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Punkter / Topics
1.

Aktion / Action

Præsentation af landskabsprojektet ved Rasmus Laub

Fredrik Ejlers (FE) bød velkommen og præsenterede den nye kommunikationskonsulent Sofia Zafirakos,
som fremadrettet er ansvarlig for kommunikation i hele byggeperioden. Heidi fortsætter i projektet som
freelance konsulent. Rasmus Laub (RL) gennemgik slides fra landskabsprojektet, som er vedlagt dette
referat som cd-rom, da filen er for stor, til at kunne sendes elektronisk. Gennemgangen forholdt sig til de 15
emnepunkter, der blev formuleret i 2005/06 (vedlagt som bilag 1).
Sket siden sidst
Landskabsprojektet er blevet forenklet, så der anvendes færre materialer end tidligere.
Havnefronten er blevet mere grøn, med flere træer og mange forskellige slags græsser mellem træerne. På
by pladsen er det grønne område ved de gule huse flyttet ud mod Frederiksholms Kanal, og blevet til et
område med træer og græs, hvor der er mulighed for opholde sig i græsset under træerne.
Legepladsen er også blevet forenklet, med færre materialer der er mere velegnet til leg. Store dele af
”bjerget” et blevet tilgængeligt for børn og voksne i kørestol.

Belægning: 90 % af pladsen er niveaufri betonplader
Svend-Erik (SE) kommenterede belægningen i forhold til udfordringen med støjproblemer fra fx skateboards.
Frederik Ejlers (FE) fortalte at det vil være oplagt at se på belægning og sammenføjninger, når vi får nogle
prøver leveret.
Vand:
På by pladsen er der under træerne lavet to fordybninger, som kan fyldes med vand. Fordybninger er ca. 15
cm og kan bruges som en del af legeaktiviteterne enten med vand i eller som små ramper til moon car race.
Det er institutionerne, der beslutter, om der skal vand i fordybningerne. Dette gøres ved at afbryde afløbet,
så vand fra vandposten ikke løber ud. Af sikkerhedsmæssighensyn skal vand skiftes hver dag, der er
således ikke tale om soppebassiner, men lege elementer, der kan bruges når forholdende tillader det.
Løst inventar:
RL inviterede til en dialog om løst inventar i forhold til nytte og praktisk håndtering. Han viste betonbænkene
og ideen om at gøre nogle mobile, så de kan flyttes rundt på pladsen efter behov. SE kommenterede på
materiale og design, og påpegede at beton det meste af året er et koldt materiale at sidde på og at det vil
være hensigtsmæssigt med ryglæn. RL fortalte at der er tænkt løsninger med træbelægning og ryglæn på
nogle af bænkene.
Havnefronten:
Det nye er, at det grønne område nu er udvidet helt ned til Langebro. Det overvejes stadig hvorvidt, der skal
være en slags afskærmning til vejen, som bl.a. Erik Djørup gerne vil have af hensyn til sikkerheden. RL
fortalte, at der mod havnen allerede er en sikkerhedsbuffer i form af kajkanten, der har en afskærmende kant
på ca. 15 cm.
Det flydende boldbur:
Størrelsen svarer til en halv basketballbane og er tænkt til både skoler og andre brugere til boldsport og evt.
udendørs biograf. Boldburet vil sandsynligvis være åbent hele døgnet.
Legeplads:
Den er nu forenklet, så der er færre materialer men et klart hule-bjerg-motiv. Der kommer hegn omkring
legepladsen, som ønsket, men det skal også kunne fjernes, når institutionerne ikke bruger pladsen.
Legepladsens nedre del (hulen) lukkes helt af, når den forlades af institutionerne og er lukket for
offentligheden.

De to største ændringer på det øvre plan er de færre materialer og de 2 udspændte net, som man kan lege
og kravle i – uden at de dog kan bruges som trampolin.
I den nedre del er indrettet en klatrehule – med en kæmpe sandkasse (faldsand) - efter brugerønsket om
flere bløde materialer.
To rutsjebaner binder øvre og nedre plan sammen. ED kommenterede, at det kan virke
mærkeligt/overraskende for et barn at ende i et andet rum, end man starter. Hvis det er et ønske fra
brugerne, kan der etableres en indvendig trappe og rutsjebanerne kan udformes forskelligt, så de
imødekommer forskellige aldersgruppers behov.
Øverste dæk er frit tilgængelig hele døgnet.
Græs og træer:
Der er valgt to trætyper ud fra, hvad der er mest allergivenligt og tager sig pænest ud. De blandede
græstyper skal give forskellige stemning og appellere til leg og fordybelse.

Afsluttende samlede FE op i forhold til de 15 temaer for legearealerne:


Bålpladsen er fravalgt. Hvis brugerne ønsker den mulighed for at grille, kan løsningen være en
flytbar eller en parklignende grill opstillet ved havnen, som en del af projektet.



Chr. Brygge: Det skal stadig overvejes, hvorvidt der skal være en slag værn ud til Chr. Brygge eller
ej.



Vand: SE stiller spørgsmålstegn ved, om de runde vandbassiner skal fastholdes eller udskiftes med
et permanent vandtema som fx rindende vand over en flise (fontæneagtigt) i stedet, da placeringen
er på den offentlige plads. RL vil genoverveje en løsning.



Teen-age-faciliteter:
SE kommenterede at de udgåede parkour-stativer ved havnen gør området mindre fysiks
udfordrende og aktivt for målgruppen.
ED kommenterede, at skolen vil være glad for at kunne bruge noget af havnearealet aktivt i kraft af,
at folkeskolen indarbejder mere motion i skemaet, og at skolen ikke selv har faciliteterne.

Kommentarer:
Er der kommentarer til referat eller landskabsprojektet bedes de mailes til Sofia Zafirakos
(sz@bryghusprojektet.dk), deadline er: tirsdag 12. februar 2013.

28. januar 2013, Sofia Zafirakos

BILAG 1: Forslag til legeplads
Ambitionen med den kommende legeplads er, at skabe en by-legeplads i verdensklasse. Hvordan
legepladserne kommer til at se ud i detaljer ligger endnu ikke fast.
Forslag der vil indgå i projektet for legearealerne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boldbur – der er forslået to indhegnede boldbure
Køkken, toilet og aflåselige rum til legeredskaber for institutionerne
Opholdsplads med borde og bænke
Jord- og sandleg
Vand/soppebassin
Gynge-, rutsje- og klatreleg
Bålplads
Græs og beplantning til at lege i
Naturelementer
Stort fokus på sikkerhed
Belægninger til cykler, rulleskøjter, skatere m.v.
Idrætsmuligheder
Overdækkede opholds- og legearealer
Kuperede arealer
Teenage-faciliteter

Forslagene er kommet fra børneinstitutionerne og skolen, som bruger den eksisterende legeplads, på de
workshops og møder, der blev afholdt som en del af dialogprocessen i 2006-2007.

FAKTA
Områderne til leg og ophold
- en legeplads ved Vester Voldgade
- en plads ved Bryghusgade, som får omtrent de samme dimensioner som Vor Frue Kirkeplads
- en plads langs havnefronten, fra bygningen og hen til Langebro.
Areal
Byrum og legeareal: ca. 5.500 m2
Legeareal: ca. 1.400 m2
Nuværende legeplads: ca. 2.300 m2
De overordnede målsætninger
Legearealerne skal appellere til forskellige aldersgrupper. De skal være offentligt tilgængelige for
byens børn og unge. De skal fungere året rundt i al slags vejr.
Der vil være fokus på sikker brug og færden og på samspillet mellem Dansk Arkitektur Centers
børneaktiviteter i bygningen og de åbne legearealer.

