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Det Grønne Delta er både planlægning af et nyt 
boligområde og gentænkning af den grønne kile. 

Kilen er planlagt af Odsherred Kommune og har 
til formål at skabe en bufferzone mellem det 
eksisterende kolonihavebælte og den fremtidige 
boligbebyggelse. Derudover har kilen et fantastisk 
landskabeligt og rekreativt potentiale, som i dens 
nuværende form ikke kommer til sin fulde ret.

Det Grønne Delta tager udgangspunkt i dette 
uudnyttet potentiale og skaber, i samspil med den 
omgivende bebyggelsesstruktur, en ny grøn rekreativ 
oase, der binder hele området sammen til en 
samlende helhed - til glæde for by og beboere. 
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8.8 HA ?=+

DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG

NABOBEBYGGELSE BEBYGGELSESTYPERPARCELBÅND

FORSKELLIGE NABOLAG GRØN BÆLTENABOLAG

DELTA BUFFER GADEKÆRET

BYNÆR BEBYGGELSE

GRØN DELTA 50 PARCELLER GRØN NABOLAG 
OG BUFFER

VEJE
23.900 M2 45.200 M2

9.400 M2
6.600 M2

Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.

OMRÅDET
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Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA
Den store grund er ét stort tomrum, som 

adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.
I følge kommuneplanen er der på grunden 

planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.

UDGANGSPUNKT
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DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG
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Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.

Den forskelligartet bebyggelse trækkes ind på området og samles omkring Det Grønne Delta
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PROJEKTDELE

8.8 HA ?=+

DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG

NABOBEBYGGELSE BEBYGGELSESTYPERPARCELBÅND

FORSKELLIGE NABOLAG GRØN BÆLTENABOLAG

DELTA BUFFER GADEKÆRET

BYNÆR BEBYGGELSE

GRØN DELTA 50 PARCELLER GRØN NABOLAG 
OG BUFFER

VEJE
23.900 M2 45.200 M2

9.400 M2
6.600 M2

Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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DET GRØNNE DELTA

8.8 HA ?=+

DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG

NABOBEBYGGELSE BEBYGGELSESTYPERPARCELBÅND

FORSKELLIGE NABOLAG GRØN BÆLTENABOLAG

DELTA BUFFER GADEKÆRET

BYNÆR BEBYGGELSE

GRØN DELTA 50 PARCELLER GRØN NABOLAG 
OG BUFFER

VEJE
23.900 M2 45.200 M2

9.400 M2
6.600 M2

Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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Fotopunkt A - Det Grønne Delta slynger sig mellem husene



PARCELBÅND

8.8 HA ?=+

DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG

NABOBEBYGGELSE BEBYGGELSESTYPERPARCELBÅND

FORSKELLIGE NABOLAG GRØN BÆLTENABOLAG

DELTA BUFFER GADEKÆRET

BYNÆR BEBYGGELSE

GRØN DELTA 50 PARCELLER GRØN NABOLAG 
OG BUFFER

VEJE
23.900 M2 45.200 M2

9.400 M2
6.600 M2

Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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Fotopunkt B - Det Grønne Delta er en naturlig forlængelse af beboernes baghave.
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8.8 HA ?=+

DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG

NABOBEBYGGELSE BEBYGGELSESTYPERPARCELBÅND

FORSKELLIGE NABOLAG GRØN BÆLTENABOLAG

DELTA BUFFER GADEKÆRET

BYNÆR BEBYGGELSE

GRØN DELTA 50 PARCELLER GRØN NABOLAG 
OG BUFFER

VEJE
23.900 M2 45.200 M2

9.400 M2
6.600 M2

Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.

NABOLAG
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Fotopunkt C - Store fællesrum i de forskellige nabolag vil styrke fællesskabet blandt beboerne.
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Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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Det Grønne Delta skaber en glidende overgang fra det åbne landskab til den tætte bebyggelse.
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Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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UDBYGNINGSFASER
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Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.
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DET GRØNNE DELTA PARCELBÅND NABOLAG

NABOBEBYGGELSE BEBYGGELSESTYPERPARCELBÅND

FORSKELLIGE NABOLAG GRØN BÆLTENABOLAG

DELTA BUFFER GADEKÆRET

BYNÆR BEBYGGELSE

GRØN DELTA 50 PARCELLER GRØN NABOLAG 
OG BUFFER

VEJE
23.900 M2 45.200 M2

9.400 M2
6.600 M2

Det Grønne Delta er projektets rygrad. Det 
skaber rum og samler områdets forskelligartede 

bebyggelser samtidig med at sikre en 
herlighedsværdi for samtlige beboere.

Nye parceller udstykkes langs Det 
Grønne Delta, og vil give alle beboere 

direkte adgang og udsigt til 
naturskønne omgivelser.

På indersiden af parcelbåndene skabes der 
store fællesrum, som kan være med til at 
styrke naboskabsfølelsen for beboerne.

I de mere bynære områder er 
bebyggelsen karakteriseret af en større 

tæthed og højde. Stemningen er, 
specielt i sommermånederne, præget af 

liv og aktivitet. 

NYE PARCELHUSOMRÅDER

Der er et hurtigt skift fra den mere 
bymæssige karakter til 

parcelhusområderne, når man krydser 
Altavej. Området er desuden præget af 

nye parcelhus udstykninger.

KOLONIHAVEBÆLTET

Som en grænse mellem by og land 
ligger kolonihavebæltet. Her er skalaen 

lille, og stemningen mere landlig.

MARK

Syd for grunden er der åbne 
landsbrugsmarker, som er et typisk 

billede på det danske landskab.

PARCELHUSOMRÅDE

Et parcelhusområde der ender 
‘blindt’ og som er klemt inde mellem 

marker og jernbaneonrådet.

JERNBANETERRÆN

Jernbaneterrænet markerer grænsen 
mellem parcelhusområdet og den 

bynære bebyggelse.

Det Grønne Delta fungerer også som 
en bufferzone. Det kan pga. 

inddelingerne akkommodere flere 
bebyggelsestyper samtidig med at 

bevare en vis ‘respekt’ afstand.

Centralt på grunden er der desuden 
mulighed for at etablere et gadekær. 

Dette kunne forstærke den 
landskabelige karakter samt højne hele 

områdets herlighedsværdi. 

De store fællesrum på bagsiden af 
parcelbåndene er samlingspunkterne for de 
forskellige nabolag. Her kan livet mellem 

husene udfolde sig, og skabe et større 
fællesskab mellem alle beboere.

DET GRØNNE DELTA
Det Grønne Delta er et landskabeligt 

element, der flyder ind mellem 
bebyggelsen og skaber en stærk 
relation mellem bolig og natur.

De forskellige nabolag styrkes af de 
forskellige fællesrum. De tager form 

udfra bebyggelsestype, og vil hver især 
have sin egen særlige karakter og 

rummelighed.

Hele grunden omkrandses af et grønt 
bælte, der som en blød grænse, 

skaber en blid overgang mellem ny og 
gammel bebyggelse. 

Ved at udstykke parcelbånd langs Det 
Grønne Delta maksimeres kontakten mellem 

bolig og natur. Det Grønne Delta vil blive 
beboernes naturlige forlængede baghave.

For at skabe en samhørighed mellem ny og 
gammel nabolag, foreslår vi, at man lader 
parcellerne påvirke af nabobebyggelsernes 

skala, stemning og huse.

Ved at lade sig påvirke af 
naboområdernes forskelligartethed, 
kan den nye bebyggelse danne et 

grundlag for mangfoldighed af 
boligtyper og beboere.

INFRASTRUKTUR

FASE A - OMFARTSVEJ
+ ÅBEN LAV

FASE B - UDEN BOLIGPLIGT

FRA KILEN TIL DET GRØNNE DELTA

FASE C - ÅBEN LAV FASE D - TÆT LAV 

ALTERNATIV INFRASTRUKTUR 
Omfartsvej og fødeveje  placeres i 

periferien, og minimerer på den måde 
biltrafik igennem boligområderne.

Omfartsvejen, som kører i periferien, kobles 
til Remisevej og videre til Islandsvej. 

Svingene på omfartsvejen kan  bidrage til en 
reducering af farten på biltrafikken.

Med det samme areal, som kilen, kan vi med en anden 
udformning åbne nye potentialer for by, landskab og beboere.

Det Grønne Delta vil på én gang forbinde, fordele og skabe 
rekreative herligheder for alle beboere.

Det alternative forslag til omfartsvejen er at 
lade to lige veje fra Linde Alle og Islandsvej 

møde hinanden.

Vejen grænses op en grøn buffer af træer og 
landskab, og på den minimere evt. støjgener.

KILENTOMRUM

ISLANDSVEJ

(OMFARTSVEJ)

KINGOSVEJ

REMISEVEJ

LINDE ALLE

(OM
FARTSVEJ)

3.3 HA 3.3 HA

3.3 HA

Den store grund er ét stort tomrum, som 
adskiller områdets forskelligartet bebyggelse.

I følge kommuneplanen er der på grunden 
planlagt en grøn kile, som skal fungere som 
en bufferzone mellem ny boligbebyggelse og 

kolonihavebæltet.

Hvordan kan man planlægge den 8.8 ha store 
grund, så den imødekommer og forbinder den 

forskellighed, der omkrandser området?

Hvordan kan vi gentænke kilen, så den fortsat 
fungerer som en bufferzone samtidig med at 

udnytte dets potentiale som et grønt åndehul?

LANDSKAB DET GRØNNE DELTA DET GRØNNE SAMLINGSPUNKT
Vi foreslår at man forlænger landskabet 

ind på området og forbinder de 
omkringliggende nabobebyggelser med 

ét sammenhængende landskab.

Fra den planlagte monotone kile vil 
det nye landskab være som et delta, 

der bevæger sig ind og beriger 
området ved at maksimere 

kontaktfladen mellem bolig og natur.

I samspil med Det Grønne Delta trækkes de 
omkringliggende bebyggelsesstrukturer ind 

på området. Det Grønne Delta akkommoderer 
nabobebyggelsen, og forener, et ellers 

fragmenteret område, til én samlet helhed.

FRA KILE TIL GRØN DELTA
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Det Grønne Delta flyder mellem huse og forstærker oplevelsen mellem bolig og natur.
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