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Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune

Rækkehuse ved Kornagervej og Bækkevang
Beskrivelsen gælder for Bækkevang I, Bækkevang II og Fortunbyen øst.
(citat fra kommuneatlas 2000)
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er opført 1955-57 med H. Ortmann,
V. Berner Nielsen, Dan Fink og M.J.
Kelde som arkitekter.

Rækkehusbebyggelsen, der er bygget af KAB, er administrativt en
del af Fortunbyen. Bebyggelsen er
opført i tre enklaver adskilt af henholdsvis
RDSVEJ Klampenborgvej og en grøn
YGÅ
LYNGB
kile, og rummer ca. 270 boliger. Den
vestlige og midterste enklave er opført 1949-54 med A/S Dominia som
arkitekter, og den østlige enklave
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Kornagervej, Torsvang, mål 1:2.500
Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard
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Den velformede bebyggelse ligger
placeret på et sydskrånende terræn
ned mod Ermelundskilen. Rækkehusstokkene er placeret parallelt
med de øst-vestgående højdekurver
og understreger dermed landskabets
hovedtræk. Set fra Ermelundskilen
fremtræder bebyggelsens tage med
et smukt relief.
Rækkehusene er opført i 11⁄2 og 2
etager med gulstensmure og røde,
højt rejste tegltage. Alle boliger har
åbne forhaver og hækomkransede
baghaver. Flere steder er de enkelte
boliger adskilt af lave mellembygninger og fremstår som kædehuse.
Mod Ermelundskilen afgrænses bebyggelsen af lave hække og en smal
sti i klippet græs.
Bækkevang I, rækkehusstokkene følger landskabets form.
Mange steder i bebyggelserne findes små
grønne områder.

Mod Klampenborgvej er bebyggelsen afskærmet af brede beplantningsbælter. Bebyggelsens interne
veje forløber i bløde kurver og følger
det skrånende terræn, og samspillet
mellem bebyggelse, beplantning og
veje skaber varierede vejbilleder.
Den grønne kile, der skaber afstand
mellem de to bebyggelsesenklaver
syd for Klampenborgvej, fremtræder
helt åbent, og fra Klampenborgvej
er der en vid udsigt mod Ermelundskilen.

Rækkehusbebyggelsen set fra grønningen mod vest. I baggrunden ses hotel Eremitage.

Rækkehusbebyggelsen rummer fine
kvaliteter - både i den landskabelige
tilpasning og i husenes mange gode
detaljer.
Bebyggelsen er tildelt høj bevaringsværdi (3).
Bebyggelsen er ikke omfattet af
lokalplan eller byplanvedtægt.
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Midt igennem Fortunbyen øst løber en lang grøn kile. Et intimt uderum, der kan bruges
på forskellig vis.
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Høj bevaringsværdi
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Kornagervej, Torsvang, bevaringsværdier mål 1:2.500
SAVE-registrering af rækkehusområder

3

