafiksikkerheden, men rundkørsler vurderes umiddelbart som for
arealkrævende til det planlagte forslag. På Østergade, øst for jernbanen, er
der dog mulighed for at etablere en rundkørsel.

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt kun at tillade højre
ind/højre ud ved parkeringen under Stationscenteret nord for Østergade.

De lette trafikanter skal af sikkerhedsmæssige årsager ikke ledes ned under
centret, men sikres mulighed for at krydse Østergade og banen i niveau
med centeret. Ved krydsningen af jernbanen skal fodgængere krydse ba-
nen enten i niveau ved den nordlige del af perronen eller gennem den eksi-
sterende gangtunnel midt på perronen.

Der er udarbejdet en trafiksimulering, der viser, at der ikke vil være større

Den planlagte tra-
fikale betjening af
området omkring
stationen.
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afviklingsproblemer. Etablering af signalanlæg på Centerringen vil medføre,
at rejsetiden øges på Centerringen, men det forventes ikke, at der vil opstå
afviklingsproblemer. Det sted med den største trafikintensitet, vil være ved
de 2 signalanlæg på Centerringen, der er placeret forholdsvis tæt.

Der skal generelt etableres cykelstier langs det ombyggede vejnet, da cyk-
listerne ellers vil blive, eller føle sig, klemt.På kortbilag 4 er vist de princi-
pielle placeringsmuligheder for cykelstier, gangstier og fællestier indenfor
området.

På den del af Centerringen, der ikke ligger i tunnel, skal der udlægges-
cykelsti i begge sider.  Dette medfører, at vejudlægget vil have en bredde på
ca. 16-18 m eksklusiv plads til spunsvægge eller skråninger. Østergades
bredde afhænger af om der etableres fortov. Inklusiv fortov vil Østergades
bredde ca. være 14 m. Ved at etablere et profil, der er ca. 3 m bredere vil
det være muligt at udvide vejen til 4 spor på sigt.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Regionplanen
Området er i regionplanen udlagt som byområde. Herudover er Helsinge
Bymidte udpeget som særligt lokaliseringsområde.

Helsinge Bymidte har ifølge regionplan 2005 ingen maskimal ramme (fri
ramme) for etagearealet til detailhandel. Etagearealets størrelse fastlægges
derfor i kommuneplanen.

I Helsinge Bymidte er den maksimale butiksstørrelse efter regionplanen 3.000

Stationsområdet set
fra syd, fra det sted
hvor tunnelen star-
ter.
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m2 for dagligvarer og 1.500 m2 for udvalgsvare.

Lokalplanen er i overenstemmelse med Regionplan 2005. Et midre områ-
der nord for bymidten, der overgår til centerformål, er dog ikke omfattet af
af den afgræsning til centerformål, som er fastlagt i Regionplan 2005. I for-
bindelse med lokalplanforslaget skal der derfor optages forhandlinger med
HUR om, at dette område kan indgå i bymidtens afgræsning. Området frem-

Området, der med
lokalplanen over-
går fra byformål
til centerformål -
vist med skrave-
ring.

Stationens nord-
lige perron og
arealerne nord for
stationen.
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går af skitsen nedenfor.

Kommuneplanen
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2005-2017 en del af det om-
råde, der er benævnt C1. Område C1 er i kommuneplanen udlagt med
følgende anvendelsesbestemmelser:

Området er centerområde og anvendelsen er helårsboliger, handel, ser-
vice og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, samt
offentlige formål, herunder større offentlige institutioner.

Centerområdets trafikale struktur skal fastholdes. Der må ikke reduce-
res i antallet af parkeringspladser indenfor centerområdet.

Området ved stationspladsen skal bearbejdes, så der opstår en bedre
fysisk og visule forbindelse mellem gågaden og stationsområdet.

Området fra Kirken over gadekæret og Møllebakken til Rådhuset skal
være centerområdets grønne element, og forbindelserne over Center-

ringen skal bearbejdes, så der opstår gode fysiske og  visuelle forbindelser.

Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanens ramme-
bestemmelser for bymidten på følgende punkter:

1. Lokalplanen indeholder en anden afgrænsning af bymidten end kommune-
planen. Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg,
der justerer afgræsningen af bymidten.

2. Lokalplanen ændrer centerområdets trafikale struktur ved dels at ændre
placeringen af busterminalen, og dels at føre Centerringen og Østergade
i tunnel under banen, centret og stationsforpladsen.

Der er på denne baggrund udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer
kommuneplanen på disse områder. Kommuneplantillægget er optrykt ba-
gest i denne lokalplan. Da der er tale om ikke uvæsentlige ændringer af
kommuneplanen, har kommunalbestyrelsen indkaldt idéer og forslag med
henblik på den videre planlægning. Foroffentligheds  perioden løb fra d. 9.
maj 2006 til d. 1. juni 2006. I forbindelse med foroffentlighedsperioden
modtog Helsinge Kommune 3 idéer og forslag til den videre planlægning.
De modtagne idéer og forslag  er medtaget i den videre planlægning.

Detailhandelsarelet er i Kommuneplan 2005-2017 hævet fra 30.000 m2 til
45.000 m2 indenfor område C1- bymidten. Der er således skabt mulighed
for at udvide etagearealet med 15.000 m2 indenfor bymidten. Den enkelte
butik i bymidten må ikke overstige 3.000 m2 for dagligvarebutikker og 1.500
m2 for udvalgsvarebutikker.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Der er i alt 6 lokalplaner og byplanvedtægter for området samt et enkelt
tillæg:

Byplanvedtægt nr. 21 udlægger areal til den sydlige og østlige del af Center-
ringen samt fastlægger den fremtidige bebyggelse i den østlige del af
bymidten. Den del af byplanvedtægt nr. 21, der er omfattet af den nye
lokalplan aflyses.
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Lokalplan 8/78 og tillæg nr. 1 til lokalplan 8/78 udlægger arealet mel-
lem gymnasiet og banen til offentligt formål samt en enkelt bolig langs Øster-
gade. Den ny lokalplan omfatter knap halvdelen af lokalplan 8/78. Lokal-
planen aflyses for den del, der er omfattet af denne lokalplan.

Lokalplan 43.88 fastsætter anvendelsen og byggemulighederne for sta-
tionsområdet og banetracéet. Herudover fastsætter lokalplanen anvendel-
sen for to ejendomme  nord for stationen til henholdsvis boligformål og
centerformål. Den ny lokalplan dækker hele området, som er omfattet af
lokalplan 43.88. Lokalplanen aflyses for den del, der er omfattet af denne
lokalplan.

Lokalplan 68.99 fastsætter bestemmelser om udformning af facader,
facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skilte og udstillinger. Herudover fast-
sætter lokalplanen bestemmelser om hvilket byudstyr så som bænke, lam-
per og pullerter, der kan opstilles i bymidten. Lokalplanen omfatter næsten
hele det nye lokalplanområde. Lokalplanen aflyses ikke med vedtagelsen af
den nye lokalplan.

Lokalplan 91.04 fastlægger udvidelsesmulighederne for Helsinge Gymna-
sium. Samtidig åbnes der mulighed for opførelse af en multisal til undervis-
nings- og  kulturelle formål i tilknytning til gymnsaiet. Arealerrne mod banen
og Østergade udlægges i lokalplanen til offentligt formål så som park, bold-
baner og lignende. Lokalplanen omfatter størstedelen af arealet øst for ba-
nen. Lokalplanen aflyses for den del, der er omfattet af denne lokalplan.

Lokalplan
43.88

Lokalplan
91.04

Byplanvedtægt 
21

Lokalplan
8.78

Lokalplan
68.99

De gældende eksi-
sterende lokalplaner
indenfor området.
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Ledninger og servitutter
Der er udarbejdet en servitutredegørelse i forbindelse med lokalplanen.
Servitutter på ejendommene indenfor området fremgår af listen nedenfor:

Matr.nr. 5br, beliggende Østergade 40. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 14.01.1931 Dok. om byggelinier mv. 

10 meter fra vejmidte 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Tilstands- og rådighedsservitut. 
Kan ikke aflyses med lokalplanen. 
Aflysning kræver aftale med 
Vejmyndigheden 

002 
 

08.09.1939 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger mv. 
Køber skal have lov til at føre 
kloakledninger over sælgers 
ejendom 

Den til en hver tid 
ejer af matr.nr. 
5br. 
 

Rådighedsservitut. 
Kan ikke aflyses med lokalplanen. 
Kan evt. aflyses, hvis ledning er 
død. Kræver tiltrædelse af 
ledningsejer. Ledning ikke 
nærmere stedfæstes 

003 
 

12.04.1951 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger mv 
Kendelse afsagt af 
landvæsenskommissionen om 
en privat 
drænledning på Gribskovbanens 
areal, 
beliggende i banegrøften. 

Frederiksborg 
Amt 
 

Rådighedsservitut. 
Kan ikke aflyses med lokalplanen. 
Kan evt. aflyses, hvis ledning er 
død. Kræver tiltrædelse af 
ledningsejer. Ledning ikke 
nærmere stedfæstes 
 

004 
 

07.01.1970 
 

Dok. om adgangsbegrænsning 
mv. 
Fastsættelse af regulerende 
foranstaltninger med hensyn til 
adgang 
til Frederiksborg Amts landevej 
matr.nr. 
3a 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Rådighedsservitut. 
Tidligere landevej, matr.nr. 3a, nu 
Kommunevej ’’bv’’ Østergade 
Aflysning kræver aftale med 
vejmyndigheden 
 

005 
 

31.05.1979 
 

Lokalplan nr. 8/78 
Vedr. off. område /formål 
 

Helsinge 
Kommune 
 

 

 
Matr.nr. 5bl, beliggende Østergade 50. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

14.01.1931 
 

Dok. om byggelinier mv. 
10 meter fra vejmidte 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Se nr. 001 under matr.nr.5br. 
 

002 
 

07.01.1970 
 

Dok. om adgangsbegrænsning 
mv. 
Fastsættelse af regulerende 
foranstaltninger med hensyn til 
adgang til Frederiksborg Amts 
landevej matr.nr. 3a. 

Frederiksborg 
Amt 
 

Tidligere landevej, matr.nr. 3a, nu 
Kommunevej ’’bv’’ Østergade 
Se nr. 004 under matr.nr. 5br. 
 

003 
 

31.05.1979 
 

Lokalplan nr. 8/78 
Vedr. off. område /formål 

Helsinge 
Kommune 

Se nr. 005 under matr.nr.5br. 
 

 
Matr.nr. 5do, beliggende Østergade 60. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 14.01.1931 Dok. om byggelinier mv. Frederiksborg Se nr. 001 under matr.nr.5br. 
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  10 meter fra vejmidte Amt  
002 
 

24.06.1938 
 

Dok. om vej mv. forsynings- 
/afløbsledninger mv. 
Vedr. anlæg af vej langs to 
parceller med facade mod 
landevejen, hvor sælger ikke er 
forpligtet til direkte at anlægge 
vej, men forpligtet til at ’’gøre 
jorden i stand’’, så den kan bære 
færdsel. 

Den til enhver til 
ejer af de to 
parceller. 
 

Rådighedsservitut 
I følge approbation af 29.03.1938 
er de to parceller matr.nr. 5bi og 
5bk (se sidste side i servitutten) 
 

003 
 

12.04.1951 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger 
mv 
Kendelse afsagt af 
landvæsenskommissionen om 
en 
privat drænledning på 
Gribskovbanens areal, 
beliggende i 
banegrøften. 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Se bemærkning til 003 under 
matr.nr. 5br 
 

004 
 

07.12.1961 
 

Dok om elanlæg mv., ikke til 
hinder for 
prioritering. 
Transformer med tilbehør. 
 

Nesa 
 

Rådighedsserviut. 
Vedrører ikke lokalplanområdet. 
Servitutten vedr. ikke matr.nr. 5do, 
men derimod matr.nr. 5a (se 
servitutten) 

005 
 

26.09.1964 
 

Dok om opførelse af en mur mv. 
Tilladelse til opførelse af 13.50 
meter 
mur. 
 

Den til enhver tid 
ejer. 
 

Rådighedsservitut 
Ifølge deklarationen vedrører 
servitutten muren mellem matr.nr. 
matr.nr. 5a (nu 5do) og 5bt. 
 

006 
 

07.01.1970 
 

Dok. om adgangsbegrænsning 
mv. 
Fastsættelse af regulerende 
foranstaltninger med hensyn til 
adgang til Frederiksborg Amts 
landevej matr.nr. 3a. 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Tidligere landevej, matr.nr. 3a, nu 
Kommunevej ’’bv’’ Østergade 
Se nr. 004 under matr.nr. 5br. 
 

007 
 

06.09.1979 
 

Lokalplan nr. 8/78 
Vedr. off. område /formål 

Helsinge 
Kommune 

Se nr. 005 under matr.nr.5br. 
 

 
Matr.nr. 5bt, beliggende Østergade 42. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

14.01.1931 
 

Dok. om byggelinier mv. 
10 meter fra vejmidte 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Se nr. 001 under matr.nr.5br. 
 

002 
 

26.09.1964 
 

Dok om opførelse af en mur mv. 
Tilladelse til opførelse af 13.50 
meter 
mur. 
 

Den til enhver til 
ejer. 
 

Ifølge deklarationen vedrører 
servitutten muren mellem matr.nr. 
5a (nu 5do) og 5bt. 
Se nr. 005 under matr.nr. 5do. 
 

003 
 

07.01.1970 
 

Dok. om adgangsbegrænsning 
mv. 
Fastsættelse af regulerende 

Frederiksborg 
Amt 
 

Tidligere landevej, matr.nr. 3a, nu 
Kommunevej ’’bv’’ Østergade 
Se nr. 004 under matr.nr. 5br. 
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foranstaltninger med hensyn til 
adgang til Frederiksborg Amts 
landevej matr.nr. 3a. 
 

 

004 
 

31.05.1979 
 

Lokalplan nr. 8/78 
Vedr. off. område /formål 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 005 under matr.nr.5br. 
 

005 
 

02.01.1987 
 

Tillæg til lokalplan nr. 8/78 
Vedr. off. område /formål 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Ifølge Dorte Buhl, Helsinge 
kommune er tillægget sidste side i 
lokalplanen. 
Se nr. 005 under matr.nr. 5br. 
 

 
Matr.nr. 49, beliggende Stationspladsen 1. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

10.01.1989 
 

Lokalplan nr. 43.88 
Vedr. stationsområde 
 

Helsinge 
Kommune 
 

 

002 
 

25.03.1993 
 

Dok om brugsret for A/S 
Gribskovbanen og HT, samt 
forkøbsret. 
Overenskomst mellem 
Gribskovbanen 
og HT om opførelse af 
stationsbygning, udgifter, 
vedligeholdelse m.m. 
 

Gribskovbanen 
A/S, HUR 
 

Rådighedsservitut 
 

003 
 

08.05.2003 
 

Lokalplan nr. 68.99 
Vedrører en fortsat forbedring af 
bymiljø, udvendige 
bygningsændringer, arkitektur, 
skiltning m.m. 
 

Helsinge 
Kommune 
 

 

 
Matr.nr. 50, beliggende Stationspladsen 1. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

10.01.1989 
 

Lokalplan nr. 43.88 
Vedr. stationsområdet 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Ifølge skitse i lokalplanen vedrører 
lokalplan nr. 43.88 ikke matr.nr. 
50, den del af jernbanen der ligger 
nord for Østergade, men 
lokalplanen er også lyst på folier 
for Helsinge-Tisvildeleje 
banen.(sidste side i lokalplanen. 
Se nr. 001 under matr.nr. 49 
 

002 
 

14.01.1931 
 

Dok. om byggelinier mv. 
10 meter fra vejmidte 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Ifølge servitutten vedrører byrden 
ikke matr.nr. 50 
Se nr. 001 under matr.nr. 5br. 
 

003 
 

08.05.2003 
 

Lokalplan nr. 68.99 
Vedrører en fortsat forbedring af 
bymiljø, udvendige 

Helsinge 
Kommune 

Se nr. 003 under matr.nr. 49 
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bygningsændringer, arkitektur, 
skiltning m.m. 
 

 

 
Matr.nr. 5cx, beliggende Engerødvej 4. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

02.10.1933 
 

Dok. om master mv., 
telefonkabler/anlæg mv. 
Om anlæg af vej fra Helsinge 
Hovedgade langs jernbanens 
hegn, 
ret til kloakledning og 
nødvendighed af 
master til fremførelse af 
elektricitet 
 

Den til enhver tid 
ejer af matr.nr. 
5bh 
 

Rådighedsservitut. 
Kan ikke aflyses med lokalplanen. 
Kan evt. aflyses, hvis ledning er 
død. Kræver tiltrædelse af 
ledningsejer. Ledning ikke 
nærmere stedfæstes 
 

002 
 

22.05.1957 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger 
mv. 
Nedlæggelse af kloakanlæg, 
forbud 
mod at bygge i et bælte af 2.5m 
på 
hver side af ledningens 
midtelinie, skal 
tåle eftersyn m.m. 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Rådighedsservitut. 
Til sikring af kloakering af 
Helsinge. Ledningsoplysninger må 
hentes i Teknisk forvaltning 
 

 
Matr.nr. 5bo, beliggende Stationspladsen 2. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

16.11.1926 
 

Dok. om vej mv. 
Bestemmelser om udlæggelse af 
privat fælles vej langs jernbanen 
 

? 
 

Rådighesservitut. 
Uklar stedfæstelse. 
 

002 
 

02.10.1933 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger 
mv., master mv. 
Om anlæg af vej fra Helsinge 
Hovedgade langs jernbanens 
hegn, 
ret til kloakledning og 
nødvendighed af 
master til fremførelse af 
elektricitet. 
 

Den til enhver tid 
ejer af matr.nr. 
5bh 
 

Se nr. 001 under matr.nr. 5cx 
 

003 
 

22.05.1957 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger 
mv. 
Nedlæggelse af kloakanlæg, 
forbud 
mod at bygge i et bælte af 2.5m 
på 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 002 under matr.nr. 5cx 
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hver side af ledningens midtlinie, 
skal 
tåle eftersyn m.m. 
 

004 
 

21.03.1985 
 

Dok. om fjernvarme/anlæg mv., 
om 
resp 
Om forpligtelse til levering af 
fjernvarme, modtagelse af 
fjernvarme, 
vedligeholdelse m.m. 
 

Bestyrelsen for 
Helsinge 
Fjernvarme 
 

Rådighedsservitut. 
Ikke stedfæste ledninger. 
Ledningsoplysninger hos 
ledningsejer. 
 

005 
 

10.01.1989 
 

Lokalplan nr. 43.88 
Vedr. stationsområdet 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 001 under matr.nr. 49 
 

006 08.05.2003 
 

Lokalplan nr. 68.99 
Vedrører en fortsat forbedring af 
bymiljø, udvendige 
bygningsændringer, arkitektur, 
skiltning m.m. 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 003 under matr.nr. 49 
 

 
Matr.nr. 48, beliggende Gadekæret 4A. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

10.01.1989 
 

Lokalplan nr. 43.88 
Vedr. stationsområdet 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 001 under matr.nr. 49 
 

002 
 

08.05.2003 
 

Lokalplan nr. 68.99 
Vedrører en fortsat forbedring af 
bymiljø, udvendige 
bygningsændringer, arkitektur, 
skiltning m.m. 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 003 under matr.nr. 49 
 

 
Matr.nr. 4r, beliggende Østergade 39. (ejerlejligheder) 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

16.11.1926 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger 
mv. 
Udskrift af 
ekspropriationsprotokol i 
f.b.m. anlæg af Helsinge- 
Tisvildeleje 
banen 
 

Gribskovbanen 
 

Rådighedsservitut. 
Samme som 001 matr.nr. 5bo 
Ledninger ikke stedfæstes 
 

002 
 

22.05.1957 
 

Dok. om forsynings-
/afløbsledninger 
mv. 
Nedlæggelse af kloakanlæg, 
forbud 
mod at bygge i et bælte af 2.5m 
på 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 002 under matr.nr. 5cx 
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hver side af ledningens 
midtelinie, skal 
tåle eftersyn m.m. 
 

003 
 

08.05.2003 
 

Lokalplan nr. 68.99 
Vedrører en fortsat forbedring af 
bymiljø, udvendige 
bygningsændringer, arkitektur, 
skiltning m.m. 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 003 under matr.nr. 49 
 

004 
 

   Lokalplan nr. 43.88 er tinglyst på 
ejerlejlighed nr. 1 og 2 af matr.nr. 
4r, tinglyst 08.02.1988. 
(se næstsidste side i lokalplanen) 
 

 
Matr.nr. 5ae, beliggende: Sti langs banens nordskel. 
Nr.  Dato Indhold Påtaleret Bemærkning 

 
001 
 

21.01.1908 
 

Dok. om hegn, hegnsmur 
 

Ejer af matr.nr. 5a 
og parceller deraf 
 

Rådighedsservitut 
 

002 
 

14.01.1931 
 

Dok. om byggelinier mv. 
10 meter fra vejmidte 
 

Frederiksborg 
Amt 
 

Se nr. 002 under matr.nr. 5br. 
 

003 
 

31.05.1979 
 

Lokalplan nr. 8/78 
Vedr. off. område /formål 
 

Helsinge 
Kommune 
 

Se nr. 005 under matr.nr. 5br 
 

I forbindelse med lokalplanen aflyses de gældende lokalplaner og byplan-
vedtægten på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, bortset fra
lokalplan 68.99 der omhandler facader, skilte og byudstyr i bymidten. Det
drejer sig om byplanvedtægt nr. 21, lokalplan 8.78 med tillæg, lokalplan
43.88 og lokalplan 91.04.
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Støj indenfor området
Der vil i forbindelse med byggeriet kunne opstå støj- og vibrationsgener fra
spunsning og andet anlægsarbejde. Entreprenøren skal derfor sikre at
vibrationer fra byggeriet ikke overstiger de DIN 4150 angivne
vibrationshastigheder, og et støjvilkår på 70 dB(A) ved den nærmeste bolig.

Støj fra driften af både caféer, detailhandelsbutikker og supermarkeder skal
opfylde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

I forbindelse med etableringen af busterminalen, skal det sikres at støjen
fra busterminalen begrænses mest muligt.

Tilladelser fra andre myndigheder
Museumsloven
Lovens §27 bestemmer, at hvis der under jordarbejde findes spor af for-
tidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet.
Fundet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste kulturhi-
storiske museum. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fort-
sætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk
undersøgelse.

Som hovedregel afholdes udgiften til arkæologiske undersøgelser af den,
for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Under visse forudsætninger kan
der ydes erstatning for privates tab ved ikke at kunne fortsætte den hidti-
dige drift, mens undersøgelsen foretages. Kulturministeren har mulighed for
at erhverve fortidsminder og omliggende arealer, eventuelt ved ekspropria-
tion.

Miljøscreening og miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har myndighe-
der pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer
for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig ind-
virkning på miljøet. Der er i henhold til loven gennemført en screening af
potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af lokalplanens
vedtagelse. Screeningen viste, at lokalplanforslaget er omfattet af Lov om
miljøvurderinger af planer og programmer, bilag 4, stk. 10b - Anlægsarbej-
der i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Derfor
er der udarbejdet en strategisk miljøvurdering for udvalgte påvirkninger.

I nedenstående afsnit er resultatet af miljøvurderingen for hver af de ud-
valgte påvirkninger sammenfattet. Miljøvurderingen ligger i sin fulde længde
på Helsinge Kommunes hjemmeside.

I anlægsfasen kan der forekomme indendørs støjpåvirkninger i omkringlig-
gende boliger. I udførelse og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet bør disse
gener minimeres mest muligt.

I driftsfasen kan der forekomme indendørs støjpåvirkninger som følge af
øget trafik. Det vurderes dog, at støjgenerne som følge af den øgede trafik
vil være marginale eller reducerede i forhold til 0-alternativet. Det skal i
forbindelse med projekteringen sikres, at nye bygninger og boliger udføres
således, at indendørs støjgener minimeres.
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Det bør sikres, at der etableres handicapparkeringspladser i forbindelse
med butikscenteret. Endvidere skal der etableres elevatorer, således at der
er acceptable adgangsforhold for svage grupper.
Begrænsninger og gener i forhold til befolkningen forventes primært at op-
stå i anlægsfasen, og det bør via projektet sikres, at der er rimelige og sikre
adgangsforhold til offentlige transportmidler i anlægsfasen.

I anlægsfasen kan der forekomme støvgener som følge af jordhåndtering.
Gener minimeres mest muligt f.eks. ved dæmpning med vand.
Ventilationsafkast fra restauranter og parkeringskældre kan give anledning
til lugt og luftforurening. Det skal via projekteringen sikres, at ventilations-
afkast ikke afledes, hvor der færdes mennesker.
I forhold til støjniveauet i 0-alternativet, som forårsages af stationen, banen
og busterminalen vurderes det, at driften af butikscenteret samt aktiviteter i
forbindelse hermed ikke medfører væsentligt større støjgener.
Der er en risiko for, at boligområder, som ligger op til tilkørselsvejene til
lokalplan området, vil kunne opleve støjgener primært i eftermiddagstimerne
samt om lørdagen. Det skønnes, at trafikken på tilkørselsvejene kan stige
med op til 50 % i spidsbelastningsperioder som følge af lokalplanen. Ifølge
Vejdirektoratet vil en fordobling af trafikbelastningen medføre en forøgelse
af støjniveauet på ca. 3 dB. Den mindste forøgelse af støjniveauet, som det
menneskelige øre kan opfange er 1-3 dB. Den øgede trafik vurderes såle-
des kun netop at give hørbare ændringer af støjniveauet.

Vibrationer i anlægsfasen kan give anledning til gener for personer, som
opholder sig i nærheden af byggeriet samt boliger. Det skal i forbindelse
med projekteringen sikres, at der så vidt muligt kun udføres anlægsarbejde
i dagtid og på hverdage.

Der kan forekomme ca. 5.200 bilture til og fra butikscenteret i løbet af en
hel dag. Jf. lokalplanforslaget vil trafikken blive ført i tunnel under butiks-
center og stationen. Der etableres to signalanlæg i forbindelse med lokal-
planforslaget. Endvidere vil der blive etableret en rundkørsel. Der tillades
kun højresving ved ind- og udkørsel fra parkeringkælder. Endvidere etab-
leres cykelstier i forbindelse med omlægningen af vejnettet. Det skal via
lokalplan og projektering sikres, at forgængere kan færdes sikkert. Med de
anførte tiltag vurderes lokalplanforslaget at minimere risikoen for ulykker.
Lokalplanen stiller krav til materialevalget på facader, der kan bestå af glas,
stål, tegl og pudsede felter. Flade tagflader skal beklædes med tagpap,
tagflader med hældning med zink, tegl og lign. Jf. lokalplanforslaget må
bygningshøjden ikke overstige 12 m. Det bør via lokalplanforslaget sikres,
at facader af glas o.l. ikke giver anledning til reflektioner.
Graden af hærværk og kriminalitet vil muligvis øges som følge af butikscen-
teret. Samtidig etableres imidlertid flere boliger i bymidten. Det vurderes, at
nye attraktive boliger kan bidrage til at trække i den modsatte retning.
Det vurderes, at der er behov for at overvåge stigningen af trafik til og fra
lokalplanområdet i forhold til i dag samt afviklingen heraf.  Endvidere bør
hærværk og kriminalitet i forbindelse med butikscenteret overvåges.
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I henhold til Lov om planlægning (lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse
nr. 883 af 18. august 2004  fastsættes herved følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område. Til lokalplanen er knyttet 4 bilag (bag i hæftet).

§1 Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

· at åbne mulighed for at opføre et butikscenter ved stationen i Helsinge;

· at fastlægge de fremtidige veje omkring stationen;

· at fastlægge placeringen af busterminalen;

· og at skabe plads til det nødvendige antal parkeringspladser i forbin-
delse med stationen.

§2 Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 48, 49, del
af 50, 4r, 5ae, 5bl, 5bo, 5br, 5bt, 5cx og 5do Helsinge by, Helsinge samt de
parceller, der efter den 1. juni 2006 udstykkes fra disse ejendomme.

2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone.

§3 Områdets anvendelse

3.1
Område A og B må kun anvendes til centerformål, dvs. dagligvarebutikker,
udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, offentlig service samt boliger. Inden-
for område B kan der tillige anlægges en busterminal.

LOKALPLAN 112.06
Butiks- , erhvervs- og boligområde ved Helsinge
Station
HELSINGE KOMMUNE

BESTEMMELSER
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Områderne C1 og C2 må kun anvendes til vej og parkering.

Område D må kun anvendes til boligformål.

§4 Udstykning

4.1
Området må ikke udstykkes med grundstørrelser under 1000 m2.

§5 Vej- og parkeringsforhold

5.1
Der udlægges areal til etablering af en tunnel fra X1 til X2 med en samlet
bredde på 15 m. som vist på kortbilag 2.

5.2
Der udlægges areal til etablering af en ny vej delvist udformet som tunnel
fra Y1 til Y2 i en samlet bredde af 15 m. som vist på kortbilag 2.

5.3
Der udlægges areal til etablering af en ny adgangsvej til P-arealerne fra
Z1 til Z2 i en samlet bredde af 8 m., som vist på kortbilag 2.

5.4
Der udlægges areal til stien a1-a2 i en samlet bredde af 3 m, der krydser
banen under banens niveau, som vist på kortbilag 2.

5.5
Der skal udlægges parkeringsareal svarede til 1 p-plads pr. 50 m2 detail-
handelsareal og areal til offentlig og privat service. Herudover skal der
udlægges areal til 1½ p-pads pr. bolig.

5.6
I forbindelse med byggeriet skal der etableres ialt 10 handicap
parkereingspladser.

5.7
P-arealerne skal placeres på de på kortbilag 2 med særlig signatur viste
arealer.

5.8
Der skal såvidt muligt reserveres areal til „Kiss and ride“ parkeringspladser
på begge sider af banen.

5.8
Der udlægges areal til en busterminal på det på kortbilag 2 med særlig
signatur viste sted.
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1 Med detailhandelsareal forstås bruttoarealet, dvs summen af salgsareal, lagerareal,
eventuelt adgangsareal og personalefunktioner.

5.9
Engerødvej lukkes permanent ved Stationsforpladsen.

§6 Ledningsanlæg

6.1
Elforsyningsledninger skal fremføres som jordkabler.

6.2
Nybyggeri skal tilsluttes den kollektive fjernvarmeforsyning, på forsyning-
ens til enhver tid gældende betingelser.

§7 Bebyggelsens omfang og placering

Område A og B
7.1
I område A og B må ny bebyggelse kun opføres  indenfor henholdvis
byggefelt 1 og 2.

7.2
Bebyggelsen indenfor byggefelt 1 og 2 må maksimalt opføres i 3 etager
eksklusiv p-kælder.

7.3
Bebyggelsen indenfor byggefelt 1 må maksimalt andrage 20.000 m2 etage-
areal og bebyggelsen indenfor byggefelt 2 må maksimalt andrage 3.000 m2

etageareal.

7.4
Indenfor byggefelt 1 må der maksimalt opføres 10.000m2 detailhandels-
areal. 1

7.5
Bebyggelsens højde må ikke overstige 12,5 m. Enkelte bygningsdele kan
dog tillades en større højde, hvis det efter Byrådets vurdering skønnes at
være begrundet i arkitektoniske eller funktionelle forhold.

7.6
Der fastlægges et niveauplan svarende til Østergades niveau, hvorfra høj-
der og etager måles. Koten er fastsat til 26.55.

7.7
Tage kan udføres i en kombination af fladt tag og tagflader med hældning.
Der kan etableres tagterrasser på bygningerne.
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7.8
Bebyggelserne indenfor byggefelt 1 og byggefelt 2 kan sammenbygges over
baneterrænet.

7.9
Indenfor område A og B må bebyggelsen opføres i skel.

7.10
Indenfor område A og B må mindre bygninger til indkøbsvogne,  cykler
og tekniske installationer opføres udenfor byggefelterne.

7.11
Varegårde skal placeres og udformes så Miljøstyrelsens vejledende
grænser for virksomhedsstøj overholdes.

Område C
7.12
Indenfor område C1 må der kun opføres bebyggelse i form af mindre
bygninger til billetsalg, venterum m. m., der har direkte sammenhæng med
busterminalen.

Område D
7.13
Indenfor område D må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke
overstige 25% og bebyggelsen må højest opføres i 1½ etage.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden

Område A
8.1
Facader skal fremstå som blankt murværk, pudsede facadefelter, glasfelter
eller udfyldningspartier i andet materiale, så det sikres, at bebyggelsen frem-
træder varieret mod bykernen.

8.2
Mod banen kan bygningen fremtræde som en samlet bebyggelse med ens
facadematerialer.

Område B
8.3
Facader skal bestå af glas, stål, tegl og pudsede felter.

8.4
Bebyggelsen skal fremstå med farver, der skal godkendes af Helsinge Kom-
mune.
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8.5
Tagflader skal på flade tage beklædes med tagpap og på tagflader med
hældning med zink, tegl el. lign.

8.6
Ventilationsanlæg og lign. skal i videst muligt udstrækning udformes, så de
indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhedsvirkning.

8.7
Lysreklamer skal udformes på en måde så lyset ikke virker generende set
fra de omkringliggende boligområder.

§9 Ubebyggede arealer

9.1
Det med signatur på kortbilag 2 viste areal udlægges til friareal/torv.

9.2
Belysning på parkeringsanlæg skal etableres som lav parkbelysning.

9.3
Skrænter, afgravninger og andre ubebyggede grønne arealer  skal om mu-
ligt beplantes eller tilsås med græs.

9.4
Eventuelt oplag skal afskærmes, så det ikke kan ses fra offentligt tilgænge-
lige arealer.

§10 Ophævelse af lokalplan

10.1
Med vedtagelsen af denne plan aflyses byplanvedtægt nr. 21 , lokalplan
8.78 med tillæg, lokalplan 43.88 og lokalplan 91.04, for de dele af  pla-
nerne, der er omfattet af denne lokalplan.

§11 Lokalplanens retsvirkninger

11.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der
er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller
i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

11.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hid-
til. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg,
der er indeholdt i planen.
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11.3
Ifølge planlovens §19 kan Byrådet meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny
lokalplan.

11.4
I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af private
ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen
vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

11.5
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan
eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af planen, jf. ovenfor.

Vedtagelsespåtegning

Således endeligt vedtaget af Helsinge Byråd.

Helsinge Byråd, den 14. nov 2006

Claus Lange

/ Gunnar Rasmussen
Teknisk Direktør
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Lokalplan 112.06
Kortbilag 4 - 1:2.000
Principper for stiruter
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KOMMUNEPLANTILLÆG nr. 4
Butiks-, erhvervs- og boligområde ved Helsinge Station
HELSINGE KOMMUNE

Kommuneplantillæg for Helsinge Stationscenter
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske
om at fremme planlægningen af området omkring Helsinge Station med hen-
blik på etablering af et stationscenter, en ændret vej føring, samt flytning af
busterminalen.

Kommuneplanen
I Kommuneplan 2005-2017 er bymidten benævnt C1. Område C1 er i
kommuneplanen udlagt med følgende anvendelsesbestemmelser:

- Området er centerområde og anvendelsen er helårsboliger, handel, ser-
vice og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, samt
offentlige formål, herunder større offentlige institutioner.

- Centerområdets trafikale struktur skal fastholdes. Der må ikke reduceres
i antallet af parkeringspladser indenfor centerområdet.

- Området ved stationspladsen skal bearbejdes, så der opstår en bedre
fysisk og visuel forbindelse mellem Gågaden og Stationsområdet.

- Området fra Kirken over gadekæret og Møllebakken til Rådhuset skal
være centerområdets grønne element, og forbindelserne over Centerringen
skal bearbejdes, så der opstår gode fysiske og visuelle forbindelser.

Kommuneplantillæg
De påtænkte initiativer ved Helsinge Station er ikke i overensstemmelse
med kommuneplanens rammebestemmelser for bymidten på følgende punk-
ter:

1. Lokalplanen for stationsområdet indeholder en lidt anden afgrænsning af
bymidten end kommuneplanen.

2. Lokalplanen for stationsområdet ændrer centerområdets trafikale struk-
tur ved dels at ændre placeringen af busterminalen, og dels at føre Center-
ringen og Østergade i tunnel under banen, centret og stationsforpladsen.

Der er på denne baggrund udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer
kommuneplanen på disse områder.

Da der er tale om ikke uvæsentlige ændringer af kommuneplanen, har kom-
munalbestyrelsen indkaldt idéer og forslag med henblik på den videre plan-
lægning. Foroffentlighedsperioden løb fra d. 9. maj 2006 til d. 1. juni 2006.
I forbindelse med foroffentlighedsperioden modtog Helsinge Kommune 3
idéer og forslag til den videre planlægning. De modtagne idéer og forslag er
medtaget i den videre planlægning.
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Trafikken omkring Stationscentret
Den trafikale struktur omkring stationscentret ændres på tre punkter. For
det første etableres der et center med sammenlagt ca. 400 nye parkerings-
pladser. For det andet ændres vejforløbet for både Østergade og Center-
ringen, idet de begge føres i tunnel ind under stationsforpladsen og centret.
For det tredje flyttes busterminalen fra den nuværende placering syd for
banen til en ny placering nordøst for banen.

Centret med de 400 nye parkeringspladser vil generere en del ny trafik til
området. Ifølge en trafikanalyse, der er blevet udarbejdet i forbindelse med
planlægningen af området, forventes der ca. 5.200 bilture til og fra centret
pr. dag. Heraf forventes der ca. 420  biler til centret og 500 biler fra centret
i spidstimen, dvs. den mest trafikerede eftermiddagstime. Der er udarbej-
det en trafiksimulering, der viser, at der ikke vil være større trafikafviklings-
problemer, på trods af den stigende trafik.

Ved at ændre vejforløbet for Østergade bliver det gjort muligt at krydse
banen ude af niveau og samtidig kunne vejbetjene de boliger der ligger nord
for den østlige del af Østergade. Samtidig føres Centerringen i tunnel under
stationsforpladsen, hvorved området mellem stationscentret og bymidten
kan friholdes for biltrafik. Forslaget vil dermed bidrage til binde bymidten
sammen med området omkring stationen.

Med en ændret placering af busterminalen vil tilgængeligheden fra bymidten
til busterminalen blive reduceret, men samtidig vil tilgængeligheden mellem
busterminalen og gymnasiet blive øget. Med forberede krydsningsmuligheder
over banen forventes det dog ikke, at der vil blive tale om en væsentlig
forringelse af tilgængeligheden mellem bymidten og busterminalen.

Rammedelsændring
De påtænkte ændringer vil kun få en mindre betydning for rammedels-
afgrænsningen, idet et mindre område langs Østergade overføres fra om-
råde B4 til område C1. Den nye afgrænsning af område C1 fremgår af
kortet nedenfor.
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