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Holscher Nordberg Architecture and Planning, 
Tegnestuen LOKAL, SLA, Aaen Engineering og 
Transition har med Pension Danmark Ejendomme 
Holding K/S vundet 1. præmien om Stadion-
grunden i Helsingør. Helsingør kommune har valgt 
det bedst vurderede forslag i kriterierne Arkitektur 
og Bæredygtighed. 

Stadiongrunden udvikles til 
fællesskabsorienterede, bæredygtige boliger.



Sommarivaparken

RENOVERET  TRAPPE

SHELTERPLADS
I SKOVBRYNET

PARKLOMMER
MED PAVILION

WADI TIL OPHOLD
OG LEG

NY BADEBRO

Fredskov / kystbrink

Helsingør 
Tennisklub

Højstrup Station

Helsingør Ferieby

Marienlyst 
Hotel

Den fremtidige bebyggelse åbner sig i 
grønne landskabslommer, der er koblet 

på områdets rekreative attraktioner

Udsigtspunkt

Hornbæ
kbanen

Blokhusvej

Ophelia
vej

Nordre Strandvej

Nationernes Alle
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STOR TILSLUTNING TIL KONKURRENCEN
Helsingør Kommune har modtaget tilbud fra i alt 13 hold, hvoraf 12 var 
konditionsmæssige. 

Bedømmelseskriterierne er vurderet på forskellige kriterier. Pris tæller 
40%, arkitektur tæller ligeledes 40% og bæredygtighed tæller 20%. 
Målt op mod de andre tilbudsgivere har Pension Danmark Ejendomme 
Holding K/S budt den tredje bedste pris for grunden. Helsingør Kommune 
har således vægtet det bedste bud målt på de fremtidige kvaliteter i den 
kommende bydel. 

”PensionDanmark Ejendomme Holding K/S har tilbudt den bedste kvalitet 
i forhold til hhv. Arkitektur og Bæredygtighed af alle tilbudsgivere.” 
Citat fra dommerbetænkningen. 

SOMMARIVA BYEN
Grunden ligger ved Nordre Strandvej med skoven som bagtæppe og ikke 
langt fra stranden. Vi kalder vores forslag Sommariva Byen.



VISUALISERING - HVERDAGENS HUS

Visualiseringen viser, hverdagens hus fra parken, hvor nabostien binder 
strædet sammen. Hverdagens hus, adskiller sig fra de andre fælleshuse 
med en tagkonstruktion af genbrugte limtræsspær, som er anvendt fra 
stedets eksisterende tennishal. Gavlen bygges af glas og trælameller, så  de 
karakteristiske limtræsspær, kan synes igennem bygningen, især om aftenen, 
når huset er lyst op.

Hverdagens Hus med en tagkonstruktion af genbrugte limtræsspær, som 
er anvendt fra stedets eksisterende tennishal. Gavlen bygges af glas og 
trælameller, så  de karakteristiske limtræsspær, ses igennem bygningen
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Sommariva Byen tager udgangspunkt i det særlige landskab med kyst-
brinkens markante træk og den gamle havbunds flade landskab ud mod 
Øresund. På dette særlige sted skabes en attraktiv bebyggelse med en 
tydelig identitet, der udspringer af områdets righoldige og mangefacet-
terede historie som forsvarsværk, have, park, lyst- og fritidssted. Projektet 
Sommariva Byen tager således afsæt i mødet med det markante landskab, 
grundens betydelige kulturhistoriske spor samt ønsket om at skabe en 
attraktiv og karakterfuld bebyggelse, som giver noget tilbage til byen. 
Projektet er udviklet ud fra PensionDanmarks boligplatform og værdipro-
grammer, som er det styrende og helt centrale afsæt for selskabets 
arbejde med alle nye by- og boligprojekter. Derudover er projektet udviklet 
ud fra en nøje gennemgang af Helsingør Kommunes indsatsområder og 
politikker. 

Holdets tilgang er at se det kommende område som lille bydel med 
variation både arkitektonisk, i forhold til boligformater, sociale- og 
organisatoriske greb mv. Bebyggelse er skabt med arkitektonisk variation 
i byggeri, byrum, landskab og fællesskab. En bred vifte af boligtyper og 
boligstørrelser skaber tilsammen en ny bydel med plads til alle og en 
social mangfoldighed. 
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Hverdagens Hus. Genbrugte spær fra 
den tennishallen

Vi underopdeler bebyggelsen i lokale kvarterer så beboeren oplever stor 
divergens i helheden, men kan identificere sig med et overskueligt og 
særegent lille bykvarter. Der etableres samlet 212 boliger samt forskellige 
fællesbygninger.

Bebyggelsens overordnede arkitektur, er en slange af sammenbyggede og 
enkeltstående huse, der åbner sig mod dagslyset. Disponeringen danner 
landskabelige lommer af høj kvalitet – til gavn for biodiversitet og fællessk-
absdannende uderum. 
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LANDSKABSGREBET
For at tilrettelægge landskabet, har vi brugt tre naturtypologier, hentet fra 
lokale forhold: Skovbryn, overdrev og vådområde.

Vådområder rummer en høj og særlig biodiversitet og er vigtige habitater 
for mange arter af fugle, padder og insekter, som er afhængige af lavt og 
stillestående vand for at yngle og søge føde. I en del af projektområdet eta-
bleres en regnvandspark, der både fungerer som regnvandshåndteringen 
og klimatilpasning af området og som et landskabeligt sted for rekreative 
og naturmæssige oplevelser. 

De klassiske bygningsdetaljer fra Helsingør bymidte blevet nyfortolket og 
inkorporeret i husene. Vi har brugt detaljerne som værktøjer til at skabe 
variation, skala og identitet, så særligt de lidt højere bygningerne bringes 
ned i skala. Bygningerne består af en høj muret sokkel i lyse tegl, der står i 
fint samspil med de øvre etagers træbeklædte facader. 

Eksoter fra Sommarivaparken

Skovbryn

Vådområde

Overdrev / græsland
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BÆREDYGTIGT BYGGERI ER TRÆBYGGERI 
OG OMTANKE FOR CO2-REGNSKABET
Vi har i vores arkitektur bidraget med et byggeri, der holder igen på udled-
ning af CO2. I takt med at isoleringskravene generelt skærpes rykkes fokus 
for bæredygtigt design nu mod den indlejrede CO2 i byggematerialerne. 
Den allerstørste post på CO2-regnskabet kommer ved opførsel af nybyg-
geri fra beton og det er denne post, som vi med Sommariva Byen ønsker at 
minimere. Det gør vi ved at udskifte beton, hvor det er muligt med bærende 
konstruktioner i træ. 

Vi har desuden reduceret den gennemsnitlige teglandel af facaderne til blot 
at dække den nederste etage. Det er her der er mest slid og det er her tegl-
facaden har en funktionel berettigelse. For at reducere CO2-udledningen 
yderligere ønsker vi kun at arbejde med genanvendte tegl og indarbejder 
en høj andel af genanvendte materialer generelt. 
Derudover har vi i forslaget genbrugt eksisterende byggematerialer fra en 
tennishal til et nyt fælleshus. 

Tagene er delvist sedumbeklædte for at sinke regnvandet. 
I bedømmelsen beskrives vinderforslaget: 
”Forslaget arbejder med en bevidst og overbevisende integration mellem 
byen, Sommarivaparken, parkrummet og bebyggelsen, gennem optimering 
af wadiens forløb, etablering af naturlige zonedelinger og nye lokale desti-
nationer for mødet mellem byen og beboere. Forslagets rumlige optimer-
ing bidrager ligeledes til at styrke helhedsplanens vigtige grundgreb, og 
forslaget viser gennem sin arkitektoniske og landskabelige bearbejdning 
en kvalitativ kontrast mellem fortættede stræder og åbne grønne kiler. 
Forslaget har en god og bred fordeling af boligtypologier, som afspejles i 
en tæt, sammenhængende og varieret bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen 
fremstår gennem markante tagformationer relativt høj mod Bøjlevej og 
kystskrænten.”

Der er i projektets videre forløb fokus på bæredygtighed gennem hele pro-
cessen centreret omkring DGNB guld-certificering og Svanemærkning samt 
genanvendelse af materialer.

Billedmateriale i høj opløsning kan rekvireres hos kommunikations-
ansvarlig Rasmus Graakjær


