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Bellevue idéskitse 
Vitalisering, istandsættelse og renovering af anlæg herunder kystlinien 

 

Indhold 

Baggrund 

Idéskitse 

Idéskitse opdelt i følgende faser, som er indbyrdes uafhængige: 

1. Fase vedr. kystrenovering (Evt. tidlig fase vedr. 1’livreddertårn og fremspring) 

2. Fase vedr. nordlige kystnære bygninger og udearealer. 

3. Fase vedr.  Sydlige kystnære bygn. og stiforløb 

4. Fase vedr. optimering af adgangsområde og øvre pavillon 

5. Vedr. trafik og støttemur 

6. Vedr. p-område  

 
 

Materialet er rekvireret af IS BELLEVUE som en kvalitetssikrings analyse i forbindelse med behovet for for kyst- og 

bygningsrenovering. 

Bagvedliggende dokumentation: 

Værdianalyse, Ideskitse, kysthydraulisk undersøgelse og kystliniefastlæggelse. 

Materialet er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet Hasløv & Kjærsgaard samt Dansk Hydraulisk Institut. 
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Baggrund 

Bellevue Strandbads historie går tilbage til 1930, 

med tilbagerykning af Strandvejen blev der 

skabt plads til "Staunings Plæne" (Udformet af 

C. Th. Sørensen) og en ny strand. Tilstrømningen 

var så stor, at Gentofte Kommune tog initiativ til 

udformningen af et badeetablissement. Arne 

Jacobsen vandt arkitektkonkurrencen i 1931.  

Det hvide anlæg blev afsættet for den "hvide 

by" i Klampenborg i en syntese af badeliv, forly-

stelser og boliger, sammen med Jacobsens 

skulpturelle tankstation længere mod syd, har vi 

her det absolutte centrale indbegreb af 30´ernes 

vision om det aktive og sunde, moderne liv, 

”modernismen.” 

De hvide bygninger og livreddertårnene mm. 

blev fredet i 2000. 

Bellevue er fortsat en af de helt store attraktio-

ner, uanset at størstedelen af faciliteterne har 

henstået tilskoddet og uanvendt i en lang år-

række. Bygningsmæssigt er der et behov for en 

snarlig indsats. Ligeledes er strandanlægget 

(høfder og lign.) i dårlig stand. 

Med et ønske om, at den nødvendige istandsæt-

telse af området gennemføres økonomisk for-

delagtigt er der gennemført en analyse af områ-

dets elementer. Med det helhedssyn er ”Idéskit-

sen” udviklet. 

Bellevue er for størsteparten ejet af Gentofte 

Kommune og Staten (miljøministeriet), der ve-

derlagsfrit har overdraget brugsretten over 

ejendomme, bygninger og anlæg til I/S Bellevue 

Strandpark. Derudover ejer I/S Bellevue en del 

af det samlede areal i fællesskab jf. efterfølgen-

de nøgle. Drifts- og anlægsudgifter fordeles med 

hver 15/33 til staten og Gentofte Kommune, 

samt henholdsvis 2/33 til Lyngby Taarbæk 

kommune og 1/33 til Frederiksberg Kommune. 

Om princippet og målet med idéskitsen 

Værdianalysen bygger på de 5 værditemaer: Helhedsværdi/Arkitektonisk kulturarvsværdi iht.  SAVE-

registrering/Nytteværdi/Fysisk værdi/Perceptuel værdi. 

Et af de interessante resultater fra undersøgelsen, der siden er bekræftet af en rapport udarbejdet af Dansk Hydrau-

lisk institut (DHI) er, at såfremt kystsikringen renoveres efter nye principper vil badestranden blive en hvid sandstrand, 

uden samme mængder af sort tang, som ellers er det dominerende billede. Endvidere vil det nye princip være mindre 

vedligeholdelseskrævende. 

Endvidere vil den foranstående nødvendige istandsættelse af bygninger og kystanlæg betyde et behov/ønske om 

konsolidering eller andre forandringer af fredede elementer. Det er forventningen, at værdianalysen og idéskitsen, der 

netop er udviklet med det mål, at vitalisere og styrke bevaringsværdier i bred forstand, vil medvirke til en positiv dia-

log med bl.a. fredningsmyndigheden.  
 

Bellevue strand fortjener og behøver en vitalisering for fortsat at fungere som et af de kulturhistoriske vigtigste rekre-

ative anlæg i Norden. 

 

Foto: GK 1930’erne 
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Ved at få helhedssynet indarbejdet i en idéskitse nu, kan Bellevues kvaliteter fastholdes og udvikles på de eksisterende 

præmisser, derved opretholdes det historiske og udviklingen kan foregå ressourceøkonomisk.  

 

Idéskitsen er en rettesnor for de projekter, der er nødvendige såvel som dem der er ønskelige! Idéskitsens mange 

enkeltforslag er således ikke endelige, men udtryk for muligheder der er vurderet realistiske -/ forbedrende, og som 

”først tages op” når der opstår konkrete planer/behov for netop de steder. Målet er at potentialet opretholdes og 

udnyttes bedst muligt, når der gøres noget.  

 

Det er endvidere forventningen og forhåbningen, at der med et helhedssyn for området kan opnås et væsentligt 

fondssamarbejde. 
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Idéskitse 

Idéskitsen viser en lang række forskellige indsats-

områder, der som det vigtigste mål har at fastholde 

og udvikle den meget karakterfulde struktur, der er 

i området.  

Den følgende beskrivelse bygger på en udvikling af 

samspillet med vand og Bellevuebebyggelsen og en 

udvikling af de karakteristiske delområder, som 

den kulturhistoriske udvikling har skabt på Bellevue 

Strandbad. 

Strandvejen - Den store, brede boulevardlignende 

vej er en vigtig del af det arkitektoniske kulturmiljø. 

En regulering af hastighed med reduktion af 

uheldsrisici kan blive en vigtig del af helheden i 

Bellevue. Planen viser som princip, hvordan det 

store, åbne vejrum fastholdes med en udformning, 

hvor der foran teatret og de vigtigste passager ud 

for tankstation mv. arbejdes med en pladsudform-

ning, der giver større sikkerhed og indbyder til en 

bedre forbindelse på tværs af vejen. En ny forbin-

delse kan også etableres til stationsområdet. Hvor-

vidt et reduceret vejprofil kan føre til en udvikling 

af parkeringsmuligheder er ikke nærmere belyst. I 

dag er spidsbelastningsparkeringen på gode bade-

dage således at der, uanset forbudsskilte, parkeres 

overalt i vejkanten. Det vigtige spørgsmål fremad-

rettet er at få belyst, om der kan arbejdes med en 

parkeringsløsning på dele af Strandvejen, som 

respekterer den byrumsmæssigt store åbenhed, 

som er en vigtig forudsætning for stedet. 

Strandvejens forløb kan fastholdes og kvalitetsud-

vikles. I forhold til i dag arbejdes der enkelte steder 

med at åbne en visuel sammenhæng imellem 

Strandvejen og strand / badeflader. Her er en vigtig 

del torvepladsen ud for Bellevue Teatret, hvor der 

peges på en åbning udformet som et terrasseret 

trappeforløb ned mod de store græsplæner. 

Staunings Plæne - fastholdes med sin nuværende 

karakter som det markante, afsluttende mødested 

imellem kystlandskabet og Peder Lip / adgangen til 

Dyrehaven. Også her kan der ske en kvalitetsudvik-

ling af kanten, bl.a. rækværket langs Strandvejen, 

men grundlæggende ændres den store, grønne 

karakter ikke. 

Grønningen - foreslås givet nye kvaliteter i forbin-

delse med en kommende udvikling. Op mod Belle-

vue Teatret omdannes kanten, så det store torve-

rum åbnes imod Øresund. Ud for teatret udformes 

overgangen som et terrasseret trappeforløb, der 

skaber en visuel åbenhed, samtidig med at der bl.a. 

af hensyn til mange småbørn og andet skabes en markering / adskillelse imellem vej, torvemiljø og grønning. 

Ud mod stranden omdannes kanten i overgangen til stranden til en promenade, en siddetrappe i strandens længde, 

der skaber tværgående passage-muligheder mellem græs og strandflade, og som kan bruges som små tilskuerpladser i 

sammenhæng med beachvolleyaktiviteterne. I den nordlige del foreslås, det med udgangspunkt i de nuværende værk-

stedsbygninger, at åbne for en sydvendt, udsigtsorienteret restaurant / café med en højt prioriteret udeservering. Den 

skal udformes med udgangspunkt i den eksisterende, fredede bygning og vil tilføre området et sted med aftenlys, læ 

og en visuel åbenhed til både Strandvejen og kysten. 

Stau-
nings 
plæne 

Grønningen 
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Badeetablissementsbygningerne  - kan aktiveres og kvalitetsudvikles med respekt for den enestående arkitektoniske 

helhed, som stadig afspejler sig i området. De tidligere omklædningsbygninger kan indrettes til små aktiviteter rettet 

mod en blanding af kommercielle og foreningsbaserede anvendelser, ligesom en mindre del kan genetableres som 

omklædningskabiner og garderober. Promenaden langs bebyggelsens østlige afgrænsning kan få en fornyet kvalitet. 

Bygningen længst mod nord kan aktiveres som et wellnesscenter, der tilbyder en kombination af fitnesscenter, bad-

ning inde / ude samt helse. Med respekt for den karakteristiske afslutning, bygningen repræsenterer på stranden, kan 

der ud mod vandet afsluttes med et udeareal af høj kvalitet. 

På den midre del af stranden kan den oprindelige station for livredderbåde mv. aktiveres som udgangspunkt for den 

fremtidige livredningstjeneste.  

Den sydlige kiosk / kajakklubben - Dette område, der fremstår som et markant fremspring i overgangen fra den sydli-

ge til den centrale del af stranden, fastholdes med sin nuværende karakter. Gårdrummet forsøges aktiveret. 

Stranden - Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har analyseret forholdende og det vil være muligt at renovere anlægget 

således, at der opstår en naturligt fungerende strand med mindre vedligeholdelses behov end idag og med positive 

konsekvenser i forhold til både tang og vandkvalitet. 

De helt særlige karakterer, som stranden rummer i samspillet med det øvrige Bellevue, fastholdes og udvikles. De 

teknisk uhensigtsmæssige kystbeskyttelsesforanstaltninger, som har præget området fjernes. De karakteristiske liv-

reddertårne fastholdes. Mindre pynter med en særlig funktionel tilgang kan etableres ud for wellnesscentret i nord, 

ud for livredderstationen i den centrale del og ud for kajakklubben / kiosken i den sydlige del af stranden. Disse er 

nødvendige for at stranden kan opretholde sin ligevægtsposition og sikrer, at der ikke sker sandflugt fra nord til syd. 

Den mørke, stendominerede strand vil blive erstattet af en lys og indbydende strand i fin samklang med den bagved-

liggende bebyggelses karakter. 

Bastionen - Den sydlige afslutning af Bellevue 

Strandbad udgøres i dag af et overløbsbyg-

værk, som er et udsigtspunkt med biladgang. 

Den nuværende funktion som station for 

mange forskellige maritime aktiviteter, der 

nyder godt af, at udstyret kan bringes tæt på, 

fastholdes og udvikles. Bastionen kan ompro-

fileres og højden reduceres, så den bedre 

tilpasses det store, åbne kystlandskab. Indfat-

ningerne kan gives en karakter, som viderebe-

arbejder det formsprog, som karakteriserer de 

andre dele af Bellevue Strandbad. Det skal 

vurderes om det, ud fra et miljømæssigt syns-

punkt, er rimeligt fortsat at have et overløbs-

bygværk på dette sted. 

Infrastruktur - Som en væsentlig del af 

idéskitsen udvikles der et stiforløb med pro-

menader nord-syd igennem strandområdet 

med forbindelse til promenaderne langs 

Strandvejen og videre til Dyrehaven og Tår-

bæk. Der etableres en promenade med fast 

belægning fra den sydlige pynt, forbi kiosken 

og videre frem til den tidligere betalings-

strand. Her foreslås der en udvikling af en 

strandplads som en del af bygningskomplek-

set med forbindelse til Tårbæk Strandvej. 

Cykelparkeringen foreslås placeret i to områ-

der og udformet med en enkel karakter. Det 

kan være flisebelægninger i græs, der udnyt-

ter, at de fleste cykler i dag har støtteben, 

kombineret med rosetter, der i et artikuleret 

mønster også kan spille fint sammen med 

græsflader eller pælerækker, der som stejle-

pladsens pæle bruges til at stille cykler opad. Adgangen til villaen og en kommende restaurant / café foreslås reguleret 

med en velfungerende ankomstplads med nogle få invalidepladser. Derudover regnes der ikke med udvikling af bilpar-

kering i området, bortset fra at der ved adgangen fra Tårbæk Strandvej kan etableres et mindre antal pladser i den 

nordlige afgrænsning.
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Faseopdeling 

Idéskitsen kan gennemføres i etaper. Nær-

værende opdeling tager udgangspunkt i 

sammenhængende delprojektgrupper. 

 

Faserne er indbyrdes uafhængige. 

  

Fase 1 og 2, hhv. kystrenovering, og reno-

vering af de kystnære bygningsanlæg, er 

dér hvor tilstanden fordrer en snarlig ind-

sats.  

   

1. Fase vedr. kystrenovering (Evt. tidlig 

fase vedr. 1’livreddertårn og headland) 

2. Fase vedr. kystnære bygninger og 

udearealer. 

3. Fase vedr.  bastion. og stiforløb 

4. Fase vedr. optimering af adgangsom-

råde og øvre pavillon 

5. Vedr. trafik og støttemur 

6. Vedr. p-område  

 

I det følgende er de enkelte faser overord-

net beskrevet. Det er hensigten, at søge de 

enkelte projekter finansieret gennem bi-

drag fra interessenterne jf. den eksisteren-

de fordelingsnøgle, fondsmidler samt ved 

at lade eventuelle fremtidige lejere og 

brugere af faciliteterne medfinansiere 

renoveringen af bygningerne. 

 

 

Evt tidlig fase vedr. 1’livreddertårn og headland 
Fase vedr. kystrenovering 
Fase vedr. nordlige kystnære bygninger og belægn. 
Fase vedr.  Sydlige kystnære bygn. og stiforløb 
Fase vedr. adgangsområde og plæner  
Vedr. trafik og støttemur 
Vedr. p-område  
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Fase vedr. kystrenovering  
Størstedelen af Bellevue Strand (600 m) er for 

nærværende ikke en egentlig strand, idet det 

meste af strækningen er sikret med en lodret 

træspuns med foranliggende stenkastning. 

Herudover er der en serie delvis forfaldne 

pælehøfder, som er permeable og derfor næp-

pe har nogen stabiliserende virkning. Alle høf-

derne har stenfyldt pælehoved.  

Arrangementet med en lav spuns til begræns-

ning af stranden er uhensigtsmæssig af følgen-

de årsager:  

� Der tabes unødigt en del sand. 

� Det er vanskeligt at bade fra ”stranden”. 

� Stranden fremtræder efter højvande med 

udskæringer som samler vandpytter. 

� Ved moderat højvande og bølgepåvirkning 

skylles der ofte en del tang op på stranden, 

som fastholdes af træspunsen, hvilket ikke 

sker i samme omfang på en naturlig strand. 

I det tilfælde, at en kunstig eller naturlig strand 

har en orientering i forhold til de fremher-

skende bølger, således at netto materialvan-

dringen er nul (den såkaldte ligevægtsoriente-

ring), vil stranden være stabil, hvis der vel at 

mærke er kystfremspring eller kystkonstrukti-

oner i begge ender, som forhindrer, at sand 

under storme fra den ene eller anden retning 

transporteres ud af sektionen.  

Det vil således sige, at der kan skabe en kunstig 

ubeskyttet stabil strand, såfremt følgende 

forhold er opfyldt: 

� Strandens planform udformes således, at 

den på enhver delstrækning har ligevægts-

orienteringen. 

� At der er afsluttende kystfremspring eller 

kystkonstruktioner i begge ender, som for-

hindrer tab af sand til tilstødende stræk-

ninger. 

� Såfremt strandens profil udformes således, 

at kysten udgør et ligevægtsprofil. 

Det er ovennævnte principper, der er benyttet 

til udformning af de nye strande i Amager 

Strandpark, hvor det er lykkedes at skabe nye 

stabile og attraktive strande som afløsning for 

den tidligere kunstige strand, som var udfor-

met med en kystparallel spuns efter omtrent 

samme princip som anvendt for Bellevue 

Strand. 

Da ligevægtsorienteringen for Bellevue Strand 

skønnes at være tæt på den nuværende orien-

tering af stranden, er ideen for renovering af 

Bellevue Strand at fjerne de kystparallelle 

spunsvægge samt de fleste høfder, idet der 

sandsynligvis kan skabes en stabil strand uden 

disse uhensigtsmæssige og overflødige kon-

struktioner. Det er en mulighed, at det nordli-

ge livreddertårn og headland etableres i en 

indledende etape under fase 1. 

(Jf. rapport fra DHI af 11. dec. 2009)  
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Fase vedr. kystnære bygninger 

og udearealer. 
(Grønstiblede linier) 

Bygningernes tage fremstår vedligeholdte og 

størstedelen af den øvre pavillon samt den 

sydlige toiletbygning er nyligt istandsat. 

De bærende stålkonstruktionerne i facaderne 

er kraftigt tæret, og der ses ligeledes ned-

brydning af beton- og trækonstruktionerne. 

Træbeklædninger og fliseapteringen er lokalt 

og delvist nedbrudte. 

 

Prognosen fra DHI-rapporten viser, at bygnin-

ger må forventes bølgepåvirket.  

 

Den samlede vurdering er, at bygningerne kan 

istandsættes og i et vist omfang ”vitaliseres” 

ved, i en dialog med Kulturarvsstyrelsen, at 

udvikle adgangsforhold og indretning, som 

egner sig til klimatiske forhold og brugsmæs-

sige muligheder. 

 

Bygningerne vil alene kunne anvendes, hvor 

der kan accepteres periodiske påvirkning af 

saltvand, samt til formål der ikke kræver op-

varmning. En del af den nordlige pavillon vil 

formodentligt kunne isoleres og opvarmes.  

  

Bygningernes tilstødende flisebelægninger 

bør renoveres og samordnes med evt. nye 

anvendelser. 

 

Fase vedr. stiforløb og bastion 
(Violetstiblede linie) Den manglende forbin-

delse fra Bastion via kiosk og kajakbygning til 

den nordlige del af stranden er en uhensigts-

mæssig forhindring for tilgængeligheden i 

området. Erfaringen fra stiforløbet ved Char-

lottenlund Strandpark, Amager Strandpark 

mfl. Viser, at en strandstipromenade er et 

vigtigt element for funktion og brug af områ-

det, ikke mindst i ydersæsonen. 

Bastionen har i en lang årrække fungeret som 

udgangspunkt for diverse interessante ad hoc 

sports og det vurderes, at der kan indarbejdes 

løsninger i de eksisterende forhold, der imø-

dekommer denne anvendelse. 

   

Litra 1(nordre pavillon) 

Litra 2 

Litra 3 

Litra 4b (øvre pavillon) 

Litra 4a 

Litra 6a 

Litra 
5 

Litra 6b 
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Fase vedr. optimering af  

adgangsområde og øvre pavil-

lon 
Adgangsområdet nyplaceres således, at det i 

højere grad harmonerer med Bellevueteatrets 

forplads og den arkitektoniske helhed, der er 

en oplagt mulighed. 

 

Indretningen indebærer cykelparkering, am-

bulancevej, adgang til strand og til den nordlig 

del af den øvre pavillon således, at denne vil 

kunne udlejes til eksempelvis caféformål.  

Bygningen tjener ikke et særligt formål i øje-

blikket, men har et stort potentiale som café 

idet der syd for pavillonen er en fin forplads 

med dags- og eftermiddagssol. Nyindretnin-

gen af pavillonen og forbindelse til sydterras-

se forudsætter, at projektet kan udvikles i et 

samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.  

Dr. Voss’es villa fungerer som livredderbolig, 

men i den videre plan vil der blive arbejdet 

med flere løsninger 

 

Vedr. trafik og støttemur 
Vejarealet samt støttemur mod strandparken er en del af Gentofte Kommunes forvaltningsområde. 

Støttemuren fremstår som delvist nedbrudt. Istandsættelsen af støttemuren og udformningen af vejanlægget er ikke 

indeholdt i idéskitsen, da dette ikke er relevant i IS Bellevue-regi, men projekterne koordineres, således at der opnås 

en helhed og sammenhæng. 

 

Vedr. p-område  
Arealet bag ved og nord for Bellevueteatret 

dvs. P-området, med omgivende mur, garage-

bygninger, samt tankstationens grund er Gen-

tofte Kommunes ejendom.  

Tankstationen indgik i Arne Jacobsens plan for 

Bellevueområdet. Den oprindelige tankstation 

havde en anden udformning bl.a. var der ikke 

en baldakin som den nuværende, der er meget 

dominerende og ikke et æstetisk tilskud for 

området. Det kan undersøges om der vil være 

mulighed for en løsning, der i højere grad pas-

ser til området. 

P-plads, garager og adgangsvej kan udvikles til 

en bedre sammenhæng med de omgivende 

forhold. 

Garager og støttemur fremstår noget forfald-

ne.   

Garager udlejes pt. til Bellevueteatret, som 

har udtrykt ønske om mulighed for udvidelse 

af forholdende. 

 

 

 

Eksisterende forhold Skitseforslag

Foto fra 30’erne 

Fra Virtual earth 2009.12.01 

Pavillon og dr. Voss villa 


