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Nyt opholdsareal ved søen



Forslag til nyt opholdsareal ved søen
Situationsplan 1:500



Nyt opholdsarel ved søen
Snit 1:500

Opholdsarealet ligger lidt beskyttet fra Enghavevej, bag mindre græsbakker
Den primære del af opholdsarealet ligger nede tæt på søens vandspejl, sådan at det 
ikke tager udsigten over søen, fra dem der færdes til fods ved søens kant eller i bil.

Zoom af snit i 1: 200



Forslag til nyt opholdsareal
Planudsnit 1:200

Opholdsarealet ligger lidt beskyttet fra Enghavevej, bag mindre græsbakker
Stien er trukket tættere på vandet
Beplantningen tænkes ændret til naturlig beplantning, hvor hjemmehørende arter og med fler-
stammede buske og træer, sættes i klynger langs med sø-kanten
Fodgænger stien langs Sølystvej tænkes ændret til grussti, så der er sammenhæng med søens 
andre stier. 



Forslag til trappe/rampe-område
Planudsnit 1:200
Forslag til nyt opholdsareal ved søen
Trappe og rampe kombineret
Rampen lever op til alle regler vedr ramper til handicappede (hældning 1/25, ikke behov for værn,  
bredde minimum 1,3 m og repos på 1,5 x 1,5 m

‘Fiskenet’ som aflangt opholdsareal 
Lille mini-havn til kanoer eller både 
flydebro/ ponton ved foden af trappen



Snit i trappe/rampe
Planudsnit 1:200
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DESTINATION - Forslag til ny oplevelsesspot tæt på rørskov med plads til fiskeri mm.
Planudsnit 1:200



Inspirationsprojekter



‘Den hvide bro’
Danmarks længste badebro
Ellinge Strand, Odsherred

Ved Ellinge Strand i Odsherred ligger Danmarks længste 
badebro på 329 m. Den har en smuk måde at skære 
sig gennem vandet på, og understreger med sin simple 
og lige form, alle de naturlige former der er omkring den. 

Eksempel på sti-bro over vand, hvor der er hjulværn 
som eneste værn

Badebroen ligger som en enkelt ‘streg’ i landskabet, og 
syner ikke af meget og overskygger dermed ikke 
naturoplevelsen når man bevæget sig på broen

Inspiration fra ’Den hvide bro’
Den hvide bro lå oprindelig i bunden af søen og sikrede forbindelsen hele vejen 
rundt om søen. Broen lå som en direkte forlængelse af grus-stien der lå rundt om 
søen. Broen var en træbro på stolper, med et kryds-værn.
Siden er søen blevet fredet. Det vil i dag være andre krav til konstruktioner ude 
på vandet.



Flydebroer der varierer med vandoverfladenTrappe og promenade kombineret Natur-trappe som del af grussti  

Leg ved vandet  |  Trappe ned til vandet
Det er dragende at være ved vandet, og derfor vil man ofte gerne så tæt på at det 
man kan dyppe tæerne i det, eller køre sine fingre igennem det.
Derfor vil en trappe der går helt ned til vandspejlet være en fin ny attraktion.
Vi tænker en kombination af en fast trappe og flyde pontoner vil være optimalt.

Ekstra forbindelser i terrænet kan være som naturtrapper



Pæle til fortøjning af små både og kajakker Hoppe-stubbe i bakkerne Faste styler, evt i kombination med stubbe-
ne i bakken

‘Fiskenet langs med gangbro til opholdsareal

Aktivitetet ved vandet  | eksempler på integreret legeudstyr/ophold 
Leg og aktivitet kan integreres som en del af det nye bro-forløb



Eksempler på mindre overdækninger  |  under udvikling
Eksempler på mindre overdækninger, der kan integres som en del af opholdsplad-
sen på hjørnet ved Enghavevej
Overdækningerne tænker som lette trækonstruktioner, der falder ind som en del 
af designet
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