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Forord

Byrådet har fokus på erhvervslivets vilkår i Gribs-
kov Kommune. Det understreges af nedsættelsen 
af et Erhvervs- og turisme udvalg, og det under-
støttes af den planlægning, der udarbejdes af Plan 
og Miljøudvalget.

Det blev i forbindelse med Planstrategi 2008 
besluttet, at Helsinge skulle være den nye kom-
munes hovedby, og dermed også den primære 
erhvervsby. Denne beslutning blev fulgt op året 
efter i forbindelse med Kommuneplan 2009, hvor 
der blev udlagt fremtidige erhvervsarealer i både 
Helsinge, Gilleleje og Græsted. Formålet var at 
sikre, at der også mange år frem er mulighed for 
erhvervsudvikling i kommunen. Det største areal-
udlæg var på 10 Ha, og blev udlagt i Helsinge syd 
for Skovgårdsvej i nærheden af Helsinge Fjern-
varme og rensningsanlæg.

Det nye areal syd for Skovgårdsvej kaldes Am-
mendrup, og med det er der nu tre store erhvervs-
områder i Helsinge. Udover Ammendrup drejer det 
sig om Rundinsvej-området og om Tofte området, 
der rummer store ubebyggede arealer og består af 
Tofte Industri, Bomose Allé og Skærød. 

For at sikre at erhvervsområderne i Helsinge er 
attraktive for de eksisterende virksomheder, og 
for at sikre en hensigtsmæssig placering af nye 
virksomheder besluttede Plan og Miljøudvalget, at 
igangsætte Erhvervsplan Helsinge, der ud over de 
tre erhvervsområder også skulle tage stilling til om 
Tofteskolen på længere sigt vil kunne udnyttes til 
erhvervsformål.

Erhvervsplan Helsinge er et samlet arbejde med 
de forskellige områders profiler, potentialer og 
udviklingsperspektiver og kan danne baggrund for 

mere detaljerede planer og tiltag for de enkelte 
områder. 

Gribskov Kommune 
September 2011
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Overordnede erhvervsstruktur i 
Helsinge 

De fire områder er alle placeret i den sydlige del af 
Helsinge. Tofteområdet består af de eksisterende 
erhvervsområder Tofte Industri/ Bomose Allé og 
Skærød. Området imellem de to områder er et 
grønt areal.
Tofte Industri/Bomose Allé ligger i forlængelse af 
Helsinge by og anvendes af industri, værksteds- 
og lagervirksomheder som fx. autoforhandlere,  fa-
brikker og håndværksvirksomheder. Skærød ligger 
lidt længere mod vest og består af mindre bygnin-
ger, som anvendes til erhverv som fx. bilværksted 
og trykkeri samt bolig. 

Ammendrup erhvervsområde skal placeres syd for 
Skovgårdsvej på et område der i dag ligger som 
et bakket landskab med landbrugsarealer, mindre 
beplantninger og enkelte søer. Landskabet anven-
des til landbrug og betegnes som Sølandet idet, 
det strækker sig helt til Arresø. Der ligger nogle få 
huse og gårde omkring det kommende erhvervs-
område. 

Rundinsvejområdet anvendes af forskellige virk-
somheder som fx tømmerhandel, autoforhandlere 
og håndværkere. Området ligger i modsætning til 
Tofteområdet, Ammendrup og Tofteskolen nord 
for Kildevejen, hvorfra man har et godt kig ud over 
området. Områdets er omkranset af byens parcel-
husekvarterer på tre sider og bebyggelsesstruk-
turen skiller sig meget ud fra det omkringliggende 
med større bygningsvolumener, højere bygninger, 
større afstande mellem bygninger og ligger nær-
mest som en ”Erhvervs by” midt i byen. Området 
har få grønne åndehuller.
 
Tofteskolen er et mindre område sydvest for 

De fire erhvervsområder i Helsinge 

Tofte

Ammendrup

Tofteskolen Rundinsvej

Erhvervsområder
Tofteskolen

Skovgårdsvej omkranset af boliger på tre sider og 
det åbne landskab mod syd. Området anvendes i 
dag som skole og består at en række én etagers 
betonbygninger med flade tage samt en sportshal. 
Bygningerne ligger spredt og imellem dem dannes 
der mange fine små udendørs rum, som anvendes 
til fælles ophold.
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Opmærksomhedspunkter

I det videre arbejde med udviklingen af de enkelte 
områder skal vi være opmærksom på følgende 
punkter. 

Tofte: tofte Industri/Bomose allé og Skærød er 
to meget forskellige område, både i deres skala 
og deres struktur. I arbejdet med at binde dem 
sammen og udvikle et samlede erhvervsområde 
for Tofte skal vi være opmærksom på forskel-
lighed, og på hvordan vi udnytter den. Hvordan 
man respektere områdets blå og grønne struktur, 
og hvordan vi sikrer grænsen mellem by og land 
og de visuelle forbindelser til det omkringliggende 
landskab. Endvidere kan vi med fordel udvikle 
en samlede strategi for, hvordan virksomhederne 
eksponerer sig mod de omkringliggende veje.

Ammendrup: Det er også her vigtigt at være 
opmærksom på grænsen mellem  by og land og 
visuelle forbindelser til det omkringliggende land-
skab.

Rundinsvej: Det er vigtigt at være opmærksom på 
overgangen mellem de omkringliggende boligom-
råder og erhvervsområdet, hvordan man udnytter 
at området er en by midt i byen  samt  hvordan 
man anvender  de grønne åndehuller og  integre-
rer den grønne centerring.

Tofteskolen: Hvis området på længere sigt skal 
omdannes til erhverv  bliver udfordringen at un-
dersøge, hvem der kan bruge den eksisterende 
bebyggelse,  hvordan bygningerne og udearea-
lerne  kan udnyttes, og hvordan man kan bygge 
til et sådant område uden at ødelægge områdets 
kvaliteter.

Ammendrup 
- Grænsen mellem  by og det åbne 
land 
- Visuelle og fysiske forbindelser til 
det omkringliggende landskab 
- Synergieffekt med forsyningsvirk-
somheder

Rundinsvej
- Udnytte at området er en Erhvervs-
by i byen  
- Overgangen til de omkringliggende 
bydele 
- Udnyttelse af grønne åndehuller 
- Integrering af den grønne center-
ring, 
- Eksponering mod gennemfartsvej.

Tofteskolen
- Omdanne samtidig med at man 
bevarer bebyggelsens udtryk
- Uderummene mellem bygningerne
- Forholdet mellem bygning og 
udeareal

Tofteområdet
- Sammenfletning af to forskelligar-
tede byområder, 
- Forholdet mellem byen og det åbne 
land og visuelle forbindelser til det 
omkringliggende landskab
- Integrering af landskabet i et er-
hvervsområde
- Eksponering mod de to regionale 
gennemfartsveje. 

Opmærksomhedspunkter for de enkelte områder
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Trafikale forhold

Helsinge er et trafikalt knudepunkt i Nordsjæl-
land og tangeres af to regionale gennemfartsveje, 
henholdsvis Kildevej og Helsingørvej.  Tofte ligger 
på hjørnet af Kildevej/Helsingørvej og Rundinsvej 
området ligger ud til Kildevej. Disse to områder 
har derfor gode adgangsforhold og mulighed  for 
at eksponere sig  mod vejen. Ammendrup områ-
det ligger ud til Skovgårdsvej som også er nem at 
komme til fra Kildevej. Tofteskolen ligger ligeledes 
ud til og med adgang fra Skovgårdsvej. Frederiks-
værkvej ligger lidt nord for området. 

Alle områder ligger udmærket i forhold til cykelfor-
bindelser og den grønne centerring løber igennem 
Rundinsvej området. 

Infrastrukturen omkring de fire erhvervsområder i Helsinge Erhvervsområder
Tofteskolen
Gennemfartsvej
Fordelingsvej
Lokalvej

Cykelsti
Anden vej
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Miljø og klima

Miljø og klima skal tænkes ind fra starten ved 
udbygningen af nye erhvervsområder og ved ny 
planlægning for de eksisterende erhvervsområder.

Et ofte anvendt middel til at undgå nabokonflik-
ter er at inddele erhvervsområder i miljøzoner, 
således at de områder, der ligger tættest på 
støjfølsomme anvendelser som fx boliger forbe-
holdes de letteste virksomheder med den laveste 
miljøbelastning, mens de arealer der ligger længst 
fra boliger forbeholdes de tungere virksomheder. 
Kortet viser et eksempel på , hvordan erhvervs-
områderne kan inddeles i zoner efter nærheden til 
boliger. Principperne har relevans i områder, der 
endnu ikke er bebyggede, men tankegangen kan 
også benyttes i allerede udbyggede områder fx i 
forbindelse med med om eller tilbygninger.

Regnvandshåndtering er et aktuelt tema og 
særligt i Helsinge, og det skal tænkes ind på et 
tidligt tidspunkt i planlægningen. Muligheden for at 
bruge tagvand som synligt rekreativt element skal 
vurderes. 

De store tagflader, der ofte præger erhvervsom-
råderne kan ligeledes udnyttes til fx solvarme, 
solceller eller byvindmøller, og generelt er energi 
et vigtigt tema, når det kommer til planlægningen 
af erhvervsområder. Det skyldes at mange virk-
somheder har en energi-krævende produktion og 
i nogle tilfælde vil kunne opnå fordele ved samar-
bejde om vand, energi mv.

Miljøzoner omkring de fire erhvervsområder. Zonerne viser afstand fra nærmeste bolig Erhvervsområder
Op til 20m fra 
nærmeste bolig
Op til 50m fra 
nærmeste bolig
Op til 100m fra 
nærmeste bolig
Op til 150m fra 
nærmeste bolig
Op til 300m fra 
nærmeste bolig
Over 300m fra 
nærmeste bolig
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Landskabsstruktur

Gribskov er en kommune med store landskablige 
værdier som varierer fra Sølandet mod syd, Ager-
landet og Sommerlandet mod nord og Skovlandet 
mod vest.

Flere af landbrugsarealerne omkring Helsinge er 
er udnævnt som særlige værdifulde og store dele 
af landskabet er ligeledes af kulturhistorisk værdi.

Høbjerg og Valby hegn er store skovområder vest 
for byen med en høj landskablig værdi.  

Landskabsstruktur omkring Helsinge og de fire erhvervsområder

Overordnede Landskabsstruktur for Gribskov Kommune
Erhvervsområder
Byområder
Særligt værdifulde 
landbrugsområder
Landskablige 
værdier
Kulturmiljø

Sølandet

Agerlandet

Skovlandet

Sø/Hav
Øko. forbindelser
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Tofteområdet.

Tofteområdet
Erhvervsområdet Tofte betegner et meget stort 
areal, der er planlagt af flere omgange, og som 
er meget forskelligartet. Groft kan området deles 
i fire dele: Tofte Industri, Indre Bomose Allé, Ydre 
Bomose Allé og Skærød. 

Mod øst i Tofte Industri er området reguleret af 
Byplanvedtægt 24, mens det mod vest i Skærød 
af reguleret af Byplanvedtægt 1. Imellem de to 
byplanvedtægter ligger en række lokalplaner. 
Byplanvedtægterne er en ældre betegnelse for lo-
kalplaner, og dermed viser kortet også udviklings-
historien i området. Der er tale om to erhvervsom-
råder, der over årene er blevet bundet sammen 
ved ny planlægning. Årsagen til, at der i sin tid har 
været udlagt to arealer med så forholdsvis kort 
afstand skal findes i den daværende kommunal-
struktur. Skærød var beliggende i den daværende 
Ramløse-Annisse Kommune, mens Tofte Industri 
var beliggende i Helsinge Kommune.
I de to ’gamle’ områder er virksomhedstætheden 
størst, mens den mellemliggende Bomose allé 
er præget af større og færre ejendomme. Mens 
virksomhederne i Tofte Industri er meget ensar-
tede, så er de tilsvarende mere forskelligartede 
i Skærød. Denne forskel i områderne kommer 
desuden til udtryk i områdernes generelle ud-
tryk, hvor Tofte Industri fremstår mere ordnet end 
Skærød. En anden forskel på de to områder er, 
at kommunen modtager langt flere forespørgsler 
om anvendelsesmuligheder og henvendelser i det 
hele taget på adresser i Skærød. Dette kan dels 
ses som udtryk for, at den gældende planlægning 
ikke er klar nok, eller det kan ses som udtryk for, 
at Skærød fungerer som rugekasse for nye virk-
somheder, og at de mange henvendelser er udtryk 
for en stor udskiftning i området.

Tofteområdet

Byplanvedtægt 1

Lokalplan 45.88
Delområde B

Lokalplan 61.97

Byplanvedtægt 24

Lokalplan 29.84

Lokalplan 103.05
Lokalplan 45.88
delområde A
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Det indre Bomose Allé er præget af Center Midt 
Nord og en række butikker med pladskrævende 
varegrupper, mens det ydre Bomose Allé for en 
stor del af ubebygget. 

Skellet imellem den bebyggede og den ubebyg-
gede del af Bomose Allé er sammenfaldende 
med skellet i mellem delområde A og B i lokalplan 
45.88, og det er samtidig skellet imellem det om-
råde, hvor der må etableres butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper, og det område, hvor 
der ikke må. En så klart sammenfald imellem plan-
bestemmelserne og bebyggelsen bør give anled-
ning til at se nærmere på om planbestemmelserne 
er tidssvarende og attraktive for virksomhederne. 

En række elementer falder i øjnene, når delom-
råde B anskues fra et virksomhedsperspektiv, for 
det første er der sat en minimums grundstørrelse 
på 5.000 kvadratmeter, hvilket ikke er i harmoni 
med kommunens virksomheds-struktur, der er 
præget af mange små virksomheder. Dernæst er 
der indlagt et 15 meter bredt beplantningsbælte, 
der mod nord skal bestå af tæt beplantning. Stør-
relsen af beplantningsbæltet betyder dels, at en 
stor del af erhvervsarealet ikke kan anvendes til 
erhvervsformål, og bestemmelsen om at beplant-
ningen skal være tæt mod nord (Helsingørvejen) 
betyder desuden, at virksomhederne ikke opnår 
den synlighed over for kunderne, som er en af 
værdierne ved fx Rundinsvejs-området. Bestem-
melsen afspejler en tid og en tankegang, hvor er-
hverv var lig med uindbydende industri, der skulle 
gemmes bag høj beplantning. Det er dog ikke den 
type erhverv, der er repræsenteret på Bomose 
Allé, og her er mange eksempler, der kombinerer 
synlighed med et ordentligt og indbydende udtryk. 
Endelig er bestemmelsen om, at der ikke må være 
butikker med særligt pladskrævende varegrupper, 
og det forhold at området stort set ikke er bebyg-
get meget i øjnefaldende.

Billeder fra området
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Trafikale forhold

Området tangeres af Kildevej og Helsingørvej mod 
vest og nord og har to primære adgang begge fra 
de to omfartsveje i det nordlige hjørne af området.
Når man kører forbi området fremstår adgangsfor-
holdene skjult og det er svært at se at der ligger 
et stort erhvervsområde inde bagved. Sekundær 
adgang sker fra Frederiksværkvej.

Skovgårdsvej og Bomosealle/Industrivej funge-
rer som interne fordelingsveje hvorfra en række 
adgangsveje forbinder til de enkelte virksomheder 
og butikker. 

Parallelt til Frederiksværkvej løber der en cykelsti 
og her er der ligeledes en busforbindelse med 
stoppesteder ved Skærød og Skovgårdsvej.

Område grænse
Gennemfartsvej
Intern fordelingsvej
Adgangsveje 
Adgang til området
Cykelsti
Busforbindelse

Trafikale forhold omkring erhvervsområdet Tofte

Skovgårdsvej

Kildevej

Helsingørvej

Bomose allé

Frederiksværkvej
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Bebyggelsesstrukturen

Bygningerne og bebyggelsesstrukturen i området 
er meget forskellig. Skærød består af mindre byg-
ninger i et plan, der ligger flettet ind i hinanden og 
som anvendes til boliger og mindre erhverv som 
fx. autoværksteder og trykkerier. 

Den sydlige del af Bomose allé er præget af en 
række butikker med pladskrævende varegrup-
per opført i en etage med høj tagrejsning og som 
vender med gavlene ud mod vejen. Bebyggelsen 
ligger i to rækker med adgangsveje til at servicere 
den bagerste række.

Center Midt Nord ligger som et meget stort byggeri 
med høj stueetage opført på hjørnet af Bomose 
allé og Skovgårdsvej. Nord for ligger to virksomhe-
der, som også er store volumner. 

Tofte Industri ligger lidt for sig selv på den østlige 
side af Skovgårdsvej og består af mindre virksom-
heder i en etage med fladt tag. 

Generelt kan man sige, at området består af 
forskellige strukturer både hvad angår bygnings-
størrelse, udtryk og form. Det vestlige område 
bærer præg af at være meget styret og homogen 
i sin bebyggelsesstruktur i modsætning til Skærød 
som er mere ukontroleret og kringlet i sin struktur. 
I den samlede helhedsplan for området skal der 
arbejdes med mødet mellem disse to bebyggel-
sesstrukturer.

Område grænse
Bebyggelse inden-
for erhvervsområde
Bebyggelse uden-
for erhvervsområde

Bebyggelsens forskellighed i erhvervsområdet Tofte 

skærød

Tofte Industri

Bomose álle

Skovgårdsvej
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Område grænse

Vådområde
Sø
Åbent vandløb
Rørlagt vandløb

Byområder
Særligt værdifulde 
landbrugsområder

Beplantning
Kulturmiljø

Landskab

Indenfor området er der større områder med be-
plantning, enkelte regnvandsbassiner og et større 
græsareal. 

Både nord og syd for ligger der særlige værdifulde 
landbrugsområder, søer og vådområder. Særligt 
Skærød Sø er et meget fint område, som fordi det 
ligger nord for Frederiksværkvej opfattes som en 
del af området.

Landskabsstrukturen omkring erhvervsområdet Tofte 
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Fremtidige forhold

Illustrationen viser en collage over de plantemaer, 
der kunne inddrages som strukturerende elemen-
ter i en fremtidig planlægning af området. Det 
kunne være rekreative vandområder, beplantning, 
lokal regnvandshåntering, bæredygtig byggeri, 
energiproduktion og forskelligartet arkitektur.

Der skal desuden arbejdes med synligheden og 
adgangen til området. For mange virksomheder 
er synlighed en værdi, og det er derfor vigtigt, 
hvordan adgangen til området er og hvordan er-
hvervsområdet præsenterer sig over for trafikken 
på særligt Kildevejen og Helsingørvejen. Det skal 
undersøges hvordan skiltning eller andre markører 
kan være med til at tydeliggøre adgangen, og det 
skal overvejes om der skal ske en decideret åb-
ning af området mod Kildevejen, fx ved etablering 
af benzinstation med tilhørende funktioner.

Collage over fremtidige plantemaer 
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Ammendrup
De 10 Ha erhvervsareal er udlagt syd for Skov-
gårdsvej, fordi der på det sted er god adgang til 
den overordnede infrastruktur i form af Kilde-
vejen og Skovgårdsvej, og fordi nærheden til 
rensningsanlægget, fjernvarmeværket  og et 
kommende solvarmeanlæg gør det muligt at 
indpasse et erhvervsområde i områdets karak-
ter. De tekniske anlæg giver desuden mulighed 
for, at der her kan planlægges for virksomhe-
der, der kan indgå i en sammenhæng med de 
tekniske anlæg. Det kan fx være virksomheder 
med energi-krævende produktion, virksomheder 
med et stort vandforbrug, eller virksomheder, 
der enten kan anvende restprodukter, eller selv 
producerer restprodukter, som kan håndteres 
af de tekniske anlæg. Arealet er også egnet til 
transport-tunge erhverv, da det er muligt herfra 
at få adgang til Kildevejen uden at køre igennem 
støjfølsomme byområder.

Der er ikke deciderede boligområder i nærhe-
den, hvilket giver mulighed for, at arealet kan 
anvendes til de lidt tungere erhverv, der ikke 
kan indpasses i andre bymiljøer. Dog er der 
boliger dels på Skovgårdsvej og dels på Fred-
gårdsvej, som der skal tages hensyn til, ligesom 
landskabet imellem Helsinge og Arresø og den 
kommende åbning af Ammendrup Å bør være 
særlige opmærksomhedspunkter.

Ammendrup erhvervsområde Ammendrup
Byvækst i plan/
perioden 2009-21
Byvækst på lang 
sigt 2021-
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Billeder fra området
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Trafikale forhold

Skovgårdsvej, som er godt forbundet til Kildevej,  
tangerer området mod nord, og det er også herfra 
at adgangen kommer til at blive. 

Der er gode cykelforbindelser til og fra området.

Område grænse
Gennemfartsvej
Fordelingsvej
Adgang til området
Cykelsti

Trafikstruktur omkring Ammendrup erhvervsområde

Skovgårdsvej

Kildevej
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Landskab

Området ligger omkranset af det kuperede 
landskab og syd for ligger et særligt værdi-
fuldt landbrugsområde. 

På længere sigt er det intentionen at Ammen-
drup å, som i dag er rørlagt bliver åbnet op og 
kommer til at løbe syd for området.

Arresø ligger 3-4 km. syd for området. 

Område grænse

Vådområde
Sø
Åbent vandløb
Rørlagt vandløb

Byområder
Særligt værdifulde 
landbrugsområder

Beplantning
Kulturmiljø

Landskabsstruktur omkring Ammendrup erhvervsområde
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Fremtidige forhold

Illustrationen viser en collage over de plantemaer 
der kunne inddrages som strukturerende elemen-
ter i en fremtidig planlægning af området. Det 
kunne være overgangen mellem byen og det åbne 
land, Visuelle og fysiske forbindelser ud i landska-
bet, vand og synergier med energiforsyning.

Collage over fremtidige forhold
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Rundinsvej
Området omkring Rundinsvej er meget sammen-
sat. Det består af både små og store  virksomhe-
der. Området er en integreret del af Helsinge, og 
af flere omgange er dele af området omdannet 
til andre byformål. Inden for de seneste år er et 
område omkring Nørretoftevej blevet omdannet til 
boligformål, et område omkring Frederiksborgvej 
og Vognmarken blevet omdannet til henholdsvis 
jobcenter og boligformål, og endelig er området 
omkring Bymosecenteret blevet udpeget som 
lokalcenter til detailhandelsformål. Området er 
præget af lettere erhverv, der kan integreres med 
øvrige byfunktioner. Den blandede karakter og 
forholdsvist lette miljøpåvirkning vurderes at være 
en værdi for området, som der bør bygges videre 
på i udviklingen af området.

Området er i kraft af sin placering som adgangs-
område til Helsinge meget synligt, og der er en 
del gennemkørende trafik, bl.a. fordi en del af 
virksomhederne er orienteret i mod privat-kunder 
(fx autoværksteder). Den store synlighed er en 
værdi for mange virksomhedstyper, og det gør 
samtidig området let tilgængeligt for både kunder 
og arbejdskraft, herunder med kollektiv trafik. 
Den gode busbetjening i området, gør det særligt 
egnet til arbejdskrafttunge virksomheder. Områ-
dets vigtigste værdier er synlighed, bynærhed og 
tilgængelighed.

Strækningen langs Rundinsvej er omfattet af en 
lokalplan for skilte og facader, mens det bagved-
liggende areal ikke er omfattet af lokalplaner. 

Rundinsvej erhvervsområde Rundinsvej 
området
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Billeder fra området

Området er velfungerende, og der er ikke umid-
delbart behov for ny planlægning, dog vurderes 
det at området kunne blive mere attraktivt for 
virksomhederne og for byen som helhed, hvis der 
blev arbejdet med den måde området præsenterer 
sig på, det kunne fx være gennem beplantning, 
belægning, belysning eller andre elementer, der 
kan bidrage til sammenhæng og forskønnelse af 
området.

Bebyggelsens tæthed er ikke særlig høj og der 
er flere tomme byggegrunde i området. Særligt i 
området langs Rundinsvej er der flere steder gode 
byggemuligheder og ved at fortætte denne stræk-
ning og hele området generelt vil erhvervsområdet 
komme til at fremstå mere som en selvstændig 
bydel midt i by.
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Trafikale forhold

Rundinsvej fungerer som rygrad for området og 
det er også herfra den primære adgang til området 
er. Bymosevej går på tværs igennem området og 
forbinder til Frederiksborgvej. Mindre adgangsveje 
forbinder ud til de enkelte virksomheder. 

Fra Kildevej som ligger højere end området er der 
god udkig over området. 

Der er gode cykelforbindelser til og fra området.

Området serviceres af en busforbindelsen langs 
Rundinsvej.

Område grænse
Gennemfartsvej
Fordelingsvej
Adgang til området
Cykelsti

Trafikstruktur omkring og igennem erhvervsområdet

Kildevej

rundinsvej

Bymose allé

Frederiksborgvej

Bus
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Bebyggelsesstrukturen

Området er præget af store bygningsvolumen 
opført i op til to etager med flade tage i forskellige 
materialer som fx. mursten, pudsede facader og 
glasfacader. 

Bygningerne ligger i de fleste tilfælde med 
gavlene ud mod vejen og med stor afstand til 
nabobygningen,hvilket er med til at området ge-
nerelt fremstår som en bydel med en lav bebyg-
gelses tæthed

Området omkring er boligkvarterer med enfamilies 
boliger i en etage.

Område grænse
Bebyggelse inden-
for erhvervsområde
Bebyggelse uden-
for erhvervsområde

Bebyggelsesstruktur i erhvervsområdet
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Fremtidige forhold

Illustrationen viser en collage over de plantemaer, 
der kunne inddrages som strukturerende elemen-
ter i en fremtidig planlægning af området. Det 
kunne være erhvervsbyen midt i byen omkrænset 
af parcelhuskvarterer, grønne åndehuller, den 
grønne centerforbindelse, fortætning og en sam-
lende strategi for at eksponere sig mod Kildevej. 

Det skal desuden overvejes om, der langs Kilde-
vejen kan etableres en benzinstation med tilhø-
rende funktioner, som kan placeres i en sammen-
hæng, hvor det tilfører omgivelserne værdi.

Collage over fremtidige forhold
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Tofteskolen

Den fremtidige anvendelse og ejerskab af Tofte-
skolens bygninger afventer nærmere afklaring, 
men det står klart, at bygningernes anvendelse til 
undervisningsformål ophører med indvielsen af en 
ny Helsinge Skole. 

Tofteskolen ligger hensigtsmæssigt i forhold til den 
overordnede infrastruktur, og det ligger i nærhe-
den af både erhvervsarealer i Helsinge Vest og 
Ammendrup. Skoleområdets potentiale som frem-
tidigt erhvervsområde kommer til at indgå som in-
put i det kommende planlægningsarbejde for om-
rådet. En oplagt idé til erhvervsmæssig udnyttelse 
kunne være indretning af en form for erhvervs-
hotel. Kommunens mange mindre virksomheder 
vil i et sådan hotel kunne opretholde nogle fælles 
funktioner. Det kunne fx være møde- og kontorfa-
ciliteter, fleksible lagermuligheder eller lignende, 
der for den enkelte virksomhed vil udgøre en stor 
investering, men som vil kunne udbydes samlet 
til det lokale erhvervsliv. Dette forudsætter dog en 
investor, der kan drive hotellet eller dele af det. 

Tofteskolen, et nyt erhvervsområde?
Tofteskolen
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Billeder fra området
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Trafikale forhold

Erhvervsområdet ligger ud til Skovgårdsvej og 
det er også herfra adgangen til området er. Der 
er endvidere nem adgang til både Kildevej og 
Helsingørvej. 

Der er gode forhold for cyklister med en cykelsti 
der går igennem området som forbinder Frede-
riksvværk og Ramløse med Helsinge.

Området serviceres af en busforbindelse langs 
Frederiksværkvej.

Område grænse
Gennemfartsvej
Fordelingsvej
Adgang til området
Cykelsti
Bus

Kildevej

Skovgårdsvej

Frederiksværkvej

Trafikstruktur omkring og igennem erhvervsområdet
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Bebyggelsesstrukturen

Strukturen består af et etagers beton bygninger 
med fladt tag og malet gule. I tilknytning af under-
visningsbygningerne ligger en sportshal. 

Hver bygning består af en række undervisnings-
lokaler som alle er store rum der forholdsvis nemt 
kan omdannes til andre funktioner. 

Mellem bygninger dannes en række sociale ude-
rum af varierede størrelse og udformning. Rum-
ligheder som bruges til lej og ophold og som har 
hver deres stemning. 

Omkring området ligger boliger både i form af vil-
laer og rækkehuse, hvilket betyder at der ikke vil 
kunne indpasses tung industri i området.

Område grænse
Bebyggelse inden-
for erhvervsområde
Bebyggelse uden-
for erhvervsområde

Bebyggelsesstruktur i erhvervsområdet
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Fremtidige forhold

Illustrationen viser en collage over de plante-
maer, der kunne inddrages som strukturerende 
elementer i en fremtidig planlægning af området. 
Herunder bl.a. bebyggelsens udtryk, uderummene 
mellem bygningerne og forholdet mellem ude og 
inde.

Collage over fremtidige forhold
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Det videre arbejde
Erhvervsplan Helsinge er ikke afslutningen på 
arbejdet med byens erhvervsområder, det er en 
retning for det videre arbejde. Erhvervsområder 
skal fortsat være attraktive for virksomhederne og 
bidrage positivt til byens øvrige liv, og derfor skal 
det sikres, at den fysiske planlægning skaber gode 
rammer for virksomhederne og styrker de enkelte 
områders værdier og potentialer.

Erhvervsområdet ved Rundinsvej er i tæt samspil 
med Helsinges øvrige byområder og er adgangs-
port til byen, derfor vil vi i det videre arbejde have 
fokus på, hvordan området præsenterer sig.

Der skal i forbindelse med kommende kommune-
planrevisioner optages rammebestemmelser for 
det kommende erhvervsområde ved Ammendrup. 
Bestemmelserne skal indarbejde landskabelig 
hensyn og udnytte mulighederne ved nærheden til 
den overordnede infrastruktur og tekniske anlæg.

På sigt skal Tofteskolen ikke anvendes til under-
visning, og det skal undersøges om dens pla-
cering ved den overordnede infrastruktur og de 
mange adskilte bygninger kan udnyttes til at skabe 
nogle attraktive rammer for erhvervslivet.

Tofteområdet rummer store ubebyggede arealer. 
Som opfølgning på erhvervsplan Helsinge skal 
der udarbejdes en helhedsplan for Tofteområdet, 
der sikrer de nuværende virksomheders udviklings 
muligheder, og som gør de ubebyggede arealer 
attraktive for nye virksomheder.


