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Udviklingsplan for et blandet bolig- og erhvervsområde i 
den østlige del af Græsted by med gode rammer for et 
velfungerende og attraktivt udviklingsmiljø.

FAKTA
 › Fleksible grundstørrelser mellem 1.500 og 8.000 m2

 › Samlet byudviklingsareal: 2,7 ha
 › Udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder
 › Stort synergipotentiale med eksisterende virksomheder via klyngedannelse
 › Central beliggenhed til forsyning af det nordsjællandske sommerhusbælte
 › Gode rammer for sameksistens mellem bolig og erhverv 
 › Gode adgangsforhold til overordnet vej- og stinet.
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BEFOLKNINGSUDVIKLING
Befolkningsprognosen fremskriver udviklingen af indbyg-
gertallet i Græsted mod 2045, så den svarer til indbyg-
gertallet fra 2003, ca. 3.300 indbyggere. Udvidelsen af 
byen med et nyt erhvervsområde, der passer til områdets 
erhvervsprofil, kan være med til at vende udviklingen i en 
mere positiv retning. 

GRÆSTEDS ERHVERSLIVS LOKALE BETYDNING
Det er beskrevet som planstrategiske mål, at Helsinge er den primære         
erhvervsby, og Gilleleje og Græsted indtager rollerne som sekundære 
erhvervsbyer tilpasset det lokale potentiale. Græsteds profil er i den sam-
menhæng, at tilbyde gode rammer for mindre værksteder og håndværksvirk-
somheder, der ønsker bolig i forbindelse med virksomheden. 
Græsteds beliggenhed er kendetegnet af en optimal nærhed til hele som-
merhusbæltet mod nord, som omfatter de store sommerhusområder fra 
Tisvildeleje via Gilleleje til Hornbæk. Markedet for håndværksydelser kan 
derfor anses som et stort potentiale, især for Græsted. Dette giver gode 
muligheder for, at virksomheder kan fortsætte med at samlokalisere sig for 
at skabe funktionsklynger, der kan tilbyde pakkeløsninger. Samlokaliseringen 
kan give store driftsmæssige fordele, da vejene er korte og ydelserne kendte. 
Denne udvikling pågår allerede i det eksisterende erhvervsområde ved 
Mestervangen, og det nye område skal styrke denne udvikling.

Der opleves generelt en konstant efterspørgsel på byggemodnede grunde 
på 3-4.000 kvadratmeter.

Denne udviklingsplan er udarbejdet som idéoplæg og dialoggrundlag forud 
for udarbejdelse af lokalplanforslag. Udviklingsplanen fastlægger således 
ingen retslige bindinger.

GRÆSTED BY 

FORUDSÆTNINGER  OG OVERORDNET BELIGGENHED

FORMÅL 

EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDSTYPER I 
MESTERVANGEN

HÅNDVÆRK
 › El
 › Murer
 › VVS.

SERVICE
 › Detailhandel med pladskrævende varer
 › Buskørsel.

RÅDGIVNING
 › Energirådgivning. 

PRODUKTION OG LAGER

UDVIKLINGSMULIGHEDER TILPASSET 
DEN LOKALE ERHVERVSPROFIL
Lokalområdet er kendetegnet af et virksom-
hedsmiljø, der kombinerer erhvervet med boligen. 
Lopholmområdet skal understøtte denne profil 
og danne en god ramme for sammeneksistens 
mellem arbejdsplads og bopæl.
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LOPHOLM

PLACERING I REGION HOVEDSTADEN

PLACERING I “SMØRHULLET” AF SOM-
MERHUSBÆLTET
Erhvervsområdet i Græsted er centralt placeret i 
den nordlige del af Gribskov Kommune. Herfra er 
der god tilgængelighed og nærhed til sommerhu-
sområderne mod nord, men også til Helsinge og 
Hillerød.
Adgangen til området sker via Esbønderupvej. 
Bløde trafikanter har gode forbindelser til det 
regionale stinet via den dobbeltrettede hovedsti 
mellem Græsted og Esbønderup.
Græsted Syd Station er nærmeste togstation.

UDVIDELSE AF BYEN MOD VEST
Udviklingen af erhvervsområdet Mestervangen 
blev begyndt i 1970’erne og fortsatte efter det 
blev lokalplanlagt i 1988. Frem til 2002 blev 
området udbygget med ca. 50 procent, og frem til 
i dag har det udviklet sig kontinuerligt til den fulde 
udnyttelse af lokalplanens rummelighed.

Udviklingen af Lopholmområdet skal styrke byens 
erhvervsprofil og opfylde fremtidige behov for 
erhvervsgrunde kombineret med bolig.



PRÆSENTATION AF GRUNDEN 
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DIMENSIONER

OMRÅDEKARAKTER
Planområdet har det eksisterende blandede bolig- erhvervsområde Mestervangen som 
nabo mod vest. Beplantningen mellem disse to områder virker strukturgivende, men har 
ikke en afgørende betydning for områdets karakter. 
Grunden afgrænses mod syd af markante træer, der er afgørende for oplevelsen og 
identiteten af området. Forskellige arter, herunder bøg og eg, står langs med diget og har 
en stor fortælleværdi for områdets kulturhistorie.
Fra Esbønderupvej er området afskærmet af randbeplantning, som fremover ville genere 
oversigtsforholdene ved en ny adgang til grunden. Beplantningen foreslås erstattet med 
allétræer af hensyn til oversigtsforholdene.

BESKYTTELSESINTERESSER
Sten- og jorddiger er beskyttede efter museumslovens § 29a. Beskyttelsen gælder kun i 
landzone, så når en lokalplan overfører området til byzone, forventes det, at lokalplanen 
har bestemmelser, der beskytter diget, dvs. at diget skal bevares, og at tilstanden ikke 
må ændres. Eventuelt gennembrud af diget til vej eller sti beskrives i lokalplanen og 
angives konkret på lokalplankortet. Ejerlavsdiger er særligt værdifulde, så det er vigtigt at 
tage hensyn til digets beskyttelse.

GRUNDSTØRRELSER I DET UMIDDELBARE NÆROMRÅDE
De fleste grunde i erhvervsområdet Mestervangen findes i størrelsesorden mellem 1.500 
og 3.000 m2. Enkelte grunde er over 6.000 m2.
Disse grundstørrelser er typiske for de virksomheder, der har lokaliseret sig her, og det 
kan forventes, at efterspørgslen er tilsvarende i det nye erhvervsområde Lopholm.

TOPOGRAFISK PROFIL
Området er karakteriseret af et markant bevæget, småkuperet terræn. Højdeforskelle på 
op til 3 meter på 40 meters distance kan forekomme, svarende til stigninger på op til 75 
promille.



Ortofoto af nærområdet med det eksisterende 
erhvervsområde Mestervangen som nabo mod vest, 
banestrækningen mod nord og Gribskov mod syd.

Mestervangen

Præstevejen

Gribskovbanen

Esbønderupvej

Tidligere råstofindvindingsområde

Gribskov
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PRINCIPIEL ILLUSTRATIONSPLAN
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PLANBESKRIVELSE

Lopholm skal udvikles til et attraktivt, blandet bolig- og erhvervsområde. Begge anvendelser 
kræver hver sin specifikke udformning af f. eks. veje og grunde. Kombinationen af boligen og 
erhvervet i samme kvarter stiller dermed særlige funktionelle krav, som i denne plan er tænkt 
sammen, så der sikres kvaliteter for begge typer anvendelse.

FREMTIDSSIKRET IDENTITETSPROFIL OG DEN RIGTIGE KOMBINATION AF RAMMER OG 
FLEKSIBILITET
Simple og klare udviklingsprincipper sikrer, at de samme regler gælder for alle investorer og 
beboere, og skaber derved en investeringssikkerhed samt områdets strukturelle og funk-
tionelle sammenhæng og attraktivitet.

Centralt i området placeres den interne adgangsvej som en lige strækning, der bliver afsluttet 
af en vendeplads og den markante beplantning ved diget mod syd. Placeringen af vejudlæg-
get fastlægges fra start, men den endelige inddeling af grundene foretages efterhånden som 
behovet opstår. 

Området deles op i to delområder - delområde A vest for vejen og delområde B øst for vejen. 
I vejens østlige side anlægges en gennemgående hæk - bøg vil passe til stedet. I den sydlige 
del etableres en ensidig allébeplantning i f. eks. spidsløn. I vejens vestlige side anlægges et 
fortov i asfalt, og det foreslås, at der etableres et grafisk bånd i f. eks. termoplast eller Dangrip. 
Alle tre vejelementer skal give vejen et solidt udtryk, som kan blive rygraden i området, der 
sikrer gode forhold for såvel boliger som erhverv.

Fra adgangsvejen skal bebyggelsen mod vest holde en afstand på fem meter til fortovsbag-
kant for at sikre gode oversigtsforhold og et harmonisk vejprofil. I det sydlige område skal der 
mod øst holdes en mindsteafstand på ti meter af hensyn til allébeplantningen. 

Der udlægges arealreservationer til regnvandsbassiner ved naturlige lavpunkter. De endelige 
dimensioner bør afvejes efter grundforholdene, når afledningskravene er nærmere kendte.

Området indrettes sådan, at der kan være mulighed for, at de eksisterende bag-vedliggende 
virksomheder kan tilkøbe areal mod vest, hvis det ønskes.

I den nordlige del af projektområdet kan det blive nødvendigt at foretage terrænreguleringer på 
en måde, der bevarer stedets markante topografi, men gør det muligt at realisere en forsvarlig 
anvendelse af grunden.

Området skal overføres fra landzone til byzone. 
I forhold til lokalplanlægningen og efterfølgende sagsbehandling skal der lægges vægt på at:
 › boliger ikke må udstykkes særskilt.
 › ønsker om at adskille bolig fra erhverv ved salg m.m. ikke tillades.



BYGNINGSUDFORMNING
Bygningshøjde maks. 10 meter.
Bebyggelsen skal orienteres med gavlen 
imod den interne vej.

BEBYGGELSESPROCENT FOR DEN 
ENKELTE EJENDOM
50%.

DELOMRÅDE A
Blandet bolig og erhverv
Grundstørrelse mellem 2.500 og 8.500 m2.

DELOMRÅDE B
Blandet bolig og erhverv.
Grundstørrelse mellem 1.500 og 5.000 m2.

AFSTANDSZONE
20 meter mod syd fra områdegrænsen.

AFSTANDSZONE
5 meter fra fortovsbagkant til bebyggelse.

HOVEDGREB
Udsigtslinje til markant beplantning ved 
stendiget mod syd.

PRÆSENTATION MOD ESBØNDER-
UPVEJ
Oversigtsforhold og beplantning tilpasses 
ønsket om synlighed og trafiksikkerhed.

UDVIDELSESMULIGHEDER
Eksisterende ejendomme har mulighed for 
tilkøb af areal i direkte forbindelse.

MILJØKLASSE
1-3.

AFSTANDSZONE
10 meter fra kørebanekant til bebyggelse.

REGNVANDSBASSIN
Arealreservation til regnvandshåndtering.

VEJPROFIL
Jf. principsnit.

VENDEPLADS
Funktion som vendeplads, kvartersplads og 
tidsbegrænset parkeringsareal.

UDBYGNINGSPRINCIPPER





PRINCIPIELT SNIT OG PLANUDSNIT



B
eb

yggelse

Fortov ud
lagt som

 ‘m
eterm

ål’

K
øreb

ane

Indkørsel

E
jend

om

5 m 2,55 m
R

ab
atkantsten, gennem

gåend
e,

affaset og overkørb
ar

 

R
ab

at/skråningsareal m
ed

 
gennem

gåend
e b

ep
lantning

6 m 1,5 m

6m

8,5 m

0,15 m

Frem
tid

ig m
atrikelgræ

nse
M

arkering m
ed

 flytb
are gab

ioner

M
atrikelgræ

nse

A
fstand

szone fri for 
b

eb
yggelse

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



COWI

Plan, Udvikling og Design

Visionsvej 53

9000 Aalborg

Mario Hesse

56 40 00 00

cowi@cowi.dk

cowi.dk

Gribskov Kommune

Center for Plan, Klima og Trafik

Rådhusvej 3

3200 Helsinge

72 49 60 09

tms@gribskov.dk

gribskov.dk

Dette hæfte er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med COWI A/S

ADRESSE

SAGSANSVARLIG

TLF

E-MAIL 

WWW

ADRESSE

TLF

E-MAIL 

WWW


