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Indledning og strategi

Med det formål at sikrer tilvækst i den aktive del af befolknin-
gen ønsker Gribskov Kommune, at øge antallet af ressources-
tærke tilflyttere til kommunen. Som en af mulighederne har  
11CityDesign anvendt en fokuseret strategi i samarbejde 
imellem kommunen og erhvervslivet. Metoden beskrives som 
”Nybyggerne”, hvor de ca. 750 indpendlere (defineret inden-
for alle typer af indpendlere) med en afstand på over 50 km, 
skal påvirkes sådan, at tilvæksten skabes ved den harmoni, 
der fremkommer ved, at familier der i dag har bosted udenfor 
kommunen, men som arbejder i kommunen, flytter til Gribskov 
Kommune. Kommunen opnår herved væsentlige økonomiske 
fordele igennem øget skat, indtægter til forbrug, mere byliv og 
en positiv spiral for tilvæksten. Samtidig betyder det også, at jo 
flere ressourcestærke borgere man har i kommunen, jo større 
muligheder er der for at tiltrække virksomhederne og dermed 
øge grundlaget for vækst. 
 Den fokuserede Nybygger strategi  med indpendlerne 
som metode, er valgt fordi den, i modsætning til en mere spredt 
strategi, har en gennemslagskraft, som ikke findes i de brede 
strategier. Det betyder ikke, at der udelukkes kommunikation 
til andre målgrupper end indpendlerne, men at 11 CityDesign 
fokuserer på ”Nybyggerne” som første skridt, hvorefter andre 
målgrupper gradvist kommer til.
 11 CityDesign er overbeviste om, at der findes rigeligt 
potentiale til  at realisere klynger for de første nybyggere. Fra 
analyser vi har foretaget i mange andre kommuner, ved vi, at 
der grundlæggende kræves 3 nødvendige forhold for, at mu-
ligheder bliver til realiteter: 1:) job til begge parter, 2:) sociale 
forhold, dvs. venner, bekendte og familie og 3:) at man holder 
af naturen. Gribskov har rigeligt af alle tre kvaliteter.
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Metode

Metoden består af tre dele:

En kvantitativ analyse af hver af de tre grunde i form af 
metoden nærhed / afstande. Metoden viser afstande fra grun-
dens placering, til relevante aktiviteter som f.eks. sportshal, 
bønehaver eller rekreative områder. 

Dernæst en kvalitativ analyse i form af tre små feltstudier for 
hver af de tre grunde. 

Til sidst, har vi lavet en bedømmelse af hver af de tre grunde 
og opstillet dem i en overskuelig matrix, samt en endelig 
anbefaling om valg af grund.

Tilsammen giver analysen, de potentielle beboere en indsigt, 
som både kan sætte dem i stand til, at vurdere de konkrete 
muligheder, for en god praktisk dagligdag, samt for det mere 
oplevelsesmæssige hverdagsliv.

 11CityDesign fik af kommunen stillet 12 potentielle om-
råder til rådighed. Dem har vi gennemgået og analyseret og vi 
har udvalgt de tre områder, som vi finder de mest egnede til, at 
gennemføre projekt ”Nybyggerne” på, for således at realisere 
strategien.



Afstande er fra grund, i km*, til den nærmeste 
aktivitet, i en given kategori. Målt i forhold til bilrute. 
Med undtagelse af aktiviteten Natur, der er målt i 
forhold til gårute. Oplysninger er fundet via Google 
Maps, Kraks kort og Gribskov Kommune. 
Den gule pil angiver 11CityDesigns anbefaling
i valg af grund: Græsted Vest 1.  
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Bykort design: Matylda Rasmussen / Metode & piktogrammer: 11CityDesign.
Cirklerne viser afstand i radius.

Afstande / Nærhed 
3.B.07 Græsted Vest 1

Udenfor kort:

3 km.

1 km.



Afstande / Nærhed

Liste over aktiviteter:

Skov: Græsted Hegn
Vand: Udsholt Strand
Sportshal: Gribskov Hallen, Græsted
Svømmehal: Gribskov Svømmehal, Helsinge
Fitness: Fitness World, Græsted
Ridebane: Gribskov Rideklub
Golf: Nordsjællands Golf Center Passebækgård
Lystbådehavn: Gilleleje Havn
Badestrand: Udsholt Strand
Gymnasie: Gribskov Gymnasie, Helsinge
Folkeskole: Gribskolen, Græsted
Privatskole: Alme Skole, Græsted
Børnehavne: Børnehusene (Kirkeleddet), Græsted
Vuggestue: Børnehusene (Kirkeleddet), Græsted
Teater: Mungo Park, Allerød
Biograf: Tisvildeleje Bio
Kulturhus: Helsinge Kulturhus
Bibliotek: BLIK i Græsted
Kunstmuseum: Munkeruphus
Café: Gribskov Hallen, Græsted
Restaurant: La Cantina, Græsted
Takeaway: La Cantina, Græsted
Supermarked: Netto, Græsted
Togstation: Græsted Station
Motorvej: Hillerødsmotorvejen 
Kro: Græsted Kro
Forsamlingshus: Mårum Forsamlingshus, Græsted

Afstande / Nærhed 
3.B.07 Græsted Vest 1
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Afstande / Nærhed 
1.B.17 Helsinge Nord

1 km.

3 km.
Udenfor kort:

Bykort design: Matylda Rasmussen / Metode & piktogrammer: 11CityDesign.
Cirklerne viser afstand i radius.



Afstande / Nærhed
Liste over aktiviteter:

Skov: Valby Hegn
Vand: Arresø (Præstevej)
Sportshal: Helsinge Hallerne
Svømmehal: Gribskov Svømmehal, Helsinge
Fitness: Fitness4good, Helsinge
Ridebane: Helsinge Rideklub
Golf: Ree Golf, Helsinge
Lystbådehavn: Ramløse Havn
Badestrand: Vejby Strand 
Gymnasie: Gribskov Gymnasie, Helsinge
Folkeskole: Nordstjerneskolen
Privatskole: Helsinge Realskole
Børnehavne: Helsinge Børnehuse, integreret institution
Vuggestue: Helsinge Børnehuse, integreret institution
Teater: Mungo Park, Allerød
Biograf: Tisvildeleje Bio
Kulturhus: Helsinge Kulturhus
Bibliotek: Helsinge bibliotek
Kunstmuseum: Rudolph Tegners Museum
Café: Café Laquart
Restaurant: Restaurant og Café Turisten
Takeaway: Heaven Crane
Supermarked: Irma
Togstation: Helsinge Station
Motorvej: Hillerødsmotorvejen
Kro: Græsted Kro
Forsamlingshus: Valby Forsamlingshus

Afstande / Nærhed 
1.B.17 Helsinge Nord
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Afstande / Nærhed 
8.B.12 Vejby Nordvest

1 km.

3 km.

Bykort design: Matylda Rasmussen / Metode & piktogrammer: 11CityDesign.
Cirklerne viser afstand i radius.

Udenfor kort:



Afstande / Nærhed
Liste over aktiviteter:

Skov: Tisvilde Hegn
Vand: Vejby Strand
Sportshal: Vejby Hallen
Svømmehal: Gribskov Svømmehal, Helsinge
Fitness: Zumba, mv., Vejby Hallen
Ridebane: Blistrup og Omegns Rideklub
Golf: Ree Golf, Helsinge
Lystbådehavn: Ramløse Havn 
Badestrand:Vejby Strand
Gymnasie: Gribskov Gymnasie, Helsinge
Folkeskole: Skt. Helenes Skole, Vejby
Privatskole: Helsinge Realskole
Børnehavne: Børnehuset Bakketoppen, integreret institution 
Vuggestue: Børnehuset Bakketoppen, integreret institution 
Teater: Mungo Park, Allerød
Biograf: Tisvildeleje Bio
Kulturhus: Helsinge Kulturhus
Bibliotek: Biblioteksservice i Vejby
Kunstmuseum: Munkeruphus
Café: Tisvilde Bio og Bistro
Restaurant: Tisvilde Bio og Bistro
Takeaway: Den Røde Tomat, Tisvildeleje
Supermarked: Rema1000
Togstation: Vejby Station
Motorvej: Hillerødsmotorvejen 
Kro: Græsted Kro
Forsamlingshus: Vejby Forsamlingshus

Afstande / Nærhed 
8.B.12 Vejby Nordvest
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Grunden centralt

 i Græsted

3.B.07
Boligområde Græsted Vest 1
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Grund i Græsted Vest med mulige indfaldsveje: Dønnevældevej eller Møllebakken.

3.B.07
Boligområde Græsted Vest 1
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Dato for feltstudie: 31.11.14. Græsted Vest:
Naturskønt med byen som nabo.

Centralt på kanten af Græsted og tæt på byen ligger grunden 
3.B.07. (se kort s. 25) Grunden er i dag beliggende i landzone , 
fremtidig byzone og skal anvendes til boliger, offentlige formål 
som institutioner og anlæg til lokal service. Den er mod syd 
afgrænset af Dønnevældevej og mod nord vest af Møllebakken. 
Grunden har mulighed for trafikbetjening fra begge veje.
 Beliggenheden er unik med den meget bynære placer-
ing, i et naturskønt område med et lille bakkedrag, der adskiller 
eksisterende byggeri fra grunden. Mod nordøst grænser grun-
den op til et § 3 område med små søer og tæt beplantning. 
Grunden ligger i gåafstand til både landsbyliv og skovområdet 
Græsted Hegn. Det er en meget fin grund med stor herligheds-
værdi. Terrænet på grunden er lettere kuperet og giver en 
følelse af at være på landet og dog tæt på centrum, idet bylivet 
er lige om hjørnet. Der er stor ejerskabsfølelse ved stedet og 
man kan forestille sig , at et nybyggerprojekt kan folde sig fint 
ud, som en lille afskærmet enhed – men byen som tæt nabo. Der 
er enkelte eksisterende huse på grunden.
 På feltstudiet mødte vi grunden fra Dønnevældevej og 
parkerede bilen på en nærliggende blind vej. Vi startede med, 
at orientere os i retning mod byen og rundkørslen for, at få en 
fornemmlese for grundens placering i forhold til omgivelserne. 
Fortsætter man lidt ned ad Dønnevældevej, starter bylivet med 
et gultlysende Nettoskilt og en et par fodgængere på fortorvet. 
Vi bevæger os tilbage ad vejen mod grunden. En bakke med 
træer og krat adskiller området fra byen. Vi går op på den og 
kan se kirken, og naturen omkring Græsted Hegn i modsatte ret-
ning. Man kan cykle på cykelsti helt til Græsted Hegn. Fra bak-
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kens top kan man følge med i dagligdagen ved nærliggende 
nyere rækkehuse. Vi går igen ned mod grunden i modsatte ret-
ning af byen og man kan høre en let summen fra Dønnevælde-
vej. Vejret var trist og gråt, men man kan alligevel fornemme 
naturskønheden med de brune og gule efterårsfarver. 
 Vi har snakket med Karla-Marie (31), der er flyttet til 
Græsted for et par år siden, sammen med sin kæreste. Hun 
flyttede fra Bornholm, hvor hun gik på designskolen. Inden da 
boede hun, som så mange andre unge i København. Hun flyt-
tede dertil fordi hendes familie bor i Græsted og da de havde 
mulighed for, at leje en bolig billigt, som ligger meget natur-
skønt.
Vi spurgte ind til, hvordan det er at bo i Græsted. Hun fortalte, 
at de bor lidt uden for Græsted, men kommer i byen for at 
købe ind og har en sjælden gang besøgt det lokale værtshus: 
Stalden. Der er ikke så meget at lave for unge, man ser mest 
ældre og børnefamilier i bybilledet, fortæller hun. Det er vist 
nogle gode instutitioner og skoler. Det er dog ærgeligt, at 
mange af byens lokale butikker er lukket ned de senere år, 
fortæller Karla-Marie. Hendes forældre flyttede dertil for 10 år 
siden og der er sket en tilbagegang for byens handelsliv. 
 Hun fortæller, at det dog virker som om, at byen også 
har en kerne af borgere, som forsøger, at få gang i det igen., 
bl.a. med “Græsted i bevægelse”. En projektgruppe, der ar-
bejder for byfornyelse og sociale initiativer i byen. 
 Der findes også den lokale revy på Græsted Kro. Det 
arrangement har hun dog ikke deltaget i. Hun bruger området  
meget omkring Græsted, specielt naturen og hun har også 
besøgt (og arbejdet hos) Esrum Kloster og Camilla Plums 
gård, der ligger i nærheden.
  Der findes en del initiativer rundt omkring, fortæller 
hun. Nævnes kan også Tisvilde Bio og Bistro, som har fine ar-

Grundens naturskønne karakter.
Set fra blind vej i retning vest, mod Græsted Hegn. 

rangementer - specielt om sommeren. 
 Hun har købt sig en bil, efter de er flyttet til Græsted og 
synes egentlig ikke, at det gør noget, at man må køre lidt for, 
at nå til kulturelle aktiviteter der tiltaler hendes målgruppe. De 
kører ofte til København og deltager i byens tilbud. Derudover 
arbejder hun for Mungo Park i Allerød og har andre jobs i f.eks. 
Hillerød. Hun synes dog, at det er et plus, at Græsted har egen 
togforbindelse og at det er nemt, at nå til motorvejen - og 60 
min efter er man i København. Det er noget hun specielt nyder, 
efter at have været vant til 4 timers transporttid fra Bornholm til 
København. Det er noget andet i Græsted. Her har man natur 
og kultur findes indenfor en relativ kort afstand. 
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Udsigt over grund (til højre) mod Valby Hegn og udsnit af grund og 
Dønnevældevej. Retning: syd-vest.

Udsigt over grund set fra en nærliggende bakke
 i retning syd-vest, mod nærliggende bebyggelse.

Udsigt over nærliggende bakke med små stier i tilgroet landskab. 
I retning mod Græsted by Retning: nord-øst.  

Rundkørsel og indkøb, der ligger for enden af Dønnevældevej
og tæt ved grund. Retning: øst fra Dønnevældevej.
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Helsinge Nord

1.B.17
Boligområde i 
Helsinge Nord
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Grund i Helsinge Nord.

1.B.17
Boligområde i Helsinge Nord



36 37

Dato for feltstudie: 31.10.14. Helsinge Nord: 
Udsigt og åbent landskab

På vej ud mod grunden i Helsinge Nord passerede vi en fin allé 
med birketræer og en flok sorte kvæg, der gik frit på græs. 
Her har man virkelig følelsen af, at være på landet, selvom der 
er kort afstand til Helsinge by. Vi nåede grunden og parkerede 
bilen midt på en grusvej (Troldemosevej). Der findes åbne vid-
der og store grønne arealer. Det var følelsen af frihed og frisk 
luft, der mødte os. I baggrunden lå et par gårde og man kunne 
fornemme byen ude i horisonten. Grunden er dog på to sider 
omkrandset af to større veje med noget trafik. Kildevej og Hel-
singørvej. Længere inde på grunden grænsende op til Trolde-
mosevej og Laugøvej er der meget fredeligt og naturskønt. 
 Området er landzone og fremtidig byzone. På området 
er der en sø og et § 3 område. I rammer for lokalplanlægning 
fremgår det, at området overordnet skal anvendes til boligfor-
mål , offentlige institutioner og lokal service. Bebyggelserne 
skal indgå i det åbne land og væsentlige sigtelinjer skal beva-
res. Der er i området lagt vægt på at den største del af området 
skal anvendes til tæt - lav bebyggelse og en mindre del som 
parcelhus bebyggelse udlagt i mindre grupper, hvilket er en af 
årsagerne til, at området egner sig godt til nybyggerprojekt.
 Der er stor ejerskabsfølelse ved grunden. Her kan man 
skabe sig en lille “by” udenfor Helsinge, med naturen som 
nærmeste nabo. Herlighedsværdien er god og man har en 
autentisk følelse af land. Vi besøgte grunden på en kold og grå 
oktoberdag og alligevel er området meget tiltrækkende. Man 
får lyst til at opholde sig udenfor og man kunne forestille sig 
nogle fine gåture.
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Nærliggende gård og omkringliggende miljø.
Retning: fra Troldemosevej mod syd-vest.

Mod grund, Troldemosevej. Retning: mod Laugøvej, syd-øst. Mod grund, Troldemosevej. Retning: mod Laugøvej, syd-øst.

Udsnit af grund set fra Troldemosevej. Nærliggende gård. Retning: syd.
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Vi kørte fra grunden mod Helsinge og vi kunne konstatere, at 
der er cykelsti det meste af vejen. Vi beslutter os for, at besøge 
den lokale idrætshal, Helsinge Hallerne, da det virker som et 
centralt samlingspunkt for byens borgere - på tværs af genera-
tioner. Ved indgangen til hallen bliver vi mødt af børn klædt i 
fodboldtøj og forvirrerede forældre, der forsøger at finde vej. 
Der er fodboldstævne og en masse besøgende fra de om-
kringliggende kommuner. Vi kommer i snak med Monika (17 
år), der arbejder i hallens café og går i skole på realskolen i 
Helsinge. Hun bor stadig hos sine forældre i byen og fortæller, 
at de flyttede dertil fra Amager, da hun var fire år. Hendes mor 
arbejder i Annisse og hendes far rejser til København K hver 
dag. 
 Vi spørger Monika om hun synes byen har noget, at 
byde på for unge. Hun nævner, at sport er en kæmpe del af de 
fleste unges liv i byen, og at hun selv dyrker meget svømning 
og træner fitness ved siden af. Hun synes at klubben er rigtig fin. 
Af andre kulturelle tilbud, nævner hun ungdomshuset/klubben, 
som en mulighed. Her har hun selv taget forskellige kurser. Hun 
er ikke selv interesseret i teater, men der er en ret god musical-
linie. Hun går på privatskolen og er glad for denne, men har hørt 
efter Nordstjerneskolen blev større, er den blevet bedre. Specielt 
10.-klasserne skulle være rigtig gode. Hun nævner, at gymnasiet 
har et godt sammenhold og et fint ry, men at hun gerne vil på 
HTX og derfor må rejse til Hillerød, når hun skal det til næste år. 
Efter HTX regner hun med, at ville flytte til København og læse til 
laborant. Hun kunne dog godt forestille sig, at komme hjem igen 
efter uddannelsen - men det er ikke sikkert. 
 Vi Spørger om det har været en god by, at vokse op 
i og hun siger, at det har været trygt og rart med naturen tæt 
på. De er også ved at gøre det endnu bedre, siger hun. Med 
kampagnen “Danmarks Bedste Børneby” og de har vist også Reklame for kampagne, som god børneby, ved Helsinge Hallerne.

bygget flere legepladser til børnene, afslutter hun. 
 Efter vores snak med Monika går vi lidt rundt i hallen. 
Der er meget liv og i én af salene, midt imellem intense fod-
boldkampe, finder vi en lille klub, der flyver med svævefly. Der 
er både voksne mænd og børn med. Udenfor trodser nogle få 
vejret og træner på målet. 

Helsinge Hallerne, der ligger tæt ved grund.
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Vejby Nordvest

8.B.12
Boligområde Vejby Nordvest
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8.B.12
Boligområde Vejby Nordvest

Grund Vejby Nordvest
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Dato for feltstudie: 31.10.14. Vejby Nordvest: Let kuperet landskab og 
åbne vidder.

Vi parkerede bilen i det nærliggende parcelhus/villakvarter 
Vesterled. Derfra fandt vi en lille åbning, der førte os ud i igen-
nem et kuperet terræn med træer og krat, og videre ud i det 
åbne landskab. Der er en fantastisk udsigt og selve grunden 
er kuperet. Grunden har en fin ejerskabsfølelse idet den lig-
ger flot i landskabet og ikke generes af det bagvedliggende 
eksisterende villakvarter. Man har et fint udsyn til marker og 
naturlandskab og det giver grunden en god herlighedsværdi. 
Mod Tisvildevej ligger der et ældrecenter, men det virker ikke 
genererende for udsigten. 
 Vi bevæger os ud på det store areal og nærmer os æl-
drecentret, mens vi følger skellet. Der er en rigtig dejlig udsigt 
fra bakken og ned over landskabet. Ved siden af ældrecentret 
går vi udenom en ældre gård og møder derefter Tisvilde-
vej. Her ser vi en daginstitution og legende børn udenfor. Nu 
virker grunden pludseligt mere bynær og man kan fornemme 
bygrænsen længere henne ad Tisvildevej. Dette gør grunden 
attraktiv: her er luft, udsigt og åbne vidder, med byen og faci-
liteterne er lige om hjørnet. 
 Området er landzone, men fremtidig byzone og områ-
det traffikbetjenes fra Tisvildevej. Grunden fremstår skrånende 
og ensartet uden vådområder.  
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Skrånende tærren. Kig mod eksisterende villakvarter. 
(Vesterled) i retning mod øst

Kig over grund . Set i retning mod Tisvildevej: syd-vest. Kig mod ældrecenter og Tisvildevej i retning mod syd.

Kig over grunden. Set i retning mod nord-vest.
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Vi gik videre ned ad  Tisvildevej og ind til nærliggende leje-
boliger for ældre borgere. Her kom vi i snak med Carsten (80 
år) der inviterer os ind i sin lejlighed, der ligger lige op til grun-
den. Vi står ved hans vindue og betragter udsigten. Derovre 
ligger Tisvilde Hegn, fortæller han. Et fantastisk naturområde 
og han fortsætter: jeg går ofte ture heromkring og peger mod 
Vejby Strand. Carsten kommer oprindleligt fra Tisvilde, hvor 
han har boet det meste af sit liv. Han er flyttet til Vejby efter en 
hjerneblødning, som han heldigvis er sluppet let fra, pånær et 
par fysiske skavanker. Men han cykler og går mange ture. 
 Vi spørger om, hvordan det er, at være flyttet hertil. Han 
fortæller, at han nu aldrig har været lokalpatriot, så det er fint. 
Men han besøger stadig Tisvilde og specielt biografen, hvor han 
netop har været til et arrangement. Det er jo let at komme derud, 
siger han. Derudover har Vejby jo togstationen, skoler og indkøb. 
Her er hvad der skal være, siger han. Bortset fra finkultur. Så må 
man længere væk, smiler han. - Det tager jo heller ikke mere 
end en times tid. Carsten fortæller, at der er en del fra byen, som 
arbejder andre steder, men som er kommet til pga. naturen. 
Hans egne børn er for længst flyttet til byen, men de har et ønske 
om, at få en sommerbolig heromkring. Han nævner, at han ikke 
føler, at byen er gået tilbage, som en del andre nærliggende små 
byer, men at det stadig er en “soveby”, altså folk sover her og 
arbejder andetsteds. Vi går tilbage til hans vindue og hans siger: 
men altså jeg klager ikke: se på udsigten! Der er et fint udkig 
over grønne marker og små arealer med træer. 
 Vi kører fra grunden og ind til Vejby. Her ligger en 
Rema1000 og en Netto lige om hjørnet. Vi kører ned mod hallen 
og der er et par stykker der går på parkeringspladsen med 
deres sportstasker. På vej ud af byen bliver vi mødt af et char-
merende lille gadekær og man har følelsen af, at Vejby er en 
lille autentisk landsby, med fungerende skole og instutition, samt 
togstation.

Set fra Tisvildevej. Retning mod nord.
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Bedømmelse

Ud af de i alt 12 mulige grunde vi har vurderet/ analyseret i 
Gribskov Kommune har vi valgt at fokusere på de 3 grunde 
som 11CityDesign finder bedst egnede  til projekt ”Ny-
byggerne”. Dette betyder ikke at de andre grunde ikke er 
egnede, blot ikke i så høj grad til Nybygger målgruppen.
 For at Nybygger projektet skal lykkes er det nødven-
digt at skabe bebyggelser af stor arkitektonisk kvalitet med 
bæredygtighed og fællesskab som væsentlige parametre for 
at tiltrække den ønske målgruppe. De 3 valgte grunde har 
alle forudsætningerne for at dette kan lade sig gøre.  
 De 3 valgte grunde er Græsted Vest, Helsinge Nord 
og Vejby Nordvest. De valgte grunde har alle herligheds-
værdi, nærhed til natur, ejerskabsfølelse, tæthed til de eksis-
terende byer med indkøbsmulighed og adgang til institutioner 
samt god adgang til infrastrukturen, både indenfor og ud af 
kommunen . Kulturen skal man opsøge i nabo byerne eller i 
de større byer.
   De 3 grunde er som udgangspunkt meget ligevær-
dige både i den kvantitative og kvalitative analyse. Det er 
spørgsmålet hvor Nybyggerne har lyst til at bo: i et landsby-
samfund tæt på vandet og naturen og med god infrastrukturel 
forbindelse til center byen , eller bo på kanten af center byen i 
naturen . Så her er der gode valgmuligheder.
 Græsted Vest grunden har stor ejerskabsfølelse og 
er placeret i et naturskønt område med stor herlighedsværdi 
tæt på byen og infrastruktur. Grunden er perfekt til et ” Ny-
byggerprojekt” der kan folde sig ud i en afskærmet enhed i 
det let kuperede terræn med en følelse af at bo på landet og 
samtidig i gåafstand til både landsbyliv med de nødvendige 

faciliteter og naturen. 
 Helsinge Nord grunden har ejerskabsfølelse og er 
placeret på kanten af Helsinge i et naturskønt område med 
udsigt til de omkringliggende marker i et åbent landskab. 
Herlighedsværdien er god og man har en autentisk følelse af, 
at bo på landet. Stedet giver gode muligheder for at skabe en 
lille ny byenhed af høj arkitektonisk kvalitet med store grønne 
arealer trukket ind i bebyggelsen. Bylivet er indenfor gå og 
cykelafstand.
 Vejby Nordvest grunden har en god ejerskabsfølelse 
og ligger fint integreret i det omkringliggende landskab uden 
at være generet af det bagvedliggende villakvarter. Der er 
god herlighedsværdi og fint udsyn til marker og naturlandsk-
aber. Her er gode muligheder for et sluttet boligkvarter på et 
faldende terræn hvor bebyggelsen kan indpasses i terrænet.
Grunden ligger i gå afstand til landsbylivet og i cykelafstand 
til natur og vand.
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Matrix

Natur

Græsted V Helsinge N Vejby NV

Infrastruktur

Institutioner

Dagligvarekøb

Kultur

Ejerskabsfølelse

På baggrund af afstande / nærhedsskemaerne 
og feltberetningerne, har vi oprettet en matrix 
til bedømmelse af de tre grunde. Hver kategori 
bedømmes på en skala fra 1-5, hvor 5 er den bedste 
karakter. 
 Ejerskabfølelse er især baseret på den kvali-
tative indsigt, som feltstudierne har genereret og er 
defineret udfra 11CityDesigns koncept, i forhold til 
vedrørende målgruppe: nybyggerne.
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