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ARKITEKTURPOLITISKE MÅL FOR 
HELSINGØR KOMMUNE

EN SMUK KOMMUNE

Arkitekturpolitiske mål for Helsingør Kommune er udarbejdet af  Teknisk Forvaltning i  
samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk (I dag Center for Teknik og Miljø)
Udgivelsesår: 2003
Du kan få yderligere oplysninger om ’Arkitekturpolitiske mål for Helsingør Kommune’ hos:
Center for Teknik og Miljø
Mørdrupvej 15 3060 Espergærde // Telefon: 49 28 28 28 // E-mail: tm@helsingor.dk

EN ENDNU SMUKKERE HELSINGØR KOMMUNE  
– PÅ VEJ MOD EN ARKITEKTURPOLITIK
Helsingør Kommune er et smukt sted at bo og arbejde. Her er en dejlig natur med et 
smukt kuperet landskab, store skovområder, strandarealer og Øresund. Og her er en rig 
bygningskultur med stærk historisk identitet og mange værdifulde bymiljøer og bygninger. 
Ikke underligt, at mange gerne vil bo i Helsingør Kommune.

Dette hæfte er et skridt på vejen til en endnu smukkere Helsingør Kommune. I hæftet gen-
nemgår vi kommunen på tværs – fra Helsingør bykerne til de inderste landområder – og 
opstiller nogle af de arkitektoniske målsætninger, vi vil arbejde hen imod i de kommende år.

KVALITET I HELE KOMMUNEN
Der er gennem mange år gjort en stor indsats for arkitektur og miljø i Helsingørs histori-
ske bykerne, der i dag står som et af de fineste og bedst bevarede købstadsmiljøer i Dan-
mark. Det skal vi naturligvis holde fast i – samtidig med at der i de kommende år skabes 
nye muligheder og ny arkitektur på de attraktive byarealer omkring havnen.

Men langt hovedparten af kommunens indbyggere bor uden for bykernen – i de blandede 
bykvarterer ved Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Hellebæk, Ålsgårde eller Hornbæk – 
eller i landsbyer og landområder. Dette hæfte handler nok så meget om arkitekturen i dis-
se områder. Det er ikke mindst her, der kan være brug for at åbne øjnene og se de værdier, 
vi skal værne om, eller det der kunne være smukkere.

FRA MÅLSÆTNINGER TIL HANDLING
Mange parter har et ansvar for at omsætte mål til praksis og skabe kvalitet i vore daglige 
omgivelser – husejere, arkitekter, håndværkere, bygherrer, kommune og alle der bygger om 
eller nyt. Og det er et stort ansvar. De arkitektoniske kvaliteter er ikke alene en berigelse for 
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os alle i det daglige, men også en investering i områdets udvikling og fremtid. Smukke om-
givelser og godt miljø er stærkt med til at give Helsingørområdet sin særlige identitet – ikke 
mindst i en Øresundsregion, som i stigende grad vil integreres og smelte sammen.

Med dette hæfte er byrådet parat til at tage fat på en frugtbar dialog med borgere, erhvervs-
liv og alle der er interesserede i vores fysiske omgivelser. I kommunen vil hæftet blive fulgt 
op af en bredere arkitekturpolitisk indsats. Vi vil styrke den æstetiske dimension i kommu-
neplanarbejdet og vi vil styrke formidlingen og rådgivningen om arkitektur og kvalitet. Alt 
med det fælles mål:

At få en endnu smukkere Helsingør Kommune.

RÅD OG VEJLEDNING
På Teknisk Forvaltning administrerer vi ikke bare love og regler. Vi prøver også at forbedre 
den arkitektoniske kvalitet i Helsingør Kommune.
Vi er derfor altid parate, hvis du som borger eller bygherre har brug for råd eller vejledning. 
Vi laver ikke projekteringsarbejde, men vi giver gode råd om enhver form for byggeri og 
arkitektur. Vi kan hjælpe dig med at vælge de bedste løsninger og vi kan informere om, 
hvordan du i øvrigt får den nødvendige rådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte os på:
Center for Teknik og Miljø
Mørdrupvej 15 3060 Espergærde
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: tm@helsingor.dk
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GOD ARKITEKTUR – KVALITETEN I DE DAGLIGE OMGIVELSER
Arkitektur er facaden på de nye ældreboliger, legepladsen i børnenes skole, udsynet fra bil-
turen langs vandet, lamperne på byens torv, parkeringen ved indkøbscenteret, naboens nye 
tilbygning, stien gennem parken, trappen ved stationen – kort sagt hele det fysiske miljø, 
som vi møder og omgives af hver eneste dag i alle dele af kommunen.

God arkitektur er når vi trives med vore fysiske omgivelser – har velfungerende rammer 
om de daglige gøremål, føler os trygge og bliver stimuleret af gode og smukke oplevelser. 
God arkitektur er således mere end smukt eller grimt. God arkitektur er når både funktion, 
teknik, miljø og æstetik er løst i såvel helheden som i detaljen. God arkitektur tager hensyn 
til alle - og er derfor også tilgængelig for fysisk handicappede.

Arkitektur kommer til udtryk i hele skalaen fra de store rum i landskabet til de mindste 
detaljer. Arkitektonisk kvalitet er således ikke kun et spørgsmål om udformning af huse og 
bygninger, men handler om rum, former, proportioner, stoflighed, materialer, lys og farver 
i hele det fysiske miljø.

God arkitektur er også smuk. Men det smukke afhænger som bekendt af øjnene, der ser – og 
der kan derfor ikke opstilles absolutte facitlister for god arkitektur. Men der kan formuleres 
strategier og målsætninger, som stimulerer til omtanke og til at vælge kvalitet. Og det er 
præcis, hvad dette hæfte handler om: At øge bevidstheden om de daglige omgivelser i Hel-
singør Kommune.
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BYKERNEN
Helsingør bykerne er et unikt og smukt sammenhængende købstadsmiljø. Fra Svingelport 
til Lappen ligger det historiske byområde med et velbevaret middelalderligt gadenet, store 
købmandsgårde fra sundtoldstiden, smukke byhuse og brostensbelagte gårdrum. For ikke 
at tale om udsigten til Kronborg og Sverige.

Med et overordnet mål om at bevare i stedet for at rive ned og bygge nyt er det gennem de 
seneste 30 år lykkedes at fastholde og forfine det historiske bymiljø. Der er ført en tæt dia-
log med beboere og erhvervsdrivende om bykernens bygninger og miljø, og resultatet ses 
i dag i et harmonisk bybillede med nydelige facader, behersket skiltning og fint indrettede 
friarealer og byrum. Der er al grund til at fortsætte dette gode samarbejde om bybevaring i 
bymidten.

Men bykernen er ikke kun historie. Bykernen er også et levende arkitektonisk miljø, som 
løbende forandres gennem fornyelser, ændringer og tilføjelser. Alle tider har en ret til at 
lejre sin tids arkitektur i byens historiske lag – og en forpligtelse til at gøre det med kvalitet.

En særlig arkitektonisk udfordring knytter sig i Helsingør til arealerne i randen af bykernen – 
Grønnehaveområdet, værftsarealet ved Kronborg, havnen og banearealerne. Udformningen
af disse arealer rummer helt enestående muligheder for at forny Helsingør under samtidig 
hensyntagen til byens stærke historiske identitet.

Nogle arkitekturpolitiske mål for bykernen er:
• at fastholde helheden i den historiske bykerne
• at skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen
• at stille høje krav ved indpasning af nybyggeri
• at styrke bymidtens grønne elementer
• at fortsætte dialogen med bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning
• at styrke indsatsen i det offentlige byrum med kvalitet i belægninger, beplantning og 

byinventar
• at forbedre oplevelsen af ankomsten til bykernen.
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BYCENTRE

Helsingør bykerne er det absolutte centrum i kommunen. Men også i de andre byområder ligger 
centerområder, hvor mange kommer for at købe ind, opsøge kultur eller tage bus eller tog.

Forskellige er de – bycentrene i Hornbæk bymidte, Prøvestenscenteret samt center- og sta-
tionsområderne i Espergærde, Snekkersten og Ålsgårde. Men alle er de steder, som dagligt 
ses og opleves af en stor del af kommunens indbyggere, og derfor vigtige elementer i en 
smukkere Helsingør Kommune.

Centerområderne er typisk præget af blandet byggeri, mange involverede interesser og af 
meget trafik. Der ligger en stor udfordring i at skabe en større fysisk og arkitektonisk helhed 
i disse usammenhængende områder.

Der er de senere år gennemført vellykket fornyelse af stationsområderne i Snekkersten og 
til dels Espergærde. Fornyelser, som med sin høje kvalitet kan være til inspiration for de 
øvrige stations- og centerområder.

Selve indkøbscentrene byder sjældent på de store arkitektoniske

oplevelser – her skal først og fremmest sælges varer. En markant undtagelse er Espergærde 
Centret, hvor bygninger, uderum, parkering og den omkringliggende bebyggelse går smukt 
op i en højere enhed. Centeret har været et arkitektonisk forbillede for butikscentre andre 
steder i landet,og står også som et godt eksempel for fornyelse af andre indkøbscentre i 
Helsingørområdet.

Nogle arkitekturpolitiske mål for bycentrene er:
• at skabe attraktive mødesteder
• at skabe bedre sammenhæng mellem centerbyggeri, trafik- og parkeringsarealer og 

de omkringliggende byområder
• at styrke den arkitektoniske kvalitet gennem ombygning eller nybyggeri
• at anvende beplantning og grønne elementer til at styrke den visuelle identitet og 

helhed i bycentrene. 
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VILLAOMRÅDERNE

Villa eller rækkehus er den mest udbredte boligform i Helsingør Kommune. Næsten 60 % 
af kommunens indbyggere bor på denne måde – i de ældste selvgroede områder omkring

de gamle fiskerlejer, i områder fra 1910 til 1945 med såkaldte murermestervillaer, i parcel-
husområder fra de store byudvidelser mellem 1950 og 1970 eller i nyere udstykninger fra

1980 til nu. Med så stor variation kan der naturligvis ikke gives arkitektoniske opskrifter – 
og det skal der heller ikke.

Friheden til at forme egne omgivelser uden andres indblanding er en del af det at bo i en 
villa – for nogle en meget vigtig del. Men hver enkelt villa eller rækkehus er samtidig nabo-
ens og mange andres omgivelser, en del af en helhed, som er summen af alle de individuelle 
udfoldelser. Når der

bygges nyt eller bygges til er udformning, materiale- og farvevalg således ikke alene ens 
egen investering, men en investering i et områdes samlede arkitektur og kvalitet.

Et særligt arkitektonisk ansvar har den enkelte husejer i afgrænsningen mod vejen – i ud-
formningen af hækken, hegnet eller muren mod fortovet. Her skal balanceres mellem beho-
vet for trafikafskærmning og privathed og vores fælles ønske om åbne og smukke bymiljøer 
uden fæstningspræg. Kommunen har et særligt ansvar ved nye udstykninger og nye bygge-
rier. Men også overfor eksisterende villaer vil retningsliner og rådgivning omkring materia-
ler, farver og god byggeskik kunne styrke den arkitektoniske kvalitet.

Nogle arkitekturpolitiske mål for villaområderne er:
• at styrke den arkitektoniske helhed i de eksisterende villaområder og skærpe op-

mærksomheden omkring arkitektonisk kvalitet ved om- og tilbygninger
• at tilskynde til brug af professionelle rådgivere ved såvel nyt byggeri som renovering 

eller tilbygning
• at tilskynde til udformning af veje, hække og hegn med en rimelig balance mellem 

det private og det åbne bymiljø
• at tilstræbe arkitektonisk helhed ved udlæg og disponering af nye udstykninger.
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ETAGEBOLIGOMRÅDERNE

Omkring en trediedel af kommunens indbyggere bor i ældre eller nyere etageboligområder 
udenfor Helsingør bykerne. Adskillige af disse områder er opført med fine bebyggelsespla-
ner, i smuk velfungerende arkitektur, og udgør i dag et attraktivt boligmiljø for mange.

I andre etageboligområder er arkitekturen mindre spændende. Landet over blev der specielt 
i 1960‘erne og 1970‘erne opført etageboligbebyggelser karakteriseret af dårlig byggeteknik, 
monoton arkitektur og ofte begrænsede oplevelsesmuligheder. Også i Helsingørområdet 
ligger sådanne boligområder med behov for arkitektoniske forbedringer.

Renovering af slidte etageboligområder er en anledning til også at tænke i arkitektonisk for-
nyelse. Nye facader, nye indgangspartier eller udnyttelse af tagene kan ikke alene skabe nye 
boligkvaliteter, men også smukkere arkitektur og ny identitet. Boligbebyggelsen Vapnagård 
er et eksempel på

en meget omfattende indsats for at skabe ny arkitektur og nye oplevelser i et monotont bo-
ligområde. Men også langt mindre fornyelser kan gøre en forskel.

At bygge tæt kan være en måde at få plads til flere mennesker i Helsingørområdet med 
mindst muligt indgreb i de sparsomme arealressourcer. Men det stiller krav til arkitekturen. 
Byggeri i højden skal disponeres og udformes med særlig omhu ved indpasning i byområder 
med grøn karakter.

Flere af de senere års byggerier viser, at det kan lade sig gøre med smukt resultat – også i 
Helsingør Kommune.

Nogle arkitekturpolitiske mål for etageboligområderne er:
• at indpasse nye bebyggelser i harmoni med det eksisterende byområde og landskab
• at skabe ny bokvalitet og arkitektonisk kvalitet gennem renovering og bygningsfornyelse
• at styrke den visuelle oplevelse af bebyggelsernes adgangsarealer og nære friarealer
• at fremhæve den grønne dimension i bebyggelserne – græsarealer, haver, beplant-

ninger og søer.
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ERHVERVSOMRÅDERNE

Mange erhvervsvirksomheder i Helsingør Kommune ligger tæt integrerede i de enkelte by-
områder – typisk i bykernen eller i bycentrene. I disse områder indgår virksomhederne – 
som alle andre bygninger – i en arkitektonisk helhed med de hensyn og målsætninger, der 
her gør sig gældende.

Rundt i kommunen ligger samtidig et antal selvstændige erhvervsområder, hvor der kan 
være behov for en særlig indsats. Det gælder specielt erhvervsområderne i Helsingør Vest, 
i Espergærde Vest, i Kvistgård og i Saunte. Dele af disse områder er opført uden de store 
arkitektoniske overvejelser med funktionelle rammer for produktion eller administration.

Der er i de senere år kommet stigende opmærksomhed omkring erhvervsvirksomheders 
arkitektur og miljø. En smuk virksomhed i smukke omgivelser er ikke alene til glæde for 
resten af byen – men i høj grad også for virksomhedens eget image, for medarbejdertrivsel 
og i sidste ende omsætning.

For erhvervsbyggeri gælder samme krav til arkitektonisk kvalitet som til andet byggeri – 
også her må funktion, teknik, økonomi og æstetik følges ad. Og smukke erhvervsbygninger 
behøver ikke nødvendigvis at være meget dyrere. Mange fine eksempler i og udenfor kom-
munen viser, at selv enkle lagerbygninger kan udformes med omtanke uden at det koster 
væsentlig mere.

Arkitektonisk kvalitet i erhvervsområderne handler nok så meget om bygningernes nære 
omgivelser – om forarealer, parkeringspladser, oplagsarealer, hegn, skiltning og grønne 
arealer. En forbedret beplantning kan ofte være en enkel og virkningsfuld forbedring af 
vanskelige omgivelser.

Nogle arkitekturpolitiske mål for erhvervsområderne er:
• at styrke den arkitektoniske kvalitet i såvel eksisterende som nye erhvervsbyggerier
• at rette særlig opmærksomhed mod erhvervsbyggerier med meget synlig placering, 

f.eks ved indfaldsveje
• at skabe større helhed i eksisterende erhvervsområder gennem beplantning og ko-

ordineret skiltning.
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LANDSBYERNE

Borsholm, Gurre, Havreholm, Jonstrup, Kvistgård, Nygård, Nyrup, Plejelt, Saunte, Skibs-
trup, Tikøb. I Helsingør Kommune ligger en stribe fortrinsvis mindre byer i det åbne land-
skab.

Disse byer har gennemgået en kraftig forandring, hvor den tætte sammenhæng mellem bo-
lig og arbejde på landet er ophævet, og hvor landsbyen – eller småbyen – i dag vælges som 
et boligtilbud på linie med andre.

Fysisk er det oprindelige landsbyudtryk også forvandlet. Gadekæret, smeden og købman-
den eksisterer nu mest som erindringer og nye boligområder har skudt sig ind i den op-
rindelige struktur. Dette er rundt omkring i kommunen sket med varierende følsomhed 
overfor landsbyernes oprindelige miljø og arkitektur.

Men landsbyerne har en historie at fortælle. Gårde, landarbejderboliger, smukke vejforløb 
og bymiljøer er arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, som vi skal bevare og passe på. 
Her kræves høje arkitektoniske målsætninger.

Flere steder kan der samtidig fortsat være brug for at

tilføre nyt. Der er et umiddelbart stort ønske om at bo på landet i Helsingør Kommune, og 
flere mennesker kan være en måde at få hverdagen til at fungere bedre – specielt i de lidt 
større bysamfund som Kvistgård og Tikøb.

Den arkitektoniske udfordring i landsbyerne ligger i at skabe balance mellem bevaring og 
fornyelse og samtidig tilgodese de landskabelige hensyn gennem bearbejdning af landsby-
miljøerne og forholdet til det åbne landskab.

Nogle arkitekturpolitiske mål for landsbyerne er:
• at skabe klare og harmoniske overgange mellem landsbyerne og det åbne land
• at værne om bevaringsværdige enkeltbygninger og smukke bymiljøer i landsbyerne
• at indpasse nyt byggeri med hensyntagen til landsbyens særlige skala og proportioner
• at styrke oplevelsen af visuelt sammenhængende vejforløb gennem landsbyerne.
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LANDSKABET

Helsingøromådet er fra naturens hånd begunstiget af en skøn natur. Øresundskysten, de 
store skovområder og det åbne landskab i baglandet er kvaliteter, som mange har glæde af 
og værdsætter i det daglige. Vi dyrker jorden og friluftslivet eller nyder blot naturen, som 
den ligger for vore øjne og fødder. De landskabelige kvaliteter er en væsentlig årsag til at 
mange ønsker at bo i Helsingør Kommune, og er uden tvivl også et afgørende element i om-
rådets fremtidige udvikling og identitet.

Der vil altid være et pres på at komme til at bo tæt på attraktiv natur. Det skaber behov for 
en planlægning, hvor flest mulig får adgang til at bo nær de landskabelige værdier uden 
derved samtidig at indskrænke eller ødelægge dem.

Det åbne land er karakteriseret ved det lange og frie udsyn. Større bygninger, elmaster, 
vindmøller eller trafikanlæg kan ses over store afstande og skal derfor altid placeres og ud-
formes med særlig omhu. Indpasning af trafikale og tekniske anlæg med mindst mulig ska-
de på landskabet er en af de vigtige arkitektoniske udfordringer i det åbne land.

Landskabets visuelle fremtræden er en balance mellem det oprindelige og det nutidige – 
mellem natur og kultur. Enhver bruger af landskabet, det være sig landbrug, fritidsinteres-
ser eller teknik, har en forpligtelse til at sætte sine spor i landskabet under hensyntagen til 
det samlede miljø.

Landskabelige værdier er en arv, der skal gives videre.

Nogle arkitekturpolitiske mål for landskabet er:
• at fastholde det overordnede visuelle indtryk af Helsingør som en grøn kommune 

ved vandet
• at udvidelser af byområdet i det åbne land kun sker efter grundig vurdering af de 

landskabelige konsekvenser
• at nybyggeri i det åbne land tilpasses omgivelserne
• at styrke det visuelle miljø i det åbne land ved reduktion af skæmmende anlæg, der 

ses på stor afstand
• at beskytte de attraktive kyststrækninger og forbedre mulighederne for udsyn over 

Øresund.
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SÅDAN FØLGER VI OP
Arkitektoniske målsætninger er det første skridt mod en endnu smukkere Helsingør kom-
mune. Men ord gør det ikke alene. Arkitekturpolitik er at omsætte tanker til handling og få 
målene til at slå igennem i det byggede og i landskabet.
Mange parter skal involveres for at realisere de arkitekturpolitiske ambitioner. En af de 
vigtige parter er naturligvis byrådet og den kommunale forvaltning. Vi vil i de kommende 
år søge at gennemføre en bred arkitekturpolitisk indsats, hvor nogle af de vigtige initiativer 
vil være:

Arkitekturen i kommuneplanarbejdet
• synliggøre arkitektur som et vigtigt tema i den løbende kommuneplandebat

Arkitekturen i lokalplan- og byggesagsarbejdet
• anvende de arkitekturpolitiske mål i det daglige samarbejde mellem borgere, byg-

herrer og forvaltning

Hæfter med vejledninger og anvisninger
• udarbejde temahæfter med arkitekturpolitiske emner som f.eks nybyggeri, grønne 

rum, skiltning, smukke veje
• udarbejde temahæfter med lokale geografiske emner

Videreføre anbefalingerne fra kommuneatlasset
• integrere kommuneatlassets anbefalinger stærkere i kommuneplanen
• udvide kommuneatlassets bygningsregistrering med ejendomme opført efter 1940

Formidling i øvrigt
• foretage årlig præmiering af god arkitektur
• styrke kontakten til kommunens arkitekter og rådgivere integrere arkitektur i under-

visningen af børn og unge
• styrke den elektroniske formidling af arkitekturpolitikken på kommunens hjemme-

side.

ER DER NOGET VI HAR GLEMT
Hvis du har kommentarer og bemærkninger til dette hæfte hører vi det meget gerne. Du kan 
maile dine synspunkter til Teknisk Forvaltning på teknisk@helsingor.dk eller du kan skrive 
til os på adressen nedenfor.
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