
Side 1

Helhedsplan for arealer til 
projektudvikling
Herredsåsen, Kalundborg
Maj 2021

Kalundborg Kommune



Side 2

Herredsåsen
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WebGIS - Kalundborg
kommune
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Styrende principper for udviklingen af Herredsåsen - overordnet ramme

Bevare og styrke værdifulde landskabs-
former

Gøre vandet til en ressource

Veje som sigtekorridorer Bebyggelse som indrammer 
særlige elementer

Styrke naturen

Hensyn til eksisterende 
færdsel og brug af områ-
det.

De overordnede styrende 
principper er godkendt af 
Teknik- og MiljøudvalgetVejen Herredsåsen som 

rygrad i området

Sikre sammenhængende 
grønne områder
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Byggefelt 

Byggefelt Byggefelt
 

100 m
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Arealer til 
projektudvikling

Områdeafgrænsning

Arealer til projektudvikling
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Højdedraget

Sydskråningen

Dalen

rammer for projektudviklingen - Tre unikke kvarterer

Der er tre rum på Herredsåsen, som er vel-
egnede til bebyggelse. De ligger i tæt sam-
spil med landskabet, og kaldes på nuvæ-
rende tidspunkt ”Dalen”, ”Højdedraget” og 
”Sydskråningen”.
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Fælled

Dalen
Højdedraget

Søerne

Herredsåsen byder på forskellige landska-
belige oplevelser inden for en kort afstand. 
Der er særligt fire landskabrum, som har høj 
værdi: Det er Fælledet, Dalen, Højdedraget 
og Søerne. De har høj værdi, fordi de har en 
tydelig rummelig karakter/identitet, byder 
på natur og/eller særlige kig. Højdedraget 
er anderledes end de andre landskabsrum 
ved ikke at indeholde bindinger i form af 
f.eks. naturbeskyttelseshensyn. 

Landskabeligt vurderes det, at højdedraget 
har stor nok rummelighed til at kunne bære 
en bebyggelse, hvorfor en del af landskabs-
rummet må bebygges - samtidig skabes der 
mulighed for bebyggelse med en særlig god 
beliggenhed.

rammer for projektudviklingen - Fire unikke landskabsrum
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rammer for projektudviklingen

Fire unikke landskabsrum

Højdedraget Dalen Fælled Søerne

Helhedsplanen foreslår, at højdedraget 
kan bebygges, jf. side 6 og 7 
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Mulige Byrums- og Byggekvaliteter
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Mulige Byrumskvaliteter
Alle projektarealer har en side ud 
til hhv. en bymæssig og en landska-
belig karakter, som kan bidrage til 
en varierende oplevelser/aktivite-
ter

Bymæssig karakter

Landskablig karakter

Hvert areal til projektudvikling har mindst to sider, som 
orienterer sig ud mod to forskellige karakterområder: Den 
ene side ligger ud mod vejen Herredsåsen, som har en 
bymæssig karakter. Den anden side vender ud mod de 
forskellige landskabsrum, som byder på forskellige herlig-
hedsværdier og rekreative muligheder.

Ud mod Herredsåsen kan tillades mindre liberale erhverv, 
butikker m.v., som  kan indpasses naturligt i et boligom-
råde.

Ud mod landskabet er der store rekreative og sanselige 
oplevelser, som med fordel kan trækkes ind i bebyggel-
sen. Bebyggelsen ud mod landskabet skal tage hensyn til 
og danne en fin afgrænsning til landskabet ved at indpas-
se sig i landskabets naturlige former og topografi.
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Grønne områder som en kvalitet
De grønne områder kan bruges til ophold, Fy-
siske og/visuelle forbindelser, friarealer, leg, 
evt. regnvandshåndtering m.v. Man bliver kob-
let op på et større, sammenhængende grønt om-
råde.

Sammenhængende 
grønne områder

Stier og opholdsrum

A

B
C

D
E

F

De grønne forbindelser gennem projektarealerne skal for-
stås som fysiske forbindelser med muliged for at gå via 
stier, veje og/eller begge dele. Deres præcise placering 
og bredde er ikke defineret, men det skal sikres, at der 
skabes mulighed for at komme på tværs af byggefelter-
ne for at øge tilgængligheden og de rekreative værdier i 
området. Punkterne A-F viser hovedretninger for stiernes 
placering, men kan som sagt tilpasses det enkelte projekt. 

Forbindelserne skal gives et grønt udtryk, f.eks. via be-
plantning. Forbindelserne kan med fordel spille sammen 
med og synliggøre værdifulde kig området, jf. næste side. 
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Stedsspecifikke elementer som kan skabe identitet og karakter
På grund af det kuperede terræn og 
vejens bugtende forløb gennem om-
rådet skabes der særligt værdifulde 
kig i området og til omgivelserne

Æstetiske fokuspunkter 
- Punkterne opleves meget synlige i om-
rådet, hvorfor der med fordel kan gøres 
mere ved bebyggelsens eller rummets 
udformning/kvalitet  

Offentlige tilgængelige stier 
Fælles opholdsrum 

Værdifulde kig
- kan tilpasses, men 
kan betyde krav til 
maks. bygningshøjde, 
inden for områder skra-
veret med sort

Kig mod Vor Frue Kirke

Mod Saltbæk Vig

Stendysse

Dalen

Pralehjørner ;)
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Byggemuligheder og boligtyper
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Oversigt over byggemuligheder - Forslag til grundstørrelser
6 arealer til projektudvikling
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Oversigt over byggemulighederne - Forslag til bebyggelsesprocent
6 arealer til projektudvikling 
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tæt - 60%
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Tæt - 60 %

mellem - 50%

Åbent - 35%

Mellem - 40%
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Karré

Åben karré

Brudt karré

Trappeseret Karré

Stokbebyggelse 

Punktbebyggelse

Parcelhusbebyggelse

Organisk bebyggelse

Trappeseret bebyggelse

Mulighed for blandede boligformer og 
-størrelser, livsformer og ejerformer 

Oversigt over boligformer
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Principtegning

Herredsåsen
(vejen)

Maks. etagehøjde: 3    

Høj bebyggelseHøj bebyggelse
Lav bebyggelse

Lav bebyggelse

Landskabsrum

Landskabsrum

Maks. etagehøjde: 4

Byggefelt

Byggefelt

Bebyggelsens højde skal være med til at un-
derstrege det kuperede landskab ved at den 
højeste bebyggelse kan bygges på Højdedra-
get. Dette giver ligeledes bedre mulighed 
for, at flest mulige har udsigt mod syd.

Princip for bebyggelsens højde og etageantal
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Udbygningsmuligheder, oversigt

Dalen

 
1

m2: ca. 6000

%: 60

Maks. etager: 2-3

Friarealer: Arealet ligger direkte ud til dalen 
med udsigt til bl.a. mose, regnvandsbassin og 

græsningsfold med kvæg
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Udbygningsmuligheder, oversigt

 
2

m2: ca. 9000

%: 40

Maks. etager: 4

Friarealer: Arealet ligger på højdedraget med bl.a. 
udsigt over det åbne landskab, stendysse, Vor Frue 
Kirke. Der bør sikres en offentlig tilgængelig sti på 

højderyggen og et kig til stendyssen.

Højdedraget vest
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Udbygningsmuligheder, oversigt

 
1

 

3

m2: ca. 14000

%: 60

Maks. etager: 4 

Friarealer: Arealet ligger på højdedraget med bl.a. 
udsigt over det åbne landskab, søerne  og Vor Frue 
Kirke. Der bør sikres en offentlig tilgængelig sti på 

højderyggen, gerne med mulighed for ophold.
En del af sydsiden består af et skråningsanlæg ned 

mod vejen, Herredsåsen.

Højdedraget Øst
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Udbygningsmuligheder, oversigt

 
4

m2: ca. 13000

%: 50

Maks. etager: 3

Friarealer: Arealet ligger på en sydskråning med 
udsigt over mose og dal, stendige samt den 

eksisterende by.
I midten af området er der et mindre terrænspring. 

Der løber en regnvandsledning.

Sydskråningen Vest
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Udbygningsmuligheder, oversigt

m2: ca. 14000

%: 40

Maks. etager: 3

Friarealer: Arealet ligger på en sydskråning med 
udsigt over mose og dal og den eksisterende by.

Der løber en regnvandsledning. En lille del af 
nordsiden er der et skråningsanlæg ved vejen.

Sydskråningen Midt
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Udbygningsmuligheder, oversigt

m2: ca. 13000

%: 35

Maks. etager: 3

Friarealer: Arealet ligger på en sydskråning med 
udsigt over mose og dal samt den eksisterende by.
Arealet ligger lige ved siden af Bevægelseshuset 
Spiralen, og dernæst Skolen på Herredsåsen og 

dagsinstitionen Aktivarius. På en del af nordsiden er 
der et skråningsanlæg ved vejen.

Sydskråningen Øst
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12 overordnede kvalitetskriterier til attraktive byområder - til inspiration
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Beskyttelse 
mod trafik

-

Mulighed for 
at se

-

Beskyttelse 
mod 

kriminalitet
-

Mulighed for 
at tale og 

høre
-

Beskyttelse 
mod vind og 

vejr
-

Mulighed for 
udfoldelse/

aktivitet
-

Muliged for 
at gå

-

Menneskelig 
skala

-

Mulighed for 
at stå/ophold

-

Mulighed for 
at nyde det 
gode vejr

-

Mulighed for 
at sidde

-

Æstetiske 
kvaliteter/

positive 
sanseindtryk

-

[Byer for mennesker, Jan Gehl, arkitekt og professor]
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Politisk beslutning om at 
igangsætte planlægnings-
arbejdet for Herredsåsen

Dialog med og input fra 
ejendomsinvestorer

udbud af 
projekt-
arealer

Politisk beslutning om at 
godkende Udkast til hel-
hedsplan og andet Materia-
le som dialoggrundlag med 
ejendomsinvestorer 

Politisk beslutning 
om Helhedsplan

Udarbejdelse af projekt-
lokalplaner i samarbejde 
med ejendomsinvestorer?

07/05-2020
Februar-april 2021

08/10-2020

Maj 2021

GROV PROCESPLAN
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