
Helsinge
Erhvervsområde Tofte

Gribskov Kommune

20. december 2012

UDVIKLINGSPLAN

ERHVERVSOMRÅDE

TOFTE



2

InDlEDnIng

Med udgangspunkt i Erhvervsplan 
Helsinge fra september 2011 har 
gribskov Kommune i samarbejde 
med private grundejere igangsat et 
planarbejde, der skal beskrive de 
fremtidige udviklingsmuligheder i Er-
hvervsområde Tofte mere detaljeret. 
 
Arbejdsmetoden i projektet har 
vekslet imellem registrering, analyse 
og dialog. Således har der været 
afholdt åbne virksomhedsmøder, 
hvor der har været drøftet udviklings-
muligheder og konkrete udfordrin-
ger. Sideløbende med dette har en 
arbejdsgruppe med repræsentanter 
for virksomhederne arbejdet mere 
specifikt med konkrete emner som 
synlighed og trafikstruktur. 
 
Projektområdet afgrænses ved Kilde-
vej, Helsingørvej, Frederiksværkvej 
og Industrivej/Fasanvej. Da der er 
en klar sammenhæng med erhvervs-
området Skærød, er dette medtaget 
i afgrænsningen af området, uden 
at der dog dermed foreslås ændrin-
ger i den fremtidige planlægning af 
Skærød. Fokus i dette dokument er 
på områderne omkring Bomose Allé, 
Skovgårdsvej og Tofte Industri. 
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Dette hæfte præsenterer udviklings-
planen og dens grundlæggende in-
tentioner i forhold til bystruktur, trafik, 
miljø, anvendelse m.m. Som bag-
grund for udviklingsplanen ligger tre 
notater, der beskriver hhv. de plan- 
og miljømæssige, de trafikale og de 
anvendelsesmæssige forudsætninger 
for Erhvervsområde Tofte. 

Et forslag til udviklingsplan har været 
i offentlig høring i september og 
oktober 2012. I høringsperioden er 
der blandt andet indkommet forslag 
om en rundkørsel ved Kildevej/
Skovgårdsvej, ligesom der har været 
debat om, hvorvidt der skal skabes 
plangrundlag for en dagligvarebutik 
i området. Samarbejdsmodellen har 
generelt været vellykket, og kan over-
føres til lignende projektet.

Blandt de deltagende virksomheder 
er der udtrykt ønske om, at visioner 
følges op af fysiske tiltag.

VISIOn FOR ERHVERVSOM-
RÅDE TOFTE

Det er byrådets mål, at der sikres 
gode udviklingsmuligheder for ek-
sisterende virksomheder, og at der 
skabes gode rammer for etablering 
af nye virksomheder. Erhvervsom-
råderne skal fremstå ordnede og 
imødekommende. 

Dette hæfte er udarbejdet af COWI 
i samarbejde med gribskov Kommune 

20. december 2012

Målet med denne udviklingsplan 
er, at den skal danne grundlag for 
en fleksibel og attraktiv udvikling af 
projektområdet. En effektiv trafikal 
tilgængelighed og en stor fleksibilitet 
i udnyttelsesmulighederne er de cen-
trale elementer i denne plan.

læSEVEjlEDnIng

Udviklingsplanen tager afsæt i en 
beskrivelse af nogle overordnede de-
signprincipper for områdets udvikling. 
Designprincipperne inddeler området 
i fire zoner; A - Trafik og veje, B - Fri-
holdte områder, C - Forarealer og D - 
Bebyggelse. Tanken er, at kommende 
planlægning sørger for en helhedsori-
enteret og forholdsvis stram regule-
ring af de områder, der ligger imellem 
virksomhederne, dvs. zone A og zone 
B, mens der gives større frihed til 
udvikling og disponering i zone C og 
zone D. 
 
For hver zone behandles forskellige 
udviklingstemaer. For zone A behand-
les trafikmodeller og adgangsforhold; 
for zone B behandles blå struktur, 
grøn struktur og landskabselemen-
ter; for zone C behandles skiltning 
og synlighed; og endelig behandles 
temaerne miljø, anvendelse, byggeri 
og lokalisering for zone D. Beskrivel-
sen af de forskellige temaer samles til 
slut i en illustrationsplan, der angiver 
mulige scenarier for projektområdets 
fremtidige udvikling. 
 

Formålet med planen er således at 
sikre helheden og sikre de grundlæg-
gende elementer og strukturer, der er 
nødvendige for, at området kan udvik-
le sig harmonisk og skabe attraktive 
rammer for udviklingen, samtidig med 
at der ikke skabes unødige hindringer 
for virksomhedernes udvikling.

DET VIDERE ARBEjDE

Udviklingsplanen fastlægger ikke 
retslige bindinger for grundejere i 
området, og der kan heller ikke gives 
byggetilladelser på baggrund af 
udviklingsplanen, som er i strid med 
gældende lokalplaner eller byplan-
vedtægter. Udviklingsplanen er et 
dialoggrundlag, der kommer i spil 
i forbindelse med byggeprojekter, 
der ikke kan rummes inden for den 
gældende planlægning, eller i for-
bindelse med en generel fornyelse 
af plangrundlaget. Over tid forventes 
det, at både kommuneplanlægning, 
lokalplanlægning og spildevandsplan-
lægning for Erhvervsområde Tofte 
fornys. I det fornyelsesarbejde vil 
udviklingsplanen, virksomhedernes 
konkrete projekter og vurderinger af 
de miljømæssige konsekvenser være 
centrale omdrejningspunkter.
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REgIOnAl Og ByMæSSIg 
SAMMEnHæng

Erhvervsområde Tofte har direkte 
adgang til det regionale, overordnede 
vejnet, hvorfra der er gode forbindel-
ser til de større sjællandske byer og 
havne. 

Kildevejen er den trafikale rygrad og 
udstillingsvinduet for byens erhvervs-
områder, og den bærer et stort poten-
tiale i forhold til samarbejde (synergi-

AnVEnDElSESSTRUKTUR 
I DAg, KlyngEDAnnElSER 
Og SynERgIER

Over halvdelen af projektområdet er i 
dag bebygget, og mange af virksom-
hederne ligger i klynger med samme 
anvendelseskategori. 

Skærød er et blandet erhvervsom-
råde med boliger, og mellem Skov-
gårdsvej og Kildevej er der overve-
jende bil- og maskinrelateret erhverv.

effekter) mellem de enkelte områder, 
som udvikles med hver deres egen 
profil, som beskrevet i Erhvervsplan 
Helsinge.

Udviklingsplanen har derfor et særligt 
fokus på tilgængelighed og synlighed 
i forhold til Kildevej.

I den østlige del af Bomose Alle er 
der en koncentration af detailhandel 
med pladskrævende varegrupper.

Produktionsvirksomhederne med 
store arealbehov ligger som selv-
stændige enheder i de centrale og 
nordlige dele af området.

De eksisterende anvendelsesklynger 
bærer et stort synergi- og udviklings-
potentiale i forhold til projektområdets 
kommende udvikling. De kan være 
med til at tiltrække nye virksomheder 
udefra, men igangsætter og konso-
liderer også udviklingen for lokale 
virksomheder.

Overvejende blandet erhvervsområde med boliger

Principiel anvendelsesstruktur og klyngedannelse - Situationen i dag

Overvejende oplagsplads og genbrugsplads

Overvejende produktionsvirksomheder

Overvejende bil- og maskinrelateret erhverv

Overvejende handel og pladskrævende varegrupper

S

Mod Ramløse, 
Frederiksværk

Mod København

KILDEVEJ

Mod Hillerød
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TOFTE
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DESIgnPRInCIPPER

Målet for Erhvervsområde Tofte er, at 
de grundlæggende rammebetingelser 
for udnyttelsen af området er fleksi-
ble, så virksomhedernes udviklings-
muligheder i området er optimale.

Det grundlæggende hensyn til fleksi-
bilitet i udviklingen skal afvejes imod 
hensynet til, at området skal være let 
tilgængeligt og fremtræde attraktivt 
for de involverede virksomheder, 
kunder og omgivelser, der generelt 
har interesse i, at området har en klar 
struktur og profil, samt et godt image. 

Designprincipperne har til formål at 
sikre et sammenhængende og imø-
dekommende område med fleksible 

lempes for de arealer, der ligger tæt-
tere på selve virksomheden. 

Det foreslås, at dette konkret gribes 
an ved et særligt fokus på at fastlæg-
ge trafikstrukturen og rammer for are-
aler langs vejene, der giver området 
et grønt præg og sikrer synlighed for 
virksomhederne. Områderne langs 
vejene skal samtidig gives et blåt 
præg i form af regnvandsbassiner, 
der både gør området robust i forhold 
til klimaforandringer og bevarer områ-
dets naturkvalitet ved at skabe gode 
levesteder for dyr og planter.

Denne designmæssige tankegang 
kan ses som en modsætning til den 
eksisterende planlægning i området, 

rammer for anvendelse og byggeri, 
der imødekommer den dynamik, der 
er i erhvervslivet. Fremtidig planlæg-
ning skal kunne håndtere, at virksom-
hederne og erhvervslivet hele tiden 
udvikler sig. 

Udfordringen i den fysiske planlæg-
ning består i at skabe et imødekom-
mende område med et harmonisk 
helhedsindtryk, og samtidig skabe så 
fleksible rammer for virksomhedens 
udstyknings- og udviklingsmuligheder 
som muligt. Derfor foreslås det, at 
fremtidig planlægning indarbejder en 
graduering i den fremtidige regulering 
i projektområdet, således at der for 
arealer langs veje fastlægges en rela-
tivt stram regulering, mens kravene

der mere håndfast regulerer bebyg-
gelse, grundstørrelser og anvendelse, 
men som til gengæld ikke har så 
meget fokus på de mellemliggende 
arealer.

Med dette udgangspunkt foreslås 
det, at Erhvervsområde Tofte udvikles 
efter en model med en overordnet 
inddeling i fire zoner, som tager ud-
gangspunkt i en hierarkisk graduering 
af bestemmelser for området: 
 
Zone A: Offentlige trafikarealer hen-
vender sig til alle områdets brugere 
og skal dermed opfylde de forskellige 
brugeres behov, herunder tilgænge-
lighedshensyn. Disse forhold bør 
sikres.

Zone B: Det foreslås, at fremtidig 
planlægning sikrer, at afstandszo-
ner langs veje og friholdte arealer 
kan optage de nødvendige tekniske 
funktioner og dermed sikre en effektiv 
og fleksibel udnyttelse af grundene. 
Disse arealer kan især anvendes til 
regnvandshåndtering, som ligeledes 
er en fælles interesse på tværs af 
matrikelgrænser. Samtidig er disse 
arealer vigtige i forhold til det samle-
de helhedsindtryk/førstehåndsindtryk. 

Zone C: Den næste zone består af 
virksomhedernes forarealer og faca-
der mod veje. Reguleringsniveauet 
i denne zone begrænses til den 

Zone A - Trafik og veje Zone C - ForarealerZone B - Friholdte områder Zone D - Bebyggelse

overordnede disponering af bebyg-
gelsen og firmarelaterede friarealer 
samt skiltning. 

Zone D: Kernezonen skal kunne 
udvikles efter virksomhedernes præ-
misser og ønsker. Bestemmelser her 
fokuserer på bebyggelsens placering, 
udformning, anvendelse og omfang.
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TRAFIK

En effektiv og logisk trafikafvikling 
er et afgørende kriterium for, at 
Erhvervsområde Tofte kan fremstå 
velfungerende og attraktivt.

Der er to primære udfordringer ved 
den nuværende trafikstruktur. Dels 
er adgangsforholdene uklare, dels er 
der ikke vejadgang til de store ube-
byggede arealer mellem Helsingørvej 
og Bomose Allé. En ny trafikstruktur 
skal imødekomme begge udfordrin-
ger og samtidig være så fleksibel, at 
de ubebyggede områder kan ud-
bygges etapevist og uafhængigt af 
hinanden. Det er desuden centralt, at 
infrastrukturen løbende kan tilpasses 
virksomhedernes behov. 

grundlæggende er der to modeller, 
der kan sikre vejadgang. Model A: 
stikveje mod nord fra Bomose Alle, 
eller Model B: en ny vejforbindelse fra 
Skovgårdsvej mod vest ind i området. 
De to modeller kan kombineres, og 
begge modeller sikrer tilgængelighed 
til alle grundene.

Begge modeller giver mulighed for, 
at der kan etableres en ny adgang til 
området fra Helsingørvej. Denne bør 
af hensyn til trafiksikkerheden place-
res i den vestlige ende af området, 
således at der opnås en passende 
afstand til krydset Skovgårdsvej/Hel-
singørvej. Placeringen mod vest har 
desuden den fordel, at der vil kunne 
skabes et naturligt flow igennem om-
rådet fra Helsingørvej til Kildevej. Det-
te vil binde området bedre sammen 
og forbedre synligheden for butikker 
med pladskrævende varegrupper. 
Indretningen af vejen skal udføres 
således, at risikoen for unødig gen-
nemkørende trafik undgås.

I begge modeller er der desuden mu-
lighed for, at der etableres en vejfor-

bindelse mellem Frederiksværkvej og 
Bomose Alle. Denne vil primært have 
til formål at betjene kommende virk-
somheder på de ubebyggede arealer 
øst for Skærød Sø.

Uanset om der arbejdes videre med 
den ene model i en ren form, eller om 
den fremtidige trafikstruktur bliver en 
kombination af de to modeller, er det 
vigtigt, at vejudlæg får en tilstrækkelig 
bredde, samt at der reserveres areal 
ved alle vejkryds, således at de vil 
kunne udvides, hvis behovet opstår 
for eksempel at kunne håndtere mo-
dulvogntog. 

Model A 
Den overordnede vejstruktur med 
de eksisterende adgangspunkter 
fra Kildevej og Helsingørvej, Skov-
gårdsvej og Industrivej bibeholdes. 
Krydsningspunkter skal udbygges, 
efterhånden som behovet opstår. 

Der føres fordelingsveje til de bag-
vedliggende grunde fra Bomose Alle, 
og afhængigt af de fremtidige grund-
størrelser skal der etableres yder-
ligere forgreninger af disse. Denne 
model forudsætter, at vendemanøvrer 
foretages på egen grund. Trafikflow-
et i denne model er begrænset, og 
anlægsudgifterne er minimeret.

Model B 
Model B er en kombination af en ny 
vejforbindelse mod vest fra Skov-
gårdsvej og en ombygning af områ-
dets hovedadgang ved Kildevej. De 
to elementer er ikke direkte afhæn-
gige af hinanden, men gevinsten ved 
en ombygning af hovedadgangen ved 
Kildevej opnås kun, såfremt der også 
etableres en ny vejforbindelse mod 
vest fra Skovgårdsvej. 

Modellens hovedgreb er etableringen 
af en ny vej mellem Center Midtnord 
og Wisecon/Preitecks erhvervsgrun-
de mod nord. Herved omdannes cen-
trets bagside til en ny, aktiv forside. 
Denne nye, direkte vejadgang skaber 
en meget god tilgængelighed til de 
store sammenhængende arealer vest 
for Center Midtnord, som kan være 
interessante for en virksomhed med 
et stort arealbehov og krav om effek-
tive adgangsforhold.

Vejstrukturen kan udvides yderli-
gere mod vest, hvor den kan danne 
et sammenhængende vejnet uden 
blinde veje. I denne model er det tan-
ken, at Bomose Alle og Skovgårdsvej 
får karakter af gader med en blan-
ding af handel med pladskrævende 
varegrupper og andre erhverv, mens 
den nye parallelvej får karakter af en 
erhvervsvej for virksomheder uden 
stort behov for synlighed. Model B er 
forbundet med relativt store anlægs-
udgifter, men kan gøre området at-
traktivt for virksomheder med krav om 
et meget effektivt, logistisk koncept. 

Principtegninger - ikke målfast

Områdegrænse
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Trafikmodel A - princip

Trafikmodel B - princip

Eksisterende vej

Mulig ny vejadgang

Mulig ny vej

Evt. ombygning af 
krydsningspunkt

Mulig ny adgangspunkt

Evt. forskønnelse af 
vejstrækning 

Påvirkede arealer
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adgang

- udbygning af vejkryds Kildevej/Skovgårdsvej og Skovgårdsvej for at 
  forbedre tilgængelighed
- volde sløjfes for bedre oversigt og indsigt
- afskærmende beplantning erstattes med åben beplanting 
- der etableres regnvandsbassiner efter behov

De enkelte tiltag kan realiseres uafhængingt af hinanden.

adgang nn

- vejkryds Kildevej/Skovgårdsvej udvides og �yttes mod syd
  for at give mulighed for direkte adgang til en ny intern fordelingsvej 
- arealet omlægges og bebyggelsen skal �ernes
- volde sløjfes for bedre oversigt og indsigt
- afskærmende beplantning erstattes med åben beplanting 
- der etableres regnvandsbassiner efter behov

Model B
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- der etableres regnvandsbassiner efter behov
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Model B

- vejkryds Kildevej/Skovgårdsvej udvides og �yttes mod syd
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Minimumsmodel

• Udbygning af vejkrydset Kildevej/Skovgårdsvej 
for at forbedre tilgængelighed og trafiksikkerhed.

• Volde sløjfes for bedre oversigt og indsigt.
• Afskærmende beplantning erstattes med åben 

beplantning.
• Der etableres regnvandsbassiner efter behov.
 
De enkelte tiltag kan realiseres uafhængigt af 
hinanden.

Mellemmodel

• Udbygning af vejkrydset Kildevej/Skovgårdsvej 
for at forbedre tilgængelighed og trafiksikkerhed.

• Volde sløjfes for bedre oversigt og indsigt.
• Afskærmende beplantning erstattes med åben 

beplantning.
• Der etableres regnvandsbassiner efter behov.
• Der etableres en ny adgangsvej nord for Center 

Midtnord til de bagvedliggende arealer.
 
De enkelte tiltag kan realiseres uafhængigt af 
hinanden.

Maksimumsmodel

• Adgangsvejen Kildevej/Skovgårdsvej flyttes for 
at skabe optimal tilgængelighed.

• Volde sløjfes for bedre oversigt og indsigt.
• Afskærmende beplantning erstattes med åben 

beplantning.
• Der etableres regnvandsbassiner efter behov.
 

Princip for stiforbindelser

Principtegning - ikke målfast

Princip for inddeling i 
vejkategorier

Principtegning - ikke målfast

Overordnet vej

Hovedstiforbindelse 
langs Frederiksvækvej

Stamvej

Interne stier

Mulig ny stamvej, 
8 m kørebanebredde

Fordelingsvej

Mulig ny fordelingsvej,
8 m kørebanebredde

Områdegrænse

Områdegrænse

Ved en eventuel etablering af en ny 
vejforbindelse fra Skovgårdsvej mod 
vest opstår relevansen af en ombyg-
ning af hovedadgangen ved Kildevej, 
således at der opnås en mere direkte 
og let aflæselig adgang fra Kildevej 
over Skovgårdsvej og videre ad den 
nye vejforbindelse. For at sikre det 
mest naturlige forløb vil vejadgangen 
fra Kildevej skulle flyttes mod syd 
over det areal, der ejes og anvendes 
af Helsinge Maskinforretning. Dette 
skal således ses som et fremtids-
scenarie, der kan bringes i spil, hvis 
maskinforretningen på et tidspunkt 
planlægger en større ombygning eller 
lignende. Der vil kunne kompense-
res for tabt erhvervsareal gennem 
frigivelsen af det nuværende vejareal 
til erhvervsformål.

En decideret flytning af hovedadgan-
gen mod syd skal ses i et længere 
tidsperspektiv, og derfor kan der på 
kortere sigt arbejdes med mindre for-
bedringer af den nuværende adgang. 
Dette kunne ske ved en delvis fjer-
nelse af jordvolde, ændrede bestem-
melser om beplantning, samt evt. en 
udbygning af krydset.

Kildevej

Kildevej

Kildevej

Skovgårdsvej Skovgårdsvej Skovgårdsvej

Skovgårdsvej

Skovgårdsvej

Skovgårdsvej

Mulige nye, interne stier
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BlÅ STRUKTUR

Den grønne og blå struktur skal give 
Erhvervsområde Tofte en unik profil. 
Tofte skal blive et erhvervsområde, 
hvor regnvandshåndtering og de 
eksisterende naturværdier indgår i en 
helhed med de eksisterende og kom-
mende anvendelser. grundtanken 
er at udlægge arealer til vandhånd-
tering, trafik og grønne friarealer og 
samle dem i ’korridorer’. Denne struk-
turering deler området op i regulære 
grunde med fleksible udnyttelsesmu-
ligheder.

Det er et mål i forbindelse med 
udviklingsplanen at lade regnvands-
bassiner indgå som en integreret 
del af strukturen. Regnvandsbas-
siner foreslås placeret i tilknytning til 
eksisterende eller planlagte veje og 
grønne kiler som en del af arealud-
lægget. Disse arealudlæg er udformet 
på en sådan måde, at de kan spille 
en vigtig rolle i forbindelse med større 
regnvandshændelser som skybrud.

Ud over at give området profil har 
håndteringen af regnvand stor prak-
tisk betydning. Det er således væ-
sentligt, at området er robust i forhold 
til klimaforandringer, og at der ikke 
sker nedsivning af forurenet vand, 
da området er omfattet af drikke-
vandsinteresser. Derfor forslås det, at 
fremtidig planlægning for de ubebyg-
gede arealer indarbejder et princip 
om et tre-strenget system, hvor rent 
regnvand (f. eks. fra tage) adskilles 
fra spildevand og forurenet regnvand 
fra veje og parkeringspladser. Der 
foreslås ikke umiddelbart ændringer 
af kloakeringsformen på de allerede 
bebyggede arealer. 
 

Det tre-strengede system rummer 
både bassiner til rent og til forurenet 
regnvand. Bassinerne har til for-
mål at forsinke afledning af vandet, 
således at der er sammenhæng 
imellem afledningen og kapaciteten i 
ledningerne. Fra bassinerne kan der 
ske fordampning, og i nogen grad 
nedsivning af rent regnvand. ned-
sivningsmuligheder vurderes dog at 
være begrænsede på grund af den 
lerholdige jord. 
 
I enkelte tilfælde kan det være 
nødvendigt eller hensigtsmæssigt at 
håndtere regnvand i bassiner uden 
for området, men i illustrationsplanen 
er der dimensioneret bassiner, der 
kan håndtere regnvandet fra områ-
det, når det er fuldt udbygget. Bas-
sinerne er søgt placeret, hvor der er 
lavpunkter i det nuværende terræn. 
Den endelige dimensionering skal 
ske i forbindelse med konkrete byg-
geprojekter, og ud fra overvejelser 
om bl.a. naturkvaliteten. Således har 
dybden af bassinerne samt deres 
placering i forhold til lys og skygge 

Blå struktur - Princip

Princip for trestrenget system på byggefeltniveauOverordnet princip for regnvandshåndtering Princip for placering af regnvandsbassiner i 
tilknytning til grønne kiler og veje

Afvandingsretning af 
regnvand fra tage

Afvandingsretning af 
regnvand fra vej og 
parkeringspladser

Bassin for vejvand

Bassin for tagvandOmrådegrænse

BYGGEFELT

BASSIN

BASSIN

BYGGEFELT

REG
N

VAN
D

Anlæggelse af 
’grøfter’ i rabatter 

hvor muligt

Rent regnvand fra tage mv. udledes til 
Ammendrup Å efter passage af bassiner

Rent regnvand fra tage mv. 
udledes til Ammendrup Å 
efter passage af bassiner

Regnvand fra veje mv. udledes via 
regnvandsledninger og olieudskiller 

efter passage af bassiner

Regnvand fra veje mv. udledes via 
regnvandsledninger og olieudskiller 

efter passage af bassiner

Spildevand ledes til 
spildevandsledningerSpildevand 

ledes til 
spildevandsled-

ninger
Placering i 

tilknytning til 
grøn kile

Placering i 
tilknytning 

til vej

stor betydning for vandets temperatur 
og dermed for levevilkårene for vand-
salamandere og andre dyr i området. 
Andre måder at sikre naturkvaliteten 
på er, at bassinerne med rent regn-
vand udformes med permanente 
vandspejl og skrånende brinker. 
 
Eksisterende mindre søer og vand-
huller i området kan vise sig at være 
i uoverensstemmelse med en hen-
sigtsmæssig udnyttelse af området 
og dermed de samfundsmæssige 
interesser, og det kan derfor komme 
på tale, at de erstattes af nye søer 
(erstatningsbiotoper) andre steder i 
området, f. eks. i forbindelse med det 
tæt beplantede område mod nord. 
Det er også en mulighed, at der kom-
penseres for forringelser af naturkva-
liteten i nogle dele området, ved at 
kvaliteten forbedres andre steder, f. 
eks. i forbindelse med Skærød Sø, 
der får en ny og mere central place-
ring i området som rekreativt element, 
hvis den vha. nye stiforbindelser kan 
gøres mere tilgængelig. 
Økonomi og anlægsudgifter spiller 
også en central rolle for den måde, Principtegning - ikke målfast

regnvandshåndtering planlægges 
på. Udviklingsplanen rummer mange 
små bassiner frem for et stort bassin. 
Det betyder, at bassinkapaciteten kan 
udbygges, efterhånden som behovet 
opstår, og det sikres samtidig, at der 
ikke sker en overdimensionering. 
Endvidere giver det mulighed for, at 
de enkelte grundejere kan udbygge 
og dimensionere uafhængigt af 
hinanden, og således sikres det, at 
området kan udvikles i etaper på bag-
grund af konkrete projekter. 

I forbindelse med den detaljerede 
planlægning for konkrete projekter vil 
der blive stillet krav om redegørelse 
for grundvandspåvirkning.

Bassinernes placering og omfang 
er vist som princip og er vejledende. 
grønne tage kan være med til at 
håndtere regnvand og have ind-
flydelse på bassinernes endelige 
arealbehov.
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OverOrdnet grøn 
struktur Og synlighed

det er de blå og grønne elementer, 
der skal binde området sammen. de 
skal være dominerende i det område, 
der i designprincipperne omtales som 
’zone c - friholdte områder’. gennem 
en sammenhængende planlægning 
for de blå og grønne elementer sikres 
oplevelsen af et imødekommende og 
ordnet område. denne stramme regu-
lering i zone c betyder friere rammer 
i indretningen af virksomhedernes 
forarealer og udformningen af bebyg-
gelsen. det skyldes, at oplevelsen af 
sammenhæng opnås gennem bl.a. 
beplantning og vandhåndtering, og 
dermed bliver det mindre væsentligt, 
hvilken byggestil eller hvilke bygge-
materialer der anvendes. 

skærød sø og den markante fyrre-
træsbeplantning mod vest er vigtige 
naturelementer og integreres i udvik-
lingsplanen.

Området rummer desuden en del 
søer, vandhuller og beplantninger, 
som giver gode leve- og sprednings-
betingelser for forskellige arter og 
bidrager til et landskabeligt interes-
sant helhedsindtryk af området. 
disse elementer søges integreret i de 
grønne kiler, så de ikke kommer til at 
stå isolerede. 

den grønne struktur i planområdet 
tager udgangspunkt i den markante 
nord-sydgående grønne kile, der lø-
ber centralt igennem projektområdet 
fra skærød sø til det tæt beplantede 
område mod nord. dette område 
foreslås tyndet ud især i kanterne for 
at mindske barriereeffekten og øge 
synligheden af de bagvedliggende 
arealer. 

Grøn struktur - Princip

delvis eksisterende 
beplantning, som indgår i 
den grønne struktur

Princip for overordnet grøn 
struktur - grønne kiler

Åben beplantning

strækninger med særligt 
eksponerede grunde med 
stor synlighed og mulighed 
for indsigtskiler

strækninger og 
opmærksomhedspunkter 
til præsentation af 
områdets profil

der arbejdes med supplerende 
strukturgivende nord-sydgående 
kiler, som skal sikre denne forbin-
delse fremover, og som også tager 
udgangspunkt i eksisterende grønne 
elementer og forbindelser. 

Mod vest er området i dag afsluttet 
af en markant fyrretræsbeplantning. 
denne søges bevaret, og der skal 
som udgangspunkt ikke være er-
hvervsmæssige anvendelser i det 
beplantede areal. 

i skærød foreslås det, at der foreta-
ges en begrønning af bydelen langs 
veje. Formålet er at skabe en visuel 
sammenhæng i området og styrke 
områdets identitet såvel som sam-
menhæng med erhvervsområdets 
grønne profil.

den afskærmende beplantning langs 
skovgårdsvejens østlige side foreslås 
fjernet. i begge sider af vejen foreslås 
en punktvis beplantning med opstam-
mede træer. dette skal være med til 
at fremhæve en sammenhængende 
helhedsoplevelse af vejforløbet, 
men samtidig bevare synligheden til 
erhvervsgrundene.

synligheden af erhvervsområdet skal 
forbedres ved følgende tiltag: 
dele af den eksisterende beplantning 
langs helsingørvej og Frederiks-
værkvej, der i dag skærmer området 
af, fjernes. ved de nye grønne kiler 
etableres en åben beplantning.

langs kildevej fjernes den afskær-
mende, anonymiserende beplantning 
i etaper og evt. i takt med udviklingen. 
Friarealerne udformes som kvalitative 
og repræsentative, grønne arealer og 
bliver projektområdets udstillingsvin-
due. 

de grønne kiler er et vigtigt element i 
forhold til at skabe en varieret op-

levelse for forbikørende og dermed 
forhindre et monotont udtryk. en 
tydelig og karakteristisk grøn struktur 
gør samtidig området mere robust 
over for at rumme varierende virk-
somhedstyper, bebyggelsesformer 
og arkitektur side om side og med 
synlige facader mod vejene. 

Principtegning - ikke målfast

generelt foreslås det, at der anven-
des stedtypiske arter i forbindelse 
med nyplantning samt opstammede 
træer.

grønne, friholdte områder, som ikke 
bruges til ophold, foreslås anlagt som 
grønne områder med lavt plejeni-
veau.
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AFSTAnDSZOnER MOD 
VEjE

Afstandszoner kan optage funktioner 
til håndtering af regnvand i form af 
grøfter og bassiner. Disse elementer 
har både en økologisk funktion som 
opholdsted for dyr og en æstetisk 
funktion, som understøtter områdets 
profil. 

For at skabe et harmonisk helheds-
udtryk anbefales det, at der arbejdes 
med et begrænset antal landskabs-
elementer under hensyn til funktiona-
litet, synlighed og genkendelighed. 
Der fastlægges en forholdsvis stram 
regulering af de arealer, der ligger 
imellem vejene og virksomhederne. 
Ved at anvende nogle få gennemgå-
ende landskabselementer, i form af 
grøfter, bassiner og spredte grupper 
af opstammede træer, sikres det, 
at området får et harmonisk udtryk, 
mens der samtidig bevares synlighed 
til de bagvedliggende erhvervsgrun-
de.

Disse strukturerende elementer 
anbefales også anvendt i krydsnings-
punkter for at lette orienteringen for 
trafikanter i området. 

Eksempel på grønt forareal med åben beplantning og god synlighed af virksomheden.

Princip for placering af strukturerende 
elementer i afstandszoner under 
hensyn til synlighed.

Eksempel på brede rabatter med plejet græsplæne og enkle 
landskabselementer i form af gabioner og stensætninger.

Eksempel på brede rabatter med overdrevsplanter, der kun kræver 
slåning få gange om året, og enkle landskabselementer.

Enkelt, smukt og funktionelt regnvandsbassin i grøn kile.

Opstammede træer placeres som 
spredt beplantning eller mindre grup-
per på grøn bund og kan suppleres 
med lave, afgrænsede buskbeplant-
ninger. 

Afstandszoner kan derudover rumme 
mindre interne stier.

Udtyndingen af tætte beplantnings-
bælter kan skabe behov for heg-
ning. Det er centralt, at evt. hegning 
etableres på en ensartet måde for de 
enkelte vejstrækninger.
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UDnyTTElSESPRInCIPPER 

Som det fremgår af de overordnede 
designprincipper, foreslås det, at de 
friholdte områder og forarealer til virk-
somhederne sikres med henblik på 
en god helhedsoplevelse, der under-
støtter områdets blå-grønne profil. 

Mod stamveje etableres grønne 
rabatter i en bredde på 10 meter. 
Rabatterne kan optage funktioner i 
forbindelse med regnvandshåndtering 
og beplantes med åben beplantning.

Mod Kildevej, Frederiksværkvej og 
Helsingørvej øges bredden af rabat-
ten til mindst 25 meter. 

Derved bliver erhvervsområdets blå-
grønne profil etableret som en del af 
områdets rygrad, mens mellemliggen-
de arealer kan udnyttes til grundsalg 
for virksomheder.

Princip for maksimal bygningshøjde.
Zoneinddeling refererer til miljøklasser og anvendelseskategorier  jf. miljøzonering vist på side 13

Princip for udbygning langs Stamveje

Princip for udbygning langs Kildevej, Helsingørvej og Frederiksværkvej

langs stamveje foreslås den yderste 
bræmme af grundene primært dispo-
neret som forarealer, som kan udnyt-
tes til udstillings- og kundeparkerings-
område eller grønt forareal som en 
del af virksomhedernes præsentation 
udadtil.

Mod Kildevej, Frederiksværkvej og 
Helsingørvej må der dog kun være 
udstilling mod vejen på 1/3 af grun-
dens bredde. Parkering skal her 
placeres tilbagetrukket på egen grund 
for at sikre den repræsentative karak-
ter udadtil.

Forarealerne er ikke tænkt som en 
forbudszone, men skal kunne udnyt-
tes til bebyggelse, således at en del 
af facaden på ny bebyggelse kan ryk-
kes helt frem til de grønne rabatter.

maks. 15 m over terræn

maks. 12 m over terræn

maks. 8,5 m over terrænZOnE 3 

ZOnE 2

ZOnE 1

Afstanden for bebyggelse til øvrige 
skel end mod stamveje skal være 
mindst 2,5 meter.

Antallet af overkørsler skal reduceres 
mest muligt for at bevare et grønt og 
sammenhængende udtryk af rabat-
terne.

Det foreslås, at der ikke arbejdes 
med bebyggelsesprocenter i zone 1* 
og 2* for den enkelte grund, men med 
maksimale bygningshøjder.  
I zone 3* kan højdebegrænsningen 
suppleres med en bestemmelse om 
en maksimal bebyggelsesprocent for 
at sikre en vis grad af åbenhed, da 
området rummer boliger. 

*... zone jf. miljøzonering vist på side 13

8 m Kørebane
2 m Evt. sti

10 m Afstandszone mod vej med regnvandshåndtering,
 åben beplanting og landskabselementer

12 m Udstillingszone/kundeparkering/grønt forareal

Medarbejder-
parkering placeres 

tilbagetrukket

Oplag så vidt muligt 
tilbagetrukket og evt. 

afskærmet

Bebyggelse

Fremrykket 
bebyggelse

Udvidet 
udstillingszone, 
kundeparkering, 

grønt forareal

Z
O

N
E

 A
Z

O
N

E
 B

Z
O

N
E

 C
Z

O
N

E
 D

Den arkitektoniske udformning 
af facader mod veje skal 
bidrage til et harmonisk 

helhedsindtryk

O
ve

rk
ør

se
l

 Vej

Z
O

N
E

 A
Z

O
N

E
 B

Z
O

N
E

 C
Z

O
N

E
 D

25 m Rabat med regnvandshåndtering,
 åben beplanting og landskabselementer

12 m Udstillingszone/grønt forareal

Bebyggelse

Den arkitektoniske udformning 
af facader mod veje skal 
bidrage til et harmonisk 

helhedsindtryk

Udvidet
udstillingszone, 
grønt forareal 

Fremrykket 
bebyggelse

*... zone jf. designprincipper vist på side 5

*... zone jf. designprincipper vist på side 5
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SKIlTnIng Og SynlIgHED

Erhvervsområdets markedsføring 
udadtil skal sikres ved at gøre virk-
somhederne mere synlige ud mod 
Kildevej, Frederiksværkvej og Hel-
singørvej. Dette gøres ved at fjerne 
de afskærmende beplantningsbælter. 
Beplantningen kan erstattes med en 
mere åben og punktvis nyplantning, 
og samtidigt skal evt. behov for regn-
vandshåndtering indtænkes. 

langs disse veje har erhvervsområ-
det sit udstillingsvindue og dermed 
mulighed for at præsentere sig. 
Virksomhedernes facader ud mod 
disse veje samt deres forarealer er 
væsentlige for, hvordan området op-
leves af forbipasserende. Facader og 
udstillingsarealer er en god mulighed 
for at formidle både firmanavn og evt. 
produkt. 

Bebyggelsens facader mod veje spil-
ler desuden en vigtig rolle i forhold 
til helhedsoplevelsen af området. 

Eksempel på skiltning på egen grund. Eksempel på skiltestandere i krydsningspunkter.

Blandt andet derfor er der anbefa-
linger for regulering af en tydelig, 
men hensigtsmæssig og behersket 
skiltning og arkitektonisk udformning 
af facader.

Ved hovedvejadgangene fra hhv. 
Kildevej, Helsingørvej og Frederiks-
værkvej skal det undersøges, om der 
kan opstilles henvisningsskilte med 
stedsbetegnelsen ”Erhvervsområde 
Tofte”, ”Erhvervspark Tofte”, eller 
lignende. Skiltene bør være let aflæ-
selige uden at være for dominerende. 
Adgangssituationer kan suppleres 
med landskabsarkitektoniske tiltag, 
for eksempel en meget karakteristisk 
buskbeplantning eller trægruppe. 

Oplevelsen af områdets profil præges 
desuden i høj grad af de grønne kiler, 
herunder også af regnvandsbassiner, 
som indpasses langs vejene.

Internt i området ved krydsningspunk-
ter anbefales det, at der placeres fæl-
les skiltestandere, der viser vej til de 

S
K

Il
T

S
K

Il
T

Principper for facadeskiltning:

Principper for skiltning på egen 
grund:

Princip for placering af flagstænger i 
grupper:

Maks. 1,5 m

Min. 40 m

S
ke

l

- Op til 1/16 af facadearealet, dog med et  
   maksimalt areal på 15 m2.
- Kun et skilt pr. facade.

- Skiltning kun mod veje.
- Maks. højde 5 m.
- Maks. bredde 1,5 m.
- Maks. dybde 0,5 m.
- Et primært skilt pr. virksomhed ved 
  vejadgangen.
- Endvidere kan der opstilles mindre 
  henvisningsskilte.

- Op til tre flagstænger pr. virksomhed. 
- Samles i grupper.
- Mindsteafstand mellem flaggrupper er 
  som udgangspunkt 40 m.

SKIlT

Maks. 5 m

enkelte virksomheder. Skiltestandere 
skal have en fælles designlinje.

Indtrykket af en skilteskov bør 
undgås. Den individuelle skiltning af 
virksomhederne skal foregå på egen 
facade og grund. Skiltning bør ikke 
være for dominerende. 

Områdets mest fremtrædende og 
markante punkt er arealet mod kryd-
set Kildevej/Helsingørvej. Stedet er 
hævet over terræn og er kendetegnet 
ved en meget god trafikal tilgængelig-
hed og synlighed fra Kildevej og Hel-
singørvej. Området kan med fordel 
rumme publikumsintensive anvendel-
ser, for eksempel en tankstation, en 
restauration mv. Disse anvendelser 
med bred, offentlig appel er med til at 
åbne området op.

Anbefalinger om skiltning er formule-
ret med det forbehold, at dette langs 
veje og mod det åbne land reguleres 
af færdselsloven og naturbeskyttel-
sesloven.

KIlDEVEj HEl
SI

ngØRVE
j
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Synligt og eksponeret område mod krydset Kildevej/Helsingørvej med mulighed for 
publikumsintensive anvendelser.



ZOnERIng - lOKAlISERIng 
Og OMRÅDEInDDElIng 

Lokalisering og profil

lokaliseringen af en virksomhed 
i Erhvervsområde Tofte forventes 
ikke kun at foregå under hensyn til 
virksomhedens mobilitetsprofil (dvs. 
dens trafikale behov), men i høj grad 
også under hensyn til muligheden for 
synergier. nogle nye virksomheder vil 
kunne tiltrækkes af en placering i pro-
jektområdet på grund af et potentiale 
for lokalt samarbejde og synergier.

Endvidere har forskellige erhvervsty-
per stor forskel i deres påvirkning af 
omgivelserne. Det anbefales derfor, 
at anvendelsesbestemmelserne i 
et kommende plangrundlag tager 
udgangspunkt i en samlokalisering af 
virksomhedstyper. 

Samtidig er det vigtigt for områdets 
fremtidige profil, synergimuligheder 
og udvikling, at der er en vis afgræns-
ning af anvendelsesmulighederne i 
en underopdeling af området. Derfor 
er det bl.a. oplagt, at der er forskel 
på de erhvervstyper, der lokaliseres 
henholdsvis i områdets vestlige del 
omkring Fasanvej og i de indre/nord-
lige dele mod Helsingørvej. 

Miljøzonering

En opdeling af områdets anvendel-
sesmuligheder bør kobles sammen 
med zoneinddeling efter virksomhe-
dernes placering i miljøklasser. Det 
skal være med til at sikre en effektiv 
udnyttelse og miljømæssigt forsvar-
lige forhold for omgivelserne og 
naboer. 

Virksomhedslokaliseringen afgøres 
ikke kun af miljøklassen men skal 
også ses i forhold virksomhedernes 
potentielt grundvandstruende aktivi-
teter.

Både i og uden for erhvervsområdet 
ligger der i dag boliger, der bør læg-
ges til grund for en hensigtsmæssig 
miljøzonering af området. Boligerne 
lægger endvidere begrænsninger på 
områdets udnyttelse til erhverv i de 
tungere miljøklasser. 

Ved at zonere projektområdets an-
vendelse i forhold til miljøklasser og 
afstand til boliger sikres på forhånd 
de bedste forudsætninger for at 
undgå miljøkonflikter. 

Virksomhederne skal som grundvilkår 
overholde miljøbeskyttelseslovgiv-
ningens krav til bl.a. støjgrænser i 
forhold til omgivelserne. Men ved at 
anvende zonering gennem planlæg-
ningen forebygges miljøkonflikter 
bedst muligt, hvilket giver en højere 
grad af drifts- og investeringssikker-
hed for den enkelte virksomhed.

Størstedelen af den indre og nordlige 
del af området (zone 1) holder en 
afstand på min. 100-150 meter til be-
boelse, som gør det egnet til erhverv i 
miljøklasse 2-5, for eksempel produk-
tionsvirksomheder, transportvirksom-
heder, let industri, større håndværks-
virksomheder, værksteder og lign. 

I områdets kant med facadegrunde 
mod Kildevej og Frederiksværkvej 
(zone 2) bør der planlægges for 
virksomheder i miljøklasse 1-4 med 
særlige muligheder for serviceerhverv 
og butikker med pladskrævende vare-
grupper. 

For at fremtidssikre virksomhedernes 
udviklingsmuligheder og undgå mil-
jøkonflikter skal områdets zone 1 og 
2 pålægges et forbud mod opførelse 
af enhver form for boligbebyggelse i 
området. 

Områdets vestlige del omkring  
Fasanvej (zone 3) er i dag et blandet 
bolig- og erhvervsområde, som gør 
det egnet til virksomheder i de lette 
miljøklasser 1-3, dvs. virksomhedsty-
per, som kan forenes med en place-
ring tæt på boliger. 

Vejledende afstande mellem 
den pågældende virksom-
hedsklasse og boliger i 
forhold til miljøklassificering:

Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 
Klasse 4 
Klasse 5 
Klasse 6 
Klasse 7  

0 m
20 m
50 m

100 m
150 m
300 m
500 m

Miljøklasser og anvendelseskategorier

ZOnE 3  
Miljøklasse 1-3, erhverv

- Mindre håndværk, lager og 
  værksted og service.

ZOnE 2
Miljøklasse 1-4, erhverv

- Pladskrævende varegrupper 
- Engrossalg
- Håndværk, lager og værksted
- Service

ZOnE 1
Miljøklasse 2-5, erhverv

- let industri og produktion
- Transport
- Pladskrævende varegrupper 
- Engrossalg
- Større håndværk, lager og værksted.

Kortet viser afstandszoner til 
nærmeste, eksisterende boligmatrikler.

150-300 m

100-150 m

50-100 m

20-50 m

0-20 m

Skala 1:10.000 på A3

N0 100 200

Skala 1:10.000 på A3

N0 100 200
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IllUSTRATIOnSPlAn

Planen viser principielt, hvordan 
området kan udbygges med et 
maksimalt serviceniveau i forhold til 
vejnettet og med indarbejdelse af de 
fastlagte designprincipper.

Højspændingsledningen udgør en 
binding i dag. Intentionen for de be-
rørte områder er at sikre muligheden 
for at etablere store og sammenhæn-
gende byggefelter med mulighed for, 
at ledningen graves ned eller lægges 
om. nedgravningen af ledningen vil 
også bidrage til en bedre oplevelse af 
området.

Planen viser, hvordan de overord-
nede strukturer kan implementeres 
i området. Således at vejene og de 
friholdte områder udgør rygraden, der 
sikrer, at området fremtræder harmo-
nisk. Byggefelterne er udlagt i blokke, 
der illustrerer, at der er høj fleksibilitet 
i udnyttelsen og anvendelsesmulighe-
derne. Disse to funktionelle kriterier 
udgør hovedfortællingen om at skabe 
attraktive rammer for udviklingen i 
Erhvervsområde Tofte.

Det pointeres, at der er tale om en 
principiel illustrationsplan, som kan 
ændres i forbindelse med ny viden 
eller skiftende behov, herunder place-
ring af veje, grønne kiler og bassiner.
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25.000 m2

  13.000 m2

  29.000 m2

2.500 m2

9.000 m2

  17.000 m2

1.500 m2

2.000 m2

  21.000 m2   10.000 m2

  30.000 m2

  54.000 m2

  11.100 m2

  36.000 m2

 47.000 m2

  32.000 m2

  11.000 m2

  4.000 m2

Kildevej

Helsingørvej

Frederiksværkvej

Bomose Alle

Skovgårdsvej

Tofte Industri

Industrivej

Fasanvej

Ammendrup Å (rørlagt)

Skala 1:4.000 på A3

Principiel illustrationsplan

N
0 30 60 90 120

Mulig ny stamvej

Interne eksist. veje

Rabat

Mulig ny fordelingsvej

Tæt beplantet område, eksist.

Vådområde, eksist.

Regnvandsbassin, princip

Samlet byggefelt

Matrikel

Områdegrænse

grøn kile
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