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L.600 – Projektbeskrivelse – Vedbæk Park – 05.03.2018 

 

Baggrund og plangrundlag  

Området udgør den sidste del af den tidligere Forsvarskommando i Vedbæk. Området 
er i kommuneplanen en del af rammeområde Ve.03 og er udlagt til liberalt erhverv, 
administration, hotel, restaurant, undervisning, offentlige pleje- og botilbud, 
sundhedsorienterede virksomheder som hospital, motions- og sundhedscenter mv., 
kultur- og idrætsformål og boliger. 

Bebyggelsesprocenten er i kommuneplanen fastlagt til 33 for området under ét og det 
maksimale antal etager er fastlagt til 3. 

Der er i 2013 gennemført en forhøringsproces for en ændring af 
kommuneplanrammen, hvori der lægges op til at områdets anvendelse ændres til 
boligformål. Det er efterfølgende på det daværende Byplanudvalgsmøde i december 
2013 vedtaget, at der kan udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som ændrer 
matrikel 1 en's anvendelse til boligformål, og som inddrager matrikel 1 av i samme 
rammeområde i forbindelse med den forestående lokalplanlægning af området. 

Området er stationsnært, men ligger uden for det stationsnære kerneområde. Området 
er desuden, bortset fra matrikel 1 av, omfattet af lokalplan 220 og er i planen benævnt 
delområde 2 og 4. Området er med vedtagelsen af lokalplan 220 i 2011 overført til 
byzone. Lokalplanen fastsætter de overordnede principper for infrastruktur og 
landskabets udformning, herunder områdets landskabsværdier og bevaringsværdige 
landskabstræk. 

Herudover udpeger planen de områder som skal friholdes for bebyggelse. 
Landskabsrum og beplantede områder markeret med principielle afgrænsninger i 
planen, skal som hovedprincip respekteres i de efterfølgende byggeretsgivende 
lokalplaner. Søer og vandhuller må ikke ændres eller opfyldes uden kommunal- 
bestyrelsens tilladelse. 

Planen er en rammelokalplan og er derfor ikke byggeretsgivende. Der skal derfor 
udarbejdes en lokalplan, der indeholder nærmere bestemmelser om byggeriets 
udformning og beliggenhed, forinden der kan gives byggetilladelse. Lokalplan 220 
ønskes i den forbindelse aflyst.  

I forbindelse med realiseringen af bebyggelsen af første etape blev der udarbejdet en 
lokalplan 228, der fastlagde bebyggelsens placering og udformning. Denne lokalplan 
omfatter ikke matrikel 1 en og 1 av.  

Overordnet   

Vedbæk Park ligger, hvor forsvarskommandoen tidligere havde til huse. Området 
bebygges med tæt-lav bebyggelse, almene boliger samt et kulturhus. Der findes i dag 
flere stærke landskabelige karaktertræk for området. En fredskov der deler området i 
øst og vest og en skrånende flade i øst, der leder ned til en sø der har status som §3. 
område. Der planlægges for et byggeri, hvor der er lagt særlig vægt på den 
landskabelige indpasning i området, og hvor de foreslåede typologier ligger i 
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forlængelse af den allerede planlagte og delvist opførte bebyggelse i den øvrige del af 
Henriksholm. Det omtalte areal navngives i det efterfølgende Vedbæk Park.  

Bebyggelsesplanen generelt  

I dag opdeles Vedbæk Park i næsten to lige store dele af en Fredskov. De to delområder 
i øst og vest har en række forskellige iboende kvaliteter der giver delområderne deres 
helt særlige identitet og stemning, begge dele danner grundlag for den videre 
bearbejdning og udvikling af projektet.   

Volumenmæssigt er landskabet i vest defineret af nogle store markante linjer, bestemt 
af Fredskoven mod øst og syd og det åbne land, der strækker sig mod nord og vest. Her 
ligger bygningen, det såkaldte ottetal i dag, som har været et markant bygningsvolumen 
igennem mange år. I vest er det derfor hensigten, at skabe en mere landskabelig 
markant bebyggelse, med en fortætning af boenhederne, så de eksisterende ortogonale 
linier som princip fastholdes og forholder sig til den store landskabelige skala. 

I øst er landskabet skovrigt og kuperet, centreret omkring en lavtliggende sø. 
Landskabet i øst er desuden frodigere end i vest, defineret med en tæt beplantning. Det 
resulterer i en mindre skala, hvilket lægger op til en bebyggelsestypologi, der skal være 
mere ensartet i sit udtryk og som indpasser sig i det eksisterende terræn. Dette kan 
løses ved at sætte rækkehusene sammen i mindre klynger, der følger de eksisterende 
terrænkurver.   

I vest ligger husene i en mere samlet struktur, der ikke er opdelt af nogle eksisterende 
landskabelige elementer. Her er det overordnede karaktertræk skovbrynet langs 
fredskoven og de åbne engarealer mod vest. 

Samlet for hele området, er der arbejdet med et vejhierarki. Dette skal være med til at 
gøre al færdsel i området sikker og overskuelig, samtidig med at det understreger den 
identitet som de to delområder får. Særlige hensyn til de bløde trafikanter og 
sammenhængskraften mellem de to områder og til lokalområdet er tænkt ind i 
udformningen og placeringen af stiforløb og veje.  

Renovation  

Dagrenovation håndteres på egen matrikel. Der er indtegnet renovationsområder i 
hvert forareal, således at der er let adgang til afhentning. Hver renovationsstation kan 
udvides ved et øget antal fraktioner. Kildesortering afleveres i den lokale 
containerhave.   

Parkering 

Der er disponeret 2 parkeringspladser til hver bolig. De er beskrevet nærmere under 
beskrivelsen for de enkelte bebyggelser.    

Boligerne i vest  

Vedbæk Parks vestlige del, er et veldefineret og velafgrænset område, som i sin 
bymæssige karakter skaber et bindeled mellem den høje, tætte skov mod øst og 
markernes bølgende landskab mod nord og vest. Dette areal har hidtil været benævnt 
’plateauet’. 

Organisering: Husenes indbyrdes placering tager udgangspunkt i den tætte bys 
kvaliteter. Husene ligger i mindre klynger med 4-7 boliger i hver stang. For at sikre en 
variation har stængerne 1-2 mindre forskydninger i hver stang. Således opstår der 
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nicher og rumskabende overgange mellem bygninger og det tilstødende landskab. 
Boligerne ligger organiseret omkring fælles opholds-og legegader med legepladser og 
frodige regnvandsbede i tæt relation hertil. Husene vil fremstå med forskellige højder, 
både pga. landskabets niveauforskelle, men også fordi boligerne varierer mellem 2 og 3 
etagers højde. Bebyggelsen i den vestlige del skulle gerne spille sammen med de ny 
opførte boliger mod vest kaldet ’Møllevingerne’. Højderne på de to bebyggelser er 
begge op til 3 etager.  

Kontekst: Fredskoven ligger placeret på en højderyg, der forløber fra nord mod syd og 
dermed fungerer som en visuel afgrænsning mod øst. I den sydlige ende strækker 
Fredskoven sig mod vest, og danner hermed et grønt bælte mellem plateauet og 
Henriksholms Allé. ’Møllevingerne’ mod vest ligger terrænmæssigt lavere i forhold til 
plateauet. De to områder vil fremadrettet blive adskilt af en adgangsvej og et grønt 
strøg, der løber langs med adgangsvejen. Mod nord ligger et fredet naturområde, der 
har en høj rekreativ værdi for de fremtidige boliger på plateauet.  

Private uderum: I vest har husene et veldefineret privat udeareal i baghaven, der er 
adskilt fra fællesområderne. Det er afgrænset af hegn i forlængelse af boligerne og hæk 
for enden af haverne. Alle baghaver har en 12 m2 befæstet stenterrasse langs facaden. 
På den befæstede flade op mod facaden har beboerne selv mulighed for at tilføre 
personlighed med krukker og mindre opstillinger af borde og bænke. Boligerne har én 
p-plads foran boligen og endnu en centralt placeret til boligen. For-arealerne er adskilt 
af hegn. Her er også et rektangulært skur til opbevaring af haveudstyr, som samtidig 
skaber nicher og afskærmning.  

Trafik: Adgangsvejen etableres omtrent hvor den eksisterende adgangsvej ligger. 
Denne fordeler sig til mindre stikveje ind mellem boligerne, hvor de afsluttes som 
mindre torvedannelser, der både skal kunne fungere som parkeringsplads, såvel som 
en lege-opholdsgade, hvor børnene i et beskyttet miljø kan lege.  

Den landskabelige overgang mellem plateauet og landskabet langs Henriksholms Allé 
og Maglemosen, defineres som et grønt strøg, der dels består af Fredskoven og dels af 
et eksisterende træbælte langs vejtracéet. Det betyder at ankomsten til de nye 
boligområder opleves grøn og frodig, samtidig med at det er de store landskabelige 
karaktertræk der inddeler området i mindre delområder. Et stisystem til gående og 
børn på cykel, henholdsvis af grus og klippet enggræs, binder området sammen og 
kobler sig på Fredskoven og stisystemet i øst. 

Husene i øst 

Terrænet falder fra alle sider ind mod den lille sø. Det skrånende motiv markeres 
yderligere af de eksisterende trærækker og hække, der har været plantet i forbindelse 
med den oprindelige parkeringsplads. Fredskoven danner en rumlig afgrænsning mod 
vest, Kystbanen med et frodigt træbælte afgrænser mod nord-øst og Henriksholms Alle 
ligger mod syd. Disse meget markante landskabselementer, giver en helt særlig 
oplevelse af at opholde sig i et frodigt og rekreativt område.  

Organisering: Med afsæt i landskabets markante terræn forsøger bebyggelsesplanen 
ved søen, at skabe rækker af kædehuse, der indpasser sig i det eksisterende landskab, 
således at både terræn, Fredskov og rækker af træer fastholdes som 
landskabskaraktertræk. Den indbyrdes disponering af boligenhederne, ligger som 
kæder, hvor boligerne forskyder sig i små grupper af 2-3 boliger, således at der opstår 
nicher og rumskabende overgange mellem bygninger og det tilstødende landskab. Det 
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særegne for boligerne i dette område, er den direkte tilgang til de fælles friarealer, der 
for dette områder er et stort sammenhængende forløb. Beboerne i får således nem 
adgang til rekreative stiforbindelser rundt omkring søen, til de åbne engarealer, 
legeområderne og Fredskoven. 

Kontekst: Rækkehusene vil fremstå med forskellige højder, både pga. landskabets 
niveauforskel, men også da ca. halvdelen vil have et taghus som 3. etage. Tagene på de 2 
etagers rækkehuse vil være flade, og kan enten være et grønt levende tag eller udnyttes 
til tagterrasse med adgang gennem et tagvindue. De rækkehuse der har et taghus vil 
have et ensidet hældene tag med tagterrasse på to sider.  

Private uderum: Alle boliger etableres med en mindre forhave. De bliver adskilt af hegn 
og hver forhave tildeles et skur. De små skure står to og to og danner små nicher og læ. 
Der er en havegang og en terrasse med fliser samt felter med enggræs og blomsterløg. 
På bagsiden etableres der en terrasse langs facaden. Det giver mulighed for at trække 
landskabet helt op til terrasserne. De bliver delt af en hæk på 1.2m så man kan sidde 
privat i læ, og samtidig have udsyn når man står op. Det kan medvirke til en følelse af 
tryghed og fællesskab for bebyggelsen.  

Trafik: I øst er der mulighed for at parkere sin bil langs adgangsvejen, og derfra gå ud til 
sin bolig. De boliger der ikke ligger i direkte tilknytning til den primære vej, ligger 
placeret ved en sekundær vejadgang. Denne vej er mindre i bredden og ensrettet, så 
trafikken og hastigheden nedsættes. Langs vejen etableres der grøfter, så det ikke er 
muligt at parkere sin bil, men kun af- og påsætning. Herefter er der indgang til 
boligerne samt det overordnede stiforløb, der binder hele området sammen og kobler 
sig på det omgivende stisystem. Der er 2 parkeringspladser per bolig, og mulighed for 
en overdækket carport med skur. Langs den sekundære adgangsvej udlægges der 
arealer med mulighed for en senere etablering af handicappladser. 

Husene i syd 

I øst, syd for adgangsvejen og nord for Henriksholms Allé skråner fladen op mod 
fredskoven. Her etableres 3 mindre klynger med rækkehuse, der har samme 
arkitektoniske udtryk som de øvrige huse i øst. Da organiseringen, tætheden og de 
landskabelige forudsætninger er anderledes, afviger husene i syd så bebyggelsens 
udearealer får sin egen identitet. 

Kontekst: Boligerne i syd ligger mellem Henriksholms Allé, ankomstvejen til området i 
øst og den fremtidige kulturinstitution. De ligger på den skrånende flade og vil derfor 
have forskellige højder i landskabet.  

Organisering: Der etableres 3 klynger med 4-6 boliger i hver. De placeres i 3 forskellige 
koter, indpasset til det landskabelige terræn. Husene er 2-3 etager høje.  

Private uderum: Forarealet etableres med en 120cm høj hæk ud fra bygningen. Der er 
et skur i forarealet der sammen med hækken skaber en intim stemning. Forarealet er 
belagt med fliser. I baghaverne etableres en ca. 12 m2 terrasse adskilt fra naboen af en 
hæk. Ud fra terrassen er der et mindre areal med enggræs og skråning med buske. Så 
trods den mindre afstand mellem boligerne vil udsynet, grundet skråningen stadig 
være grønt og frodigt. Baghaverne er vestvendt, ligger i læ, og vil derfor være et rart 
sted om eftermiddagen og aftenen.  

Trafik: Parkering sker centralt ved ankomstvejen, hvorfra man går hen til boligen. Det 
vil være muligt at køre helt ind til 2 af klyngerne og afsætte varer/personer. Disse veje 
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vil også fungere til brandredning. Som for de øvrige huse i øst er det muligt at tilkøbe 
carport med et ekstra skur ved den centrale parkering.    

Almene boliger 

De almene boliger er placeret længst mod øst, og danner en rygrad i 
bebyggelsesplanen. Den almene bebyggelses fodaftryk er stort og skal derfor tilpasses 
den del af området, hvor der er mindst terrænforskelle, så der undgås store 
landskabelige tilpasninger. De almene boligers indbyrdes forskydning spiller sammen 
med rækkehusene og skaber kig og forbindelser på tværs. Placeringen af de almene 
boliger er meget solrig og med et fint kig ud over hele området. Parkering er i 
umiddelbar nærhed af boligerne. Tagets udformning tænkes fladt udført, da dette både 
holder bygningens totale højde nede, og dermed minimerer skyggevirkninger mod 
banen, samt skaber sammenhæng med rækkehusenes typologi.  

Kulturhuset 

Kulturinstitutionen er placeret tæt ved Fredskoven, på et plateau i øst. 
Facadematerialerne skal kobles visuelt og arkitektonisk på rækkehusene i Sø-husene 
og Skrånings-husene. Bygningen udgør to etager og har et stort volumen, der spiller fint 
op til det markante skovbryn på Fredskoven. Institutionen har trafikal adgang med en 
stikvej fra adgangsvejen i Fredskoven. Der er udlagt 20 p-pladser i relation hertil. 
Institutionen er desuden placeret således at den ikke skygger for rækkehusene i øst. 
Kulturhuset kan nemt tilgås fra Skovhusene i vest og Sø-husene i øst via stiforløb. 

Fælles områderne   

Tilgængelighed  

Planen er bearbejdet på baggrund af SBI-vejledningen om tilgængelighed. Der er 
niveaufri adgang til alle boliger med en max promille i vej- og stisystemet. Grundet det 
eksisterende kuperede terræn og ønsket om at følge det naturlige landskab, vil vejen 
enkelte steder overskride de 50 promilles hældning. Der vil altid være en alternativ 
rute som overholder reglen for hældninger og tilgængelighed. Der er udlagt arealer til 
HC- pladser i den ensrettede legegade til fremtidigt behov. Lige såvel som udvalgte 
almindelige parkeringspladser kan udvides til HC-standard i vest. En god og 
veldefineret belysning er indarbejdet til den svagtseende.    

Fælles udearealer/Leg  

Der er udlagt et større legepladsområde centralt i bebyggelsen. Mellem de eksisterende 
bøgetræer og i tæt relation til fredskoven. Det er hensigten at det skal blive et sted hvor 
hele Vedbæk Park kan mødes. Ud over det større område er der mindre 
legepladsområder i tæt relation til boligerne. De vil være gode til de mindre børn. 
Legepladsområderne kan desuden bruges ved store skybrud til opsamling og 
forsinkelse. LAR vil derfor blive tænkt med i bearbejdningen af terrænet ved 
legepladserne.  Udtrykket tager udgangspunkt i naturlegepladsers udseende og 
opbygning.  

Implementering af LAR 

I Vedbæk Park implementeres der LAR i hele området. Det er fra starten indtænkt i 
bebyggelsesplanen, hvordan vandet ledes væk fra bygningerne, og hvordan regnvandet 
bliver en synlig integreret del af landskabet, grønt til hverdag og med ”blå” områder 
ved skybrud og kraftig regn.  
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Vest har, med sin højere grad af befæstelse og ortogonale retninger i bebyggelsen, et 
mere urbant udtryk. Den består af to LAR-oplande, som regnvandet skal håndteres 
indenfor. Her ledes vandet i kørebanerne gennem en permeabel belægning. Herudover 
suppleres regnvandshåndteringen med centrale regnvandsbede. Her renses det inden 
det nedsiver eller fordamper. I vest er nedsivningsevnen gunstig. Derfor etableres der i 
hver matrikels forareal en faskine til tagvandet. I baghaverne nedsiver tagvandet 
direkte i græsarealet, vi vil derfor kunne undgå faskiner her. Der vil ved større skybrud 
stå vand i græsset, men det vurderes, på baggrund af nedsivningstests, at være 
forsvarligt.  

Området øst for fredskoven består af flere oplande der alle håndterer vandet lokalt. Der 
anlægges grønne grøfter langs vejene, der afleder vandet fra kørebanerne. Herfra kan 
vandet nedsive direkte via et lag filtermuld eller ledes videre ned mod andre 
regnvandsbede, i et samlet system, der løber mellem bygningerne. Det videre forløb 
ledes ved store skybrud til små midlertidige søer på udvalgte grønne områder mellem 
bygningerne. Det visuelle udtryk bliver grønt og frodigt, med beplantning der kan tåle 
vandmængderne. Undervejs vil der blive etableret nogle mellemstationer, hvor vandet 
trinvist kan blive renset, så det til sidst er så rent at det kan udledes i søen. Det 
vurderes at søen kun vil blive inddraget ved større skybrudsscenarier og mindre end 
ved den nuværende situation, vil blive brugt til afledning af vand.  (Vi henviser til notat 
fra Orbicon, Bilag 9)  

For projektet ønsker vi primært at bruge naturlige materialer, men en kombination af 
mindre gunstig nedsivningsevne og arealstørrelser gør det nødvendigt, visse steder, at 
benytte plastic faskiner til tagvandet. Nedsivningsevnen i øst svinger meget. Ved 
husene i øst, hvor den ikke er så god, etableres der i forarealerne på hver matrikel en 
plastic faskine. Terrasserne på bagsiden bliver en blanding af plastic-og stenfaskiner, 
alt efter de lokale forhold. Skrånings-husene i syd har en blanding af plastic og 
stenfaskiner i forarealerne og stenfaskiner i baghaverne. Her er nedsivningsevnen mere 
gunstig. De lokale legepladser bliver ved skybrud opsamlingssted for vejvand, før det 
ledes videre til det store regnvandsbed øst for ankomstvejen.  

Landskabet  

Lys og støj 

Gode lysforhold og dæmpning af støj fra banen er to vigtige faktorer. Vi ønsker at skabe 
boliger med høj kvalitet af dagslys og et godt indeklima. Samtidig skal de nære 
udearealer være anvendelige og ikke støjplagede. Ved at placere rækkehusene så langt 
mod øst og syd som muligt kan skyggen fra Fredskoven i stor grad undgås og alle 
boliger får gode udearealer med sol både eftermiddag og aften. Boligernes orientering 
gør, at de har gode muligheder for udendørs ophold, uanset hvilket tidspunkt på dagen 
de måtte ønske det, ligesom man altid kan finde et sted med sol eller skygge, som man 
måtte ønske det. For at undgå støjgener, vil en stor del af de eksisterende træer langs 
banen i øst blive bevaret, så eventuel støj fra banen minimeres. 

Støjforholdene fra banen er undersøgt, og det forventes ikke at skabe problemer for 
bebyggelsen, da der opføres støjvold langs kystbanens vestlige skel. Både rækkehuse og 
almene boliger opføres i op til 3 etager. 

Støj og rystelser fra banen 
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I forbindelse med placeringen og udformningen af rækkehusbebyggelsen er støjen og 
rystelserne fra jernbanen undersøgt. Bebyggelsen er placeret så den overholder 
afstandskravene til jernbanen. 

 Skov 

Hele rammelokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer på 300 m fra skoven, jfr. 
naturbeskyttelseslovens g 17. Byggelinjerne ønskes ophævet/reduceret for at 
muliggøre realisering af bebyggelse i området. I området er der udpeget 
fredskovsarealer. Fredskoven forventes bevaret og friholdt for bebyggelse.  

I forbindelse med opførelsen af kulturhuset, vil der være behov for at etablere en 
stikvej fra den eksisterende adgangsvej. Skulle der i den forbindelse være krav om 
udpegning af et areal til erstatningsskov, vil der blive ansøgt om dette i samme 
ombæring. 

Søen/§3-området i den østlige del 

I den østlige del af Henriksholm ligger en lille sø, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3. Efter loven må der ikke foretages ændring i tilstanden af 
søer, hvis areal er på over 100 m2. Der er foretaget jordbundsundersøgelser omkring 
søen. Bebyggelsens placering er afpasset efter disse jordbundsundersøgelser. Udover 
oprensning af beplantning omkring søen forventes søens afgrænsning ikke ændret i 
forbindelse med den fremtidige bebyggelse. Søen forventes dog integreret i områdets 
lokale regnvandshåndtering. 

  


