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Indhold



...5.000 gæster i sidste weekend til ”veterantog for børn” på Græsted Station - det kan 
også bruges af Eventpladsen til aktiviteter...

...Samlet antal gæster under pinsetræf er 20 - 25.000...
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Panorama
Kig mod Fredbogård fra stationsområdet og 

den kommende forplads
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Indledning
Gribskov Kommune har igangsat en proces med at 
udvikle en helhedsplan for Græsted Eventplads og 
Stationsområde for at skabe nye rammer og værdiska-
belse, der kan sætte området på landkortet. Ønsket er, 
at området skal udvikle sig som en del af de turismetil-
bud, som Gribskov Kommune satser på. Derudover er 
det vigtigt for kommunen, at projektet forankres lokalt. 

Kommunen har indgået aftale med Fredbogård Fonden 
om at etablere og udvikle Eventpladsen. Fonden er op-
rindeligt stiftet af Græsted Veterantræfforening. En ny-
etableret forening i området, Eventforeningen, står i dag 
for den daglige drift af Eventpladsen efter aftale med 
fonden. Helhedsplanen skal udvikles i tæt samarbejde 
med fonden og med input fra interessenter og frivillige, 
herunder Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog.

Indledning

1.0

Interview
Der har været afholdt en række interview og oriente-
ringsmøder med relevante aktører og naboer, som har 
bidraget til planens indhold.
Det drejer sig om:

Nordsjællands Veterantog
Gribskov Kommune (Græsted Byforum)
Fredbogårdfonden
Eventforeningen
Græsted Veterantræfforening
Græsted Bibliotek  
Naboer:
Græsted Frikirke
Holtvej
Græsted Stationsvej 86, 88
Græsted Stationsvej 90

Græsted By og 
Eventpladsen

 

Projektområde

Græsted
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Græsted Station Areal til ny forplads Kig fra stationsområdet mod Fredbogård og alléen

Kig langs allé mod Fredbogård Eventområdet set fra Fredbogård Dræningsanlæg Søborg Sø
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Arealet
Det samlede areal udgør ca. 40 ha inkl. landbrugsejen-
dommen Fredbogård og Græsted Stationsområde. Det 
indeholder både store landskabelige træk, markante 
beplantninger og vidtstrakte udsigter. Mod nord og vest 
ligger bl.a. stationen og flere andre bygninger og spor-
anlæg med forskelligt indhold og karakter. Langs vestsi-
den af arealet løber Gribskovbanen. Midt ned gennem 
arealet løber Holtvej med sin markante trærække.

Langs arealets østside løber Søborg Landkanal, som 
er afgrænsningen til et stort inddæmmet område, der i 
dag fremstår som opdyrkede markarealer, som på sigt 
forventes at blive genetableret som sø.

På tværs af arealets østlige del løber en række høj-
spændingsledninger.

Vest for arealet ligger Græsted Station og Græsted By, 
hvor der siden 2015 har pågået en omfattende områ-
defornyelse. Områdefornyelsen har bl.a. betydet, at der 
sker en opgradering af de centrale arealer for at kunne 
skabe bedre rammer for aktiviteter. Samtidig er en del 
af butikkerne i hovedgaden overgået til boligformål. 

I periferien af Græsted bliver der etableret en ”perime-
tersti”, som giver mulighed for at færdes i et stisystem 
rundt om byen koblet med særlige pitstop.  

Arealet
1.1

Areal til forplads
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Planforhold
Det samlede eventareal er i Kommuneplan 2013 ikke 
udlagt med særlige rammer, men er udpeget som beva-
ringsværdigt landskab, værdifuldt kulturområde, specifik 
geologisk bevaringsværdi og lavbundsareal, som der er 
generelle retningslinjer for.

Der er ingen statslig naturbeskyttelse inden for området.
 
Der er udarbejdet en lokalplan nr. 316.06 for Græsted 
Stations- og veterantogscenter i 2016. Anvendelsen er 
fastlagt til rekreative formål og gælder for arealet ved 
indgangen til Eventpladsen og muliggør opførelsen af et 
veterantogscenter og etableringen af en forplads.

Der er landbrugspligt på arealet, som skal ophæves.

Rammer for planen
Planen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der har 
foregået på arealet gennem mange år. Særligt har det 
årlige pinsetræf været en stor tilbagevendende aktivi-
tet, og danner derfor grundlag for de visioner og behov 
der kan være for fremadrettet at udvikle arealet. 

I forbindelse med de interview der har været, er andre 
aktiviteter bragt på banen såsom:
• Sct Hans fest
• Halloween-arrangement
• Markedsdage
• Loppemarked
• Fødevaremarked
• Julemarked
• Cirkus
• Veterantræf
• Musikevents
• Veterantog for børn

Samtidig har det været vigtigt at få Græsted Station, det 
kommende veterantogscenter og Eventpladsen til at 
kunne fungere både sammen og hver for sig.

Forpladsområdet skal både i forbindelse med aktiviteter 
på eventområdet og til hverdag fungere som ”reklame” 
for stedet. 

Forbindelsen mellem Græsted og Eventpladsen - og 
videre ud til Søborg Kanal har været et vigtigt emne at 
forholde sig til.   

Samtidig skal området kunne fungere og bruges i både 
eventsituationen og i hverdagssituationen. 

    

Panorama. Kig mod Fredbogård fra den kommende forplads
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Visualisering af den kommende samlingsplads



...mulige events - veterantræf, traktortræf, julemarked, madmar-
ked, oktoberfest, halloween, cirkus, Thomas Tog, spejderlejr...

...Pinsetræf er det vigtigste arrangement pt...
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Helhedsplanen i event-
situationen

2.0

Græsted Eventplads
Ankomst til Græsted Eventplads sker fra flere steder, 
dels fra den nye forplads ved veterantogshallen, dels fra 
den store parkeringsplads og dels via stier og veje fra 
Græsted og de omkringliggende grønne arealer. Under 
events vil det være muligt at afgrænse arealet og tage 
entré.

Helhedsplanens struktur minder om de gamle stjerne- 
landsbystukturer med en central plads, hvorfra sigte-
linjer gør Eventpladsens forskellige aktiviteter oversku-
elige. Fra dette centrum, samlingspladsen, er det muligt 
at orientere sig mod pladsen, ankomstarealer, boder, 
aktiviteter og events i landskabet.

Forplads og vognhal
Forpladsen er områdets fornemste entré. Det er her 
man kan ankomme med veterantog og stige af på en 
særlig perron, se på udstillede objekter og komme ind 
i den nye vognhal og tage smalsporsbanen, som kører 
ud i landskabet. Forpladsen ligger højt, så det er muligt 
at danne sig et godt overblik over arrangementet.

Samlingsplads 
Eventpladsens centrum er en samlingsplads, og med 
udgangspunkt i denne kan der afholdes små og store 
arrangementer. Pladsens stjerneformede struktur dan-
ner en ramme for, hvordan teltopstillingen sker. Struk-
turen binder på en enkel måde de vigtigste punkter 
sammen.

Perimetervej 
I yderkanten af Eventpladsen etableres en ”cruisevej” 
som et ydre cirkelslag om pladsen, der giver mulighed 
for at køre hele vejen rundt om området, og som kan 
fungere både som opvisningsbane og servicevej.
 
Parkeringsplads
Parkeringspladsen kan rumme op til 2.000 biler og fore-
går på græsarealet som hidtil. Det foreslås dog, at de 
første to rækker mod Holtvej udlægges som permanent 
grusbelægning for ekstra p-pladser.

Ny sø og landingsbane
Eventpladsens østlige del ligger lavt og tæt på den dræ-
nede Søborg Sø - dele af arealet er vådt og sumpet, og 
på disse arealer udgraves en langstrakt sø.

Jorden bruges til en landingsbane og til at justere ter-
rænnet andre steder.

Sø og landingsbane vil få rekreativ værdi for mange 
også når der ikke er særlige arrangementer.

Campingplads
Også campingpladsen vil kunne bruges til større og 
mindre arrangementer eller af private.
Som selve pladsen er campingpladsen også orienteret 
mod et centrum - hvor alle servicefaciliteterne er.
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Plan af Eventplads med festivalstruktur

NORD



Reference: Den nye sø

Reference: Den nye sø - spejderne kunne lave midlertidige overgange...
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Helhedsplanen til hverdag
2.0

Eventpladsen til hverdag
Når der ikke er arrangementer, vil visse elementer være synlige i 
landskabet: 
• Forpladsen ved stationen vil være der permanent
• Den centrale plads vil være belagt med grus og omkranset af 

allétræer. 
• En del af parkeringsarealet øst for Frikirken vil være belagt med 

grus og skal bruges til parkering
• 2 udsigts-/fugletårne vil rejse sig 5 m over terræn ved søen
• Et antal betonplader 1x1 m med udtag til el og vand vil være 

synlige i terrænnet
• Landingspladsens græs vil være klippet
• Søen
• Shelters på holme og omkring sø
• Smalsporsbane vil ligge i landskabet
• Vognhallen til udstilling
• Nyetableret beplantning
• Hytter ved campingområdet
• Servicebygning ved campingplads



Samlingsplads
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Ny sø

landingsbane græs

Servicebygninger
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Destinationer ud fra Græsted Aktiviteter i Græsted
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Diagrammer
2.1
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Græsted EventpladsGræsted Eventplads

Destinationer fra Græsted
Eventpladsen er beliggende øst for banen og Græsted 
By. Som by er Græsted forbundet med nabobyerne via 
veje og Gribskovbanen, som har endestationer i Hille-
rød og Gilleleje.

Græsteds aktiviteter
Byens fixpunkter er koncentreret om torvet og center-
pladsen. Det er også de områder, som skal opgraderes 
i forbindelse med områdefornyelsesplanen for Græsted.
For at øge aktiviteten i Græsted By bindes de forskel-
lige fixpunkter sammen med Eventpladsen, ved at den 
eksisterende ”flagallé” fra torvet/centerpladsen/kirken 
trækkes helt ned til stationen, så gæsterne naturligt 
ledes mellem by og eventplads.

Det bliver samtidig muligt at have fælles aktiviteter ved 
at kæde områderne sammen. På sigt kan alleen sup-
pleres med et nyt, sammenhængende fortovsstøg.
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Aktiviteterne bindes også sammen af de forskellige 
stisystemer i byen og videre ud til Eventpladsen via en 
ny stiforbindelse. De nye forbindelser er med til at øge 
brugen af de grønne områder, og der kan herigennem 
opstå flere muligheder for aktiviteter.

Eventområdet skal i dagligdagen fungere som mål 
for gå- eller løbeturen, og vil få flere til at opleve den 
bynære natur. 

Trafikal struktur
For besøgende og turister, der kommer i bil, vil den 
primære adgang være fra nord ad Holtvej og Græsted 
Stationsvej. Herfra er der vejadgang til de ca. 2.000 
parkeringspladser langs Holtvej og Ørbakkevej. For 
gæster, der kommer med tog, vil den naturlige adgang 
være fra Græsted Stationsvej og ind på forpladsen.  

For at binde Eventpladsen sammen med byen og skabe 
bedre forbindelser etableres en stiunderføring under 
banen i den sydlige del af arealet. Stien er en slags 
genskabelse af ”kirkestien”. Stien trækkes videre ud i 
landskabet forbi Fredbogård og ned til det nye søom-
råde og Søborg Kanal. Øst for banen kobler stiforbindel-
sen sig på den nyetablerede perimetersti og centersti.

Den nord-sydgående del af Holtvej opretholdes som 
den daglige vejadgang til Fredbogård, bebyggelserne 
og stationen beliggende i den sydlige del af Græsted.
Når der er events på pladsen, er der dog ikke mulighed 
for gennemkørsel; så fungerer vejen som servicevej. 
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Stemningsbilleder fra Græsted Veterantræf

...pladsen skal være dynamisk...
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Delområderne 3.0

Eventpladsen deles op i fire delområder

Udvikling af helhedsplanen for Eventpladsen skal ske 
etapevis. I første omgang er der afsat økonomi til at 
etablere forpladsen til eventområdet. Vognhallen reali-
seres, når der er skaffet eksterne midler. 

Overordnet set vil etaperne udvikles i nedenstående 
rækkefølge, når det er fornuftigt i forhold til tid og øko-
nomi.

1. Forplads og vognhal
2. Event- og parkeringsplads
3. Sø og landingsbane
4. Campingplads

Udover anlæg i landskabet vil Fredbogård gradvist 
blive gården, som understøtter de udendørs aktivite-
ter. Bygningerne vil huse administration, magasiner og 
udadvendte aktiviteter - herunder f.eks. værksteder og  
udstillingsaktiviteter. På sigt kan en del af Fredbogård  
måske indrettes til vandrerhjem.



Reference: Flagallé

Stemning fra Græsted Veterantræf

Delområder
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Delområde 1, forpladsen
3.1

Forpladsen, delområde 1
Forpladsen vil blive anlagt på østsiden af den eksi-
sterende nordlige station i Græsted. Der vil også blive 
etableret sporskifte, så man kan rangere veterantog på  
begge sider af banen. Nogle af disse spor vil fortsætte 
ind i den kommende vognhal, som derved kan have 
skiftende udstillinger, og også kan lade dele af udstillin-
gen komme omkring på spornettet.

Forpladsen vil også få et trinbræt til Veterantoget, når 
det er i rute. Dette trinbræt vil orienteres mod forplad-
sen.

Forpladsen vil i dens arkitektur, belægning og instal-
lationer signalere, at her er noget ganske særligt på 
færde - der vil være et spor, som løber ud på en plint, 
hvorfra besøgene via skilte får aktiviteter på Eventplad-
sen præsenteret. Et springvand anlægges i bassin med 
form som drejeskive, og en række togbænke etableres 
for besøgene, som venter. 

Forpladsen, som anlægges hele vejen rundt om event-
hallen, ligger højt, hvilket giver godt udsyn over hele 
Eventpladsen. Fra forpladsen vil det være muligt at tage 
en tur med smalsporsbanen, som har spor i Eventplad-
sens sydvestlige hjørne.

Vognhallen har flere funktioner på området, idet det 
både indeholder fællesfaciliteter for Eventpladsen, er 
udstillingsbygning og udgangsstation for kørsel med tog 
på området.

Fællesfaciliteterne består af kiosk/billetsalg, toiletter og 
vestibule for Eventplads og vognhal.

I udstillingsdelen vises jernbanelokomotiver og -vogne 
samt andre vidnesbyrd om jernbanen. Derudover udfor-
mes den, således at den på østsiden kan være ramme 
for aktiviteter på Eventpladsen. Langs facaden indrettes 
picnicområde, som kan være delvist indendørs. Loko-
motiver og vogne kan også køres ud, således at hallen 
som sådan kan rumme nogle af aktiviteterne. På spor-

terræn med drejeskive kan der afvikles arrangementer 
sammen med øvrige arrangementer på Eventpladsen.
Endelig er centret udgangsstation for kørsel med tog, 
både tog, der normalt holder i hallen, og tog der kører 
ad smalsporsbanen over til Fredbogård.

Eks. stationsbygningEks. PerronEks. Perron Gribskov-
banen

Gribskov-
banen

SkelNyt spor
Veterantog

Ny perronBeton-
væg

P-areal Adgang til 
Eventplads og Vognhal

Udstillingspunkt/
bannere

Espalier/
betonvæg/
trærække

Skel



Referencer: belægninger, belysning og overflader
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...Military, ridestier, truckertræf, land-
brugsrelaterede aktiviteter, fødevare-
marked, plantebytte dag?... 
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Delområde 2, 
samlingspladsen 
og eventstier

3.2

Samlingspladsen og eventstier, delområde 2
Fra forpladsen ledes man til Eventpladsens centrale 
punkt - samlingspladsen, hvor alle pladsens stier stråler 
ud fra.

På samlingspladsen placeres mad- og øltelte, og der 
opstilles bord/bænkesæt. Holtvej går gennem samlings-
pladsen, som derved enkelt kan forsynes udefra.

Besøgende, der ankommer med bil, parkerer på et 
stort, samlet græsareal mod nord, hvorfra også de 
ledes ind til samlingspladsen.

De diagonale stier har navne, som knytter sig til ve-
terantræffets funktioner, mens cirkelvejene har numre. 
I byggefelterne orienteres alle telte mod stierne, mens 
teltholders biler og grej kan opbevares i teltkarréens 
”gårdrum”. Herved optimeres den besøgendes ople-
velse af en midlertidig by med veje og facader.

Fra samlingspladsen har man også godt udsyn til 
aktiviteter i det åbne land - aktiviteter som traktortræk, 
veteranbilræs og entreprenørområde.

Eventstier
Stierne er bygget op som gader i en bredde på 6 m.
Gaderne stråler som ”radier” ud fra samlingspladsen, og 
for enden af gaderne står udkigstårnene som genken-
delige fixpunkter. Der etableres tværgående stier som 
cirkler ud fra samlingspladsen, der sikrer, at man kan 
komme på tværs af gaderne. 

Nær udsigtstårnene opstilles toiletvogne i forbindelse 
med events. Også kaffesteder er placeret i forbindelse 
med udsigtstårnene, og kan etableres som store, mid-
lertidige telte eller faste bygninger opsat for en sæson. 

Eventstier
Stierne er bygget op som gader i en bredde på 6 m.
Gaderne stråler som ”radier” ud fra samlingspladsen og 
for enden af gaderne står udkigstårnene som genkende-
lige fixpunkter. . Der etableres tværgående stier som cirk-
ler ud fra samlingspladsen, der sikrer at man kan komme 
på tværs af gaderne. 
Nær udsigtstårnene opstilles toiletvogne i forbindelse 
med events. Også kaffesteder er placeret i forbindelse 
med udsigtstårnene, og kan etableres som store midlerti-
dige telte eller faste bygninger opsat for en sæson. 

Der opstår et mønster hvori felter (stadepladser) kan 
udfyldes med boder og telte i forskellig størrelse. Det 
typiske felt til en stadeplads er på 25 m².
Der kan udhules i systemet for at opsætte udstillinger, 
legepladser eller for hvilepladser med borde og bænke.

Hver gade kan få sin egen identitet alt efter hvad der ud-
stilles og sælges såsom f.eks. ”loppestien”, ”stumpestien” 
m.v.   

Der opstår et mønster, hvori felter (stadepladser) kan 
udfyldes med boder og telte i forskellig størrelse. Det 
typiske felt til en stadeplads er på 25 m².
Der kan udhules i systemet for at opsætte udstillinger, 
legepladser eller for hvilepladser med borde og bænke.

Hver gade/sti kan få sin egen identitet, alt efter hvad der 
udstilles og sælges, såsom f.eks. ”loppestien”, ”stumpe-
stien” m.v. Stierne er græsstier, der evt. kan klippes lidt 
tættere/finere for at markere gaderne.  

Reference: madmarkedReference: udkigstårn
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Reference: Cirkus

Reference: Mobil kaffevognReference: madmarked

Stort telt

El/vand brønd

El/vand brønd

Nye allétræer

“Loppestien”

“Stumpestien”

“Gårdrum” 

Cirkelsti 1

Cirkelsti 2

Cirkelsti 3

Cirkelsti 4

Perimetervej

P-sti

Sydsti

Baneræs
(eksisterende)

Telte med “facade” 
til stierne

OPSTILLINGSEKSEMPEL

Grus

Madboder

Bord/bænkesæt

Scene

Nye allétræer

El/vand brønd

El/vand brønd

El/vand brønd

El/vand brønd

El/vand brønd

El/vand brønd

El/vand brønd

Telte

El/vand brønd

Referencebillede; teltopstilling for cirkus
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...der findes i kommunen en mobil 
grejbank, der er en stor succes, og 
som godt kunne udvide aktiviteterne 
til også at have faciliteter på fredbo-
gård...
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Delområde 3,
sø og landingsbane

3.3

Ny sø og landingsbane, delområde 3
I pladsens fjerneste og lavest beliggende ende står 
grundvandet højt. Som led i at udvikle Eventpladsens 
udstillingspotentiale og rekreative udfoldelsesmulighe-
der anlægges en sø og en landingsbane på dette sted. 

Søen bliver op til 2 m dyb, relativt smal og ca. 300 m 
lang med små øer og holme. Der friholdes en ro/ka-
jak- bane på 200 m i lige linje. Søen anlægges, så den 
følger landskabets eksisterende kurver.

Landingsbanen anlægges med søens opgravede jord, 
og er som udgangspunkt græsbelagt.

Både søen og landingsbanen kan anvendes i forbindel-
se med events, men også til mange andre arrangerede 
og spontane arrangementer, som borgere, spejdere, 
skole og institutioner i Græsted kan tage del i.

Søen bliver en rekreativ, aktiv sø, som nok ikke kan 
forventes at få badevandskvalitet. Der vil kunne sejles, 
hoppes på sten og bygges forskellige former for broer 
over vandet og fra ø til ø. Overgange/forbindelser over 
vandet kunne evt. være midlertidige installationer byg-
get af spejdere.

Der er mange små anløbsbroer langs søen, på holme 
og øer. Der kan evt. bygges shelters på øerne og langs 
bredden. 

Udover større events ventes den nye sø og landings-
bane at tiltrække Græsteds beboere og danne ramme 
omkring mange spontane aktiviteter.

Referencebillede: Veteranfly og landingsbane

Referencebillede: Ballonflyvning



Hasløv & Kjærsgaard | Marskensgade 7, 2100 København Ø          23

...skolen kører bl.a. tema ”skolen ud i 
virkeligheden”, som handler om at få 
børnene ud i omgivelserne og forhol-
de sig til bl.a. natur, sø, landskab...

Reference: Hoppesten

Referencebillede: Modelskibssejllads Referencebillede: Drone

ØerFugletårn

Fugletårn

Parkering

Bakke

500 m robane

Hoppesten

Bådebro

Søborg Kanal

Bro

Landingsbane i græs

Sti
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Campingpladsen, delområde 4
Campingpladsen er opbygget efter samme princip som 
Eventpladsen. Cirkelvejene følger terrænets kurver, og 
stierne peger ind mod et centrum, som rummer fælles 
servicefaciliteter syd for Fredbogård.

Campingpladsen har 150 pladser, der kan rumme cam-
pingvogne, småhytter/shelters eller mange flere telte.

Ligeledes er der udlagt areal til 150 parkeringspladser.

Campingområdet kan anvendes under større events, 
men også af private og institutioner som ønsker oplevel-
ser i det fri. 

Søen vil være en attraktion for de camperende.

Delområde 4,
campingplads 

3.4

Er der små hytter, kan de være attraktive for fritidsfly-
vere, som gerne vil på tur med overnatning. 

Græsted Camping vil også være ”opbevaringsplads” for 
Gilleleje Festivalens flytbare hytter.

CampingCamping

...Det er vigtigt at tilbyde stadehol-
dere og frivillige gode faciliteter...
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Reference: Campinghytter Reference: Spejderlejr

Moderne shelter Shelters
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Kaffestation

Toiletter

Service

Parkering

150 Camingpladser

Campinghytter
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Etapeplan
4.0

Etapeplan
Omdannelsen af eventområdet og stationsforpladsen 
har gode muligheder for at ske i etaper efter behov og 
økonomi. Da der i høj grad vil være tale om selvstæn-
dige løsninger, kan rækkefølgen være meget fleksibel.

Udviklingen af Fredbogård og campingområdet til sam-
lingspunkt for eventforeningen, de frivillige og udstillere 
udvikles i eget regi, og er ikke afhængig af etaper for 
udvikling af Eventpladsen.
 
Der forventes etableret en grejbank på Fredbogård, og 
det vil generelt være her, at depotfaciliteter placeres.

Etape 1 
• Forplads
Etableringen af forpladsen er en selvstændig aktivi-
tet, som skal være med til at markedsføre de mange 
events, som skal udvikles på arealet. Udførelsen skal 
koordineres med opførelsen af vognhallen, som er 
afhængig af fondsmidler. 
• Strømforsyning 
Ekstra strømforsyning til Eventpladsen, hvilket i første 
etape kan være fremføring af øget strømforsyning til 
hovedskab på Holtvej.

Etape 2
• ”Flagalle” 
Flagallé fra midtby til forplads ad Græsted Stationsvej.
• Beplantning 
Etablering af træer og hegn mod naboer ved både 
forplads, mod Fredbogård, ekstra træer langs alleen og 
rundt om den nye samlingsplads.
• Grusarealer
Etablering af grusparkeringsplads heraf en antal handic-
apparkeringspladser og grusareal på ny samlingsplads.
Anlæg af ankomststi langs nordskel forbi Frikirken m.v.
• Forsyning
Etablering af udtag for el, vand og kloak på selve plad-
sen i samlede udtag.

Etape 3
• Stiforbindelse
Etablering af stiunderføring under Gribskovbanen med 
tilkobling til perimetersti, centersti og ny landskabssti
• Sti
Etablering af lille plads og landskabssti langs sydskel.
• Beplantning
Træer langs gribskovbanen og sydskel
• Landmarks
Opsætning af udsigtstårne og flagtårne ved stier.

Etape 4 
• Terrænomdannelse 
Udvikling af søprojekt med øer, bro og stier
(projektet kan være afhængigt af genopretningen af Sø-
borg Sø-området). Etablering af 400 m landingsbane for 
mindre sportsfly. Banen kan også bruges til udstilling.

Noter:
Det kan overvejes at lægge ny belægning mellem stati-
onsforpladsen og Græsted Bytorv.

Etablering af vognhal og sporarbejder er uden for denne 
helhedsplan.

Der skal foretages en generel kortlægning af arealet for 
at få registreret jordkabler/luftkabler, kloak og vandførin-
ger, fibernet/lyslederkabler før igangsætning af eta-
perne. Status på luftkabler og evt. jordlægning er ikke 
medtaget i etapeplanen, men er en forudsætning for 
etablering af en landingsbane for mindre sportsfly. 

Hovedindholdet i etaperne
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