
Stadiongrunden
Åbent dialogmøde 27/8 2019

Udsigten fra Helsingør Ferieby oven for 
kystskrænten over byudviklingsområdet



Vision for Stadiongrunden

Stadiongrunden er en ny bæredygtig bydel i Helsingør med 
direkte adgang til skov, strand og by. Et inviterende og levende 
område med plads til leg, fælleskaber, sport og møde mellem 
mennesker på tværs af alder, der viderefører stedets ånd som 
byens rekreative og folkelige mødested. 

Områdets landskabelige værdier og nærværende kulturhisto-
rie danner afsæt for varierede parkområder, sportsfaciliteter 
og grønne rum, der blander sig med hinanden og favner alle, 
og gør det trygt og oplevelsesrigt at færdes og opholde sig i 
området. 

En bydel med høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtigt bygge-
ri tilpasset stedet, landskabet og historien, hvor nye tanker for 
klimatilpasning og bynatur skaber grønne og attraktive rum 
og liv mellem husene.

””I 2030 skal vi have 1.000 nye familier 
i kommunen, der skal være etableret 
mindst 40 boligbebyggelser, som er  
baseret på et fællesskab, 70% af  
borgerne skal opleve, at deres bydel 
understøtter en bæredygtig livsstil,  
og at byens rum indbyder til sociale 
aktiviteter og fysisk aktivitet og 90 % 
af borgerne skal opleve let adgang til 
natur og attraktive byrum.

UDDRAG FRA VISION 2030 HELSINGØR KOMMUNE



Projektområdet

BYUDVIKLINGSOMRÅDET 
Stadionområdet er beliggende kystnært i den nordvestlige del af Helsingør. Området er på 
ca. 115.000 m2 fordelt på 100.000 m2 på den sydlige side af Nordre Strandvej indeholdende 
stadionarealer, parkarealer og det fredede fortidsminde Lappestens Batteri. På vandsiden af 
Nordre Strandvej ligger 15.000 m2, der i dag rummer badmintonhal og tennisbaner.

På kortet til venstre er vist områdets nære omgivelser, der blandt andet indeholder  
Marienlyst Slots romantiske have, Helsingør Ferieby, kysten, Hotel Marienlyst og ældre 
bykvarterer som Nationernes Allé. I lidt længere afstand ligger havnen, Kronborg og den 
historiske bymidte.
 

T.v.: Oversigtskort med byudviklingsområdet

Nedenfor:
Byudviklingsområdet og dets matrikler

Helsingør

Helsingborg
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GRØNNEHAVE STRAND

NORDRE STRANDVEJ

HOTEL MARIENLYST

NORDRE STRANDVEJ

MARIENLYST SLOT

MARIENLYST 
SLOTSPARK

HELSINGØR FERIEBY

BYUDVIKLINGSOMRÅDET

NORDHAVN

KRONBORG



KRONBORG
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Badmintonhal

Blokhusvej

Udsigtskile

Ferieby

Station

”Bebyggelsen skal være 
for alle generationer - man 
skal kunne mødes på tværs

CITAT POLITIKERWORKSHOP

”Området skal være  
attraktivt for alle trafikanter

CITAT POLITIKERWORKSHOP

”Ny bebyggelse skal spille 
sammen med landskabet

CITAT POLITIKERWORKSHOP

”Husk at byen skal kunne 
ses fra oven

CITAT POLITIKERWORKSHOP

”Der skal være sammen-
hæng mellem områderne 
- istidsskrænten, skoven, 
engen og stranden - så det 
bliver en helhed

CITAT POLITIKERWORKSHOP

”Området skal være åbent 
og varieret med stier igen-
nem, hvor alle er velkomne

CITAT POLITIKERWORKSHOP

”Byen og naturen er lige 
ved siden af, her kan man 
have en bolig uden have

CITAT POLITIKERWORKSHOP

Vandrerhjem

Område omfattet af grøn kile og fredning

Lappestens Batteri

Særlige attraktioner i området

Område hvor der kan bygges boliger

Område til idrætsfaciliteter, idrætsbyggeri

Princip for sikring af kig ind til skovbryn
Suppleres med yderligere kig

Stiforbindelser i omgivelserne

Mulig adgangsvej

Overgange / heller

Principskitse



KARAKTERGIVENDE TRÆK
Landskabet omkring byudviklingsområdet er kendetegnet ved få store træk:
1. Den gamle skovklædte kystskrænt med et markant terræn, der danner en grøn ryg 

syd for området
2. Kystlinjen med små badestrande, med stedvise kig og/eller adgang til vandet
3. Marienlystskoven med den tidligere romantiske have ovenfor skrænten, der binder 

området landskabeligt sammen med Nationalparken og Marienlyst Slot
4. De smukke kig ud over byudviklingsområdet, kysten, sundet, byen og Kronborg fra de 

højtliggende arealer ovenfor skrænten 

Inde i byudviklingsområdet, sydøst for Blokhusvej, består landskabet af et idrætsareal 
med fodboldbaner og tennisbaner omgivet af trådhegn. Her er få landskabelige værdier.
Nord for Blokhusvej ligger Sommerivaparken med åbne græsarealer med spredte træer 
og trægrupper. Her har området parkkarakter, og herfra er der stedvis visuel kontakt til 
kysten. I området ligger også Lappesten Batteri - et skanseanlæg - der tilfører området 
et særligt terræn, variation og fortælleværdi. Parkområdets egetræer er vurderet som 
bevaringsværdige, mens de øvrige træer kan tyndes ud, hvis ikke de repræsenterer høj 
biologiske værdi.

BINDINGER
Området med Lappestens Batteri og kommunens strandgrund samt arealer syd for Horn-
bækbanen uden for byudviklingsområdet er udpeget som grøn kile i Fingerplanen. Det 
betyder blandt andet, at området skal bruges til almen ikke bymæssig friluftsanvendelse 
og at områderne ikke må bebygges.

Skoven på skrænten afkaster en byggelinje over store dele af byudviklingsområdet, der 
betyder at det ikke må bebygges, medmindre at der opnås særlig tilladelse hertil.  
Indsigten til skovbrynet og oplevelsen af skov og skovbryn skal ligeledes varetages i plan-
lægningen. I byudviklingsområdet er et fredsskovareal. Områder med fredskov må ikke 
fældes eller bebygges.

Fra de højtliggende arealer er der udpeget en udsigtskile til Kronborg, der skal respekte-
res.

Byudviklingsområdet ligger inden for afgrænsningen af Nationalpark Kongernes Nord-
sjælland. Dette medfører dog ikke bindinger for området.

Landskab

Blokhusvej

Nordre Strandvej

2

2

1

3
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Fingerplanen
Grøn Kile 

Skov og 
skovbyggelinje 

Fredsskov 

Lappesten 
Batteri

Idrætsareal

Strandeng

Offentlig 
strand

Marienlyst-
skoven

Parkområde

Udsigtskile til Kronborg

Marienlyst Slots 
romantiske have



Muligheder og styrker
Området er omgivet med attraktiv natur, strand og kulturhistoriske 
oplevelser. I den fremtidige planlægning kan området både fysisk og 
visuelt knyttes sammen med omgivelserne og sikres gode adgangs-
forhold, så værdierne sættes i spil. 

De grønne elementer i og omkring byudvilkingsområdet kan inspirere 
til en fremtidig grønt struktur, grøn klimatilpasning og en høj rekreativ 
værdi i området til glæde for både områdets og nærområdets beboe-
re og gæster.

Udfordringer og opmærksomhedpunkter i planlægningen
I de kystnære dele af byudviklingsområdet er der risiko for over-
svømmelse ved en 100 års hændelse. Klimasikring bør indtænkes 
landskabeligt.

Områdets beplantning kan trænge til fornyelse og pleje. 

Skovbyggelinjen skal ophæves helt eller delvist.

- 

+ 
Kommunens strandareal  Boldbaner i idrætsområdet Sti på skovskrænten bag byudviklingsområdet



KARAKTERGIVENDE TRÆK
Helsingør er rig på kulturhistorie. Byens væsentligste vartegn Kronborg har direkte sam-
spil til byudviklingsområdet. Både i form af den visuelle forbindelse fra de højtliggende 
omgivelser, men også i kraft af Lappestenbatteriets forsvarsmæssige kobling til Kronborg.

Området op til byudviklingsområde rummer en del bebyggelse med særlig arkitektur-
værdi og historie. Ud til kysten ligger Marienlyst Hotel og Villa Moltke, der i dag er van-
drehjem, og i de omkringliggende boligområder fx omkring Nationernes Allé er mange 
fine villaer fra omkring år 1900. 
Nordre Strandvej har på strækningen sit oprindelige forløb.

Inden for byudviklingsområdet er Lappestens Batteri, der er et skanseanlæg fra Eng-
landskrigene. Skanseanlægge kan stadig opleves, men området er præget af at Teknisk 
Museum nyligt er revet ned, og at området virker tilgroet. I området har tidligere ligget 
en sommervilla - Sommariva. Parkområdet som har været villaens gamle havearealer 
kan trænge til forskønnelse.
I området øst for Nordre Strandvej ligger en gammel badmintonhal, som er bevarings-
værdig, og en tennisklub. Området har i over 100 år huset idrætsfaciliteter, og har spillet 
en væsentlig rolle som folkeligt samlingspunkt. I området ligger også en café/restaurant, 
som rummer en lokal historie for området. 

BINDINGER OG BEVARINGVÆRDI
Lappestens Batteri er et fredet fortidsminde. Det betyder, at der ikke må ske ændringer i 
tilstanden inden for området og i en zone af 100 meter omkring området.

Kulturarv
Lappestens Batteri

Ciao Ciao

Område med 
bevaringsværdige bygninger

Marienlyst Hotel

Badmintonhal

Lappestens Batteri

Nordre Strandvej

Nationernes Allé

Sommarivaparken

Marienlyst Slots 
romantiske have



Muligheder og styrker
Lappestens Batteri kan styrkes og stedets historie være med til at 
give området identitet.

Området funktion som idræts- og aktivitetsområde for Helsingør kan 
bevares og genfortolkes/styrkes.

Området fortællinger kan formidles og skabe identitet i det nye byud-
vilklingsområde.

Udfordringer og opmærksomhedpunkter i planlægningen
Lappestens Batteri er meget slidt og tilgroet, og det trænger til en 
gennemgribende restaurering. Det gælder navnligt området hvor 
Teknisk Museum har ligget, samt områdets skanseanlæg.    

 

 

- 

+ 

Bro til Lappestens Batteri.

Istidsskrænten er også  
en del af områdets kultur- 
historie. Se mere på plan-
chen ”Landskab”.



NÆROMRÅDETS INFRASTRUKTUR 
Mellem byudviklingsområdet og kystskrænten løber Hornbækbanen, der forbinder Gille-
leje Station og Helsingør Station med Højstrup Station. Der er mulighed for at krydse  
banen ved Højstrup Station ad en sti med forbindelse til Blokhusvej og ad en sti med for-
bindelse til Mariavej vest om byudviklingsområdet. Banen kan også krydses ved Slotsvej 
øst for byudviklingsområdet. I retning af Helsingør ligger Marienlyst Station og Grønne-
have Station inden Helsingør Station. Nordre Strandvej løber gennem området med to 
vejbaner og en smal cykelsti og et smalt fortov i hver side. Der er ingen overgange/helle-
anlæg mv. på strækningen langs med byudviklingsområdet.

Langs med Hornbækbanen løber en cykelsti rute 47 Nordkystruten, der har forbindelse 
til kysten ved Marienlyst Hotel og videre ind i Helsingør ad Strandalléen.
Der er stiforbindelser, der kobler til byudviklingsområdet fra Marienlystskoven syd for 
byudviklingsområdet ved Blokhusvej og ved Mariavej. Der er adgang til kysten ved 
strandarealet ved Restaurant Ciao Ciao og ad en sti øst for vandrehjemmet. Herfra er der 
videre stiforbindelse langs med kysten ind til Helsingør.  
      
PÅVIRKNINGER I BYUDVIKLINGSOMRÅDET
Støj og vibrationer fra Jernbane 
Mindsteafstanden fra spormidte til boliger er vejledende 25 m for lokalbaner. Da man 
ønsker at afklare, om der kan bygges inden for mindsteafstanden, er der gennemført 
støjberegninger jf. Miljøstyrelsens vejledning 1/1997 ”Støj og Vibrationer fra jernbaner”, 
der skal eftervise at max støjen for de mest støjende tog ikke overstiger 85 dB.  
Af de udførte støjberegninger fremgår det, at Miljøstyrelsen vejledende grænseværdi for 
støjbelastning på 64 dB, er overskredet i et område ca. 6 m fra spormidten i 1,5 m højde. 
Grænseværdien for maksimalstøj på 85 dB, er overskredet i afstande op til ca. 11 m fra 
spormidten både i 1,5 og 4,5 m højde.

Der er udført vibrationsmålinger på lokalbanen fra 24 togpassager, fordelt på to forskel-
lige punkter/tværsnit. Togene kørte med ca. 40 km/h i det ene tværsnit og op til ca. 65 
km/h i det andet tværsnit. Målingerne konkluderer, at hvis boligerne placeres mindst 
17 m fra sporets centerlinje, kan det forventes, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 75 
dB(KB) vil blive overholdt. Det fremhæves dog, at det er en forudsætning, at gulvene er 
betondæk eller gulv mod jord, og at husene er uden kælder. Bygges der med fuld kælder 
eller i højden, anbefales det, at der foretages en edb-modellering af forholdene (jord + 
bygning), hvis der ønskes bygget nærmere end 17 m.

Støj fra veje
Der er udført støjberegninger for Nordre Strandvej jf. Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 
”Støj fra veje”. Der kører totalt 4025 køretøjer på Nordre Strandvej pr. døgn. Gennem-
snitshastigheden er 50 km i timen. Beregningerne viser, at støjgrænsen på 58 dB er 
overskredet i afstande op til ca. 20 m i 1,5 m højde, og op til ca. 30 m fra vejmidten i 4,5 
m højde. Det betyder, at bebyggelsen enten skal trækkes væk fra Nordre Strandvej eller 
at der skal etableres støjdæmning i forbindelse med bebyggelsen.

Trafik

Udbredelse af støj fra vej 
på 58 dB 

Cykelsti 

Station

Jernbane

Nordre  
Strandvej

Stier i området

Stier
Krydsning

Krydsning

Udbredelse af støj og 
vibrationer fra jernbane på 17 m

Cykelsti - rute  47



Muligheder og styrker
Bygninger, støjskærme og støjvolde kan medvirke til at begrænse 
støjen udbredelse og skærme for støjen. Dette både i forhold til støj 
fra lokalbanen og fra Nordre Strandvej.

Udfordringer og opmærksomhedpunkter i planlægningen
Udendørs opholdsarealer til boliger må ikke påvirkes af støj der over-
stiger 58 dB.

I følge vurdering fra Helsingør Kommune forventes trafikken at stige 
med 1,25 % pr år hvilket giver en samlet trafik på 4528 kørertøjer 
pr døgn i 2019, hvilket på sigt vil give en forøget støjpåvirkning fra 
Nordre Strandvej.   

Nordre Strandvej kan gøres mere cykel og fodgængervenlig på 
strækningen med bredere fortov og cykelsti og kanten mod vejen 
kan begrønnes.

- 

+ 
Nordre StrandvejHøjstrup StationCykelsti - rute  47 Sti langs kysten med forbindelse ind til Helsingør bymidte
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KARAKTERGIVENDE TRÆK
Det omkringliggende kvarterer består primært af villabebyggelser i 2 - 2½ etage, hvor 
særligt bebyggelsen omkring Nationernes Allé rummer store arkitektoniske kvaliteter. Mod 
sydøst ligger Marienlyst og etagebebyggelser i op til 3 etager.

Byudviklingsområdet rummer to villaer med eksisterende boliger. Der er yderligere en eksi-
sterende bygning, der rummer tennishaller. I forbindelse med opvisningsbanen er en række 
mindre anlæg og tribuner og omkring alle fodbold- og tennisbaner er trådhegn. På nogle af 
fodboldbanerne er ligeledes høje projektører/lysmaster. I Sommerivaparken ud til Nordre 
Strandvej ligger en bygning der rummer Restaurant Ciao Ciao. I området nord for Nordre 
Strandvej ligger en ældre badmintonhal, der som den eneste bygning i området er beva-
ringsværdig. Hallen er tilbygget, men den oprindelige hal er bevaringsværdig. I området er 
også et ældre træhus, der er klubhus for tennisklubben. 

BINDINGER
Bebyggelsen i område skal tage hensyn til udsigtskilen mod Kronborg og til den bevarings-
værdige badmintonhal. Herudover er muligheden for bebyggelse begrænset af de bindinger 
som fx fredninger og støjen fra jernbane og vej afføder. Det er samtidig en forudsætning for 
bebyggelse, at skovbyggelinjen i området ophæves. 

Gældende planlægning i forhold til anvendelse, bebyggelsesprocent og højder skal revide-
res i den videre planlægning.

BEBYGGELSESPROCENT/TÆTHED
Et bredt politisk flertal anbefaler en bebyggelsesprocent på mellem 30 og 40 procent.  
Det svarer til tætheden i tæt-lav-bebyggelser (bebyggelser med rækkehuse, gårdhavehuse 
og lign.) Alt efter bebyggelsesplanen, bygningernes udformning, etageantal mv. kan bolig-
områder se meget forskellige ud. Der er ikke truffet beslutning om etageantal, arkitektur 
mv. Se eksempler til inspiration nedenfor. 

Forbindelse til strand

Ciao Ciao

Station

Ferieby

Projektområdet
Eksisterende forhold

Grøn afgrænsning 
af området

Badmintonhal

Udsigtskile til Kronborg

Bebyggelse

Nationernes Allé



Forbindelse til strand

Forbindelse til  
skov, station og  
bagland

Forbindelse  
til idrætsområdet

Mulighed for at åbne området  
op mod Nordre Strandvej

Muligheder og styrker
Områdets beliggenhed mellem skov og strand giver mulighed for at 
skabe et unikt boligområde med høj kvalitet. Den gamle badminton-
hal og tennisbanerne er et aktiv, som evt. kan indtænkes i en grøn 
struktur for området, der binder området sammen på tværs af Nordre 
Strandvej. En grøn struktur kan samtidig give en landskabelig opde-
ling i bebyggelsen, sikre indblikskiler til skovbrynet og grønne mel-
lemrum mellem husene. 

Området langs med Nordre Strandvej kan få en mere indbydende 
karakter, uden hegn og der kan fx etableres et bredede fortorv eller 
en indbydende bykant, der samler bebyggelsen på hver sin side af 
Nordre Strandvej.

Udfordringer og opmærksomhedpunkter i planlægningen
Området rummer mange fælles funktioner, der på forhånd giver 
området byliv, herunder stationen, stiforbindelser, idrætshal, park og 
Lappestens Batteri. Det give både muligheder, men også udfordrin-
ger  i forhold til at sikre og styrke disse kvaltieter.
I dag opleves området opdelt på hver side af Nordre Strandvej. Tråd-
hegn og lukkede områder gør området utilgængeligt. Støj fra Nordre 
Strandvej og jernbanen skal håndteres i planlægningen samtidig 
med at området åbnes og giver nye forbindelser ind i området og en 
inbydende afgrænsning mod Nordre Strandvej. 

 

 

- 

+ Station

Forbindelse til vandrehjem




