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Grænse for lokalplantillæg nr. 2

Matrikelskel

Grænse for lokalplan nr. 462

Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462

Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 2
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Grænse for lokalplantillæg nr. 2

Matrikelskel

Ny bebyggelse inden for lokalplantillæg nr. 2

Grænse for lokalplan nr. 462

Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462

Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 2

Område for rækkehusbebyggelse



  

Grænse for lokalplantillæg nr. 1

Matrikelskel

Ny bebyggelse inden for lokalplantillæg nr. 1

Grænse for lokalplan nr. 462

Grænse mellem underområder i lokalplan nr. 462

Grænse mellem underområder i lokalplantillæg nr. 1

Område for rækkehusbebyggelse

 









  

Grænse for lokalplantillæg nr. 2

Grænse for underområder i lokalplantillæg 2

Parkeringshus

Ungdomsboliger og/eller serviceerhverv

Mulig placering af børneinstitutioner

Mulig placering af detailhandel i stueetagen

Boliger

Boliger og/eller serviceerhverv

Åbne facader; Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og andre 
udadvendte funktioner i stueetagen (50 pct. af facadelængden)

Udadvendte facader: Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og 
andre udadvendte funktioner (75 pct. af facadelængden)

Udadvendte facader: Mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv 
og andre udadvendte funktioner (75pct. af facadelængden)

Grænse for lokalplan nr. 462

Aktive hjørner

Område for rækkehusbebyggelse
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Grænse for underområder i lokalplantillæg nr. 1

Parkeringshus

Boliger og/eller serviceerhverv

Mulig placering af børneinstitutioner
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Åbne facader; Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og andre 
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Udadvendte facader: Krav om publikumsorienterede serviceerhverv og 
andre udadvendte funktioner (75 pct. af facadelængden)

Udadvendte facader: Mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv 
og andre udadvendte funktioner (75pct. af facadelængden)

Grænse for lokalplan nr. 462

Aktive hjørner

Område for rækkehusbebyggelse

 





 



  

Servicevej

Indgangsveje

Letbanetracé

Omtrentlig placering af
Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde

Mulig placering af fodgængersti 

Grænse for lokalplantillæg nr. 2

Grænse for underområder i lokalplantillæg 2

Grænse for lokalplan nr. 462
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Grænse for underområder i lokalplantillæg 2

1-3 etager/ max. 11 m

4 etager/ max. 16 m

4-7 etager/ max. 24 m

5-9 etager/ max. 30 m

Grænse for lokalplantillæg nr. 2 Mulig placering af tårne i XX etager

Bygges ud til byggefeltets kant

Bevaringsværdig konstruktion

Etagebebyggelse ud til banen (jf. §5 stk. 2. pkt. f)



Grænse for lokalplan nr. 462 Område for rækkehusbebyggelse

Mulig udvidelse af karré



  

Grænse for underområder i lokalplantillæg  nr. 1

1-3 etager/ max. 11 m

4 etager/ max. 16 m

4-7 etager/ max. 24 m

5-9 etager/ max. 30 m/31 m (jf. § 5 stk. 2. pkt. f)

Grænse for lokalplantillæg nr. 1 Mulig placering af tårne i XX etager

Bygges ud til byggefeltets kant

Bevaringsværdig konstruktion



Grænse for lokalplan nr. 462 Område for rækkehusbebyggelse

 





 



  

Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde

Mulig placering af fodgængersti 

Grænse for lokalplan nr. 462

Grænse for underområder i tillæg 2

Allébeplantning

Gårdrum

Grønttorvshallens areal

Grænse for lokalplantillæg nr. 2

Brede kantzoner jf. § 8 stk. 11.b - anden bullet

Smalle kantzoner jf. § 8 stk. 11.b - første bullet

Område for rækkehusbebyggelse



  

Cykel- og fodgængersti i mindst 6 m bredde

Mulig placering af fodgængersti 

Grænse for lokalplan nr. 462

Grænse for underområder i tillæg nr. 1

Allébeplantning

Gårdrum

Grønttorvshallens areal

Grænse for lokalplantillæg nr. 1

Brede kantzoner jf. § 8 stk. 11.b - anden bullet

Støjskærm

Smalle kantzoner jf. § 8 stk. 11.b - første bullet

Område for rækkehusbebyggelse

Grøn korridor

 







 



























































































 













