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INDLEDNING
Remiseparken er en fantastisk grøn lomme i København som rummer tidsløse
kvaliteter med de store træer, det bakkede terræn og ikke mindst Byggeren og
Bonderen, som rummer noget meget unikt og poetisk. Urbanplanens rytmiske,
veldefinerede ramme er i stærk kontrast til parkens frodige og vilde udtryk. Disse
kvaliteter lå til grund for vores konkurrenceforslag og det er disse kvaliteter, som vi nu
har arbejdet videre med i dispositionsforslaget.
I dag fremstår Remiseparken meget fragmenteret og usammenhængende.
Funktionerne ligger hengemte og afskårede bag hegn og krat. Det gør det svært at
orientere sig i parken, hvilket skaber utryghed især om aftenen, hvor mange brugere
er bange for at bevæge sig gennem parken. Hovedstien midt i parken, kaldet
langstien, skiller parken i to og fremstår mere som en hurtig vej gennem parken end
en integreret del af parken.
Opdelingen betyder, at parkens nordlige del summer af det liv som omgiver
Byggeren og Bonden, mens den sydlige del ligger stille hen og ikke er nær så brugt,
selvom denne del også har mange kvaliteter.

Plænen

I dispositionsforslaget bringes parkens mange kvaliteter i spil på ny gennem en
fornyelse af parken, frem for en omfattende omlægning. Forslaget bygger derfor
på at forstærke, forbedre og styrke eksisterende kvaliteter, tilføre nye elementer
og skabe bedre sammenhæng og forløb i Remiseparken. Forslaget syer parken
sammen, så den fremstår indbydende, åben og sammenhængende, men også
varieret og med elementer med vild naturpræg.

Tvillingebanerne
Remiseparken

AMAGER
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Langstien

BORGERINDDRAGELSE OG PROCES
I november 2015 udskrev Københavns Kommune konkurrence om fornyelse af
Remiseparken. Ved udskrivelsen af konkurrencen blev der af kommunen udarbejdet
et omfattende grundigt analyserende program for parken, som har dannet grundlag
for alt videre arbejde. Ud af fem indleverede forslag blev teamet BOGL og Rambøll
udpeget som vinder af konkurrencen i juni 2016.
Siden august 2016 har vi således været i gang med arbejdet med
dispositionsforslaget.
Sideløbende med skitsering og planlægning har tegnestuen deltaget i forskellige
borgerinddragelsesprocesser.
En mere bred borgerinddragelse er fundet sted med to følgegruppemøder, hvor vi har
fået sparring og input fra forskellige organisationer - Partnerskabet, Gadeidrætten,
Amager Vest lokaludvalg, 3B, Dansk Handikaporganistationer, Dyvekeskolen og
Dansk naturforening
Derudover har antropologerne Gemeinschaft lavet inddragelsesprojektet Remisen
i boxen med parkens unge brugere. Gemeinscharfts arbejde har givet større
forståelse af de unges brug af parken og deres ønsker til fremtiden.
Derudover har BOGL haft en givende videns udveksling og dialog med en
projektgruppe sammensat af relevante personer i kommunen – alle med deres
fagområde – beplantningsudvikling, myndighed for miljøhåndtering, drift, trafik,
klimasikring, miljø, bemandede legepladser mv.
Sideløbende med arbejdet med indretning af parken – har der været en afklarende
proces med HOFOR og Københavns Kommune angående forudsætninger og
omfang af Remiseparkens fremtidige LAR projekt, hvilket man kan læse mere om
på side 22.

GEMEINSCHARFT HOLDER WORKSHOP I PARKEN
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PROJEKTOMRÅDE
Remiseparken er placeret i den nordlige ende af Amager øst for Amager Fælled.
Selve parken ligger midt imellem rækkehuse og etageejendomme, der udgør
Urbanplanen, en af Danmarks største almene boligbebyggelser, som rummer i alt
2.340 boliger fordelt på fem boligafdelinger. Urbanplanen er tegnet af KBI A/S i
1964. Udover boligblokkene grænser parken op til flere offentlige institutioner.
Nord for parken ligger en folkeskole og et plejecenter, mens der syd for parken findes
endnu en folkeskole samt bibliotek, kirke, svømmehal og idrætspark. Projektområdet
er afgrænset til Remiseparken samt de to adgangsveje Peder Lykkes Vej og Peder
Skrivers Sti.
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DISPOSITIONSFORSLAG
Dispositionsforslaget illustrerer en fornyelse af Remiseparken, der er robust og vil
skabe sammenhængskraft og fællesskab i Urbanplanen. I fremtiden vil Remiseparken være en ny destination for alle Københavnere samtidig fungere som løftestang
for udviklingen af Urbanplanen. Parkens særlige karakter med selvbyggerkultur, frodig natur og dyrkningshaver bevares og understøttes. Forslaget har tilbud til børn,
unge, voksne og ældre og understøtter aktiviteter i forskellige tempo. Her er tilbud og
plads til alle.
Den overordnede planlægning er den samme som i konkurrenceforslaget. Hovedgrebet i fornyelsen er en ny aktivitetssti i beton, der løber fra nord til syd og danner
en ny og tydelig rygrad i parken. Stien er dynamisk i sin udformning, idet den former
sig efter de eksisterende træer og parkens terræn og griber fat i parkens forskellige
områder. Vi har haft fokus på at bevare flest mulige af de eksisterende træer, derfor
viger stien for de eksisterende træer og bugter sig gennem parken. Aktivitetsstien er
er således vokset ud af stedet, på parkens egne præmisser. Med stien skabes en
kontrast mellem stiens urbane udtryk og den frodige beplantning. Stien bevæger sig
fra side til side i varierende bredde for på nogle steder at give plads til aktiviteter og
andre steder trække sig sammen for at give plads til forbindelser på tværs.
I hver ende af stien markeres ind- og udgang med særlige Remiseparken indgangsportaler eller standere.
Se mere om betonstien på side 40.
Parkens forskellige aktiviteter kobler sig på stien. Når man går eller cykler gennem
parken ad Aktivitetsstien, vil man kunne se parkens liv udfolde sig omkring én. Aktivitetsstien samler således parken på tværs og på langs. Den er parkens hængsel
som en ’folkelig rambla’, der syr sammen og forbinder.
FORSKELLIGE LANDSKABSKARAKTERER
For at skabe en park med høj biodiversitet og høj diversitet i aktiviter og udtryk harvi
har arbejdet med fire forskellige overordnede natur- og landskabsrum i parken med
hver sin landskabelige karakter:
•
Leg- og læringslandskab – Byggeren, Bonderen, Læringsstien
•
Kulturlandskab – Nyttehaven, Plænen, Soppebassinet
•
Bevægelseslandskab – Tvillingebanerne og Bevægelsestorvet
•
Naturlandskab – Skovlegepladsen, Elleskoven og den brede wadi
Ved løbende at have fokus på de fire karakterer – også i arbejdet efter konkurrencen, hvor inddelingen er blevet mere flydende – har vi sikret den ønskede variation
og mangfoldighed i parken. Både i forhold til aktivitetstilbud, rumligheder og stemninger. Parkens forskellige aktiviteter knytter sig tematisk til de forskellige landskabsrum og parken bindes sammen på tværs af stien.
Fælleskab og sociale aktiviteter, der inddrager forskellige alders- og borgergrupper
er centralt i dispositionsforslaget.

er et unikt socialt kulturelt samlingspunkt, hvor børn og unge mødes året rundt, uanset social status og religion. Stederne har en særlig selvgroet udtryk, som er meget
charmerende. I forslaget laver vi ikke ændringer på disse steder – de kvaliteter som
findes, skal ikke ødelægges. Kantzonen mod parken, som nu består af forskellige
gamle hegn, skiftes ud mod parken til et mere æstetisk og identitetsskabende hegn,
som også vil samle Byggeren og Bonderen.
Mellem Byggeren og Bonderen udvides aktivitetsstien og skaber en ny plads, som
fysisk kobler de to områder sammen på tværs af stien. Velkomstpladsen er en inviterende og samlende plads og markerer ankomsten til Remiseparken fra Peder
Lykkes Vej eller Peder Skrivers Sti. Pladsen omringes af behagelige sidebænke, hvor
skoleklasser kan samles og ældre sidde og iagttage livet i parken. På pladsen placeres ’Abstrakt skulptur’. Indgangsportaler eller standere - lignende dem til parken
bare mindre - med navnene BONDEREN og BYGGEREN markerer i samspil med det
nye hegn på en rå og moderne måde, at man træder ind i to særlige steder.

KULTURLANDSKABET
Syd for Byggeren og Bonderen ligger Kulturlandskabet. Her styrker vi den åbne
og dyrkningsprægede stemning, der allerede findes omkring nyttehaverne. Kulturlandskabet refererer til stedets historie som bondegård med dyrkningsjord. Parken
åbner sig her og giver mulighed for pladskrævende aktiviteter. På plænen kan der
opstå festivaler, bl.a. urbanfestivallen, markedspladser, koncerter, fodboldspil og
rundboldturnering. Vi gør plænen større end den er i dag ved at komprimere bakken
mod syd, så den bliver smallere, men højere. Bakken forhøjes med overskudsjord fra
udgravningerne, så den bliver en lidt mere dramatisk kælkebakke om vinteren. Forenden af bakken etableres en lille scene, hvortil bakkeskråningen kan bruges som
tilskuerplads om sommeren.
Nyttehaverne i parken har stor herlighedsværdi. Vi udvider og forbedrer dem med
en masse nye enkle plantekasser, et nyt redskabsskur og et fælles udekøkken samt
grill- og samlingssted. På den anden side af stien finder man et nyt vandlegeområde, som er en renovering og udvidelse af det eksisterende soppebassin, der nu
ligger i et areal med klippet plænegræs. Ridebanen er flyttet nord for soppeområdet
og ligger derved i direkte forbindelse til Bonderen ud for børneinstitutionen.
I hele dette området plantes frugttræer.
NATUR- OG BEVÆGELSESLANDSKABET
I parkens sydlige del er fokus på Bevægelseslandskabet og naturlandskabet. I forlængelse af stiens sydligste halvdel udvides stien punktvis mellem træerne til forskellige bevægelses- og sportsaktiviteter. Bevægelseslandskabet er fokuseret omkring tvillingebanerne med to multibaner med fokus på boldspil og street sport og
det store bevægelsestorv til vild leg, træning og aktivitet og et bølgende landskab til
løbehjul, skate mv.

LEG- OG LÆRINGSLANDSKABET
I den nordlige del af parken finder vi leg- og læringslandskabet, der indkapsler Byggeren og Bonderen i et sammenhængende område. De bemandede legepladser
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Tvillingebanerne, Bevægelsestorvet samt Elleskoven og den brede wadi bliver dybdegående beskrevet fra side 26.

LYSNINGEN

ELLESKOVEN

BEVÆGELSESTORVET

SKOVLEGEPLADSEN

LINDEALLEN

KÆLKEBAKKEN

PLÆNEN

BETONSTIEN
SOPPEBASSINET

RIDEBANEN

TVILLINGEBANERNE

BYGGEREN

NYTTEHAVEN

PEDER LYKKES VEJ
VELKOMSTPLADSEN

BONDEREN

PEDER SKRIVER STI

SITUATIONSPLAN
SE BILAGS TEGNING REM D-L-103
SAMT SITUATIONSPLANERNE
REM D-L-101 PARKEN
REM D-L-102 VEJENE

9

Berlinergynger

boldspil

Berlinergynger

plæne

Berlinergynger

plæne

grillområde

eks. grussti

frugttræer

plantekasser

frugttræer

redskabsskur

hegn

Byggeren
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eksisterende
beplantning

grussti

ny stål trappe

udkigspost

kælkebakke

klippet græs

scene

ophold under optrædender

Berlinergynger
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AKTIVITETER OG STEMNINGER

DIAGRAM / AKTIVITETER

SOLSLIKNING
KIGGE PÅ MENNESKER

LEGEPLADSER

Dispositionsforslaget er nøje planlagt med ambitionen om at få en varieret,
spændende og yderst brugbar park for mennesker i alle aldersgrupper.
Oplevelsesrigdommen består ikke kun i et bredt udvalg af forskelligartede aktiviteter,
men også i det konstante skift i stemning og karakter.

NYTTEHAVER

Diagrammerne for henholdsvis aktiviteter, stemninger og opholdsmuligheder
illustrerer denne mangfoldighed, der har haft fokus siden konkurrenceforslaget.

KREATIV BEVÆGELSE

RUM TIL NATUROPLEVELSE
STREET SPORT
BONDEREN
0-6 ÅR

PLÆNE
HOTSPOTS
BERLINGERGYNGER

DEN BREDE WADI
GRØFT
MINIGOLF
BYGGEREN
6-16 ÅR

RIDEBANE

UDEKØKKEN
PLANTEKASSER
VÆKSTHUS
FRUGTHAVE

SOPPEBASSIN
0-6 ÅR

SMÅBØRNSLEG
IS- OG KAFFEBOD

GRILLPLADSER
SPISNING

PLÆNEN
BOLDSPIL
SOLBADNING
FESTIVAL
SCENE

TVILLINGEBANERNE
FODBOLD
KLATRE
BASKET
CYKELKØREKORT
BALANCE
TENNIS
HOCKEY

KÆLKEBAKKE
UDKIGSPOST

LØBEHJUL
3-9 ÅR

ELLESKOVEN
LÆRING
OPDAGELSE
FANGE FRØER
SKOVLEGEPLADSEN
3-12 ÅR

GEMMELEG
BALANCERUTCHEKRAVLEBÅLPLADS
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BEVÆGELSESTORVET
STREET SPORT
CROSSFIT
PARKOUR
BORDTENNIS
TRAMPOLINER
”HÆNG UD” CONTAINERE
TRÆNING
SKATE

DIAGRAM / STEMNINGER & ATMOSFÆRE

INDGANG
IMØDEKOMMENDE OG GRØNT

BONDEREN
GLAD, BESKYTTET OG
HJEMLIGT
VELKOMSTPLADS
SOCIAL OG HYGGELIG

REFERENCE
BYGGEREN
GLAD, HJEMLIGT, SJOVT OG
UDFORDRENDE, KREATIVT

DEN BREDE WADI
EVENTYRLIG, VILD OG MYSTISK

NYTTEHAVER
KÆRLIGT, TRYGT OG MENINGSFYLDT

SOPPEBASIN
MUNTERT OG LEGENDE
SOMMERLIGT
FERIESTEMNING

GRILLPLADSER
SOCIALT OG INDBYDENDE

PLÆNE
FRI, ÅBEN OG FESTLIG

TVILLINGEBANERNE
URBANT, SEJT,
TEAM-SPIRIT OG RÅT
FÆLLESSKAB

REFERENCE

ELLESKOV
EVENTYRLIG, VILD OG MYSTISK
BEVÆGELSESTORVET
ENERGISK, LIVLIGT, DYNAMISK,
SJOVT OG PULSERENDE, FART

ROLIGT M, BESKYTTET OG
STILLE

BÅLPLADS
AFSLAPPET, FREDFYLDT OG
ROMANTISK

REFERENCE
NATURLEGEPLADS
SJOV, SANSELIG, KILDER I MAVEN, RØDE
KINDER OG BLADE I HÅRET

INDGANG
IMØDEKOMMENDE OG ÅBENT
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DIAGRAM / FORBINDELSER

FORBINDELSER, VEJE OG LÆRINGSSTI
Den nye betonsti, aktivitetsstien, er parkens hovedåre. Aktivitetsstien styrker nord –
sydforbindelsen gennem parken og tre nye tværgående stier kobler hovedstien til
omgivelserne. Læs mere om beton stien på side 40.

LÆRINGSSTI OG POSTER

Nye brede ståltrapper over bakkerne gør parkens terræn mere tilgængeligt og giver
flere alternative bevægelsesmuligheder/forløb gennem parken. I den brede wadi
langs det nordlige skel etableres en hævet gangsti.

MINDRE STIER

LÆRINGSSTI

HOVEDINDGANGE

VEJENE

TRAPPER
PEDER LYKKES VEJ

Igennem parken etableres en lærings, sanse- og oplevelsessti. Røde markører med
fast mellemrum leder den nysgerrige gennem parken til udvalgte poster med information om områdets f.eks. botanik og dyreliv. Posterne starter ved ankomstpladsen
og leder én rundt i parkens forskellige biotoper og naturliv. Læringsstien kan bruges
af nysgerrige besøgende samt fungere som et aktivt læringsrum for skoleelever fra
Dyvekeskolen, når de skal lære om natur og botanik. Et samarbejde med skolen omkring læringsstien startes op først i den kommende projektforslagsfase.

HOVEDSTI I PARKEN

SEKUNDÆRE ADGANGE FRA OMKRINGLIGGENDE
STIER

DEN BREDE WADI
cortenstål, rist

PEDER SKRIVERS STI

PEDER LYKKES VEJ OG PEDER SKRIVERS STI
BONDEREN

Ankomstvejen – Peder Lykkes Vej - omlægges til en grøn ’shared space’-gade som
prioriterer gående og cyklister og som tydeligt markerer indgangen til en park. Større udsparinger i asfalten til træer og bede har en fartdæmpende effekt for bilerne.
Træerne er opstammede, så man har frit udsyn under trækronerne. Formsproget og
materialerne gør at vejen får en tidlig kobling og forbindelse videre ind i parken og
opleves som en naturlig forlængelse af parken uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden.

DEN BREDE WADI
cortenstål, rist

BYGGEREN

Forenden af vejen er der en vendeplads for busser og med afsætningsmulighed for
3-4 biler.
I dag findes 85 parkeringspladser på. Peder Lykkes Vej Parkeringen roteres 90 grader, så den er parallel med vejen og derved mere trafiksikker. reduceres antallet af
parkeringspladser til 33 pladser. Parkeringen er placeret på græsarmering, der fungerer som en glidende overgang mellem asfalt og græs.

HOVEDSTI
MINDRE STI
grus

TRAPPER

Peder Skrivers Sti omlægges ligeledes til en grønnere ankomst til Remiseparken, hvor
89 parkeringspladser udlægges som to meter brede betonfelter, der vrider sig i en
armeret græszone med træer. I dag findes 85 pladser samt en handicapparkeringsplads på Peder Skrivers Sti.
Vejens midte er fortsat asfalt. Den sydvendte kant bruges til opholdsareal med en lille
sansehave til ældre- og plejeboligerne samt en lange bænke langs den sydvendte
mur, der møder Bonderen og parkens nordlige spids.
Det er pt. uafklaret i hvilket omfang, der kan ske ændringer af adgangsvejene, da de
der er private fællesveje. En afklaring kræver dialog med grundejeren.
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TRAPPER

DIAGRAM / OPHOLD
SOLBÆNKE OP AF MUR

BÆNKE, SIDDEPLINTE
AREAL TIL OPHOLD

BÆNKE

REFERENCE: NYE TRAPPER SKABER OPLEVELSESRIG FORBINDELSE OVER TERRÆN
HÆVET OPHOLDSKANT
BETONSTI
SIDDEKANT
VED RIDEBANE

BORDE/BÆNKE SÆT
UDEKØKKEN
BÆNKE I NYTTEHAVER

OPHOLD VED SOPPEBASSIN
SOLBADNING PÅ PLÆNEN
TÆPPE

BORDE/BÆNKE SÆT
GRILLPLADSER

PLÆNEN
SOLBADNING
TÆPPE
TRAPPER/TRIBUNE
HÆNG UD MØBLER

SCENE
OPTRÆDEN
SAMLING

VISUALISERING FRA KONKURRENCE; PEDER SKRIVERS STI

BAKKESKRÅNING
TILSKUER
UDKIGSPLADS

PLATFORME

BÆNKE

HÆVET OPHOLDSKANT
BETONSTI

PICNIC
BÅLPLADS
RUNDKREDS

VISUALISERING FRA KONKURRENCE; PEDER LYKKES VEJ
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TERRÆN

DIAGRAM / TERRÆN

Remiseparkens meget kuperede terræn er med til at give parken karakter og rumlig
variation. I dispositionsforslaget understøtter og styrker vi den eksisterende variation i terrænet ved at afgrave og terrænregulere i udvalgte områder. Da vi tilstræber
at bevare så mange eksisterende træer som overhovedet muligt begrænser vi dog
terrænregulering til områder, hvor der ikke er særlig mange eller værdifulde træer.

NEDSÆNKNING
JORDREGULERING
AFGRAVNING
PÅFYLD

Området hvor vi flytter mest jord er på plænen. Her fremstår en jordvold vokset ud af
kælkebakken som en gammel jorddeponeringsbunke. Jorden flyttes op på Kælkebakken som bliver stejlere og højere. På den måde bliver bakken sjovere for legende
børn og plænen foran bakken bliver større og mere brugbar.
På arealerne med tvillingebanerne, soppebassin og ridebanen sænker vi terrænet af
æstetiske og funktionelle grunde.

INDLEDENDE STUDIER AF TERRÆNBEARBEJDNING: EKSISTERENDE
TERRÆN KÆLKEBAKKE

Til den brede wadi og elleskoven afgraves ca. 1600 m3 jord som en del af parkens
LAR projekt, se side 22
Dispositionsforslaget forudsætter en del bortkørsel af jord som selvfølgelig er medtaget i anlægsbudgettet.
Ved det sydlige areal med skatebeton, som indarbejdes i en eksisterende skråning,
regnes med ekstra opbygningsarbejde grundet tykt muldlag med dårlig bæreevne.
Hvor vi jordregulerer på fremtidige ikke belagte områder udlægges signalet og 0,5
m ren jord.

0 til
-0,5 m

-1 m

For mere om jordhåndtering se rapporten ’Strategi for Jordhåndtering’.

-0,5
til -1 m

-2 m

-0,6 m
-1,2 m

+2,5 m

-1,2 m
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INDLEDENDE STUDIER AF TERRÆNBEARBEJDNING: FREMTIDIG TERRÆN KÆLKEBAKKE

TERRÆN
SE BILAGS TEGNING
REM D-L-201 TVÆRSNIT AA OG BB

UDSNIT FRA TVÆRSNIT AA
DISPOTIONSFORSLAGETS MEST OMFATTENDE
TERRÆNBEARBEJDNING FOREGÅR VED PLÆNEN
OG KÆLKEBAKKEN.

UDSNIT FRA TVÆRSNIT BB
ELLESKOVEN ETABLERES I EN LAVNING
SKABT VED AT FORTSÆTTE DEN EKSISTERENDE
TERRÆNBEVÆGELSE NED AF SKOVLEGEPLADSENS
BAKKEFORM
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BEPLANTNING
Fokus på beplantningen styrker parkens frodige og dynamiske mangfoldighed og
skaber i samspil med terrænet stor variation i parkens rumligheder. Dispositionsforslaget bygger videre på parkens eksisterende beplantning. I parken findes allerede
en masse forskellige større og mindre træer; lind, mirabelle, hassel, taks, birk, ask, eg,
skovfyr og avnbøg, men kratbeplantning gør det svært at få øje på og komme hen
til de store, smukke træer. Omkring den store bakke midt i parken fjerner vi alt krat,
og terrænregulerer så bakken fremstår som en skarp form i klippet græs med store
højstammede træer. Ved at åbne op – fjerne underbeplantning og opstamme ældre
træer – især i parkens nordlige del, samt omkring den nye sti, sikres udsyn og skabes
større tryghed i parken.
I den sydlige naturprægede del af parken – ved skovlegeplads og elleskoven intensiverer vi til gengæld den tætte beplantning, skovkarakter med hjemmehørende arter
som el, birk, eg, poppel og pil.
De forskellige landskaber skaber med hver deres plantesammensætning stor biodiversitet.
Bundvegetationen skifter i ovenensstemmelse med hvilken landskabskarakter, vi befinder os i. I parkens nordlige kulturprægede del etablerer vi klippet plænegræs, hvorimod syddelen har et meget mere naturpræget udtryk med skovplantninger omkring
åbne arealer med uklippet enggræs med enkelte klippede stier.
I den del af den brede wadi, der løber langs plænen etableres et stort dynamisk regnbed med prydgræsser og stauder. Bedet skal have et vildt udtryk og etableres med
robuste driftssikre planter og derved sikre et lav plejeniveau.
Også i stiens udsparinger forstærker vi prydkarakteren og årstidsvariationen ved at
lægge en masse forårsløg, f.eks. snepryd og hvide Nacisser og indplante få robuste
bundstauder.
I dag er der 330 træer i selve Remiseparken. Dertil findes 67 træer på Peder Lykkes
Vej og Peder Skrivers Sti. Som dispositionsforslaget ser ud nu, fælder vi i parken omtrentligt 70 gamle større og mindre træer, men planter til gengæld omkring 250 nye.
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DIAGRAM / TRÆER
EKSISTERENDE TRÆER
EKSISTERENDE LINDE ALLÉ
NYE, FRUGTTRÆER
NYE TRÆER, NATURPRÆG
NYE TRÆER, PARKPRÆG, OPSTAMMEDE
RYDDEDE TRÆER

TÆT HØJ BEPLANTNING
BUND AF UKLIPPET GRÆS EVT. MED KLIPPEDE STIER
KLIPPET PLÆNEGRÆS

DIAGRAM / BUNDVEGETATION
HØJE GRÆSSER (BLOMSTER OG STAUDER)
KLIPPET PLÆNEGRÆS MED OPSTAMMEDE TRÆER
HØJT ENGGRÆS, KLIPPES FÅ GANGE ÅRLIGT
SKOV / NATUR, TÆT BEPLANTNING MED UNDERSKOV
TRÆER MED BUND AF SPREDTE LØG OG BUNDSTAUDER
DYNAMISK STAUDEPLANTNING
BELAGTE FLADER
MIKS MELLEM TILFÆLDIG VEGETATION OG
BELAGTE FLADER

REFERENCE

VISUALISERING FRA KONKURRENCE

REFERENCE
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BELYSNING
Belysning vil få et særligt fokus i parken. For at skabe et tryggere miljø i Remiseparken
er det vigtigt, at der udvikles en holistisk belysningsstrategi, der i højere grad binder
området sammen, og hvor parkens terræn, stier og beplantning fremhæves. Belysningen understøtter og markerer de forskellige rum i parken. Lysstyrken varierer, således
den er kraftigst omkring aktivitetsstien og nedtones andre steder i parken.
Med den nye belysningsstrategi er det hensigten at kombinere en smuk og tryghedsskabende grundbelysning med en mere stedsspecifik aktivitetsbelysning, som skaber oplevelse og stemning i parken. Med belysningen er det intentionen at understøtte flowet gennem Remiseparken, og fremhæve aktivitetsstien som den primære rute
gennem området. Herfra forgrener belysningen sig videre ud og omfavner parkens
øvrige aktiviteter, hvor den inviterer til ophold og aktivitet.
For i højere grad at binde området sammen, er det vigtigt at skabe en blød overgang
imellem hovedstien og parkens øvrige stinet. Her benyttes en lavere lyspunktshøjde,
som signalerer lavere tempo og sikre en skærpet opmærksomhed på fodgængere
og børn.
Der tages i belysningsstrategien i høj grad udgangpunkt i den eksisterende belysning samt eksisterende armaturer. Herunder flytning af eksisterende.

ILLUSTRATION FRA KONKURRENCEN, 2016
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DIAGRAM / BELYSNING
SUPPLERENDE
VEJBELYSNING
SUPPLERENDE
VEJBELYSNING

STEMNINGSBELYSNING
EL-UDTAG
ORIENTERINGSBELYSNING
LYSMASTER
REFERENCE

OPLYST HOVEDSTI
ORIENTERINGSLYS

REFERENCE
BANEBELYSNING
MED SENSOR OG TIMER

REFERENCE
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REGNVANDS- OG SKYBRYDSHÅNDTERING

DIAGRAM / AFVANDING

Regnvandshåndtering i Remiseparken omfatter forsinkelse af spildevandsopblandet skybrudsregn fra Røde Mellemvej samt håndtering af hverdags- og skybrudsregn
fra Remiseparkens arealer.

NY REGNVANDSLEDNING
HOFOR

LAR / SKYBRUD

Centralt i regnvandshåndteringen er Elleskoven mod syd, samt wadien, der løber
langs Remiseparkens vestlige kant. For alle elementerne er der indtænkt en dobbeltanvendelse. Det betyder, at de enkelte elementer tillader en rekreativ anvendelse
såsom leg eller ophold i tørvejr eller ved hverdagsregn, mens de vil stå vandfyldte i
forbindelse med skybrud.

DRÆNRØR UNDER TERRÆN
AFLØBSRISTE
LINIEDRÆN

Forsinkelsen består af opstuvning i anlagt wadi på ca. 1000 m3 og Elleskoven på ca.
500 m3 eller i alt 1500m3 med droslet udledning på 150 l/s, til fremtidig regnvandsledning med planlagt udløb til Kalvebodløbet ved Sluseholmen. Regnvandsledningen anlægges af HOFOR og er en forudsætning for skybrudshåndteringen og er ikke
omfattet af dette projekt.

LAR / SKYBRUDSREGN
Tilslutning af
parkens hverdagsregn til
regvandsredning

Hovedparten af forsinkelsesvolumenet er beliggende i parkens vestlige del, hvilket
betyder, at det regnvand, der ledes til fra Røde Mellemvej, tilbageholdes i en mindre
del af parken, i stedet for at det fordeles på hele parkens areal.
En del af Elleskoven (ca. 200m2) etableres som et permanent vandspejl. Da grundvandsspejlet er beliggende lavt i området anbefales det at bunden af søen etableres
med vandtæt membran, der forhindrer vandet i at sive ud gennem bunden. Resten
af Elleskoven og wadien vil være med permeabel bund, der tillader regnvandet at
nedsive. I skybrudssituationer hvor der ledes spildevandsopblandet skybrudsvand
til parken, vil en mindre del af skybrudsvandet nedsive og resten blive ledt forsinket til
regnvandsledningen.
Hverdagsregn fra skaterbanen og tvillingebanerne ledes via en ny regnvandsledning til Elleskovens vandspejl, hvor regnvandet vil bidrage til, at opretholde den del
af vandspejlet der fordamper. Regnvandet renses igennem sandfang undervejs.
Såfremt der tilledes mere regnvand end der fordamper, nedsives det overskydende
regnvand langs vandspejlets brinker.

LOKAL NEDSIVNING
i muldjord

Regnvand fra stisystem, Tvillingebanerne, Bonderen, Ridebanen og resten af parken
der ikke naturligt nedsiver eller dræner til Wadi/Elleskoven, ledes til eksisterende fællessystem. Det skal i projektforslaget besluttes om vandet skal kobles til den i dag eksisterende spildevandsledning eller til den fremtidige nyanlagte regnvandsledning.
Elleskoven vil ud over at tilbageholde regnvand, desuden skabe en rekreativ oase.
Samtidigt vil Elleskoven være med til at forbedre mikroklimaet omkring parken og styrke biodiversiteten i området.
Placeringen af de enkelte elementer der indgår i regnvandshåndteringen kan ses på
diagrammerne.

LINJEDRÆN
vand føres til Elleskov

PERMANENT
VANDSPEJL

RISTE I LAVPUNKTER
vand føres til Elleskov

EKSISTERENDE
SPILDEVANDSLEDNING
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DRÆNRØR
under permabel
gummibelægning

REFERENCE

REFERENCE
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~150 l/s

Elleskoven
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TVILLINGEBANERNE

De eksisterende meget brugte Tvillingebaner gentænkes og fornyes. Banerne nedsænkes i to niveauer og er tænkt som multifunktionelle baner, hvor mange forskellige
aktiviteter som fodbold, basketball, trafiklegeplads, tennis og cykeltræning kan finde sted. En insitu-støbt betonmur afgrænser banerne mod bebyggelsen i øst. Ved
den nordligste bane integreres klatre- og træningsfunktioner i muren. Nedsænkningen af banerne skaber kanter og trapper, som inviterer til bevægelse og ophold og
som yderligere fungerer som bander rundt om den lavest liggende bane, som primært er tænkt til fodbold.
Over banernes nordlige langside placeres et halvtag, der vil skærme mod regn, sol
og aftendug og yderligere fungere som et naturligt samlingssted for skolekasser mv.
Et hegn skærmer stien mod bolde. Det er vigtigt at hegnet har en let karakter og ikke
virker afskærmende.
Det indledende arbejde med at indrette tvillingebaner er gået i gang og rumlige studier laves i 3D, se illustrationer

ILLUSTRATION AF TVILLINGEBANERNE

ILLUSTRATION AF TVILLINGEBANERNE
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lindeallen

TVILLINGEBANERNE
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SNIT 1:200

PLANUDSNIT, TVILLINGEBANEN 1:200
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I den helt sydlige del af parken laver stien et knæk og griber fat i det tidligere ridebaneområde som omdannes til en skulpturel landskab, der udnytter det eksisterende
terræn og udføres i bølgende glittet beton. Området er tænkt til alle former for kreativ
bevægelse – cykling, løbehjul, skateboard.
På den anden side af stien skabes et stort bevægelsestorv – et aktivitetsområde til
leg, parkour, crossfit, bordtennis mv. Her opstilles en eller to containere med træningsredskaber f.eks. til crossfit. Hele pladsen er tænkt belagt med gummibelægning.
Aktiviteterne i bevægelseslandskabet trækker mere liv ned i den sydlige del af parken og gør derved denne del af parken mere tryg at færdes i.

REFERENCE

REFERENCE

REFERENCE
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ELLESKOVEN, SKOVLEGEPLADSEN OG DEN BREDE WADI

Naturlandskabet folder sig ud i den sydvestlige del af parken, hvor vi fastholder og
forstærker skovstemningen og det bakkede terræn. Her og i den brede wadi er det
oplevelsen af at være omsluttet den vilde natur og det frodige grønne rum som er i
centrum. Beplantningen forstærkes mellem lysninger.
SKOVLEGEPLADS
Ved den eksisterende ruschebane skabes en stor ny skovlegeplads ved at integrere
legeinventar mellem beplantningen og udnytte bakken til forskellige typer for klatreog rutcheleg. Bundvegetationen som i dag er meget ensformig, gøres mere varieret.
Skovlegepladsen skal kunne noget særligt, som gør det til en legeplads, man har lyst
til at besøge, selvom man kommer langvejsfra.
ELLESKOV
I den lavtliggende del af parken mod Urbanplanen graves ud og etableres en lavtliggende Elleskov. I Elleskovens bund tilplantes med et nøje udvalg af planter; primært
siv og græsser. Planterne i Elleskoven og den brede wadi skal opfylde høje krav, da
de både skal tåle vandmættede forhold og oversvømmelse samt perioder med udtørring. Da vækstforholdene er vekslende er mere det vigtigt at planlægge med en
høj diversitet, så planterne tilpasningsevne styrkes. Også her tiltrækker stor variation i
beplantningen et rigt dyre-, insekt- og fugleliv, som kan opleves på nært hold i Elleskoven. Elleskoven bliver et sted med en eventyrlig stemning med gangbroer og små
plateauer til ophold ude mellem elletræerne. Der etableres et permanent vandspejl,
så parkens besøgende kan opleve at sidde ved et vandspejl i en lysning mellem de
karakteristiske elletræer.
DEN BREDE WADI
Wadien skaber en defineret spændende grænse mellem parken og Urbanplanen.
Wadien er en op til otte meter bred grøft til opsamling af skybrudsregn og vil derfor for
det meste ligge helt tør. Wadien beplantes ligesom Elleskoven med planter, der kan
tåle både at stå tørt og mere fugtigt, så den altid fremstår grøn og frodig. Beboerne
og besøgende kan på et hævet unikt, varieret og oplevelsesrigt stiforløb midt i det
grønne bevæge sig langs parken og krydse grøften ind og ud af parken.
Den brede wadi og Elleskoven fungerer desuden som LAR-løsning til skybrudsregn
fra Røde Mellemvej, hvilket beskrives yderligere i afsnittet om regnvandshåndtering.

VISUALISERING FRA KONKURRENCEN AF ELLESKOVEN
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DEN BREDE WADI
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Wadien er et langstrakt forløb langs parkens og varierer i bredde fra otte til fire
meter. Snittet på denne side viser det bredeste punkt på wadi’en, hvor grøften er
otte meter bred. På modstående side illustrerer snittet wadi’ens udstrækning på
fire meter. Wadien giver besøgende en skiftende, intim og sanselig oplevelse af at
være omsluttet af vild og frodig natur. Langs plænen forvandles wadien til dynamisk naturpræget bed med græsser og blomstrende stauder. På gangstien kan
man nyde planterne på tæt hold.

DETALJESNIT WADI MÅL 1:50
DETALJESNIT WADI MÅL 1:50
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BETONSTIEN

Parkens hovedsti er parkens vigtigste, identitetsskabende og samlende element.
Stien etableres som en bred betonsti - dynamisk og levende i sin brede og sit bugtede forløb gennem parken og mellem eksisterende træer. Udsparinger med træer
skaber rumlige grønne lommer som udvalgte steder deler stien op. Stien fungerer
som et shared space med både cykel- og gangforbindelse og overholder et krav fra
kommunen om, at stien ingen steder er under tre meter bred.
Stien er udført som en insitu støbt betonsti med kanter af formstøbte betonelementer.
Elementerne bidrager til en smuk løsning som giver stien sin særlige identitet. Kanternes lysning ændrer sig langs stiforløbet ved hjælp af varieret højde på betonelementerne samt en skiftende terrænbearbejdning i muldarealerne langs stien. Udvalgte
steder danner betonelementerne så høje lysninger, at de fungerer som opholdskanter. Betonelementerne sikrer desuden med deres form en driftsvenlig zone mellem sti
og græsarealer. Elementerne tænkes - i forhold til referensefotos - i en grå standard
betonfarve.

REFERENCE

REFERENCE

REFERENCE

REFERENCE

REFERENCE

REFERENCE

Stien afvandes med fald ud mod siderne, hvor vandet nedsives eller opsamles i
drønrør ved opstuvning.

VISUALISERING FRA KONKURRENCEN
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træplantninger i
udspæringer

bænk langs
udspæringer

høj lysning/
siddekant
betonelement
græsareal

betonelement
insitu beton

insitu beton

lav lysning

permeabel belægning

afvanding mod sider
30 cm ren muld jord
100 cm ren jord
dræn

dræn

PRINCIPSNIT BETONSTI MÅL 1:20
REFERENCER
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ANLÆGSØKONOMI

DRIFTFORHOLD

Kort om Fornyelse af Remiseparkens anlægsbudget.

En ny arealfordeling vil have indflydelse på parkens driftforhold.
Her følger en omtrentlig mændgeopgøelse af parkens elementer før og efter parkens fornyelse.

Det samlede budget for projektet består af følgende bevillinger:

								NU/m2		FREMTID/m2

Anlægsmidler					Beløb

Klippet plænegræs						12000			7800

Fornyelse af Remiseparken (etape 1)		

Enggræs klippet 2 x årligt					0			3700
(Plantemateriale/græstørv indsamles og fjernes

50,0 mio. kr.

Forbedret indgang til Remiseparken
fra Peder Lykkes Vej					

7,0 mio. kr.

Tæt beplantning med ’underskov’				8000			6000

Klimatilpasning i Remiseparken			

1,7 mio. kr.

Udsparinger i betonsti med blandet beplantning,		
træer, buske bundstauder og forårsløg		

0			

450

I alt							58,7 mio. kr.
Stauder og græsser						0			700
De 58,7 mio. kr. er til både udvikling og anlæg af projektet.
Hård befæstelse, asfalt og beton				5700			4700
Til dispositionsforslaget er udarbejdet et detaljeret anlægsbudget / overslag.

Chausse og brostensbelægning				200			0
Gummibelægning						0			2000
Grusoverflader						1700			1000

Opgørelsen viser kun parkens areal - vejarealer samt Bonderen og Byggeren er
ikke medregnet.
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