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INTRODUKTION

Frederiksværk ligger med sin placering omgivet af naturen som et attraktivt område,
hvor det kan være svært at finde en bolig. En øget efterspørgsel på boliger grundet
befolkningstilvækst, skaber et øget behov for boliger i byen, hvilket ikke er til rådighed i dag.
Kort sagt: der mangler boliger i Frederiksværk.
Nogle af disse boliger, ønsker vi at opføre i form af en ny og spændende bebyggelse på det
eksisterende parkeringareal ved I Noord.
Den eksisterende parkeringsplads ligger i dag som en form for ’ingenmandsland’, der opdeler
Frederiksværk i to dele. Vi søger med vores projekt at samle byen, og udfylde tomrummet
med nye boliger oven på den eksisterende parkeringsplads.
Lige siden de nuværende ejere begyndte forhandlingerne om overtagelse af Nordcentret – nu
I Noord – har ejerne haft en vision om at udvikle parkeringspladsen til et nyt boligområde i
Frederiksværk.
Området er beliggende på hjørnet af Nørregade, Skovbakkevej og Pottemagerbakken i
Frederiksværk – matrikulært benævnt 29d, Frederiksværk Bygrunde.
Visionen har siden 2019 løbende udviklet sig til denne præsentationsmappe, som er
grundlaget for arbejdet med en ny lokalplan.
Visionen er blevet politisk og administrativt behandlet i kommunen. Trods Covid-restriktioner
har der været holdt flere møder med administrationen og den indledende politiske behandling
fandt sted ultimo 2020. Visionen blev ved visse kommentarer og forbehold godkendt politisk
og administrationen fik til opgave, i samarbejde med ejerne af I Noord, at udarbejde et
lokalplansforslag.
De politiske forbehold til visionen blev diskuteret på et møde med administrationen i januar
2021. Det handler om sammenhængen til projekt “Stålsat by”, oplevelsen af den gamle
kystlinje samt højden på bebyggelsen.

Vision
I 2013 begyndte Halsnæs kommunes rejse mod at få en strategi for Frederiksværks
udvikling. Resultatet var klart I 2014 med overskriften Stålsat Byrum - Landskab, Værk & By
udarbejdet af Sleth A/S, Erik Brandt Dam Arkitekter og Moe A/S. Strategien hviler på 5 søjler:
1. Frederiksværk skal udformes som en kontant by, en by af i dag. Den skal ikke være et
museum, men skal bruge sin rige fortid på en måde, der understøtter et moderne byliv for alle
generationer.
2. Frederiksværk skal være en klar by, en selvforklarende by. Man skal kunne finde rundt
uden pegepind og alt for mange skilte. Og man skal kunne finde eller genfinde sig selv i byen.
3. Frederiksværk skal være en kompleks by, en by med kanter, der udfordrer sine beboere
og brugere. Den skal have rum, der vækker nysgerrighed. Mens transitrum er tomme rum,
som skal sikre den mest friktionsfri færdsel, udmærker gode byrum sig ved, at der er noget at
komme efter: de engagerer, får folk til at standse op, gøre ophold og tage del.
4. Frederiksværk skal være kontrasternes by. Man skal kunne mærke, at den har flere
historiske lag. Man skal kunne fornemme, at man ruller historien op under fodsålerne, når
man går fra bygning til bygning og fra kvarter til kvarter.
5. Frederiksværk skal være en by i landskabet, og oplevelsen af dette som forudsætning for
værket og byen skal styrkes. Flettet sammen af kanalens blå bånd, stierne og trærækkernes
grønne bånd, skabes en række forbindelser, der formidler de grundlæggende relationer
mellem landskab, værk og by og inviterer til aktive ture.
Det er vores opfattelse, at projektet kan være med til at skabe et fortættet boligområde ved
ankomsten til hjertet af Frederiksværk, og derved styrke den urbane oplevelse. Med andre
ord kan projektet danne et pejlemærke for ankomsten til byen, hvilket er i overensstemmelse
med strategien for Frederiksværk.

I nærværende version af præsentationsmappen er projektet ændret med henblik på at
indarbejde de politiske forbehold og kommentarer, ligesom ønsket om at visualisere projektet
med 3D tegninger er imødekommet.
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HANDLINGSPLAN MED TRE MÅL

Kommunen har sammenfattet deres strategi i en handlingsplan med tre overordnede mål;
Handlingsplanen skal udvikle Frederiksværk til:
• En sammenhængende by
• En selvforklarende by
• En stimulerende by
Vores ambition er at bidrage til, at målene i handlingsplanen gøres virkelige, i et omfang
der er muligt og relevant for projektet.
En sammenhængende by. Når man i dag ankommer fra rundkørslen ved Hundestedsvej
oplever man, at her begynder byen så småt. Men oplevelsen ophører igen når man
kommer til lyskrydset Nørregade/Skovbakken. Herfra oplever man parkeringsarealer og
åbne grønne arealer samt bagsiden af I Noord. Ved at bygge boliger her, i flere etager,
intensiveres oplevelsen af at man kommer ind i byen. “Hullet” mellem den nordligste
ende af Nørregade og Krudtværksmuseet fyldes med byrum. En sammenhængende by
handler også om andet end den fysiske udformning. Med vores projekt har vi en blanding
af små og større lejligheder. Det giver mennesker med forskellige behov, i forskellige
livssituationer og med forskellige økonomiske udgangspunkter mulighed for at bo
centralt, i en bolig med gode kvaliteter. Jo flere relationer der er på kryds og tværs mellem
mennesker i en by, jo større bliver sammenhængskraften.
En selvforklarende by. I henhold til rapporten “Stålsatte Byrum” er en selvforklarende
by en by som man umiddelbart kan forstå hvordan fungerer. Som beskrevet ovenfor vil
udfyldelsen af “hullet” være med til at forklare byen. Den nuværende indgang til I Noord
er blevet åbnet væsentligt op i forhold til tidligere, men med etableringen af de nye
boliger vil der blive skabt et lille torv foran indgangen. Det er allerede i dag almindeligt
at se mennesker mødes og stå og tale sammen foran I Noord, men de står lidt I
“ingenmandsland”. Med etablering af en egentlig plads, bliver det et mere attraktivt sted
at opholde sig. Pladsen er tragtformet og tragten leder op til skoven bag I Noord. Ved
at anvende designprogrammet fra “Stålsatte byrum” kan vejen op til skoven blive mere
indbydende og selvforklarende.
En stimulerende by. Byen skal opfordre til social interaktion, til opdagelser, til udfoldelse
med mere. I projektet for boliger på parkeringspladsen er der flere niveauer for
stimulation. Der er den meget udadvendte stimulering som beregnet for alle mennesker,
der bevæger sig i nærheden af bygningen og en stimulering, der er henvendt til de
beboere som kommer til at bo i lejlighederne. Føromtalte tragtformede plads, er en plads
som stimulerer til samtale når man møder nogen man kender. Vejen op mod skoven
stimulerer med belysning og beplantning folk til at gå den vej og opdage hvor tæt skoven
er på byen. Beboerne i ejendommen stimulerer til samvær i taghaverne, hvor der bliver
mulighed for at dyrke grøntsager, nyde udsigten over hele Frederiksværk by og naturen
som indrammer byen. Midt imellem den udadvendte og indadvendte stimulering åbner
trapperne i facaden nysgerrigheden, for hvad der findes oppe for enden og for dem der
går op ad trappen, vil de opleve en semioffentlig gårdhave oven på parkeringen, hvor
man kan gå gennem haven og ud på Pottemagerbakken. Bor man i ejendommen er
gårdhaven en meget fin modtagelse til ens hjem, hvor man træffer naboer på ”lige vilkår”.
Dem, som drevet af nysgerrighed og trappens invitation kommer op i gårdhaven, får en
overraskende oplevelse af at komme ind i et mere intimt og personligt univers.

3D visualisering af bebyggelsen set ovenfra.
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2½ - 4 ETAGES BYGGERI I FREDERIKSVÆRK

Billeder af forskellige bebyggelser i Frederiksværk.
Den nye bebyggelse ved I Noord vil, i højde og form, relatere sig til disse bygninger.
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SITUATIONSPLAN
OVERSKRIFT

Beskrivelse af projektet
Projektets intention er at udvikle det eksisterende parkeringsområde til også at indeholde
boliger, at revitalisere området, at skabe mere liv og bedre sammenhæng til bymidten.
Projektets idé er at etablere et nyt boligområde over det eksisterende parkeringsområde,
hvor tankstationen nedlægges.
Bebyggelsen kommer til at rumme ca. 90 lejligheder i varierende størrelser - primært
2-3-værelses lejligheder, med henblik på en blandet beboersammensætning. Der etableres
grønne udeophold som tagterrasser, taghaver, altaner samt gårdrum i terræn. Der
tilstræbes en aktiv fællesskabsånd i bebyggelsen, hvor uformelle møder naturligt kan opstå
bl.a. via loungeområde ved indgangsparti samt ved taghaverne.

NETTO

VEJ
OER

BEB

Den eksisterende vareindkørsel til bagsiden af centret nedenfor Pottemagerbakken
ses bevaret via beboervejen. Til- og frakørselsforhold til området vil fortsat foregå via
Nørregade og Skovbakkevej. Via en ny overkørsel med midterrabat på Nørregade skabes
der adgang til center- samt boligparkering under bygningen, mens der via Skovbakkevej er
adgang til beboerparkering i niveau med bebyggelsens stueetage. (Se diagram på side 4).

EN

Bygningen opføres med varierende etageantal i 2½-4 etager, der tilpasser sig
omgivelserne og landskabet, der skråner ned mod Nørregade. Bygningen vil således være
højest mod øst, hvor den møder det højereliggende skovlandskab og trappe ned mod
Nørregade, hvor den tilpasser sig I Noord og Nørregades skala.

NYE BOLIGER
PARKERING

Parkeringsbehovet til de nye boliger tilpasses det fremtidige behov og løses bl.a. via bedre
udnyttelse af eksisterende parkeringsareal samt ved en vurdering af samtidighedsfaktoren
for delt parkering mellem boliger, center og i øvrigt.
I NOORD

Parkeringsområdet sænkes og bliver fremover i ét niveau, der skærer sig ind i skrænten.
Parkeringsetagen integreres i bygningsvolumenet og facaden fremstår som den øvrige
bebyggelse. Der indsættes hulplade/gitter i nogle vinduesåbninger i parkeringsetage for
at sikre naturlig ventilation samt tryghed ved mulighed for ind- og udkig mellem etagen og
Nørregade.
Adgangen til boligerne foregår fra de interne gårdrum via portåbninger på nordlige, sydlige
og østlige facade ved beboerparkeringen samt via trappekerner fra p-etagen under
bygningen.

SAMLET MATRIKEL
Matrikel nr.: 			
Samlet grundareal:		
Bebyggelse
Centerareal:			
Samlet bebyggelsesprocent,
center og boliger:
		

29d
13.317 m2
ca. 4781 m2

Situationsplan
ca.
99
1:1500

LOKALPLANSAFGRÆNSNING
Matr. nr.: 		
Del af 29d
Grundareal, boligdel
ca. 6.200
Bebyggelse
Boligareal:
Bebyggelsesprocent,
kun boliger: 		

Lokalplansafgrænsning
Matrikelskel

N
ca. 8.200 m
ca. 132

2

Situationsplan
1:1500
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FLOW OG GRØNNE OMRÅDER

N

N

INDKØRSEL TIL
BOLIGPARKERING

Netto
Grønt
gårdrum

Portgennemgang
til gårdrum

Parkering
Grøn taghave
Grønt
gårdrum

Indgang til
boliger via
gårdrum

Parkering

GRØNT
STIFORLØB
TIL SKOVEN

Indgang til
boliger via
gårdrum

Tunnel

I Noord
Indgang I Noord

EKSISTERENDE
STIFORLØB TIL SKOVEN

Portgennemgang
til gårdrum

Portgennemgang
til gårdrum

VAREKØRSEL
TIL CENTER

Torv

Diagram - Grøn bearbejdning
Bebyggelsen ligger med sin placering på grænsen mellem by og skov som en mellemzone, der
forbinder livet i byen med grønne oplevelser. Der arbejdes med at trække naturen ind i bygningen
gennem grønne gårdrum og fælles taghaver, stauder og buske evt. små træer.
For at sikre en naturlig forbindelse mellem skoven ved Pottemagerbakken og Nørregade, etableres
herudover grønne kiler mellem den nye bybyggelse og centrets nordlige facade samt ved centrets
sydlige facade. Kilerne skaber en naturlig overgang fra skoven til købstadsmiljøet og kanalområdet.
Tydeligt defineret skiltning skal hjælpe de besøgende med at forstå områdets karakter og muligheder.

Diagram
1:1000

P

IND- OG UDKØRSEL TIL
PARKERING FOR I NOORD
UNDER BYGNING

Grøn taghave

Portgennemgang
til gårdrum

Diagram - Flow
Indkørslen til området sker via Nørregade og Skovbakkevej. Fra Nørregade køres ind under
bygningen til overdækket parkering for både I Noord og bebyggelsens beboere, mens der
via Skovbakkevej er parkeringspladser for beboerne i niveau med bygningens stueetage.
Fra beboerparkeringen er der adgang til de to fælles gårdrum via portåbninger.
Indgangen til alle boliger sker via gårdrummene.
Den nye boligvej benyttes fortsat til varelevering for centret.
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PARKERINGSFORHOLD
Parkering i området

N

Med henblik på bebyggelsens centrale placering midt i Frederiksværk og
boligernes forskellige størrelser, der giver mulighed for både studie- og
senioregnede boliger, er der indrettet én p-plads pr. bolig. Nogle placeres
i terræn langs ankomstvejen og er udelukkende for beboere, mens de
resterende pladser i konstruktion deles med center.
På baggrund af løbende optælling på den eksisterende parkeringsplads
for I Noord, er vurderingen at parkeringsarealet i dag aldrig er mere end
50% udnyttet, hvorfor det ses muligt at reducere antallet af p-pladser for
centret. Derudover vil der i fremtiden være et væsentligt mindre areal
anvendt til dagligvarebutikker, end det oprindelige dimensionsgivende for
parkering.
Samtidig forventes centrets kundeantal at forblive som i dag også efter
endt renovering, hvorfor antallet af specifikke centerparkeringspladser
er reduceret. Herudover vil center og boliger kunne udnytte en
samtidighedsfaktor, der sikrer større fleksibilitet for parkeringen.
Med udgangspunkt i disse faktorer, vurderes det at parkeringsbehovet for
både center og beboelse kan opfyldes inden for denne ramme med samlet
196 p-pladser.

ADGANG
TIL P-DÆK
BEBOERPARKERING

23 pladser
15 pladser
18 pladser
140 pladser
196 pladser

Der lægges i projektet vægt på at optimere transportforholdene, hvorfor
der sikres et højt antal ladestandere til el-biler samtidig med at muligheden
Diagram
- parkering i terræn
for el-delebiler
undersøges.

1:1000

Varelevering
Varelevering til centret vil forblive som i dag, med varelevering langs
beboervejen til varegården på bagsiden af I Noord. For at reducere
støjgener for beboerne, vil der i samarbejde med I Noord fastsættes et
tidsrum hvor varelevering til centret må foregå (typisk tidligt morgen samt
formiddag). Herudover vil der blive arbejdet med støjreducerende vinduer
langs bebyggelsens østfacade, der sikrer passende forhold i boligerne.

IND- OG
UDKØRSEL

CENTER- OG
BEBOERPARKERING
TRAPPEKERNE

INDGANG
I NOORD

PERSONALEPARKERING

Ved vurdering af parkeringsbehov for I Noord, regnes ud fra et butiksareal
på ca. 2.300 m2 og erhvervsareal (restaurant og wellness) på ca. 600 m2,
hvor sekundære faciliteter, gange og lagerfunktioner ikke er inkluderet i
arealerne.

Beboerparkering, terræn:
Erhvervsparkering, foran center:
Personaleparkering, bag center:
Parkering i konstruktion:		
I alt				

TRAPPEKERNE

ADGANG
TIL P-DÆK

De fastsatte retningslinjer iht. parkering jf. Halsnæs kommunes
kommuneplan 2013 er ikke til fulde opfyldt, men vi tager udgangspunkt i
muligheden for reducerede krav ved bymidterne.
Parkeringstal jf. kommuneplan 2013:
- 1 p-plads pr. 25 m² butiksareal.
- 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal
- 1½ p-plads pr. bolig ved etagebebyggelse.

Med baggrund i ovenstående har vi derfor i det nye projekt placeret 196
pladser, fordelt således:

N

FIRMABILPARKERIING

Diagram - parkering i konstruktion
1:1000

Diagram - Parkering i terræn
Parkering i terræn vil med den nye bebyggelse fordeles på flere
forskellige områder. Øst for den nye bebyggelse, langs ankomstvejen
til boligerne, etableres beboerparkering. Denne vej vil også benyttes
til varelevering samt adgang til personaleparkering bag centret.
Vest for I Noord langs Nørregade etableres parkering for firmabiler,
personale mm.

Diagram - Parkering i konstruktion
For I Noords kunder vil parkeringen foregå under den nye
boligbebyggelse med ankomst via Nørregade. Her ses etableret
en drejebane i midterrabatten, der sikrer adgang til parkeringen for
trafikanter kommende fra nord, uden at dette bremser den øvrige trafik.
Parkeringsetagen benyttes også af bebyggelsens beboere, der har
adgang til de to grønne gårdrum via trappekerner i midten af bygningen.
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3D BILLEDE FRA SYREVEJ
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3D OVERSIGT

evej

akk
Skovb

Pott

ema

gerb

akke

n

de

ga

re

ør

N
I Noord

Ny boligbebyggelse
Fælles gårdrum
Fælles taghave

Ny boligbebyggelse
Fælles gårdrum
Fælles taghave

Bygningskroppen skaber med dens aftrapning en fin overgang fra
I Noord til Nørregade, og bygningen virker på sin egen rolige måde
som en blød overgang mellem landskabet og byen.
Samtidig ”kalder” bygningen på beskueren, og den tydelige
bygningsform signalerer i klart sprog indgangen til byområdet, med
tilhørende parkeringsmulighed og sivemulighed ind til det urbane
miljø bag den nye bebyggelse.
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LANDSKABSSNIT

TAGHAVE

SKOVBEVOKSNING

STI

GÅRDHAVE
PARKERING

PARKERING TIL RÅDHUS

NØRREGADE

ANKOMST OG
PARKERING TIL
BOLIGER

TAGHAVE

POTTEMAGERBAKKEN

SKOVBEVOKSNING

STI

GÅRDHAVE
PARKERING

PARKERING TIL RÅDHUS

NØRREGADE

Landskabssnit
1:500

ANKOMST OG
PARKERING TIL
BOLIGER

POTTEMAGERBAKKEN

0m

5m

10 m

Landskabssnit
1:500

Bygningen udformes i 2½-4 etager med indeliggende trapper og
indgangen fra gårdrum og skrående sidste etage mod Nørregade, så
0m
5m
10 m
facaden hænger sammen med eksisterende byens karakteristiske
arkitektur - længe huse med sa ddeltag. Den højeste del af ejendommen
har ryggen mod skoven og den højere beliggende Pottemagerbakken.
Herved indpasses bygningen i landskabet og bliver en naturlig
forlængelse af den gamle kystskrænt. Den laveste del af bygningen
langs Nørregade bliver ca. 12,5 meter høj, mens den højereliggende del
mod skrænten ligeledes bliver ca.12,5 meter over det lokale terræn ved
ankomstvejen til boligerne - dog 16 meter målt fra Nørregadeniveau.

Landskabssnit
1:500

Snitlinje
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FACADEKONCEPT

TAGHAVE
TAGHAVE

PORTÅBNING TIL
GÅRDRUM

TEGLFACADE

TAGHAVE

IND- OG
UDKØRSEL TIL
PARKERING

TILBAGETRUKKEDE
ALTANER

TEGLFACADE

Facade mod Nørregade
1:350

Facaden binder de traditionelle farver og materialer i form
af varme gule-røde toner mursten, der er kendetegnende
for Frederiksværk, sammen med den moderne livsstil hvor
funktionalitet, lys og luft er afgørende elementer for vores
daglige velfærd.
Bygningens øverste etager har en skrående facader, der
ligesom de bagvedliggende bakker, bløder oplevelsen af
Facadeopstalt - Nørregade
volumenet langsomt op og får huset til at passe til byens
1:350
arkitektur og ikke desto mindre til menneskelig skala.
Facaden på øverste etager mod gade er dækket med
13-03-2020
forpatineret zinkplader, så man kan se sammenhæg med gavle
af samme materiale I Noor center.
Indeliggende altaner og tagterrasser er integreret i bygningen,
således at beboerne kan trække sig tilbage fra Nørregade på
solrige dage.

TILBAGETRUKKEDE
ALTANER

GRØN STIFORBINDELSE
TIL POTTEMAGERBAKKEN

INDGANG
I NOORD

0m

5m

10 m

Langs Nørregade opdeles det lange bygningsstræk af skiftevis
to slags mursten der, hvor facaden ændrer i højden, hvilket
fremviser bygningsdele og skaber en nedskaleret rytme når
man bevæger sig langs bygningen.
Horisontalt nedskaleres facaden ved at markere bygningens
base, der indeholder parkeringsdækket. Dette ses udefra
gennem vinduer, der er det samme stil, som resten af
bygningen for at skabe ensartet udseende.
Stueetagen er markeret med murværk detalje - horisontale
striber, der går igennem facaden og stopper, hvor en anden
slags mursten starter.
Der er træbeklædning på facader og skure i gårdrummene for
at skabe et mere blødt og naturinspireret atmosfære.
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REFERENCEBILLEDER

Reference: Bergthoragade, Kbh.

Reference: Zoku Amsterdam Apartments - Mulderblauw

Reference: Fælles tagterrasse med højbede
Gårdrum
De to gårdrum ønskes indrettet som grønne oaser med plads til
uformelle møder med naboerne. Gårdrummene fungerer som den
primære adgangsvej til boligerne og bliver derved et naturligt centrum
for hverdagslivet i bebyggelsen.
I gårdrummene tænkes aktivitetsområder med legepladser og fælles
ophold for beboerne, plads til cykel- og barnevognsparkering samt
affaldshåndtering.

Reference: Privat taghave, Bruxelles
Taghaver
Bebyggelsens varierende etager giver optimale forhold for udnyttelse
af taghaver, der sikrer gode solforhold samt fin udsigt over
Frederiksværk.
Taghaverne tænkes indrettet som frodige haver med forskellige zoner
og nicher, der giver plads til både fællesskab og tilbagetrukkethed. Et
eller flere orangerier forlænger havesæsonen og giver gode forhold
for dyrkning af køkkenhave.

Reference: Mærskbygningens have, Kbh.
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PRINCIP FOR BOLIGINDRETNING

3

4

Reference: Mødested ved trapperum
11500

Køkken

Køkken

Værelse
12.5 m²
Ophold
38.1 m²

Princip for boligindretning
Der indrettes ca. 90 lejligheder i varierende størrelse
fordelt primært på 2- og 3-værelsesboliger.
Der tænkes som udgangspunkt indrettet gennemlyste
lejligheder med depotrum placeret inde i lejligheden
- der kan dog være enkelte undtagelser fra dette i
forbindelse med f.eks. hjørnelejligheder.

Entré

Entré
4.1 m²

Bad

6000

Værelse

Ophold

Bad
5.8 m²

Værelse

Trappe

Gadeside

Depot
3.0 m²

Værelse
10.0 m²

3450

Depot

Gårdside

15450

Teknik

Trappe
16.0 m²

Elevator
Teknik

Entré

Depot

Depot
3.0 m²

Bad

Bad
5.8 m²
Entré
4.1 m²

Ophold
33.2 m²

Værelse
12.5 m²

6000

Til højre ses eksempler på principper for planløsninger,
der kan komme i spil i denne bebyggelse.

Værelse

Ophold

Køkken

Køkken

Værelse

Bad

Gårdside
Gang

Ophold

Elevator

Depot

Køkken

Bad

Depot

Værelse

Værelse
Trappe

Depot

Bad

Gang

Gadeside

Gang

Depot

Køkken

Entre

Reference: Afslappet fællesareal

Bad

Køkken

Ophold

Ophold
Værelse

Eksempler på boligplaner
1:200

Ophold

Køkken

Indgangspartier
Der ønskes en høj grad af fællesskabsfølelse imellem
bebyggelsens beboere, hvorfor der er stort fokus på
at skabe steder til uformelle møder og socialt samvær.
Dette kommer dels til udtryk i form af fælleshus,
drivhus med plads til ophold og dyrkning af grøntsager
samt rummelige entréer med mulighed for ophold.

Eksempel på ruminddeling
1:100
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AREALFORDELING

TILPASSET FORSLAG
(Bygningsdybde: 12,0 m)
N

Stueplan

1. sal

Stueplan

2. sal

1. sal

3. sal

2. sal

3. sal

Tegninger: 1:1000

Lejlighedsfordeling
2. sal

3. sal

1-værelses lejlighed

Lejlighedsfordeling

Lejlighedsfordeling

2-værelses lejlighed

1-værelses lejlighed

3-værelses lejlighed
Trappe

AREALFORDELING
Arealfordeling
Bolig
Fælles

ca. 7118 m²
ca. 1084 m²
ca. 8202 m²

1. sal

Stueplan

2-værelses lejlighed

FORVENTEDE
BOLIGTYPER
ANTAL
Forventede boligtyper
og OG
antal
1-værelses lejlighed
stk.8 stk. 1-værelses
8ca.
lejlighed
48 stk.
2-værelses lejlighed
55ca.
2-værelses
lejlighed
stk.
ca. 34 stk.
3-værelses lejlighed
stk.
37ca.
90 stk. 3-værelses lejlighed
100 stk.

OBS: Bemærk at arealer, boligantal og fordeling er estimerede, der kan ændre sig ved viderebearbejdning af projektet.
OBS: Bemærk at areal, boligantal og -fordeling er estimerede tal, der kan ændres ved videre bearbejdning af projektet.

3-værelses lejlighed
Trappe
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KONTAKT
OVERSKRIFT

Bemærk at alle illustrationer i viste mappe er
vejledende, og skal ses som mulige løsninger for
projektet.

PropCo NC ApS
Nørregade 38
3300 Frederiksværk
www.nordcentret.com

Helsingørsgade 43
3400 Hillerød		
www.arcnordic.dk
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