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Borgernes fokus

Den samlende plan

Ønsker og tilbagemelinger fra borgermøderne

Intentioner for anvendelse og færdsel

Besøgs- og turistvenlighed

Overordnede intentioner

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Flere parkeringspladser
Oplysning om attraktioner i form af skilte
Indbydende og åbne kulturtilbud og områder
Etablering af spændende butikker og restauranter
Mulighed for erhverv i private boliger

Promovering af naturområder
•
•
•
•

Tilgængelighed og god adgang til stranden
Oplysning og information ved de enkelte naturområder
Læringssteder i naturen
Afmærkede naturruter

Bedre sammenhæng mellem by og kyst - brede og synlige adgange til kysten
Fra bilistvenligt til fodgænger- og cyklistvenligt
Udpegning af 5 områder til sammenhængende ”blandede områder”
Mulighed for at enkeltstående erhvervsgrunde kan overgå til boligformål
Mulighed for tættere og højere byggeri i de 5 områder til butikker, restauranter,
liberalt erhverv og boliger
• Mulighed for sammenlægning af grunde i de 5 områder til butikker, restauranter,
liberalt erhverv og boliger
• Alle anvendelser i de 5 områder til butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger
skal have facade og adgangsvej til Strandvejen

Anvendelsesmuligheder og tæthed
Ungdomsliv og aktivt liv
•
•
•
•

Byrum til bevægelse
Bar/natklub til unge
Vandsport (surfing, kitesurfing, roning)
Afmærkede løbe- og cykelruter

•
•
•
•
•

Grønne områder og fælles friarealer
Udlæg til veje, stier og parkering
Åben-lav / parcelhuse, op til 1,5 etager og bebyggelsesprocent op til 30 % *
Tæt-lav boligbebyggelse, op til 2 etager og bebyggelsesprocent op til 40 % *
Blandede områder for butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger (tæt-lav og
etageboliger), op til 2,5 etager og bebyggelsesprocent op til 60 % *
* bebyggelsesprocent og områdeafgrænsning fastsættes præcist i de enkelte lokalplaner

Sikker færdsel
•
•
•
•
•

Bedre cykelforhold - evt. supercykelsti
Tilgængelighed for alle gående
Etablering af rundkørsler
Strandvejen skal være et-sporet på hele strækningen
Bump på Strandvejen

Klima og forskønnelse
•
•
•

Beplantning langs Strandvejen
Grønne parkeringspladser
Kunst i gadebilledet

Strandadgange, kultur og tilbud
•
•
•
•

Adgang til stranden og havnene (bedre skiltning)
Kort over adgangsvejene til stranden
Kortlægning af kulturelle og historiske steder
Etablering af en portal på kommunens hjemmeside

Grundstørrelser
•
•
•
*

Åben-lav / parcelhuse 700 m2 *
Tæt-lav boligbebyggelse fra ca. 700 m2 * og opad
Blandede områder fra ca. 1000 m2 * og opad
grundstørrelser fastsættes præcist i de enkelte lokalplaner

Intentioner for færdsel
• Bedre fodgængerforbindelser fra by til kyst, med markering mod kyst ved et
vartegn - fx havnebad, fyrtårn, udsigstårn
• Bedre synlige belægninger og bred visuel kontakt til stranden på
fodgængerforbindelser fra by til kyst
• Mulighed for opkøb af grunde for at sikre brede og synlige fodgængerforbindelser
på udvalgte steder

Adgange til stranden
Fra by til kyst, primære og sekundære fodgængerforbindelser
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Primær fodgængerforbindelse
Sekundær fodgængerforbindelse
Vartegn/attraktion
•
•
•
•

Bedre fodgængerforbindelser fra by til kyst, med markering mod kysten ved et vartegn - fx havnebad, fyrtårn, udsigstårn.
De primære forbindelser forbinder stationenerne og de grønne kiler med kysten.
Bedre synlige belægninger på fodgængerforbindelserne fra by til kyst samt god visuel kontakt med vandet.
Fodgængerforbindelserne er offentlige stier på et ofte ikke-kommunalt areal. For at sikre kig og adgang til stranden bør kommunen opkøbe disse
grønne arealer ejet af grundejerforeninger. Nogle steder bør de udvides ved yderligere opkøb af private naboejendomme, når disse bliver sat til salg.
Et eksempel er området mellem Godsvej og Hundige Centervej - her er specialt dårlige forbindelser fra byen til kysten.
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Områder til blandet formål
Butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger
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Karlslundehallen
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5. Hundige Strand Nord lokalcenter

Strandhusene

Blandet formål
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Greve Strand bydelscenter

Udpegning af 5 områder til sammenhængende blandede områder med butikker, restauranter,
liberalt erhverv og boliger.
Større tæthed og flere etager i disse områder end resten af Strandvejsområdet.
Større rammeområder end tidligere giver mulighed for sammenlægning af grunde.
Op til 2,5 etager i de afgrænsede områder. 1,5 etage i resten af områderne (boligområder).
Erhverv skal have facade og adgangsvej til Strandvejen - for at undgå erhverv midt i et
boligområde.
Ved at samle butikker mm. i områder styrkes de hver især og der kan skabes en synergieffekt.
Mulighed for at fritliggende erhvervsgrunde kan overgå til boligformål.
Greve Strand bydelscenter (nr. 3) kan indeholde en natklub.

4. Hundige Strand Syd lokalcenter
Bebyggelsesprocenter og etageantal:
Blandede områder: Op til 60 % og 2,5 etager.
Tæt-lav boligbebyggelse: Op til 40 % og 2 etager (ikke udenfor de blandede områder på
strandsiden)
Åben-lav / parcelhuse: Op til 30 % og 1,5 etager
Grundstørrelser
Blandede områder: 1000 m2 og opad.
Tæt-lav boligbebyggelse: 700 m2 og opad.
Åben-lav / parcelhuse: 700 m2.
Butiksstørrelser:
Greve Strand bydelscenter: Maks. 2.000 m2.
De 4 lokalcentre: Maks. 1.000 m2.
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Trafik
Nyt vejprofil: Kørebaner, parkering, cykelsti, fortov, vandafledning
1. Princip for nyt, generelt vejprofil med mulighed for variation, 1:150, 24 m

Fremtidens Strandvej
• Fra meget plads til bilister til meget plads til fodgængere og cyklister.
• Strandvejen skal gøres et-sporet. En trafikanalyse kan ligge til grund for denne mulighed.
• Ved at gøre vejen et-sporet, kan vejbane og cykelsti samt fortov rykkes længere væk fra
alle sidevejene og på den måde sikres bedre oversigtsforhold fra sidevejene.
• Forslaget til det generelle vejprofil (1) tilpasses efter behov, fx kan der kræves et større
fodgængerareal ved en café (2) eller et større fodgængerareal ved en fodgængerovergang (3).
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3. Princip for nyt vejprofil ved Hundige stationsforbindelse
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2015-2021

Skal koordineres med Risikostyringsplan for stormflod 2015-2021, som er i høring til den 19. juni 2015.
Løsningsforslag for at sikre mod havvandsstigning
•
•
•

Strandpark
Dige langs kysten
Strandvejen som dige

Løsningsforslag for at sikre mod oversvømmelse fra regnvand
•
•

Regnvandsopsamling i kanaler
Plantebede langs Strandvejen
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Der skal foretages en registrering og derefter
synliggørelse af bevaringsværdige huse og rekreative
miljøer for at sikre at disse ikke går tabt i den fremtidige
planlægning af Strandvejsområdet.
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Lokalplanopdeling
Forslag til rækkefølge og opdeling

3. Karlslunde og Mosede Strand
2017

4. Greve Strand Syd
2018

Det foreslås at starte med området, hvor der er den største koncentration af butikker og
restauranter på Greve Stradndvej (1). Herefter Hundige Strandvej, som i dag også er to-sporet
og som reguleres af en gammel og forældet byplanvedtægt (nr. 51). Lokalplan nr. 3 er området
i Karlslunde og Mosede, fordi dette område også i dag reguleres af en gammel byplanvedtægt
(nr. 23). Den sidste lokalplan bliver herefter den sydlige del af Greve Strandvej.

1. Greve Strand Nord
2015

2. Hundige Strand
2016

