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Terrænet bygger op mod det nye Akuthus og 
skærmer mod indkig til funktionerne omkring 
operationsafsnittet. Terrænets udformning er 
også med til at dække gaslageret mod nord og 
skaber et bakket terræn mod søen og Tuborgvej.  
Terrænvægge er placeret parallelt med facaden 
og skyder sig ind i landskabet og skaber niveau-
skift- og overgange i parken. 

Søens nye overflade ligger lavere i terrænet end 
den nuværende overflade, hvilket bidrager til et 
bæredygtigt landskab i forbindelse med opsam-
ling af regnvand ved skybrud og oversvømmel-
se.

Hældningen på 1:5 sørger for at skabe en skrå-
nende søbred, der er med til at skabe et større 
areal med lunt overfladevand til søens dyr- og 
planteliv. 

TERRÆNÆNDRINGER

Længdesnit af søen 1:500

Længdesnit af søen 1:500
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Stisystem

Rekreative områder omkring søen
Omkring søen anlægges en ny gangsti i slots-
grus, som snor sig mellem de eksisterende træer 
og søen. 
Mindre platforme placeres langs søens nordlige 
kant, hvilket giver mulighed for ophold og en rolig 
stund ved søens bred.
Det bliver muligt at krydse terrænet mellem de 
nye terrænmure via en naturlig trampesti.

Diagram eksisterende stisystem Diagram nyt  stisystem
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Tegningen viser hvilke træer, der ønskes fældet 
i forlængelse af etableringen af en ny sø, efter-
som nogle få eksisterende træer ikke kan bibe-
vares i det nye forslag.

De ikke-bevaringsværdige træer, der ønskes 
fældet, er henholdsvis æbletræer (6 m.) og ja-
pansk ahorn (8 m.).

Derudover ses en markering af hvor de nye træ-
er plantes i parken.
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BEPLANTNING AF TRÆER

Træer, der ønskes fældet er markeret røde Nye træer er markeret grønne

Ikke-bevaringsværdige træer, der ønskes fjernet

Bevaringsværdige træer (nåletræ / løvtræ)

Beplantning af nye løvtræer
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Eksisterende beplantning
Rundt om søen i dag står flere solitære 
træer. Disse forsøges bedst muligt be-
varet, og den nye sø udformes imellem 
disse.

Ny beplantning
I dag er der græsplæne helt ned til søens 
bred. Dette ændres, så søens bred får en 
mere naturlig bevoksning med en bund af 
gennemgående engplantning med store 
felter af høje og mellemhøje græsser og 
hvide/ blå blomsterende stauder og urter.
Beplantningerne sammensættes med 
fokus på høj variation, med stor biologisk 
værdi og i overensstemmelse med det 
pågældende landskabsbånd.

Søen og parkområdet ligger i følgende 
landskabsbånd:

Bånd 1: Grøn ankomst
Bånd 6: Små detaljer
Bånd 4: Søens blå
Bånd 2: Højt og hvidt

I det lave vand vil der hurtigt komme dun-
hammer, hvilket bør reguleres og begræn-
ses gennem pleje af søens bredder.

Belægninger
Stien der anlægges bliver belagt med 
slotsgrus og andre steder opstår tram-
pestier i terrænet.

https://vandoghave.dk/planter/

Akeleje, 
Aquilegia columbine

Ager padderok
Equisetum japonicon

Alm. bukkeblad, 
Menyanthes trifoliata

Krebseklo, 
Statiotes aloides

Pilblad, 
Saggitaria graminea

Russisk skilla, 
Scilla sibirica

4. SØENS BLÅ

4. SØENS BLÅ

6. SMÅ DETALJER 6. SMÅ DETALJER 6. SMÅ DETALJER

6. SMÅ DETALJER4. SØENS BLÅ4. SØENS BLÅ

2. HØJT OG HVIDT 4. SØENS BLÅ BELÆGNINGER2. HØJT OG HVIDT

Dunhammer,
Typha

Nålesumpstrå,
Eleocharis acicularis

Vandspir, 
Hippuris vulgaris

Smalbladet papyrus 
Cyperus longus

Marksten Slotsgrus

BEPLANTNING OG BELÆGNINGER
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Sø

19.6020.15

1:5

Forsinkelse af regnvand kan opnås ved at
opstuve regnvandet på terræn. Søen kan ved 
kraftig regn og skybrud gå over sine bredder og 
derved være i stand til at opmagasinere 350 m3 
ekstra regnvand.

Søen dimensioneres efter beregninger foretaget 
af ARUP. 

På tegningen ses situationen, hvor søen funge-
rer som regnvandsbassin og topologien be-
stemmer opstemningskoten og bassinvolumen. 
Vandspejlet vil derfor være i kote 20.15 ved en 
100-års hændelse.

Henvendelse til ARUP for yderligere information 
om beregningsgrundlag og LAR-information. 

Skraveret er oversvømmet areal

Plantegning af oversvømmet areal 

LAR OG REGNVANDSBASSIN
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