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På tegningen ses de eksisterende træer i park-
området. 

Stedsegrønne nåletræer i form af hemlock/ 
skarntydegran (tsuga), coloradoedelgran (abies 
concolor) og fyrretræer (pinus) præger parkom-
rådet sammen med ahorntræer (acer).

Træerne er en væsentlig del af karakteren i par-
ken og skaber rumligheder og nicher i haverum-
met. 
De ønskes så vidt muligt bevaret i forbindelse 
med udarbejdelse af det nye parkområde. 
Det er dog nødvendigt at fjerne enkelte af hen-
syn til anlæggelsen af den nye sø. 

(Se diagrammer på s. 15)

Grundlag fra landinspektør

EKSISTERENDE BEPLANTNING
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EKSISTERENDE DYRELIV

Dyrelivet i og omkring søen
I arbejdet med VVM-redegørelsen og miljøvur-
deringen (VVM s.77) er dyrelivet i og omkring 
søen registreret. 

Der er registreret et gråandepar, som holder til i 
søen hvert år. 
Omkring år 2000 blev der udsat karper i søen, 
hvilket har indflydelse på artsdiversiteten - fi-
skenes tilstedeværelse vanskelliggør padders 
formering, da haletudserne bliver spist og søen 
er derfor på nuværende tidspunkt ikke velegnet 
som yngleområde for padder.

Terrænet er bakket og skråner ned mod søens 
bredder, der er flankeret af træpæle, hvilket også 
vanskelliggør livet for paddelarverne og deres 
vandring op på søbredden.
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På tegningen ses den eksisterende sø sammen med den 
nye bygning og kotering. 
Placeringen af det nye akuthus og brandvejene omkring 
dette, kræver at terrænet forskydes mod nord. 
Konsekvenserne heraf er, at den eksisterende sø svinder 
ind, hvis ikke denne bliver udformet anderledes og anlæg-
ges i en mere nordøstlig retning.
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Brandvej

Terrænet skubbes pga. brandvej, 
og kommer dermed i karambola-
ge med den eksisterende sø

MØDET MELLEM DEN NUVÆRENDE SØ OG AKUTHUSET

Terræn forskydning

eksisterende sø
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Naturforbedrende tiltag
Søens nuværende udformning og placering gi-
ver en række udfordringer i forhold til lokalpla-
nens krav om LAR. De foreslåede ændringer af 
søen samt terrænet omkring denne vil dels sik-
re, at projektet lever op til lokalplanens krav om 
LAR, dels skabe bedre vilkår for dyreliv og dels 
sikre en mere harmonisk overgang og tilpasning 
mellem bygning og landskab og dermed en bed-
re sammenhæng med parken. 

Følgende forhold danner grundlag for de natur-
forbedrende tiltag: 

1. Placering
Søen forskydes mod NØ i forhold til den eksi-
sterende sø, så den ikke kommer i karambolage 
med det nye akuthus. 

2. Størrelse og terræn
Søen får et areal på 560 m2. Terrænet ændres for 
at skabe et naturligt miljø. Bredden bliver jævnt 
skrånende med en hældning på 1:5, hvilket un-
derstøtter migrationen af dyr til og fra søen. 

3. Udformning
Søen udformes, så den falder naturligt ind i om-
givelserne. Om vinteren og foråret er der mulig-
hed for at søen kan gå over sine bredder og også 
med en bugtende kant, så der opstår små vige, 
hvilket skaber bedre levevilkår for dyrelivet i og 
omkring søen. Marksten kan lægges i klynger i 
kanten for at skabe bedre levesteder og over-
vintringsmuligheder for krybdyr og padder langs 
søens bred.

DEN NYE SØ
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Søen forskydes mod nordøst.
På denne måde undgåes kolli-
sion med bygningens volumen.

Terrænet ændres og skråner 
jævnt ned mod søens bredder. 
Terrænmure opsættes ved 
akuthuset og skyder sig ind i 
landskabet.

Princip for udformning: 
Kanten på søen bliver mere 
naturlig og bugter sig ind og ud 
for at skabe grobund for bedre 
yngleområder.
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N

FAKTA
Indløb: Kote 19.70 
Vandspejl: Kote 19.60
Drænrør: Kote 20.40
Areal: 694 m2

Bassin: 371 m3

N

Den nye sø udformes så vidt muligt med fokus på 
at sikre eksisterende og bevaringsværdige træer 
og beplantning samt i forhold til at sikre en har-
monisk tilpasning til terrænets nye udformning.

Søens overflade sænkes i forhold til det nuvæ-
rende niveau, med henblik på at opnå kapacitet 
til at fungere som regnvandsbassin i forbindel-
se med opsamling af regnvand ved skybrud og 
oversvømmelse. 
Den nye terrænbearbejdning vil også give mere 
naturlige brinker, hvilket vil give bedre vilkår for 
dyrelivet omkring søen.

SITUATIONSPLAN
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UDFORMNING AF SØBREDDEN

Rød vandnymfe

Græshoppe

Kardinalbille

Guldsmed

Egern

Sommerfugl

Blåvinget 
pragtvandnymfe

Snegl

Hugorm

Salamander

Alm. skøjteløber

Vildand

Haletudse Padder

Larver

Gråspurv

Tegningen viser princippet for søens udformning 
og mulighederne for at skabe et rigt dyreliv i og 
omkring søen.


