VESTRE ORDRUP KRAT BATTERI

Administrative oplysninger
Stednavn:

Vestre Ordrup Krat Batteri

Stednummer:

020302

Lokalitetsnr.:

110

Matr.nr.:

2c

Ejerlav:

Ordrup

Sogn:

Gentofte

Kommune:

Gentofte

Fredningsnr.:

3030150

Bemærkninger

VESTRE ORDRUP KRAT BATTERI

Kort beskrivelse (udkast til tinglysningstekst)
Vestre Ordrup Krat Batteri er en betonstØbt dobbeltkaponiere.
Det beskyttede anlæg omfatter dobbeltkaponieren mcd trappeanlæg, murflancher og tre facader med
bevarede panserdøre, pansrede luger samt runde udluftningshuller. Endvidere det dækkende
j ordiegeme.
For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Bemærkninger
Er opført 1887-88. Gravet delvis fri og restaureret i 2010.
På et (sent) tidspunkt er der tilføjet en skorsten ved østfacaden og opført et komfurfundament i det
indre.
Græsklædt i skov.
Statsejet areal.
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BEFÆSTNING NORD

23.02.2012 blev anlæggene i Ordrup krat opmålt Trimbie R6 GPS-udstyr og GPS-net.
Følgende parametre kan oplyses:
Koordinatsystem:
Datum: ETRS89
Geoide: DVR9D

UTM 32

Vestre Odrupkrat batteri blev målt med 1 punkt på toppen.
over den sydlige indgangsdør målt.
6186261.595 723159.358 21.172

Endvidere blev karmen

Mitrailløse batteri blev målt med 1 punkt imellem de 2 maskingeværstillinger.
6186279.748 723518.129 12.013
Omløb til dæmning 3 blev målt med punkt midt på den sydlige vange.
6186246.134 723674.600 9.846
østre Odrupkrat batteri blev målt med 1 punkt på toppen.
6186303.698 723662.199 16.650

Museums tekniker
Jan Poulsen 24.02.2012

hprn//Irnrt

arnoUnfn

Ortototos (DDO®aed)
COWI har li! bide
i:r.r
pågældende instisitivriers ‘:«

-

rlnrnrt’)nrnfïjm—loni,-lcr-l’j,nlrlrnn,-jrikyfr-J_rfl 2i172

)QQAfQkykymnnni’rlth—1 mi

91-..-i-.,_’71 i P-.-.--

2._i

mi

flA

flfl

-i,rl- (DDO®aed), der eises som baggravdskort. Devse tusktioe, med ertoteto som baggoedskort. må dertor kss aevendes at Mitjeminiatariet.
regbonerog kommaeer med tilhørende institahener, der er part i Danmarks Milioportal, i tvrbisdelse med de
-I tYr’ llrng rrvtesbor rvrljeomrddet, samt at prrvatperseeer tit eget personligt brag. Lishet må ikke indgå i andre hjemmesider. Dvrrg keqnmertiel anvendelse er ikke tilladt
eg vri kamre retsterteiges.

Baggra sds kort
i
.ret til srelsees ydelser og derd det aeveedte baggruedskort. Det er strid med ephsesrelesee at videregive kedet og at aeeevde det i torretniegsmæss Æki kornircielle
sammeshæsge.
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