Arealfordelinger på byggeriet Møllebro
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Sammenfatning
En gennemgang af oplysningerne om Møllebroprojektet viser at der ikke er sammenhæng mellem bebyggelsesprocenten for
området og de bygningshøjder som bygherren har været fremlagt som nødvendige for projektet.
Tegninger og visualiseringer er misvisende og byggeriet behøver slet ikke at blive så højt som vist!
Med udgangspunkt i områdets bebyggelsesprocent på 130% gælder derimod:
6 punkthuse bygget i 8 plan betyder at det resterende byggeri, fraregnet parkeringshuse og "kartoffelrækker", bliver knap 6 plan.
6 punkthuse bygget i 10 plan vil det resterende byggeri skulle være på ca. 5 plan.
Med 4 stk. punkthuse på 9 plan, og 2 stk. på 7 plan vil det resterende byggeri i gennemsnit være på knap 6 plan.
Bygherre bør genberegne sine bygningshøjder og i den forbindelse finde frem til en løsning hvor punkthusene nærmest
eksisterende boliger ikke overstiger 6-7 plan.
Der er dermed gode muligheder for at flytte rundt på m² og få højden ned uden at midste hverken grønne arealer eller boligareal.

Arealoplysninger fra MGH/Home annonce i Hillerødposten:
Grundareal
93,563 m²
Etageareal
121,632 m²
130% (Bebyggelsesprocent)
Boligareal
112,182 m²
Erhvervsareal
9,450 m²
Grønne arealer
38,000 m²
Der er ikke oplysninger om den konkrete arealfordeling på byggeriet.
Opmåling på de plantegninger som findes i lokalplanen giver følgende:
Grundarealer:
Alt byggeri på grunden:
Punkthuse (rød)
"Kartoffelrækker" (3 plan)(grøn)
Parkeringshuse (5 plan) (gul)
Resterende byggeri (blå)

21,226
3,180
2,578
3,384
12,084

m²
m²
m²
m²
m²

Et lavt byggeri omkring det ene punkthus er ikke talt
med, ligesom parkeringshusene generelt er anslået til
5 plan selvom det ene er vist med 7-8 plan på
tegningerne i lokalplanen.
Arealer, der ikke er "Grønne" eller
bebyggede. (veje etc.)
Samlet etageareal for:
"Kartoffelrækker"
Parkeringshuse

34,337 m²

7,734 m²
16,920 m²
24,654 m²

Betydning af punkthusenes højde for det resterende byggeri:
Hvis byggerierne mod Herredsvejen skal være 6-8 etager betyder det at resterende byggeri må blive væsentligt lavere end 4 etager.
Det er ikke hvad MGH har vist på tegningerne hvor alle huse undtagen "kartoffelrækkerne" er på mere end 5 plan.
Med punkthuse på 10 etager bliver den gennemsnitlige højde på de resterende bygninger på godt 5 etager.
Samlet etageareal
Punkthuses etager 6 punkthuse
Etageareal, punkthuse
Resterende etageareal (blå bygninger)
Svarende til et gennemsnitligt
antal etager på de blå bygninger på:

m²
m²
m²

121,632
15
47,700
47,472

121,632
10
31,800
63,372

121,632
8
25,440
69,732

121,632
4x9 + 2x7
26,500
68,672

3.9

5.2

5.8

5.7

