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1. INDLEDNING

Dette visionsnotat er udarbejdet af Græsted-Gilleleje Kommune i samarbejde
med NIRAS Konsulenterne for at beskrive Byrådets planmæssige tanker og 
overvejelser om en udbygning af hjørnegrunden ved Parkvej i Gilleleje.

Notatet skal ses som et supplement til forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 for 
boligområde B31 i Gilleleje. Visionsnotatet og kommuneplantillægget skal såle-
des danne grundlaget for, at Græsted-Gilleleje Kommune kan udbyde arealet til 
salg med henblik på, at der kan opføres boligbebyggelse i området. 

Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget og udbudsrunden vil der blive udar-
bejdet lokalplaner for området, som fastlægger retningslinier og bestemmelser 
for den nye bebyggelse. 

Byrådet igangsatte i år 2000 et samlet byudviklingsprojekt for Græsted-Gilleleje 
Kommune. Udbygningen af Hjørnegrunden ved Parkvej er en selvstændig etape 
af byudviklingsprojektet, og en egentlig detailplanlægningen af området blev 
igangsat af Byplanudvalget den 11. juni 2002. 

Hjørnegrunden ved Parkvej er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 9 fra 1978, 
som også omfatter et større areal til boligbebyggelse nord for Hjørnegrunden 
ved Langdraget. Byplanvedtægten udlægger hele området til boligformål – frit-
liggende enfamiliehuse – men kun ved Langdraget er bebyggelsen opført i over-
ensstemmelse med byplanvedtægten. Som følge af en øget efterspørgsel på an-
dre boligtyper end dem, der kan realiseres inden for Byplanvedtægt nr. 9, har 
Byrådet besluttet, at Byplanvedtægt nr. 9 skal revideres for at imødekomme
denne efterspørgsel.

Græsted-Gilleleje Kommune ejer Hjørnegrunden, hvorfor der er mulighed for, at 
udbygningen kan ske i etaper. I Byrådets vedtagne, overordnede plan for udbyg-
ningen af den sydlige del af Gilleleje indgår der ønske om at få opført boliger 
med blandede ejerformer som andels-, ejer- og lejeboliger som parcelhuse, eta-
geboliger og række-/klyngehuse. Det forventes at der kan opføres ca. 140 boli-
ger.
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2. BESKRIVELSE AF OMRÅDET

2.1 Områdets afgrænsning og nuværende anvendelse 

Området omfatter ca. 13,2 hektar og er beliggende syd for Gillelejes bygrænse. 
Nord for området ligger boligbebyggelsen Langdraget, som består af fritliggen-
de enfamiliehuse i én etage med grundstørrelser omkring 1.000 m2. I udkanten 
af boligområdet ligger der en daginstitution, hvis udearealer indgår som en min-
dre del af det grønne friareal på Hjørnegrunden.

Syd for Hjørnegrunden ligger Parkvej, der kan karakteriseres som en mindre
ringvej omkring Gilleleje, og vest for området ligger Græstedvej, som er amts-
vejen mellem Græsted og Gilleleje. Henholdsvis syd og vest for disse veje er der 
åbne landbrugsarealer. Mod øst afgrænses området af Gribskovbanen (jernbanen 
mellem Hillerød og Gilleleje), der grænser op til andre byudviklingsområder,
hvor der er mulighed for boligbebyggelse i varierende højder og typer. Nogle af 
naboarealerne er lokalplanlagt og delvis bebygget med rækkehuse i én etage.

Adgang til Hjørnegrunden sker fra Parkvej, hvor der er en eksisterende indkør-
sel til landbrugsmaskiner.

I dag benyttes området dels til landbrug, og dels til boldspil på en mindre del af 
arealet. Boligbebyggelsen Langdraget har siden 1970'erne ligget ud til åbne are-
aler, som i nogen udstrækning har været anvendt til friarealer for beboerne. I 
Byplanvedtægt nr. 9 er arealerne umiddelbart syd for Langdraget udlagt til fri-
arealer, der ikke må bebygges. 
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Området og dets afgræ nsning

2.2 Landskabet

Terrænet inden for området falder fra sydøst mod nordvest. Den største hæld-
ning optages i et ”bælte”, der forløber midt gennem området. Dette giver dyna-
mik i området og skaber samtidig jævne plateauer i både den nordlige del og i 
det sydøstlige hjørne. 

Beplantningen på Hjørnegrunden er meget varieret og består af både selvgroet 
og plantet vegetation, heraf en del frugttræer.

Langs jernbanen er der en tilvokset randbeplantning af træer, som danner en 
visuel skærm mod banen, der ligger højt i terrænet.

En større lund tæt på jernbanen er strukturdannende i den nordøstlige del og 
bidrager til at fastholde naturværdier i området så som fugleliv. Hertil kommer 
enkelte solitærtræer, som på grund af deres alder og størrelse skaber variation i 
området. Disse træer er sammen med mindre kratbevoksningen med til at mar-
kere områdets gamle markskel.

I den sydøstlige del af området ligger et gammelt stendige, der er omkranset af 
spredt bevoksning. Diget, der er en reminiscens af strukturen med markskel,
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understøtter den historiske identitet. Det er herudover omfattet af Naturbeskyt-
telsesloven og skal gennem en efterfølgende lokalplanlægning sikres bevaret. 

Inden for området ligger to vådområder, der er udpeget som § 3-områder. Det 
ene vådområde er et regnvandsbassin, der ligger i den sydvestlige del af områ-
det, og som har udviklet sig til en naturlig biotop. Det andet vådområde er et 
udgravet vandhul omkranset af naturlig bevoksning beliggende midt i området.

2.3 Infrastruktur og omgivelser 

Der er et velfungerende stisystem mellem Fjellenstrup trinbræt, boligområdet
Langdraget og Kanalstien mod Gilleleje centrum. Stierne anvendes af både fod-
gængere og cyklister. Stien, der ligger på Hjørnegrunden langs jernbanen, er 
asfalteret, og der er belysning på strækningen mellem trinbrættet og Langdraget. 
Med stiunderføringen under jernbanen er der sammenhæng med Kanalstien, 
som fortsætter under Parkvej i retning mod Nellerupgårdskolen. Fra stien, der 
ligger umiddelbart syd for Langdraget, er der stier ind gennem boligområdet til 
boligvejene.

På Parkvej kører der kollektiv bustrafik, men der er ringe tilgængelighed til de
enkelte busstoppesteder på grund af manglende fortov langs Parkvej. 

På Gribskovbanen langs Hjørnegrunden er der togforbindelse til Gilleleje og 
Hillerød. Via Fjellenstrup trinbræt og de ovenfor nævnte stier er der sikret god 
tilgængelighed til denne forbindelse.

Græstedvej vest for området er en amtsvej, som forbinder Gilleleje og Græsted. 
Parkvej syd for området er en kommunevej, der har karakter af en ringvej, om
end vejens østlige del ikke afgrænser Gilleleje by.
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3. VISIONER FOR DEN FREMTIDIGE BEBYGGELSE

3.1 Overordnede målsætninger for området

Byrådet vil med udbygningen af Hjørnegrunden på Parkvej skabe et attraktivt 
boligområde, inden for hvilket der også vil blive mulighed for institutioner og 
serviceerhverv. Visionen for området er: 

! At området skal fremstå som en markant indgang til Gilleleje i kraft af de
grønne strukturer 

! At området skal være identitetsskabende i sig selv

! At området skal have en sammenhæng med naboboligområdet Langdraget 
via grønne områder og stier 

! At området skal have sammenhæng med det åbne land mod syd og således 
danne overgangen mellem by- og landzone 

! At området skal rumme omkring 140 boliger af varierende typer og ejer-
former.

Byrådet ønsker at sikre de eksisterende landskabstræk og højdeforskelle ved at 
indarbejde disse i den nye bebyggelse. Endvidere skal det sikres, at der skabes 
udsigtskiler, så områdets nuværende herlighedsværdier kan bevares. Det er et 
mål at bevare og understøtte områdets grønne karakter, hvorfor byrådet ikke 
ønsker, at hele området bebygges, men at der skabes et boligområde med meget
grønne træk, hvor vådområdet i den nordlige del bevares sammen med eksiste-
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rende hegn og beplantning. Samtidig er det Byrådets ønske at give de kommen-
de bygherrer inden for området størst mulig frihed til at udforme deres bebyg-
gelser. Derfor vil Byrådet fastlægge en række mindre delområder, inden for 
hvilke der kan bebygges. Mellem byggeområderne skal de grønne områder dan-
ne et sammenhængende bånd. 

Der lægges vægt på at skabe sammenhæng mellem friarealer og kommende bo-
ligbebyggelse, således at friarealerne kan danne rammerne om bebyggelsen. 
Bebyggelse skal primært placeres, så den enkelte bolig har nær kontakt til grøn-
ne områder og orienterer sig i forhold til terrænet. Bygningerne kan herved med-
virke til at fremhæve højdeforskellene og skabe dynamik i området ved at være 
placeret i forskellige niveauer. Ny bebyggelse skal placeres, så lavt liggende 
bebyggelse ikke skærmer for udsigten for de højere liggende bebyggelser. De 
enkelte bygningskroppe skal være så korte, at de ikke danner lukkede gadefor-
løb, men sikrer, at bebyggelserne opfattes som transparente med mulighed for 
kig mellem bygningerne. 

Der skal etableres en struktur med facadeløse bebyggelser udadtil. Eksisterende 
bebyggelser på både Parkvej og Græstedvej danner ikke egentlige gadeforløb 
med facader, men orienterer sig indad mod interne veje i bebyggelserne. Dette 
mønster føres videre til Hjørnegrunden.

En fastholdelse af private, bolignære arealer såvel som åbne friarealer omkring 
de enkelte boligområder skal sikre en mere glidende overgang mellem by og 
land end det ville være tilfældet med facader helt ud til de omgivende veje. Ge-
nerelt skal stok- eller rækkehusbebyggelser gives varieret facadeforløb, enten 
ved forskydning af den enkelte bolig eller ved at lade rækkehusgavle udgøre en 
samlet facade, eller ved at udnytte naturlige terrænspring til forskydning af boli-
gernes niveauplan. 

Strukturen lægger op til, at den samlede bebyggelse på Hjørnegrunden samt
bebyggelse i de enkelte delområder vender indad – “lukker sammen om sig
selv”. Herved skabes en virkning af privatsfære og lokalområde, om end der er 
offentlige friarealer omkring bebyggelserne. Hvert boligområde tænkes at få sin 
egen identitet uden en fastlagt arkitektonisk sammenhæng mellem delområder-
ne. Derfor skal der inden for det enkelte boligområde være en ensartethed i be-
byggelserne.

Afstanden til bane sikres ved fastholdelse af elleskoven mod nord samt ny be-
plantning langs banen mod syd. 

Der skal arbejdes med støjafskærmning mod veje som grønne elementer frem
for "nøgne" støjvolde, der virker som (negative) barrierer. 
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3.2 Friaraler

Hjørnegrundens grønne struktur skal være bærende for bebyggelsen i området.
Der skal i sammenhæng med eksisterende landskabs- og beplantningsstrukturer 
ske en forbedring og supplering af beplantning, som dels skaber rammerne for 
bebyggelserne, dels giver området anvendelige grønne områder til leg og rekrea-
tiv brug. 

Områdets identitet ligger i sammenhængen med det åbne land, og de kommende 
boligområder bør derfor markeres af grønne frem for bymæssige strukturer.

På grund af en vejbyggelinie friholdes et areal - fra Græstedvej og 65 m ind på 
grunden - for bebyggelse. Arealet er forbeholdt en eventuel rundkørsel og vej-
forlægning. Der bør plantes på arealet, således at en struktur af hegn/trærækker
og lunde giver et vekslende indblik til boligområdet og præsenterer området som
grønt. Beplantning skal ske efter aftale med Frederiksborg Amt, ligesom amtet
på længere sigt vil være part i overvejelserne om en inddragelse af arealet til 
bebyggelse, såfremt den planlagte vej ikke bliver anlagt. 

Der fastholdes endvidere friarealer op mod Langdragets bebyggelse, således at 
der skabes et grønt fælles areal, som forbinder det nye og det ældre boligområ-
de. Herved tages der fortsat hensyn til den nuværende mulighed for udnyttelse af 
friarealerne. De eksisterende beplantninger i form af buskads, træplantninger og 
hegn bevares. 

Den grønne struktur danner naturlige "rum" til bebyggelsen og skal udvides til 
den åbne, vestlige del af Hjørnegrunden for at skabe nye rum. Endvidere skal ny 
beplantning højne kvaliteten af det beskyttede naturområde mod Parkvej og bin-
de de større friarealer i den nordlige og sydlige del sammen. Lavbundsarealerne 
omkring det beskyttede vandhul friholdes for bebyggelse, både af hensyn til 
områdets naturværdi og af praktisk-økonomiske hensyn. 

De kommende grønne, rekreative arealer vil variere, dels ved at gå på tværs af 
højdekurverne, dels ved at følge et fladere areal og sammenbinde friarealerne 
mod sydvest og nordøst. 

Arealerne skal desuden variere i beplantningstæthed og rumme eksempelvis
åbne områder til leg samt et nyt regnvandsbassin med en naturlig udformning. 
Hertil kommer en udvidelse af beplantningen op mod Langdraget for at skabe et 
større grønt areal med bedre afskærmning mellem bebyggelserne. 

Den eksisterende beplantning skal være med til at danne volumen og skabe ka-
rakter i et ellers nøgent, nybebygget område, således at det grønne fra starten 
danner modvægt til byggeriet. Samtidig vil beplantningen være med til at bevare 
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kulturtræk og fastholde landskabstræk og dermed udgøre en identitetsskabende 
faktor for bebyggelsen.

Bevaring af grønne kiler og markskel kobler bebyggelsen sammen med det om-
givende åbne land. Dette styrker bebyggelsens egen identitet som overgangsom-
råde mellem by og land, frem for at den opfattes som en udvidelse af det eksiste-
rende boligområde.

Nye beplantningsstrukturer langs Græstedvej kan i kraft af deres højde blive 
rumdannende og tilføre området kvaliteter i stil med de eksisterende beplantnin-
ger mod øst.

Der skal dog stadig tages hensyn til mulighed for adgang og oplevelse, hvilket 
tilgodeses ved de sammenhængende friarealer og stisystemer i tilknytning til 
omgivelserne. Terrænet skal bevares og udnyttes i bebyggelsesplanerne, og der 
vil ikke blive etableret miljøbelastende virksomheder i området. Hermed opret-
holdes den generelle grundvandsbeskyttelse. 

De beskyttede vandhuller og stendige bevares som særlige punkter, der bidrager 
til variation i friarealerne samt giver området rekreativ værdi fra starten af byg-
geriet.
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4. DELOMRÅDERNE

Strukturen af veje og grønne strøg danner 5 delområder til bebyggelse, som kan 
udbydes separat eller flere sammen. Områderne bliver afgrænset således:

1. Det sydøstligste plateau,
2. Området rundt om moseområdet,
3. Området nord for lundbeplantningen,
4. Midterarealet i den grønne lomme, samt
5. Den vestlige del.

Udover områderne til boligformål udlægges der to områder til offentlige formål
eller serviceerhverv. Disse områder, der kan opfattes separat, udgør:

6. Et område til offentlige formål mod sydvest og
7. Et område til offentlige formål mod nord.

Det” offentlige område” mod sydvest ligger ved indkørslen fra Parkvej, således 
at trafikken i forbindelse med aktiviteterne her giver mindst mulig gene for bo-
ligområderne. Der tænkes alternativt i en fremtidig udvidelse af børnehaven 
Langdraget, som har udearealer, der støder op til Hjørnegrunden. En udvidelse 
vil alene kunne ske på Hjørnegrundens areal, hvorfor arealet mod nord reserve-
res til dette formål, ligesom der udlægges areal til forlængelse af stamvejen ind 
til dette område.

De enkelte delområder har i kraft af terræn og beplantning hver deres karakteri-
stika, som giver retningslinjer for bebyggelsernes udformning.

Område 1 er et plateau, som ligger højt og synligt i terrænet. Fra ny bebyggelse 
skal der sikres udsyn over landskabet syd for området ved opdelte bygnings-
kroppe. I området kan der opføres bebyggelse i op til to etager for at understrege
landskabets former, og skabe en markant profil mod Parkvej. 

Område 2 er struktureret omkring vejen og placeret i et bueslag rundt om det 
rekreative areal. Det ligger primært på et skrånende og lavt terræn, og terræn-
springene skal udnyttes i bebyggelsen. For at understege områdets relativt høje 
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beliggenhed fastlægges det, at der inden for området kan opføres bebyggelse i 
halvanden til to etager. Der kan opføres boliger som række- eller klyngehuse. 

Område 3 er et lille areal, som visuelt hænger mere sammen med Langdragets
bebyggelse end de andre delområder. Området fremstår som en lille enklave, der 
dels ligger "bagved" lundbeplantninger, dels har det åbne boldbaneareal som
baghave. For at tilgodese bebyggelsen på Langdraget kan der kun opføres be-
byggelse i én etage som række- eller klyngehuse. 

Område 4 ligger i en grøn lomme mellem de større grønne områder samt det 
markante markhegn. Området giver mulighed for god kontakt til fællesområder.
For at understrege områdets markante placering kan der opføres boligbebyggel-
se i to etager som række- eller klyngehuse. 

Område 5 er det største område, og indtrykket af dette forstærkes, ved at ”65 
m-bæltet” mellem området og det åbne land vest for Græstedvej er relativt fladt.
Nye hegnsstrukturer og lundbeplantninger vil have en sammenbindende funkti-
on som sigtelinier mellem det åbne land og kommende bebyggelse. Helt lokalt 
kan der således forekomme rumskabende virkninger af beplantningen, mens der 
ved bevægelse gennem området såvel som ad Græstedvej vil forekomme varie-
rende ind- og udsyn. For at understrege områdets markante placering kan der 
opføres boligbebyggelse i op til to etager som række- eller klyngehuse. 

Område 6 er placeret tæt ved Parkvej og vejadgangen til området. Området er 
udlagt til offentlige formål som institution eller lignende. 

Område 7 ligger lavt i terrænet og grænser op til Langdraget og den eksisteren-
de børneinstitution, hvorfor en kommende bebyggelse skal indpasses med re-
spekt for bebyggelse samt det flade boldbaneareal. 
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5. VEJE OG STIER I OMRÅDET 

Vejadgangen til området skal ske fra Parkvej, og der fastlægges en overordnet
stamvej gennem området, der skal sikre alle boligområderne let vejadgang inden 
for området. Parkering sker på egen grund eller ved indgangen til den enkelte
bebyggelse. Herigennem kan boligvejene opfattes som almindelige villaveje 
trods bebyggelsernes tæt, lave karakter. 

Infrastrukturen skal tilpasses fremtidens forventninger til trafik udfra færdslens
art og omfang. Færdslen kan for Hjørnegrunden inddeles i følgende kategorier: 

! Bløde trafikanter (skoleveje) 

! Forbindelse til kollektiv trafik

! Let trafik (beboerkørsel) 

! Tung trafik (renovation/varetransport) 

Den geometriske udformning af vej- og stinettet skal tilpasses den ønskede tra-
fikale adfærd. Retningsgivende for den geometriske udformning og indretning 
er Vejdirektoratets vejregler. Vejprojekter skal godkendes af Kommunen som
vejmyndighed og af Hillerød Politi som færdselsmyndighed. Anlæg eller vejæn-
dringer mv. tættere end 50 meter fra amtsvejen skal godkendes af Frederiksborg 
Amt.

5.1 Stamveje

Stamveje placeres langs med og på tværs af den grønne struktur og terrænkur-
verne. Der skal etableres fortov langs stamvejene som del af områdets interne 
stisystem. Det eksisterende stisystem mod nord og øst skal således forbindes 
med både fortove og nye stier i de grønne områder.

5.2 Stikveje

Stikvejene skal betjene bebyggelserne i de enkelte delområder. Langs stikveje 
skal der etableres fortove.
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5.3 Stier

Stierne mellem nye boliger og henholdsvis skole, indkøbsmuligheder og kollek-
tiv trafik i form af bus og tog er et aktiv, som bør bevares og styrkes ved at etab-
lere et stisystem gennem det nye boligområde på Hjørnegrunden. Med stisyste-
met opfyldes forskellige befolkningsgruppers behov, og der gives dermed
grundlag for at arbejde med varierede boligtyper i området.
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Princip for Strukturplan 
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