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Helheds- og Landskabsplan 
for Sydbyen og Fjordparken, 
Frederikssund

Sydbyens beliggenhed ved fjorden på 
kanten mellem by og land er unik.

De meget forskellige landskabelige kvaliteter 
i og omkring Sydbyen er det potentiale, som 
dette forslag til en helheds- og landskabsplan for 
Sydbyen og Fjordparken bygger på. 

Ved at tage udgangspunkt i de eksisterende 
kvaliteter bliver udformningen af Sydbyen til på 
stedets præmisser og kan dermed understrege og 
udbygge det potentiale området besidder.

Forslaget er udarbejdet med fokus på 5 vigtige 
parametre:
- stedets landskabelige forhold som terræn,stedets landskabelige forhold som terræn, 

skove og læhegn
- stedets kvaliteter�potentialer som eksisterendestedets kvaliteter�potentialer som eksisterende 

aktiviteter, stemninger og landskabselementer
- stedlige bebyggelsestyper som bygninger istedlige bebyggelsestyper som bygninger i 

agerlandskabet
- det so�iale rum og livet mellem husenedet so�iale rum og livet mellem husene
- sammenhæng mellem rekreative områder ogsammenhæng mellem rekreative områder og 

bebyggelse

Analyse af områdets potentiale

Den landskabelige placering
Landskabet omkring Sydbyen er af vidt forskellig 
karakter:

Mod nord afgrænses Sydbyen af mange forskellige 
aktiviteter af i øjeblikket meget varierende værdi 
såsom Øta-grunden, Ørnestenens kuperede 
affaldsdepoter med selvsået bevoksning, 
Dyreklubben, daginstitutionen Ørnestenen, 
Gyldensten Skolen og Arboretet med de mange 
forskellige træarter. Dette bælte kan opfattes 
som en grøn og rekreativ aktivitetskile, der 
formidler overgangen mellem den eksisterende 
par�elhusbebyggelse og den nye Sydby og skaber 
sammenhæng mellem fjorden og byens bagland. 
Mod vest ligger fjordens smalle bånd og spejler 
lyset og Horns Herred rejser sig i horisonten. 
Mod øst skærer jernbanen sig gennem landskabet 
og former en præ�is grænse mellem de 
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eksisterende parcelhuskvarterer og den nye by.
Mod syd ligger det smukke åbne agerlandskab, 
som præger landskabet syd for Frederikssund. 
Landskabet domineres af de let bølgende marker 
med fritliggende gårde, omkranset af tæt 
beplantning og store træer.

Aktivitetskilen og Sydbyens byggefelt kiler sig 
sammen og skaber en enestående sammenhæng 
mellem rekreativt og bebygget område.

Bymidten og Landskabet
Det foreslås at skabe en landskabelig 
sammenhæng mellem Frederikssund Bymidte 
”Lille Bløden” og det åbne land ved yderligere 
træbeplantning langs Marbækvej. Herved 
opnås en flot ankomst til Frederikssund fra 
syd, hvor skiftevis grønne trærækker og by 

sammen skaber en markant rygrad for de mange 
parcelhuskvarterer i Frederikssunds sydlige 
byområde.

Der er i dag en spredt træbeplantning langs vejen 
fra bymidten til Sydbyen, overvejende bestående 
af rønnetræer. Denne beplantning foreslås 
forstærket med yderligere beplantning på begge 
sider af vejforløbet i et forskudt mønster. Sammen 
med de eksisterende poppelhegn syd for Sydbyen 
vil vejbeplantningen danne en overordnet grøn 
struktur mellem Bløden Bypark, den nye Fjordpark 
og det åbne landskab. Herved understreges 
sammenhængen mellem den nye Sydby og 
Frederikssund by.
( Diagram: Bymidten og landskabet )

Byggefeltet
I Kommuneplan 1997-2009 og i gældende 
lokalplaner for område er der udlagt et areal 
til Boligbebyggelsen Sydbyen. Arealet vil blive 
reguleret pga. følgende forhold:
- �egionplanens �00m-strandbeskyttelseslinie.�egionplanens �00m-strandbeskyttelseslinie.
- Kæret og Arboretet ved �yldenstenskolen �� etKæret og Arboretet ved �yldenstenskolen �� et 

potentiale, som friholdes
- Lavbundsarealet midt på grunden �� etLavbundsarealet midt på grunden �� et 

potentiale, som friholdes
- Støj fra Marbækvej betyder friholdelse afStøj fra Marbækvej betyder friholdelse af 

bebyggelse ca. 40 m fra vejmidte

Overordnet sammenhæng
Sydbyens areal spænder over Marbækvejen, og 
det er derfor vigtigt at understrege, at Sydbyen er 
en sammenhængende boligbebyggelse på trods 
af den gennemkørende vej. Øst-vestretningen 

har således stor betydning for udlægningen 
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FJORDPARKEN

FJORDPARKEN KARAKTER
Fjordparken vil overordnet set markere sig ved 3 store landskabelige træk, der 
med enkle midler blot forstærkes som elementer: stranden og engen med den 
vestvendte skråning, egealléen samt skoven med bakkerne. Disse landskabstræk 
er robuste og stærke og modsvarer fjorden og agerlandskabet i syd.
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