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På sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Køben-
havns Universitet har undervisningen på 2. års designkurset 
Håndværk og Æstetik i Landskabsarkitektur - Studio (HVÆS) 
som tema at arbejde med mødet mellem krop og horisont. De 
studerende har i år individuelt skulle komme med forslag til 
udformning og afgrænsning af en ny maritim og urban kyst-
park med afsæt i et stedspecifikt, kropsligt og multisensorisk 
funderet design mellem Kalveboderne og Ørestaden. Opgaven 
har særligt fokus på et overordnet landskabsarkitektonisk 
hovedgreb. De studerende har skullet forholde sig til placerin-
gen af kystparken i forhold til den bymæssige kontekst, kyst-
parkens rolle som hovedindgang til Naturpark Amager samt 
som et landskabeligt forløb, område og sted. 

I relation til aktuelle planer om udvikling af første tiltag i 
naturparken, i form af maritime anlæg, har opgaven været 
at forslå hvordan en kystpark kan blive et nyt centralt sted i 
Naturpark Amager. Derved kan den vestlige del af Amager, 

naturparken og byområderne langs Kalveboderne få et rekrea-
tivt maritimt anlæg, der udnytter den lange kyststrækning og 
uendelige horisont set i forhold til Amagers østlige kyst. Der 
ligger store muligheder i Naturpark Amager som Københavns 
store offentlige park. Vand i den inddæmmede park, men især 
også vandet omkring parken har et stort rekreativt potentiale. 
Skov og vegetation opstået af og tilpasset det inddæmmede 
vandområde med dets karakter og egenskaber af strandeng, 
rummer ligeledes for stedet særegne udtryk og oplevelseskva-
liteter. 

Kataloget viser de 2. års studerendes forslag til en kystpark 
mellem Ørestaden og Kalveboderne, uddrag af de studerendes 
materiale og foto af 3 udstillinger undervejs i kurset. Udstil-
lingerne indgår sammen med projektopgaven og en række 
delopgaver i de studerendes proces med at tilegne sig forskel-
lige design og studiemetodikker, udforskningsmåder og reflek-
sions- og formidlingsmetoder. 

F O RO R D
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HVÆS er et rendyrket fuldtidsdesign studio på 15 ECTS, 
hvor studerende kommer rundt om forskellige arbejdsmeto-
der- og processer. 

Gennem vekslende opgaver fokuserer kurset på at opbygge 
fortrolighed med designmetodik, -forslag og -formidling. 
Koblet hertil er tilegnelse og forståelse af en refleksiv lærings-
proces og viden produktion bundet i en fænomenologisk 
arbejdsmetode. Den understøtter opmærksomt samspil mel-
lem sansning, oplevelse og erkendelse i fysisk rum og i arbej-
det med eget materiale, hvilket understøtter de studerendes 
læring med særlig fokus på sensorisk-æstetisk oplevelse som 
tilgang og fokus for design forslag.

De studerende arbejder med skalaforhold, der spænder fra det 
intime rum til regionale sammenhænge. På den måde arbejder 
kurset i spændet mellem planlægning, by- og landskabsarki-
tektur. 

HVÆS understøtter fortrolighed med projekt udvikling gen-
nem udforskninger og afprøvninger som grundlæggende 
håndværk i landskabsarkitektfaget. Et andet centralt meto-
disk aspekt er bevidst brug af sansninger i forhold til rumlige 
virkninger og indvirkninger på krop og sanser og ikke kun 
synssansen. Med dette fokus vil vi belyse den æstetiske og 

etiske relation, som ligger centralt i frembringelsen af rum for 
andre mennesker i det landskabsarkitektoniske arbejde. Kurset 
udforsker dermed tematisk mødet mellem krop og horisont 
konkret i rum, abstrakt i teorier og projektivt i medieringer af 
tegninger, foto, film, tekst og modeller. Arkitektens bevidste 
arbejde med disse operationer kan udvide både egen og en 
brugers horisont, erfaring og erkendelse. 

Gennem tegnebordsvejledning, plenum og fagfælle kritik, tre 
udstillinger og en række delafleveringer er løbende kritik og 
projektudvikling fra starten omdrejningspunktet. Iterative 
processer er hermed helt centrale for den individuelle skitse-
ring, udforskning og projektudvikling.

EKSPERIMENTEL TILGANG

Det er en del af kursets proces at kaste sig ud i at arbejde med 
det ukendte og turde lede efter en problematik og løsning 
frem for at søge efter facit fra starten. At turde stole på og 
opøve en fortrolighed med ens egen oplevelse af et fysisk sted 
såvel som af egne foto, tegninger og modeller, er helt centralt. 
Herunder er forståelse af at alt materiale der produceres er 
frembragt og udtryk for en bestem holdning og læsning vigtig. 
På denne måde styrkes refleksiv læring og skabende (innova-
tiv) tænkning.

K U R S E T
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PROJEKTOPGAVE OG DELOPGAVER 

Gennem kurset er de studerende blevet stillet en række delop-
gaver som alle har ledt mod den endelige projektopgave. Gen-
nem individuelt projektarbejde, understøttet af delopgaverne, 
undersøger og opbygger de studerende en fortrolighed med 
forholdet mellem teoretisk, oplevet og frembragt æstetik. 
Sideløbende har kurset et særskilt teori- og metodestudie, hvor 
vi dykker ned i litteratur og film, som introducerer og under-
støtter arbejdsprocesser og kunstnerisk udfoldelse. 
De studerende arbejder med model, tekst og grafiske notatio-
ner som forskellige redskaber til undersøgelse og afdækning af 
projektopgavens udforskninger. Rækken af medier og medi-
eringerne de studerene foretager styrker deres erfaring med 
tegning, model, foto, tekst, film som dialog og refleksions-
redskaber – og billeder (medium) i opmærksomt arbejde med 
kropslige sansninger som grundlag for at forme rum for andre 
mennesker (og deres sansninger og opleveler). 

KRITIKKER

Tegnebord, plenum og fagfællekritikker, hvor studerende får 
konstruktiv feedback i en samtale ved tegnebordet med vejle-
der, i grupper med medstuderende eller i plenum med invi-
terede gæster er forskellige former for formidling og feedback 
som vi har dyrket på kurset. Herigennem trænes de stude-
rende i at præsentere deres projektarbejde, se efter og udtrykke 

styrker og potentialer i eget som i andres arbejde. De udvikler 
en bevidst meta-refleksiv tilgang og bevidsthed om hvordan 
idegenrering samt skabende handling og tænkning kan under-
støttes gennem dialog. 

UDSTILLINGER

I tredje, fjerde og niende kursusuge kuraterer de studerende 
udstillinger af deres eget materiale. Målet er at styrke de stude-
rendes refleksion over eget arbejde. De studerende har siddet 
på fælles tegnesal og har dermed haft daglig kontakt med hin-
andens arbejde og haft mulighed for indbyrdes sparring. Kura-
teringen styrker evnen til at se på tværs af eget og andres mate-
riale med fokus på at tydeliggøre relationer mellem udsagn og 
udtryk. Indsigt og viden i en opgave vokser, når andre forslag 
konkret fysisk kan kryds- og samlæses. 

KATALOG

Udvalgt materiale fra udstillingerne indgår i dette katalog, og 
udvælgelse til kataloget udgør ligeledes en læring i refleksion, 
udvælgelse og krydslæsning i forhold til at formidle ide og 
potentialer.  
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BAGGRUND

Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Amager Sydstrand blev 
i 2015 udpeget til ’Naturpark Amager’. I forbindelse med 
den strategiske rammesætning for parken og dens fremtidige 
muligheder og potentialer, er første satsning nye hovedind-
gange og blå støttepunkter i form af maritime anlæg. Der er 
tale om ankomst-, opholds-, formidlings-, bade-, sejlads-, og 
overnatningsfaciliteter og rum i overgangen mellem land og 
vand, samt langs havdiget og parkens nordvestlige kant. Til 
udvikling og realisering af denne del har Nordeafonden i 2016 
støttet udviklingen af Naturpark Amager med 55 mio. kr.
Naturpark Amager har et stort potentiale som Københavns 
store offentlige park, hvor vand og kulturspor er det betyd-
ningsbærende. Vand i den inddæmmede park, men især også 
vandet omkring parken har et stort rekreativt potentiale. Skov 
og vegetation opstået af og tilpasset det inddæmmede vand-
område med dets karakter og egenskaber af strandeng rummer 
ligeledes for stedet særegne udtryk og oplevelseskvaliteter. 
Langs parkens nordvestlige kant er Københavns Kommunes 
miljøstation Grøften under afvikling. Tillige har kommunen 
et skovrejsningsprojekt på dele af miljøstationens areal.
Forslag til udformning og afgrænsning af en ny maritim og 
urban kystpark og hovedindgang i et stedspecifikt, kropsligt 
og multisensorisk funderet design vil give københavnerne nye 
rekreative muligheder. Tilsvarende vil en ny maritim kyst-
park og hovedindgang højne livskvaliteten for beboere især i 
den vestlige del af Amager, Sydhavnen (som er under kraftig 
udbygning), Valby og Hvidovre. I større bymæssig skala vil 
københavnere kunne få en mere direkte vestlig adgang til 
naturparken, ligesom et regionalt publikum vil kunne få 
adgang direkte fra motorvejen.

FORMÅL 

Opgavens formål er at udarbejde et forslag til strategi, struktur 
og design af en ny kystpark og hovedindgang, herunder Grøf-
ten-området og inden for et udpeget arbejdsfelt spændende 
mellem Ørestad og Kalveboderne.

Parkens og indgangens nye forløb, rum, beplantninger, vand 
og faciliteter skal fungere tæt på, men også langt fra.  Dagen, 
lyset og året har sine rytmer. Hvordan udtrykker stedet sig 
og hvordan opleves det i forskellige situationer, fra forskellige 
vinkler og på forskellige tidspunkter?

INDPASNING I LANDSKABET 

Studerende har arbejdet med at indpasse Kystparken i det 
eksisterende landskab. Hvordan kan den som skulpturelle 
elementer indgå i det eksisterende landskab, så stedets kvalite-
ter fremhæves gennem samspil mellem nye elementer og det 
nuværende landskab?

En kystpark kan samlet betragtes som et enkeltstående ele-
ment i landskabet, og samtidig betragtes som bestående af en 
række strukturer, objekter, forløb og faciliteter der møblerer 
landskabet og derigennem danner relationer mellem anlægget 
og det omkringliggende maritime og urbane landskab 
Måske ligger elementer i anlægget spredt i landskabet, måske 
ligger det som et udstrakt forløb mellem vej og vandkant, 
måske samler det sig nær kysten eller langs vejen. Hvordan 
forholder de/det sig til eksisterende terræn, vand og beplant-
ning? Og hvordan skaber terrænbearbejdning, vand og nye 
(skov)beplantninger rammer, samspil og relationer mellem 
kystparken (hovedindgang), de nærliggende beboelsesområder 
samt naturparken?  Herunder hvordan understøtter terræn, 
vand og beplantning bevægelsesforløb/stisystemer, opholds-
områder, bygninger, anlæg?

P RO J E K TO P G AV E N

EN KYSTPARK MELLEM ØRESTADEN OG KALVEBODERNE
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FORLØB

Området omkring Grøften med motorvejen og stien langs 
diget danner allerede i dag en overgang mellem Sydhavnen og 
Københavns centrum, Hvidovre, de intense bymæssige kvarte-
rer på Amager og det ekstensive, store åbne naturrum på Kal-
vebod Fælled. Den nye kystpark skal, ikke bare som overgang, 
men som sted styrke forløbet fra by til natur, land til vand, 
på tværs af fælleden, langs havnen, mod midten eller ud mod 
kanten. Hvordan møder man stedet fra vejen? Hvordan træder 

man ind? Hvad er det for et forløb man bevæger sig igennem? 
Hvad oplever man og hvad mærker man på sin vej? Er det 
arkitektoniske byggede elementer, beplantning eller vand, der 
strukturerer forløbet? Hvordan inddrages kroppens sanser og 
hvordan erfares processen gennem mødet med kystparken og 
det dynamiske vand på inder- og ydersiden af fælledens vest-
lige kant?
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O P G AV E  1

SANSING & INDSAMLING



KØBENHAVNS UNIVERSITET 6

OPGAVE 1 – SANSING, INDSAMLING
Opgaven består af tre komponenter: REGISTRERING & 
OMSÆTNING & SYNTESE og tre udtryksformer: FOTO 
& FILM & TEGNING.

De studerende skal fokusere på at sanse, undersøge og notere 
fysiske forhold samt indsamle observationer og materialer på 
stedet. Registreringen skal åbne for forskellige vinkler ind i 
stedets karaktertræk, stemning, materialer og indvirkning, 
som kan danne fundament for det videre arbejde. Det, der 
vælges, er udtryk for en individuel og personlig vægtning og 
oplevelse.
 
Gennem brug af primært foto og film styrkes opmærksomhe-
den på oplevelsen af rum; de rumlige forløb og sammenhænge 
samt sensoriske stimuleringer tydeliggøres igennem den selek-
tion som ligger i brugen af de to medier. Syns-, høre-, lugte-, 
røre- og smagssanserne påvirkes af rum. Rummet indvirker på 
mennesker i særlig grad gennem bevægelse, ligesom materialer, 
stoflighed, skala og brug påvirker oplevelsen af rummet og 
dets stemning.

MATERIALITET 

For at indkredse og fortolke stedets karakter, tone og materia-
litet er der blevet taget billeder og indsamlet materiale, der går 
rumligt, stofligt, stemnings- og oplevelsesmæssigt tæt på dét 
der er blevet set og sanset ude i Naturpark Amager. Udvalgte 
objekter/materialer som stærkest udtrykker de studerendes 
oplevelser af området, dets rum, forløb og stoflighed er enten 
blevet af-fotograferet eller er repræsenteret i dets fysiske form. 

HORISONTALT PANORAMA 

Ved at skifte imellem at drive uden fast endemål og så stå stille 
med kroppen i landskabet er de større skift i landskabet blevet 
affotograferet. Fotografierne er taget som en serie ved at kame-
raet rykkes horisontalt ud fra én position. Denne panoramiske 
måde at fotografere på er en måde at tilnærme sig øjnenes 
panoramiske evne med kroppen placeret i landskabet, for at 
få fornemmelsen af at være i og tæt på (og ikke udenfor og på 
afstand) af det registrerede. 

DYNAMISK PANORAMA 

Ved at skifte imellem at drive uden fast endemål og så stå 
stille med kroppen i landskabet er et eller flere karakteristiske 
steder eller forløb blevet udvalgt og affotograferet som en serie 
af fotos der følger den rumlige form og bevægelse der findes i 
rummet. 

FILM

Gennem en 7 sek. film undersøger de studerene ligeledes 
sammenhænge mellem bevægelse, lyd, tid, uventede sam-
menfald mellem den store og den lille skala og sammenfald 
mellem lyd, lys, rum, aktiviteter og materialer undersøges. 
Der er et film-æstetiske potentiale i forhold til oplevelse og 
indvirkninger af rum og landskaber, som kan undersøges ved 
at man bearbejder fotografisk datasæt i forskellige kunstneri-
ske retninger. I redigeringen kan man f.eks. fjerne eller lægge 
elementer til (lyd- og billedside, kommenterer, påtegninger 
etc.). Man kan klippe de forskellige datasæt sammen til nye 
oplevelser og sammenhænge mellem tid og rum ved at mani-
pulere afspilningshastighed, tids- og hændelsesforløb, over-
gange, ind- og udgange samt ved at modstille og fordreje eller 
udjævne lyd- og billedmateriale. Herved formes alternative 
landskabsbilleder og forløb.

SYNTESE 

Ud fra de studerendes fotografier og film, er der blevet lavet 
en syntese illustration (et observationskort/skitse/billede), der 
grafisk indfanger det centrale i deres oplevelse. 
Tre centrale emner for syntesen udvælges og er essensen af 
oplevelsen som begreb. 

Synteserne giver både en personlig og fælles information om 
Naturpark Amager og er samtidig et skridt videre mod de stu-
derendes egen forståelse af sansning og oplevelse, af de visuelt 
synlige som kropslige og mentale indtryk af stedet. 
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S ammenf le t tende  S ig te l in j e r

Mile Mallow

Visualisering der skal indfange kigget langs kanalerne mellem den lysåbne birkeskov                                                                                                            
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Visualisering der skal indfange kigget langs kanalerne mellem den lysåbne birkeskov                                                                                                            
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PROBLEMSTILLING

Der rejser sig en række problemstil-
linger i området, hvor den største af 
udfordringerne er, at skabe en sammen-
kobling mellem kyststrækningen og den 
store åbne flade på Fælleden.

Med henblik på at skabe harmoni i 
området, og forene de to situationer 
man oplever i området, henholdsvist 
kyststrækningen og Fælleden, er både 
modullering af terrænet, bearbejdsning 
af beplantningen og omlægning af 
stisystemerne og vejene i området nød-
vendigt. 

Kystparken har sit “hot spot” ude ved 
kyststrækningen, hvor de eksisterende 
volde omkring Miljøstationen, er blevet 
åbnet udadtil, men bevaret der hvor vol-
dene står vinkelret på kystlinjenm, med 
henblik på at åbne op for rummene, 
men stadigvæk bevare nogle rammer i 

de store rum. Kystparken vil udnytte 
de store arealer som miljøstationen har 
optaget de seneste år, og dermed få akti-
veret nogle ellers inaktive og lukkede 
rum og flader. At åbne op i voldene 
vil skabe sammenfletning i den lange 
strækning og tillade passage i og imel-
lem rummene.  

Med henblik på at skabe sammenkob-
ling til den Fælleden og øge følelsen af 
at det er én park, frem for to adskilte 
områder, adksilt af en motorvej, vil der 
ude langs kysten, udformes kanaler 
som ligger i forlængelse af de akser, som 
kanalerne inde på Fælleden ligger i. Et 
fælles formsprog vil skabe harmoni i 
kystparken, og give et identitetskabende 
element i form at en park hvor vand og 
land mødes.  

KANALERNES AKSER 

Kanalerne som allerede er modulleret 
i terrænet inde på Fælleden, rager ud i 
landskabet som lange akser, og er for-
bundet er en tværgående kanal, som 
holder sammen på de mange fangearme. 
For at styrke kanalernes fungeren som 
fangearme, frem for afgrænsninger i 
området, skal der flettes stisystemer ind 
på tværs mellemn kanalerne, således 
at der sker en sammenfletning mellem 
land og vand, og øge fremkommelighe-
den for befærdende i kystparken. Der-
udover vil et bredt skår i beplantningen 
omkring kanalerne, skabe lange sigte-
linjer i de akser kanalerne ligger i. Dette 
vil styrke den visuelle effekt af at blive 
draget mod noget, da der vil blive skabt 
en følelse af at kigge gennem en tunnel, 
som fører ud mod kysten.  

Mille Mallow

Diagrammatisk skitse af akser og skår i beplant-
ningen
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Nedslagsplan over kanaler langs kyststrækningen i1:500 

"Spejling af de eksisterende kanalers formsprog vil skabe  

harmoni i kystparken, og være identitesskabende for land-

skabets forløb."

Sammenflettende sigtel injer

Helhedssplan 1:10000
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Situationssplan over kyststrækningen i 1:4000

Mil le Mallow 
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Sammenflettende sigtel injer

Modelfotografi - "Long shadows"

LYSÅBEN BIRKESKOV

Inspirationen til en lysåben birkeskov 
stammer fra modelarbejdet, hvor en 
stor bølget fletning af papir holdt oppe 
af ståltråd, kastede “long shadows” op 
af væggen, som gav associationer til en 
lysåbenbirkeskov. Birketræerne er derfor 
plantet med mellem 5-8 meter mellem 
hver stamme, og derefter vil der gradvist 
blive tyndet ud i beplantningen i visse 
områder, for at bryde med beplant-
ningsgriddet og tillade andre arter. 

Betula er den dominerende slægt på 
den store flade, og for ikke at bryde den 
tilnærmelsesvise monokultur, er der 
valgt at beplante fladen med lysåben 
birkeskov. Den lysåbne birkeskov vil få 
et noget andet udtryk end den eksiste-
rende birketræsbeplantning, da beplant-
ningsprincippet har længere afstand 
mellem stammerne, med henblik på at 
give færdende i området, følelsen af at 
blive suget ind gennem skoven, frem for 
at møde et brat skovbryn. 

Skårene i beplantningen langs kana-
lerne vil også bidrage til at skabe ori-
entering og gennemsigtighed i skovbe-
plantningen. Det eneste der vil krydse 
kanalerne er små broer, så besøgende 
kan krydse kanalerne, og tillade folk 
at befærde sig frit i området, frem for 
at være afgrænset af kanalernes place-
ring.
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Ka l ve  Kys tpa rk

Sofie Nørbak

Visualisering af vådområde på Kalvebod Fælled
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Visualisering af vådområde på Kalvebod Fælled
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PROBLEMSTILLING

I 2015 blev Amager Fælled, Kalvebod 
Fælled og Amager Sydstrand udpeget 
til ’Naturpark Amager’.  Parken har et 
stort potentiale som Københavns store 
offentlige park, hvor vand og kulturspor 
er betydningsbærende. I forbindelse 
med udviklingen af parken er første 
satsning nye hovedindgange og støtte-
punkter i form af maritime anlæg – her 
tale om ankomst-, opholds-, formid-
lings-, bade-, sejlads- og overnatnings-
faciliteter.
Kalve Kystpark er et bud på et projekt-
forslag, der imødekommer Naturpark 
Amagers ønsker om at skabe en ny 
maritim og urban kystpark med bedre 
samhørighed mellem kyststrækningen 
og fælleden. 

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Naturpark Amager er et sted med 
åbne vidder og er af den grund meget 

påvirket af vind. I den forbindelse har 
fokus været at skabe mindre rum med 
opholdssteder og rekreative oplevelser, 
der afspejler sig i det eksisterende land-
skab. Inspirationen er kommet gennem 
arbejdet med modeltegning og ideo-
gram. 

KONCEPT, STRATEGI OG  

HOVEDGREB 

Der ønskes at skabe en maritim og 
urban kystpark, hvor opholdssteder og 
rekreative oplevelser, i forskellige rumty-
per, er i fokus. Rumtyperne afspejler sig 
fra Kalvebod Fælled hen til kyststræk-
ningen og skaber en sammenhæng mel-
lem dem. Der anlægges flere stisystemer, 
der vil få den store Kalvebod Fælled, til 
at blive opdelt og gjort lettere tilgænge-
lig, med mindre ruter gennem fælleden. 
Nye hovedindgange, med skiltning, skal 
også være med til at gøre området mere 
attraktivt.

Langs kyststrækningen vil der være 
mulighed for ophold i forskellige land-
skabstyper. Nogle steder vil være aktive 
rum, hvor der er inviteret til leg og 
sportslige aktiviteter, mens andre rum 
vil være af mere rolig karakter og opfor-
drer til afslapning. Kysten byder også 
på tre inddæmninger af vandet, der har 
hver deres funktioner. I den nordlige del 
etableres et havnebad, mens der midt 
på strækningen vil være en kajakkaj. 
Den sydligste inddæmning vil have et 
plateau, der går ud i vandet med plads 
til ophold.

Kystparken skal henvende sig til nysger-
rige borgere i Københavns Kommune 
samt udefrakommende, der ønsker et 
stort grønt areal med mange mulig-
heder. Den skal henvende sig til alle 
aldersgrupper, med forskellige naturop- 
levelser. Desuden skal den også være 
attraktiv for borgere i nærområdet, der 
ønsker at bruge parken i det daglige.

Sofie Nørbak

Hovedgreb for Kalve Kystpark
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"Nogle steder vil være aktive rum, hvor der er inviteret til 

leg og sportslige aktiviteter, mens andre rum vil være af 

mere rolig karakter og opfordrer til afslapning."

Kalve Kystpark

Helhedsplan for projekforslaget
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Situationsplan, der illustrerer dele af kyststrækningens rekreative muligheder samt koblingen til fælleden

Sofie Nørbak

Mellem forskellige skovgrupper etableres der op-
holds-, aktivitets- og overnatningsmuligheder. 

I lysningerne vil der være mulighed for at opholde 
sig ved borde og bænke samt lege på græsset.

For at skabe muligheder i vådområderne etableres 
boardwalks og små plateauer ud over vandet.
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Kalve Kystpark

Snit igennem et af vådområderne på Kalvebod Fælled.  
I vådområderne vil plateauer og boardwalks gå hen over lavningerne og dermed gøre vandoverfladen aktiv.  

Principsnit igennem den sydligste inddæmning langs kysten, der viser plateauet i vandet.  
Ved at etablere et plateau, gøres vandet mere tilgængeligt og attraktivt for besøgende i kystparken.  

Snit igennem en del af kyststrækningen. 
Kyststrækningen byder på forskellige ophold og rekreative muligheder såsom campingområde og kajakkaj.
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Ka l vebod  e l l i p se r ne

Patrik Kock Larsen

Ellipserne giver mulig for at nyde nye områder af Kalvebod fælled
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Ellipserne giver mulig for at nyde nye områder af Kalvebod fælled
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INTRODUKTION

Kalvebod Fælleds nye kystpark byder 
på rummelige lommer og udforskning 
af naturen som indbyder til afslapning, 
svømmeture i havet, gåture, oplevelse af 
naturen og maritime oplevelser.
Området nye identitet skabes af elliop-
ser, som indkredser havvandet, mulig-
hed for opdagelse i før ikke tilgængelige 
områder og samling, som skaber forstå-
else for området.

Diget der indhegner fælleden åbnes op 
mod havet, så havvandet får lov til at 
flyde ind i to lommer fra den tidligere 
miljøstation. Det ene område giver 
mulighed for afslapning, gåture langs-
vandet i rolige omgivelser og svømning i 
roligt havvand, imens det andet område 
giver mulighed for kajakrorer og pedd-
leboarders at udforske i roligt havvand 
med sejladgang til åbent hav,

Fælleden strækker skoven på tværs af 
motorvejen og omfavner kystparkens 
forskellige rum til et stort åbent stran-
dengs område med vådområder, hvor 
den store- og den lille ellipse giver 
mulighed for at udforske vådområderne.

Patrik Kock Larsen

Ellipserne giver Kalvebod fælled en signatur form, 
som hjælper og forbedre det naturskønne område.
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"Området skal samles ved hjælp af en form, som giver 

området en signatur" 

Kalvebod el l ipserne

Samling af området ved hjælp af sigtelinjer og gengivelse 
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på vestsiden af fælled er der oprettet foreningsfa-
ciliteter målrettet sejlentusiaster med mulighed for 
arrangementer, med tilhørende omklædning og op-
bevaring af kajakker, robåde og paddleboards.
Foreningsområdet er let tilgængeligt for billister, 

cykellister og gående, såvel som indgang ved hjælp 
af åbningen i havnediget. Parkeringspladsen ved 
området sikre at brugere kan medbringe eget ud-
styr uden at skulle slæbe det langt.

Patrik Kock Larsen
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Ellipsen på øst Kalvebod fælled giver mulighed for 
fordybelse den oversvømmet strandeng, mulighed 
for afslapning og gåture

Kalvebod el l ipserne
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Havnebadet  ' Fo r te t '

Anne Haugaard

Visualisering af kystparkens badebro, facilitetsbygning og indgang til resten af parken
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Visualisering af kystparkens badebro, facilitetsbygning og indgang til resten af parken
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PROBLEMSTILLING

Den øvre del af Kalvebod Fælled er et 
naturområde, der lige nu består af åbent 
græsland og selvsået birkeskov. Det skal 
undergå forandringer i flere etaper for 
at blive mere attraktivt. Området er 
stort og åbent, hvilket både er en kva-
litet og en udfordring. Der er allerede 
forskellige former for rum og oplevelser 
i området. Man oplever også forskellige 
materialiteter, lyde og vejrpåvirkninger. 
På trods af områdets store sansemæssige 
værdi er det dog ikke nemt tilgænge-
ligt. Det skyldes blandt andet, at der er 
langt mellem de forskellige oplevelser 
og typer af rumligheder, og at stierne 
er overvejende lige. Man skal derfor gå 
meget langt af ruter, som risikerer at 
virke monotone. Mangel på indgange, 
både fra byzonerne og motorvejen og 
på tværs af motorvejen, gør også, at det 
bliver svært for brugerne overhovedet at 
få adgang til naturområdet.

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

For at lære stedet at kende, har vi først 
tilbragt tid på fælleden, for selv at 
opleve hvilke kvaliteter og udrodrin-
ger stedet har. Vi har bearbejdet de 
indsamlede registreringer, arbejdet på 
et konceptuelt løsningsforslag, og til 
sidst skabt et konkret design baseret på 
konceptet. Det meste af processen har 
foregået i hånden, hvor man kan arbejde 
hurtigt og eksperimentere. Den sidste 
del, formidlingen, har mest foregået på 
computeren, hvor man kan lave præcise 
og detaljerede tegninger over forslaget. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Konceptet består af tre lag. Det før-
ste lag, hovedgrebet, er, at skabe en 
optimeret rytme mellem de forskellige 
typer af rum. Konkret betyder det, at 
der plantes skov og skabes lysninger 

i et mønster, som gør, at man oftere 
oplever skift imellem rummene. De nye 
beplantninger fungerer samtidig som læ 
for vind i det åbne land og for støj fra 
motorvejen. Beplantningerne består af 
den eksisterende birkeskov og fire nye, 
forskellige typer af blandingsskov, som 
skal give forskellige rumlige oplevelser 
og sansninger. I alle beplantningerne 
indgår hutigtvoksende arter. Konceptets 
andet lag er, at skabe et mere varierende 
og mindre monotont stiforløb. Det 
gøres konkret ved at bugte stierne, føre 
dem gennem forskellige rum og skifte 
mellem grussti og en boardwalk i træ. 
Boardwalken gør det samtidig nem-
mere at gå på våd bund og i skov med 
jorddækkende beplantning. Stiforløbet 
og boardwalken understøtter også de 
nye adgange. Det sidste lag er, at skabe 
adgang til eksisterende og nye rekreative 
aktiviteter og opholdssteder, som kan 
trække brugere til.

Anne Haugaard

Collage af rumligheden i en lysning i en skov.



KØBENHAVNS UNIVERSITET 32

"Området er stort og åbent, hvilket både er en kvalitet og 

en udfordring. Der er allerede forskellige former for rum 

og oplevelser..."

Havnebadet 'Fortet'

Helhedsplan
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Plan over kystparken

Anne Haugaard
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Øverst; 
Plan og snit over kystpark med beplantning og ba-
debro/facilitetshus. 

Nederst; 
Snit af cykel- og gangbro, som går mellem kystpar-
ken og resten af naturområdet, som er delt af en 
motorvej.

Havnebadet  'Fortet'
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Ve s tamager  ky s tpa rk

Henrik Færgemann Hansen
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Visualisering af kystparken
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PROBLEMSTILLING

Den vestlige del af Amager gemmer på 
et stort natur område. Som det ser ud 
nu, er der minimal skiltning til områ-
det, derfor er det svært at finde områ-
dets ingange. Udover tilgængeligheden 
så er der ikke mange steder hvor man 
kan opholde, der er kun få bænke ved 
nogle af stierne, og de indbyder ikke til 
at blive længere tid.I forhold til ophold 
er spiller vinden og vandet også en 
kæmpe rolle derude. Der er fugtigt alle 
steder pånær stierne, da hele området 
ligger under kote 0. Projektet her skaber 
mere tilgængelighed og flere steder hvor 
man kan opholde, samt bevæge sig. en 
sidste problemstilling er aftasandene, de 
er kæmpe store og man føler aldrig at 
man kommer nogle vegne. 

PROCES OG FORHOLD

Processen har handlet meget om den 
vind, som er tilstede på vestamager. Jeg 
har arbejdet en lille smule med at for-
stærke vinden, men mest med at skær-
me af, sådan at man får skabt en masse 
rum, hvor man har lyst til at opholde 
sig. Her har beplatningen spillet en stor 

rolle. Beplantningen skaber læ, og der-
med rum, hvor man kan opholde sig, 
uden at blive blæst omluld.
 
KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Stisystemet bliver udviddet, i høj grad 
mod Ørestaden. Ideén med det er, at 
lokke flere folk til, fra netop Øresta-
den. Når der bliver anlagt en masse 
mindre stier, skal der også skiltes mere, 
og der skal gå en række træer hel ind 
til vestamager metrostation, så man får 
fat i folks opmærksomhed, der hvor de 
ankommer.
det meste af beplantninge, på de mest 
vindudsatte områder er poppel. Det er 
det er fordi, at den vokser hurtigt, men 
den kan også tåle meget vind.

Opholdspladserne er også skabe for at 
skabe perspektiv på fælleden. De gør at 
man kan få et overblik over hvor man 
er. Normalt har der bare været tomt, 
og man har ingen fornemmelse af hvor 
langt der er fra A til B.
Udover vinden på pladserne, er der 
taget højde for sollyset. Der er beplantet 
sådan at man ikke mister noget lyst. 
Altid beplantet mof Nord, og så lydt 
mod syd-sydvest, sor at skærme af for 
vinden. Heldigvis er der nogenlunde 
mod syd, hvor solen står højest på 
huimlen og læbeplantningen vil derfor 
ikke skygge alt for meget midt på dagen. 
Pladserne er hævet til en halv meter over 
tærren, så træerne ikke drykner og går 
ud.

Henrik Færgemann Hansen

Nedslag fra en af opholdspladserne på fælleden.

Beplaningsplan over kysten.Snit fre en af opholdspladserne.
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Vestamager kystpark

Helhedsplan over området
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C

D

Snit over området ved kysten

Plan over en af kystparkens nye rum

Henrik Færgemann Hansen
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Billeder af de forskellig landskaber. Fra vandet i vest 
til byen mod øst. Med skoven som imellem adskil-
ler de to

Tegningen her viser de forskellige overgange og 
nuværende zoner, hvor der ingen flydene over-
gange er.

To snit, der viser de store afstande fra byen og ud 
til vandet. 

Vestamager kystpark

BYSKOV

VAND
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Ka l vebod  Skær inger

Özge Kübra Gürkan
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Helhedsplan
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PROBLEMSTILLING

Kalvebod Fælled har siden 1943 været 
oven vandene, som derefter blev ind-
dæmmet som et beskæftigelsesprojekt. 
Nogle år senere overtog naturen og fug-
lelivet hurtigt området, som bl.a. i dag 
er ejer af Danmarks største birkeskov. 
Generelt over området er terrænet fladt 
og kan derfor i nogle tilfælde fremstår 
meget åbent med lange asfalterede stier. 
Ud mod kysten findes ingen offentlig 
aktivitet da området i dag anvendes som 
miljøstation. Derfor tager Kalvebod 
Skæringer udgangspunkt i at give en 
rigere naturoplevelse samt danne ramme 
for nye aktiviteter ud mod kysten.

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Processen var baseret på de indtryk, 
som jeg oplevede ved første ekskursion 

derude. Både billeder, film og notations-
tegninger var en stor hjælp til at videre-
udvikle de tanker og indtryk, som man 
stod tilbage med. Undervejs i forløbet 
kom jeg ud på flere ekskursioner derud 
til, hvor jeg for hver gang oplevede nyt 
og dannede mig til sidst et stort hel-
hedsindtryk.

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

projektforslaget er der ikke inkluderet 
mange ændringer inde på Fælleden, da 
der i forvejen i dag er en smuk naturo-
plevelse. Denne oplevelse er visse steder 
blevet forstærket ved at fælde og andre 
steder tilføje en ny skov. Målet med at 
fælde skoven i en lang smal strækning 
er, at forstærke synet langs de eksiste-
rende dræn (vandløb), for at opleve det 
rum som kan virke langt og uendeligt. 

Derudover er det eksisterende stifor-
løb beholdt, som krydser tværs over 
det lange udkig gennem skoven, der 
kan krydses over drænene med en lille 
træbro. Andre steder på Fælleden er til-
føjet ny skov, for at forstærke den tætte 
og kompakte oplevelse som man får ved 
at bevæge sig gennem en skov. Derfor 
er den nye beplantning anlagt der hvor 
trampestien opstår og dermed forstær-
ker selve oplevelsen. 
Kysten er formet med indskæringer, 
som står i forlængelse til de eksisterende 
dræn, der som hovedgrebet i projektfor-
slaget skal være det konceptuelle. Står 
man ude ved kysten, vil man kunne for-
nemme en sammenhæng med de smalle 
vandløb inde på Fælleden, som dermed 
giver en forbindelse til to forskellige 
funktioner. 

Özge Kübra Gürkan
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"Står man ude ved kysten, vil man kunne fornemme en sam-

menhæng med de smalle vandløb inde på Fælleden, som 

derfor giver en forbindelse til to forskellige funktioner"

Kalvebod Skæringer

Visualisering over kystparken
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Modelfoto, akribi - en detaljeret nøjagtighed med 
minutiøsitet og præcision. 

Özge Kübra Gürkan
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Ovenstående plantegning er over et af de to ud-
valgte nedslag, som viser et af de steder inde på 
Fælleden, hvor skoven er blevet fældet for at danne 
de nye lange kig. Nedenunder er et snit tilsvarende 
til planen ovenover, som viser, at man nemt kan 
komme over de mange vandløb vha. en mindre 
træbro.

Kalvebod Skæringer 

Plan over nedslag 1

Snit over nedslag 1
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K y s t skoven

Louise Helmbo Bækgaard

Modelfoto
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Modelfoto
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INTRO

Kystskoven skaber muligheder for gåtu-
re lange som korte. På turene kommer 
man igennem varierende beplantning, 
det åbne landskab, samt ud til kysten 
hvor man kan tage en dukkert fra 
badebroen. Har man lyst til et længere 
ophold i parken, giver shelters mulig-
heden for dette. Beplantningen skaber 
oplevelser præget af kontraster og
overgange til de forskellige landskabs-
typer.

PROBLEMSTILLING

Området er på nuværende tidspunkt 
meget åbent og bart, og der er en man-
gel på mindre rum, sanseindtryk og 
opholdssteder. Dette skabes der ved 
beplantning, som det bærende element, 
men også ved shelters og badeområde.

HOVEDGREB 

Hovedgrebet er to grupperinger af 
beplantning henholdsvis i den østlige 
og vestlige del af området. Stier binder 
de to beplantninger sammen henover 
det åbne område i midten, samt giver 
mulighed for at bevæge sig igennem 
beplantningen. Forskellige trætyper og 
tæthed i beplantning skaber forskellige 
rumlige oplevelser. Rum dannes for 
eksempel der hvor beplantningen går 
helt ned til kysten, ved det indtrukket 
dige med badebroen, og i skovbrynet 
med udsigt til det åbne.

BEPLANTNING

I Kystskoven plantes der skovfyr og 
dunbirk i henholdsvis spredt beplant-
ning samt i rækker. Mod Ørestaden står 
den i rækker for at give et mere urbant 
udtryk, og i området mod kysten står 
den spredt for at give en mere vild stem-
ning. Beplantningsstrategien for hvert 
område spreder sig over i den anden i 
deres yderkant ind mod det åbne for at 
koble de to områder sammen.

Louise Helmbo Bækgaard

Beplantningsstrategi

Nyetableret art - Dunbirk Nyetableret art - Skovfyr

Spredt beplantning

Beplantning i rækker
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"På turene kommer man igennem varierende beplantning, 

det åbne landskab samt ud til kysten."

Kystskoven

Hovedgreb

Gruppering af beplantning Gruppering af beplantning
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Situationsplan 1:2000

Louise Helmbo Bækgaard

Badebro

Indtrukket dige

Eksisterende beplantning

Ny spredt beplantning

Parkeringsplads
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OVERGANGSZONER
Både overgange og kontraster opleves i overgangs-
zonerne, men i forskellig grad. Nogen steder følger 
beplantningen med en ind til det åbne areal for 
eksempel ved dele mod Ørestaden, andre steder 
sker overgangen fra beplantning til ingen mere brat 
som ved kysten. Forskellige rum med hver deres 
kvalitet skabes.
INDGANGE

Nye indgange dannes i den østlige del af parken via 
tunneler af beplantning der leder en ind i området. 
Mange besøgende vil komme fra Ørestadsområdet, 
da metroen befinder sig her. De besøgende bliver 
ledt eller suget af bevoksningen ind i området med 
stier som retningslinjer.

Kystskoven

OvergangszonerOvergangszoner Indgange

VisualiseringUdsigt fra shelter

Overgangszone
Overgangszone

Overgangszone

Kanal

Indgang

Indgang

Indgang
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Åbn inger ne  ved  Ka l vebod

Nur Hatun Öksüm

Modelfoto: overgangen mellem to miljøer.
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Modelfoto: overgangen mellem to miljøer.
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PROBLEMSTILLING

Mellem Ørestaden og Kalveboderne 
ligger Kalvebod Fælled. Ved grænsen, 
hvor miljøerne møder hinanden, opstår 
en brat overgang.  Når man kommer fra 
metroen, er der ikke en førende vej til 
Kalvebod Fælled. Yderligere er der hel-
ler ikke flere indgange ind til området. 
Langs kysten er der volde, som afskær-
mer udsynet til fælleden, og der er heller 
ikke nogen faciliteter til diverse aktivite-
ter som badning og sport.

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Gennem processen har fokus været 
mødet mellem byen og naturen. Jeg 
oplevede mødet som en meget brat 
overgang, hvilket også er noget, som 
jeg har arbejdet med gennem delopga-
verne. Dette er også blevet en del af mit 
projekt, hvor jeg forsøger at løse dette 
problem. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Hovedgrebet omhandler, hvordan den 
bratte overgang skal bearbejdes, så der 
kommer en mere flydende overgang. 
Den behandler to områder; langs kyst-
linjen og langs Ørestaden. For begge 
områder er tilfældet, at der skal lukkes 
op. Ved Ørestaden lukkes fælleden ind i 
byen i form af, at der etableres en grøn 
kile langs metroen. På denne måde 
skabes en sigtelinje mod fælleden. Ved 
kystlinjen nedlægges nogle volde, så der 
kommer en sammenhæng med havet. 
Derudover trækkes noget af kystprofilen 
ind, og der opstår et havnebad.

For at udføre den mindre bratte over-
gang etableres en kanal med tilhørende 
birketræer i den grønne kile. For enden 
af kilen åbnes op for beplantningen, 
hvor man kan se den nye indgang til 
fælleden, hvor man også vil møde de 

nye stier. Langs kysten nedlægges nogle 
af voldene for at få et bedre udsyn til 
havet og fælleden. Den overskydende 
jord fordeles i lavningerne. Ydermere 
trækkes noget af kysten ind, og på 
denne måde får man et havnebad, hvor 
tilhørende badefaciliteter findes. 

Den eksisterende beplantning bevares, 
mens der etableres ny beplantning langs 
kysten. På den ene side har man den 
meget artsrige Byskov, og på den anden 
side har man birkeskoven som mono-
kulturen. Sammensætningen af den 
nye beplantning ligger imellem disse to 
poler. Man vil i den nye skov finde en 
semi artsrig vegetation, som bidrager 
til en gradient fra artsrig vegetation til 
monokultur.  

Nur Hatun Öksüm

Skitse over hovedgreb. 
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"Byens vertikale flade møder naturens horisontale flade. 

Der opstår en grænse. En brat grænse, som projektet be-

arbejder". 

Åbningerne ved Kalvebod

Den bratte overgang skal være gennemtrængende og flydende. 
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Et skovområde med shelterplads. 

Nur Hatun Öksüm
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Åbningerne ved Kalvebod

Langs kystlinjen er der åbnet op ved nedlægge nogle 
af voldene og ved at trække noget af kysten ind. 
Herved får man et havnebad med tilhørende bade-
faciliteter. 

For at opnå en mildere overgang ved grænsen mel-
lem Ørestaden og Kalvebod Fælled, er der etableret 
en grøn kile langs metroen og op mod Fælleden. Der 
er åbnet op i skoven og en ny indgang findes. 

Situationsplan over kysten. Situationsplan over den nye grønne kile. 

Snit over havnebad. Snit over grøn kile. 
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My von Christierson

t  e  r  ·  r  a    /  
Èt samlet sted af forskelligheder.

Visualisering: kystsituation
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PROBLEMSTILLING

Den latinske betegnelse for det jordnære, 
et sted eller planeten Jorden udgør titlen 
på projektet om en ny maritim kystpark 
samt hovedindgang i Naturpark Amager.
Projektet Terra skal forene områdets 
mange elementer i ét samlet sted, med 
plads til både planter, dyr og menneskers 
trivsel. 
Det naturskønne areal rummer mange 
kvaliteter og et uudnyttet potentiale. 
Trods den bynære placering er naturen 
svær at benytte og indbyder ikke til 
længere ophold. Et samlingspunkt skal 
opveje tomheden og uendeligheden, 
der hersker i området. Med kystparken 
skabes et tilhørsforhold, der gør områ-
det anvendeligt og attraktivt. Her vil 
tiltag som forsamlingshus, aktivitets- 
muligheder, adgang fra land og vand 
samt to indbydende hovedindgange af-
hjælpe problemet og invitere til rekreativ 
udfoldelse i naturen. Terra bliver byens 
åndehul i det grønne og ude i det blå.

PROCES 
OG TILGANG TIL STEDET 

Processen tager afsæt i en fælles cykel-
tur til Kalvebod Fælled. Udflugten dan-
ner udgangspunktet for stedsforståelsen, 
hvor sanserne inddrages. I følge Pallas-
maa forstås arkitektur kropsligt, og vi må 
derfor indtræde i rummet for at opleve 
det. Min registrering af området var sær-
lig dormineret af de mange kontraster. 
Den åbne strandeng med lange kig gav 
en uendeligedsfølelse, hvor skoven virke-
de mere tryg og nærværende imod byens 
pulserende liv. 
De varrierende forløb i naturen byder på 
forskellige rumoplevelser og sansninger. 
Relationen mellem helheden og enhed 
facinerede mig og fulgte med i min 
opgave om notation i form af affinitet. 
Videre i konceptet udvikledes det sig 
til en inddeling, hvor forskellighederne 
understøtter hinanden i synergisk og 
symbiotisk forhold. Den endelige kyst-
park tager afsæt i de forskellige rum, for 
at forstærke naturoplevelserne og skabe 
et alsidigt sted for hovedstadens beboere 
og besøgende. 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Området udvikles som et sammenhæn-
gende kystlandskab, der forbinder den 
tætte storby med naturens vidder og 
forstærker stedets affinitet. Således skal 
hovedgrebet blive stedsdannende i en 
utæmmet kontekst og skabe rammer for 
aktiviteter og fællesskab i naturområdet 
Kalvebod Fælled.
Intentionen er at fremhæve områdets 
kvaliteter med udgangspunkt i det eksi-
sterende landskab med nye tiltag i rela-
tion. Stedets iboende kontraster af kultur 
og natur, fra menneskeskabte inddæm-
ninger til naturbeskyttede strandenge, 
understøttes og formidles gennem 
hovedgrebets materialer og former.  
Løsningen skaber affinitet mellem den 
vilde natur og den urbane hovedstad og 
opfordrer til benyttelse af dette unikke 
naturområde i København.

My von Christierson

Rum i klitlandskab - skitse Kystbeplantning - skitse Hovedindgang - skitse

Diagram: affinitet

Diagram: Kystlandskab
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Terra

”Kystparken skal fungere som samlingspunkt, der danner 

gode betingelser for anvendelse og merværdi af hele  

området i et samlet sted af dele."

Visualisering: naturstemninger
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Opholdsrum - rumlig visualisering

Opholdssted - reference foto

My von Christierson

Tilgængelighed - rumlig visualisering

Snit 1:500

Snittet nedenfor illustrerer det rumlige 
forløb med forandringer i naturtyperne. 
Vifteformen udgør rammen for projek-
tets hovedgreb, hvor delene intensiveres 
og forenes i ét samlet sted. 

Dermed opnås stor naturrigdom og 
samtidig et spændende område, der med 
sit afvekslende forløb og naturens om-
skiftelighed i årets gang rummer virvar 
af nye kig og opdagelser for alle aldre. 

Snit: koncept

Lydlandskab

Det er, når en lokalitet får mening for nogen, at det bliver et sted.  
Nogen - et menneske, skal træde i forhold til det med sine tanker, følelser, viden, 
erindringer og ikke mindst sit sanseapparat.  Jorden kalder bymennesket. 
Tegning af modsætningsforholdet mellem kultur og natur. 
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Klitlandskabet anvendes som karaktergi-
vende og rumskabende element, der gi-
ver anledning til ophold i naturen. Det 
overordnede anslag består i kontrastop-
levelserne, som skal gøre turen til kysten 
mere indholdsrig.De to hovedindgange 

er fordelt med  
ankomst til vandet eller landet. Visionen 
er, at landskabskaraktererne skal fungere 
sammen, både fra byen til kysten og  
omvendt. 

Terra

Visualisering: Nedslag

Hovedemnet omhandler helhedens dele 
og affiniteten i mellem dem. Den inbyr-
des sammenhæng mellem kontrasterne 
analyseres i forhold til aspekterne;  
Symbiose 1 + 1 = 1 og Synergi 1 + 1 = 
3.
Ideogrammet udtrykker tilknytningen 
af  delene i en helhed symboliseret af 
den cirkulære form. 

Notation Ideogram
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O P G AV E  2

NOTATION



KØBENHAVNS UNIVERSITET 66

OPGAVE 2 - NOTATION
Opgaven har to komponenter: NOTATION & IDEOGRAM 
og tre udtryk: TEGNING & VISUALISERING & TEKST. 
De studerende tager afsæt i deres syntese og sansninger fra 
opgave 1.

Notationer, kortlægning og imaginære billeder er interessante 
og brugbare redskaber i forhold til at øve evnen til at tilegne 
sig et sted. Arbejdet med forskellige metoder er givende for 
projektarbejde og udvikling af projekter med øget dialog og 
interaktion fra flere aktører. Notationer og imaginære ope-
rationer (forestillingsunderstøttende) er brugbare teknikker 
til at stimulere spekulation, idegenerering, kritisk diskussion, 
koncepter og interventioner gennem afsæt i den udførendes 
kropslige erfaringer.

Fra registrering ud fra fælles teknikker (indsamling, foto, film) 
som på engang giver en personlig og rig fælles information om 
stedet, arbejder studerende nu med egen sansning og oplevelse 
af stedet via A) noteringer ift. et emne, B) et-to aspekter af 
emnet og C) et ’ideogram’.

Målet er at hver studerende finder sin ’nøgle’, der understøt-
ter egen oplevelse, forestilling, arbejde og proces i det videre 

opgaveforløb. De arbejder med specifikke emner og problema-
tikker, kort, oversigter og ideogrammer, der formidler stedet 
og oplevelsen af stedet, hvad det fysisk og synligt består af, 
samt hvordan det indvirker sensorisk dvs. på flere sanser end 
kun synet. Derved omsættes sansning til oplevelse og erken-
delse, så rumlige virkninger og kropslige indvirkninger kan 
formidles via en senere intervention. Hver studerende arbejder 
med A) noteringer ift. et emne, B) et-to aspekter af emnet og 
C) et ’ideogram’.

EMNE

Et central begreb/emne, der repræsenterer en mekanisme eller 
en funk¬tion, som udtryk for hvordan stedet ‘agerer’ - både 
rumligt og oplevelsesmæssigt. 

ASPEKT

På baggrund af det valgte emne er der blevet udført nye nota-
tioner for hvert emnes aspekt. 

IDEOGRAM

En diagrammatisk illustration over det centrale - en idé, et 
greb eller kon¬cept i abstrakt form.
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MØDET MELLEM 
KROP OG HORISONT 

Bearbejdning af  SANSNING til OPLEVELSE

gennem FOTO, SYNTESE og NOTATION 

Håndværk og Æstetik i Landskabsarkitektur 2019 Københavns Universitet
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U D S T I L L I N G 
#1

Udstilling 1 viser OPGAVE 1 – SANSING, INDSAM-
LING og OPGAVE 2 - NOTATION i relation til hinan-

den. De studerendes materiale viser bevægelsen i omsætnin-
gen af sansning til oplevelse og tilbyder nye krydslæsninger 
mellem flere studeredes materiale og dermed læsninger af 

området mellem Kalveboderne og Ørestaden.
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Me l l em Træer ne 

Pernille Hillebrand Jørgensen

Visualisering,  den tætte  og spredte beplantning mod den åbne fælled



KØBENHAVNS UNIVERSITET 78

Visualisering,  den tætte  og spredte beplantning mod den åbne fælled
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PROBLEMSTILLING

Kalvebod Fælled er et storslået natur-
område, og er den del af den bynære 
Amager Naturpark, som blev inddæm-
met i 1943 og har siden da ligget oven 
vande. Området har med dets centrale 
beliggenhed potentiale for at blive en 
velfungerende Naturpark, men for at 
fungere som naturpark mangler stedet 
indgange og bedre muligheder for at 
kunne bevæge sig rundt i området. Der-
udover mangler området flere rumlighe-
der, for at kunne bryde det enorme åbne 
areal. På fælleden har lyset en vigtig rolle 
i forbindelse med at skabe rum, da lyset 
skaber forskellige rum og stemninger 
afhængig af hvilke elementer lyset skal 
trænge igennem. Derfor har mit design-
forslag stor fokus på lysets betydning for 
rumdannelse.  

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Processen har været præget af de ople-
velser jeg fik første gang, jeg besøgte 
Kalvebod Fælled. Processen startede ved 
nogle umiddelbare sansninger, som gen-
nem en masse øvelser og tanker, er ble-
vet  til et konkret forslag til en kystpark. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Beplantningen skal i sammenspil med 
lyset være med til at skabe skift og for-
skellige rumligheder. 

Projektet tager udgangspunkt i oplevel-
sen af Kalvebod Fælled. Når man kom-
mer fra Ørestaden, vil man blive mødt 
af en tættere birkeskovbeplantning, som 
strækker sig som en tæt skovbeplantning 
langs ydrekanten af fælleden. Herefter 
vil beplantningen graduere til et mere 
åbent rum, hvor birketræerne står med 

større afstand og i mindre grupper. Til 
sidst møder man den store åbne fælled, 
som ligger i midten af den omkredsende 
birkebeplantning. For at skabe bedre 
sammenhæng mellem kystområdet og 
fælleden, er ideen om det åbne mod det 
lukkede, taget med ud til kystområdet. 
Her har man den åbne havoverflade på 
den ene side, og en ny skovbeplantning 
på den anden. Der skal både plantes 
nåleskov og poppelskov  hvor miljøsta-
tionen ligger i dag. På områdets volde 
skal der også plantes poppel. For at 
opnå en endnu bedre forbindelse mel-
lem de to områder, skal en del af pop-
pelbeplantningen trækkes med over på 
fælleden. Når man bevæger sig gennem 
området vil man opleve, at beplant-
ningen er med til at skabe et skift i 
rumlighederne, og stisystemerne vil føre 
besøgende gennem fortætninger og åbne 
vidder. De nye beplantningstyper skal 
altså i forbindelse med lyset skabe nye 
rumligheder.

Pernil le Hil lebrand Jørgensen

Hovedgreb, beplantningsfordelingen og lyset gen-
nemtrængeæighed for de forskellige typer beplant-
ning.
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"Når man bevæger sig gennem området vil man opleve, at beplantningen 

er med til at skabe et skift i rumlighederne, og stisystemerne vil føre besø-

gende gennem fortætninger og åbne vidder. "

Mellem Træerne

Helhedsplan 1:10.000
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Rumlige situationer. De fire illustrationer viser de 
forskellige rumlige situationer beplantningstyperne 
skaber for områdets besøgende.

Pernil le Hil lebrand Jørgensen

Situationsplan 1:3000
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Øverst ses koncepttegninger som viser hvordan 
belysningen og skovbeplantningen spiller sammen. 
I birkeskoven er der et stort lysgennemfald, der er 
mindre lys i poppelskoven og mindst lys i nålesko-
ven. 

Nederst ses to snit. Det øverste snit viser hvordan 
noget af birkeskoven står spredt. Det nederste snit 
viser poppelskoven, som bliver nåleskov, der til sidst 
ender ud i et åbent areal. 

Mellem Træerne
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Ka l vebod  Ho lme

Olivia von Bülow

Visualisering af badebro og vinterbadeklub med græs på taget
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Visualisering af badebro og vinterbadeklub med græs på taget
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Helhedsplan og hovedgreb 

PROBLEMSTILLING

Kalvebod Fælled er et smukt stykke 
natur på Amager. Men området mang-
ler forbindelser til byen, og der er 
mange potentialer i landskabet, som kan 
udnyttes, fx kyststrækningen. Ligeledes 
er kyststrækningen og fælleden opdelt af 
en våd slette, der synes ufremkommelig.  
Den nye kystpark, Kalvebod Holme, 
skal koble den eksisterende naturpark 
og byen, samt forbinde vand og land. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Holmene binder området sammen - fra 
holmene ved kyststrækningen til skov-
holmene på fælledens græssletter, og de 
høje, der i forvejen eksisterer i det flade 
område, vil blive fremhævet af stisyste-
mer, der leder besøgende derhen. 
Miljøstationen omdannes til en række 
af øer, og kystlinjen udvides. Der bliver 
plads til rekreation for alle generationer; 

laguner med børnevenlige badeområ-
der og lavt vand, vinterbadeklubhus 
med sauna og græs på taget til ophold, 
kajakudlejning og parkerings- og toilet-
faciliteter. 
Inde på selve fælleden skal skovholmene 
drage de besøgende væk fra de asfalte-
rede stier og længere ind i området ad 
hævede, træbelagte stier. De nye rum, 
der opstår, skabes omkring de i forvejen 
eksisterende høje og søer på fælleden. 
Ny beplantning på højene skal invitere 
til at udforske disse nye rum og til at 
opleve fælleden fra nye perspektiver. 
De nye indgange til kystparken skabes 
ved en simpel plantning af alléer med 
tilhørende informationstavle, der fører 
den besøgende ind i området. Disse 
indgange placeres to steder: tæt på 
Vestamager metrostation i Ørestaden 
samt ved cykelstien langs kyststræknin-
gen i begyndelsen af holmene ved den 
omdannede miljøstation. 

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Man får nemt en følelse af isolation, 
når man opholder sig på fælleden. En 
følelse af at være afskåret, som var man 
på en ø. Netop denne følelse har ført til 
mit hovedgreb, ødannelse. Mit møde 
med isolationen var positivt, og jeg fik 
lyst til at dyrke den følelse og gøre andre 
opmærksomme på, hvor særegent områ-
det er. 
Helhedsplanen viser hovedgrebet, som 
består i at skære fri og indramme. Ind-
ramningen består både i skovholmene, 
der indrammer stisystemerne, men også 
vandet, der indrammer holmene ved 
kysten.  

Olivia von Bülow

Længdesnit og tværsnit af området fra 
situationsplanen



KØBENHAVNS UNIVERSITET 86

Helhedsplan og hovedgreb 

"Man får nemt en følelse af isolation, når man opholder 

sig på fælleden. En følelse af at være afskåret, som var 

man på en ø."

Kalvebod Holme

Situationsplan over kyststrækningen 
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Olivia von Bülow

Visualisering af hævede træbelagte stier langs skovholmene

Nedslagsplan over hævede stier, skovholme og høj på fælleden

Snit af nedslagsplan
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Kalvebod Holme

Eksisterede beplantning

Ny beplantning

Samspillet mellem ny og eksiste-
rende beplantning

Visualisering af udsigten fra holmene langs kysten

Diagram over ophold i kystparken

Kalvebod Holme inviterer til 
mange forskellige slags ophold. 
Man kan cykle på cykelstierne, gå 
på opdagelse i området af de nye, 
hævede stier, bade fra de nye bade-
broer eller nyde udsigten af solned-
gangen fra holmenes top.

Indgangsalléer med informa-
tionstavler

Modelfotos, der viser afskærmning og til-
blivelsen af mindre rum i det store rum
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Ka l vebod  Kys tpa rk

Sara Skov Madsen

Visualisering af badeanlæg
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Visualisering af badeanlæg
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NOTATION

Kalvebod Fælled byder den besøgende 
på en ekstraordinær naturoplevelse tæt 
på byen, med specielt dens uendelige 
vider og lange horisontlinjer i særklasse. 
Til trods for dette smukke syn, kan 
besøget ofte fremme en følelse af sårbar-
hed og uoverskueligehed grundet, den 
store eksponering af bla. vind, mang-
lende trygge rammer og mindre rum. 

For mig var den bedste oplevelse af 
stedet i skovbrynet, hvor kontrasten 
mellem de nære birkestammer, og den 
uendelige horisontlinje komplimente-
rede hinanden. Dertil var afstanden til 
den frembrusende Ørestad en faktore, 
der havde betydning. Desto større 
afstand til Ørestaden, desto mindre 
betydning fik den. 

Grundet Ørestadens store skala blev 
byen pludselig en trussel, og skovbrynet 
var der jeg fandt tryghed.

HOVEDGREB 

Hovedgrebet for området ligger i ordene 
’Det nære’ og ’Det uendelige’, som 
kommer fra den kontrastige notering af 
den intime skov ud imod den storslåede 
horisontlinje.

Hovedgrebet har til formål at skabe flere 
intime lag i det ellers meget blotlagte 
område. Dette konceptueres ved brug af 
trægrupper placeret i fælleden, således at 
give den besøgende flere muligheder for 
at nyde  udsigten i trygge rammer bag 
skovbrynets kant. Placeringen af disse 
er lagt med fokus på ikke at skærme 
for horisontlinjen helt, men stadigt at 
tilbyde det lange kik.

For at fremme den besøgenes oplevelse 
af det nære og det uendelige, har jeg 
valgt at skabe fire konceptuelle ned-
slagspunkter,  der skal fremme de nære 
og uendelige oplevelser som eksistere i 
området. 

ARKITEKTONISK GREB

Den gode oplevelse bag birketræernes 
stammer gav inspiration til at anvende 
vertikale trælister, som et identitetsska-
bende element for området. 
Disse har dertil deres funktion som 
pejlemærker, facadebeklædning og som 
rumskabende element.

Set oppe fra plan, er nye elementer der-
til inspireret af  skovbrynet. Formgiv-
ningen tager netop udgangspunkt i den 
eksisterende skovs form. Dette form-
sprog anvendes, hvor der i området er 
skabt nye stisystemer, samt til shelters, 
fugletårne etc. 

Sara Skov Madsen

Foto af model som havde til formål at formidle 
følelsen af, at stå  i skovbrynet og kigge ud på det 
uendelige.

Modellen gav inspiration til at arbejde med verti-
kale trælister samt, at anvende skovbrynets form til 
formgivning af elemener set oppe fra plan.

Modelfoto
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"En fortælling og forbedring af det eksisterende 

landskab"

Kalvebod Kystpark

Helhedsplan 

En miljøstation under forandring

Eksisterende Terræn Gisning af terræn efter 5 år Udsnit af situationsplan - der åbnes op for vandEksisterende Terræn

5 år
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Sara Skov Madsen

FIRE FORTÆLLINGER OM AT VÆRE I LANDSKABET

Over Vand

Første nedslag fortæller om det uendelige kik ud over kalvebo-
derne, hvor dagens skiftende lys reflekteres og skaber smukke 

farvenuancer i havets overflade.
Nedslaget er udformet som en sauna, der er en del  af et større 

badeanlæg.

Under Vand

Andet nedslag fortæller om fælledens våde eng, hvor himlens 
skyer spejler sig i overfladen. Et særpræget område der både fav-
ner vandet og landet, samt det mikroskopiske dyreliv. Nedslaget 

et nedsunket læringsrum, der gør det muligt, at studere livet 
under overfladen.

Nedslag 1 - Sauna

Nedslag 2 - Læringsrum
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The Golden Dome

Over Land

Andet nedslag fortæller om det uendelige og storslåede land-
skab, som vi ser over fælledens flade eng. Et område der i sin 
kontrast til byen og skoven har en helt unik oplevelsesværdi. 

Dens placering gør den til et oplagt sted, at overvære paserende 
fugle samt nyde det lange kik.

Under Land

Fjerde nedslag fortæller om det nære rum i mellem de dansene 
siv på fælledens vindeksponerede sletter. Et ofte glemt rum, 

der med dens lille skala, skaber en intim og naturnær oplevelse. 
Nedslaget er udformet, som en lukket shelter, der med sin pla-

cering halvt under jorden, skaber et intimt rum.

Nedslag 4 - Shelter

Nedslag 3 - Udkigspost/fugletårn



HÅNDVÆRK & ÆSTETIK ·  201995

F r i  Pa rken

Esther Urioste

Visualisering af Naturparken, med tværgående stiforbindelser og broer over grøften.
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Visualisering af Naturparken, med tværgående stiforbindelser og broer over grøften.
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PROBLEMSTILLING

Kalvebod Fælled, er området omring 
Amager Naturpark. Området omkring 
parken er omgivet af vand og har derfor 
også et stort rekreativt potentiale, derfor 
mangler den nye kystpark et maritimt 
anlæg, som eksempelvis kunne bestå af 
omklædningsfaciliteter, badebro o.a.

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

I starten af processen, blev ideen med 
små skridt skabt, det skete, ved at 
undersøge de fysiske forhold, gennem 
sansning i form af bl.a. foto, med fokus 
på oplevelsen af de rumlige forløb i 
felten. Her stødte jeg på et stykke plas-
tik, som hvirvlede voldsomt i vinden. 
Denne opdagelse, skabte en særlig 
stemning, som jeg gerne ville genskabe.

Aspektet sløring, var det der fangede 
mig mest og blev senere en del af mit 
koncept.

Senere i mit ideogram, kom jeg mere 
konkret til min ide. Den består af en 
skitse, der viser relationen mellem 
naturen og byen. Hvor naturen domi-
nerer. Byen er i lille skala og er skraveret 
utydeligt/sløret. Skitsen viser, at naturen 
som det visuelle billede, kan skabe en 
sløring til horisonten, i form af byen. 
Trods den korte afstand til byområdet, 
kan naturen skabe jordnærhed i et land-
skab og fremstille byen som sløret.  

Endvidere under procesudviklingen, 
blev model arbejde benyttet, her ville 
jeg fortolke et rum i mit aspekt omkring 
sløring og komme tættere på et hoved-
greb. Naturen skulle bruges som et slø-
ringselement, men rummet skulle også 
være inkluderende, så jeg søgte efter en 
form der på samme tid var afskærmende 
og åbent. 

Viderebearbejdelsen med hovedgrebet 
var målrettet, en mere handicap og 
ældre venligt landskabsoplevelse, da bør-
nefamilie og unge, er en meget anvendt 
målgruppe i byen. Gennem skitsering 
af helhedsplanen, udviklede der sig et 
mønster. En række stiforbindelser gik 

tværs over fælleden, med mulighed for 
en hurtigere adgang til kystparken. Sti-
erne er belagt med slotsgrus, som er en 
særlig god belægning for kørestolsbruge-
re. Disse nye stiforbindelser, skaber ikke 
kun sammenhæng mellem naturpark og 
kystpark, men også byen og naturpark.

HOVEDGREB:

Tværgående stiforbindelser med konti-
nuerlige pauser, som byder på genken-
delige sløringsmønstre.

KONCEPT:

Sløringen er en midlertidig tilstand, 
der skaber stemning og atmosfære 
og skaber en følelse når et menneske 
er tilstede i rummet.

Esther Urioste

Ideogram der viser relation mellem natur og by.
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"Sløringen er en midlertidig tilstand, der skaber stemning 

og atmosfære og skaber en følelse når et menneske er til-

stede i rummet."

Fri Parken

Situationsplan i 1:10000, der viser kystparken og hovedindgangen.
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Foto er rumskabende model, der på samme tid er 
åben og afskærmende.

Esther Urioste
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Snittet foroven er et ophold op til sko-
ven, her er der to meget forskellige rum 
ved samme pause, et lukket og et åbent. 
Inden man vælger hvilken horisont man 

vil have, kan man fra stiåbningen, for-
nemme stemningen på begge sider.

Fri Parken
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Amager  na tu r re se rva t

Maibritt Skytte

Nedslagsplan i 1: 500. 
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Nedslagsplan i 1: 500. 
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PROGRAM

- Den overordnede vision er at skabe en 
grøn oplevelse for brugeren. 
- Stedet skal kunne bruges af alle der 
ønsker at opholde sig på området, hvad 
enten det er for at spise en frokost i 
det grønne eller at overnatte i et telt i 
skoven. 
- De grønne skovområder er blevet 
udvidet, så man kan få en mere intim 
naturoplevelse. 
- Rum i vegetationen er blevet skabt, så 
man har steder at opholde sig. 

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Min tilgang til området har været, at 
skabe en oplevelse, der ikke skilte sig 
ud i området, men blev opført i natur 
materialer således, at det ville blende ind 
i området og tage sig naturligt ud. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

- Rummene består af en teltplads midt i 
skoven, et vådområde, hvor to af afvan-
dingskanalerne er lukket af så vandet vil 
ophobe sig og danne en sø, en naturfor-
hindringsbane til børn og barnlige sjæle, 
samt at området mod kysten er blevet 
beplantet med mere skov således at der 
her også skabes flere rum. 
Disse rum indeholde Wc/vand facilite-
ter, gennembrudte kystdiger så man har 
adgang ned til vanden hvor man kan 
holde picnic, ny parkeringsplads og et 
bål sted hvor man kan grille eller lave 
bål. 
- Det gamle kystområde var meget 
ujævnt nede i voldene og derfor har jeg 
valgt at plane ud de steder hvor jeg vil 
have at de besøgende skal kunne færdes. 
- Materialerne i områdwet er udvalgt på 
at de skal være så naturlige som muligt 

og give en stemning af at de indgreb der 
er lavet er sket på naturens præmisser. 

Maibritt Skytte

Visualisering der viser hvordan det nye indgangs-
parti kommer til at se ud. 
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"Den overordnede vision er at skabe en grøn oplevelse for 

brugeren. "

Amager Naturreservat

Helhedsplan i 1:10000 der viser hovedgrebne i området, samt konteksten i området. . 
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Situationsplan i 1:2000 der viser helheden i områ-
det, samt giver indtryk af de rum der skal skabes

Maibritt Skytte
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Øverste snit viser diget der er blevet gennembrudt, 
så man kan komme helt ud til vandet. Vi kigger her 
ind i området og kan se hvordan cykelstien er blevet 
fortsat med en bro over gennemgangen. 

Nederste snit viser to skovområder med en af afvan-
dingskanalerne imellem og hvordan sammenspillet 
er mellem disse.

Amager naturreservat
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Ka l vebod  kys tpa rk

Stine Holmbo Hansen

Visualisering af opholdsplads på Fælleden.
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Visualisering af opholdsplads på Fælleden.
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PROBLEMSTILLING

Kyststrækningen ved Kalvebod Fælled 
er på nuværende tidspunkt meget 
afskærmet fra Fælleden, det er derfor 
svært at vide, hvilken natur der findes 
inde på Fælleden når man som besø-
gende ankommer til kystområdet.
Kystområdet samt Fælleden indbyder 
på nuværende tidspunkt ikke til ophold, 
da det er svært at finde rum i landska-
bet ude ved Fælleden, og for at finde 
opholdsrum kræver det en stor nysger-
righed fra områdets besøgende.

Proces 

og tilgang til stedet 

Fokus har et langt stykke hen af vejen 
handlet meget om at se tingene i et nyt 
perspektiv, og derfor har det også været 
en del af det endelige projekt. 
Da jeg første gang besøgte stedet hand-
lede det for mig om, at være meget åben 
og opleve stedet helt neutralt uden for-
domme om stedet. Da jeg aldrig havde 
været på Kalvebod Fælled før, var det 
nemt for mig, at være helt åben og neu-

tral for stedets kvaliteter og de oplevelser 
stedet ville give mig.

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Projektets hovedgreb er at skabe for-
skellige rum på Fælleden, samt ude 
ved kysten. Der skal desuden skabes 
en forbindelse mellem kystområdet og 
det nyetablerede vådområde inde på 
Fælleden, hvor der vil blive skabt nye 
oplevelser fra et nyt perspektiv.

For at skabe en sammenhæng mellem 
kysten og Fælleden skal der etableres 
små grupper af birketræer ude ved 
kysten, da meget af den eksisterende 
bevoksning inde på Fælleden er birket-
ræer. Nogle af de eksisterende volde skal 
bibeholdes, da de skal kunne benyttes 
som udkigsposter ude ved kysten. De 
skal kunne skabe kig til Fælleden samt 
til det omkringliggende landskab. 
Beplantningen af birketræer samt 
voldene skal være med til at skabe nogle 
mindre, både lukkede og åbne rum ude 
ved kysten.

Inde på Fælleden bliver der etableret 
et vådområde, hvor en boardwalk med 
opholdspladser skal skabe opholdsrum. 
Bevoksningen af siv, piletræer og el-
letræer skal sammen give forskellige 
indtryk og oplevelser, når de besøgende 
bevæger sig gennem vådområdet. I 
vådområdet vil boardwalken føre dem 
gennem de forskellige bevoksninger, 
samt små lysninger, der skal give de 
besøgende indtryk af både åbne og 
lukkede rum. 
Boardwalken skal være med til at give 
de besøgende et nyt perspektiv, hvor 
de kan bevæge sig ind over det våde 
område og over små forhøjninger med 
træbevoksning, samt blive løftet op og 
opleve bevoksningen i et nyt perspektiv.

Stine Holmbo Hansen
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Kalvebod kystpark

Projektets helhedsplan.
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Overgangen mellem de forskellige bevoksninger i vådområdet er blød og træ-
erne er plantet i skrå rækker, alle med forskellige organiske former der går igen i 
området og ude ved kysten.
På boardwalken gennem vådområdet findes der opholdspladser med bænke, 
og på de små forhøjninger er der mulighed for kig over området. Boardwalken 
fører gennem de forskellige bevoksninger og ud i mere åbne lysninger.

Stine Holmbo Hansen

Situatuinsplan i vådområdet.
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Kalvebod kystpark

Nedslag i vådområdet.

Snit igennem vådområdet.
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Amager  kana le r ne

Fie Marie Rasmussen

Helhedsplan
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Helhedsplan



HÅNDVÆRK & ÆSTETIK ·  2019115

Fie Marie Rasmussen

Situationsplan

Nedslag 2

Havnebad

Rum1

Rum 3

Rum 4

Nedslag 1

Rum 2

PROBLEMSTILLING

Området har i sin helhed en udfordring 
med hensyn til skala og uoverskuelig-
hed, som den store flade som først 
møder en, kan først virke skræmmende, 
men samtidig er den store ”uberørte” 
flade noget helt unikt, og tør man tage 
sig tid og finde vej i det ukendte, findes 
mange mindre rum, som forholder sig 
til den menneskelige skala, og giver lyst 
til at vide mere.
Dette projekt tager udgangspunkt i 
at opleve disse rum på en anderledes 
måde, bl.a. via kajak, og skal styrke 
områdets profil, fremhæve de histori-
ske linier og finde tilbage til områdets 
oprindelige rødder som gammel hav-
bund og vådområde.

PROCES

Arbejdet med kystparken i Amager 
naturpark har handlet meget om at 
undersøge historien, vandets historie, 
terrænet, mulighederne i forhold til 
vandet og undersøge hvordan man kan 
åbne op, så stedet bliver et attraktivt 
sted at sejle i kajak,

KONCEPT,STRATEGI OG HO-

VEDGREB.

Kajakkerne og læringscenter er de to 
hovedideer som bliver udfoldet, alt

efter om man bliver transporteret på 
land eller på vand. Kanalerne, søerne og 
dæmningerne som hovedgreb i landska-
bet, som giver mulighed for

at sejle rundt. Lilla gangstier, som er lagt 
på terrænkuverne som går fordi hydro-
logicenter og maritimt center, for at lære 
videre til de interesserede.



KØBENHAVNS UNIVERSITET 116

Amager  kanalerne

En tæt birkeskov, som svejer i den  stærke vind, 
men som alligevel står så tæt at det skaber et 
højt intimt rum, som giver tryghed og mulig-
hed for menneskelig skala. Rummet giver en 
lyst til at røre ved skovbunden og komme helt 
tæt på barken.

En følelse af at være omringet, men alligevel at 
have plads. Større rum, men alligevel afgrænset. 
Skalaen er stadigvæk til stede, der kan findes læ 
og ophold, hvis det bliver nødvendigt.

Skalaen forsvinder, og vidterne bliver store. 
Vindet rusker i kajakken. Et rum som er domi-
nerende i naturparken, og som bliver endnu 
mere styrket ved at være i kajakken tæt ved van-
det, uden mulighed for at komme hurtig i læ.

Tætte siv mod den åbne himmel. Et læ fra den 
kraftige vind. En følelse af at være den lille fugl, 
som gemmer sig i sivene.  En kajakrute rundt 
på fælleden, med høje siv omkring sig, vil give 
en oplevelse af at være alene og nyde det flade 
terræn.

Visualisering  af  de fire rum som der er fokus på i projektet

RUM 3.

RUM 1. RUM 2.

RUM 4.

"Kajakken som noget  nyt. Vandets historie som en rig-

dom. De skjulte rum. Lysten til at udforske. 

Sammen skal det gøre dig rigere"
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Fie Marie Rasmussen

Visualisering af nedslag og nedslagsplan - nedslag 1

Restaurant
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Amager kanalerne

principsnit i kystområdet, oprejstplan af havnebadet og nedslagsplan -  alle nedslag 2

Havnebad

Restaurant

Faciliteter
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Ka l vebod  Kys tpa rk

Nadia Skytte

 

- Udspændinger i landskabet
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Udsigt over de to nye badeanlæg og den sammenførende græstrappe mellem 
dem. Her er blikket vendt mod syd.
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PROBLEMSTILLING

En ny kystpark skal skabes som ny vest-
lig hovedindgang til Naturpark Amager. 
Den skal skabe en bedre forbindelse 
mellem landet og vandet ved den eksi-
sterende fælled og kysten vest for. 

Her skal eksisterende rum og rumskab-
ende elementer udnyttes, og mere 
flydende overgange mellem rum og nye 
rumligheder skal skabes både i form 
af nye maritime anlæg og nye beplant-
ningsrum. Dette vil skabe nye rekreative 
muligheder og oplevelser for besøgende 
i området.

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Jeg er gået til projektet gennem sans-
ninger, oplevelser og analyser. Gennem 
de første opgaver arbejdede jeg med til-
stande og refleksioner jeg så i området, 
som jeg gennem modelarbejdet brugte 
til at udarbejde tre hovedsætninger, som 
mit koncept kom til at bygge på. 
- ”Rum skabes af elementer i tilstande.”
- ”Nye tilstande dannes, når noget 
reflekteres.”
- "Udspændinger i rummet skabes af 
refleksioner af tilstande.”
Disse tre sætninger brugte jeg til at 
udarbejde min hovedsætning:
”Udspændinger skabes af refleksioner og 
skaber nye rumlige tilstande”

Det var den sætning jeg valgte at gå 
videre med, da jeg skulle svare på min 
problemstilling og arbejde videre med 
projektområdet.

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Konceptet bygger på sætningen 
”Udspændinger skabes af refleksion-
er og skaber nye rumlige tilstande”.                  
I projektet har jeg arbejdet videre med 
det eksisterende og ud fra det skabt nye 
rumligheder med nye elementer. Dele af 
den eksisterende beplantning reflekteres, 
og der skabes nye beplantningstyper 
med andre tilstande end de eksisterende. 
De nye beplantninger er i samspil med 
de eksisterende med til at skabe en nye 
rum, udspændinger og overgange. 

For at koble området sammen med  
vandet ved kysten, reflekteres vandet 
ind i landet, og landet reflekteres ud i 
vandet. For at føre vandet ind i landet er 
der anlagt et havnebassin inde i landet, 
der skaber nye bademuligheder for be-
søgende. For at føre landet ud i vandet 
er der anlagt en badebro, med plads 
til solbadning og en sauna, der gør det 
muligt at bruge anlægget hele året. Mel-
lem de to badeanlæg skabes en cirkulær 
udspænding, der kobler de to elementer 
sammen og indrammer nye rum. 
I nærheden af badefaciliteterne er 
der etableret p-pladser, informations-
hus, toiletfaciliteter og opholdsplads.           
Derudover er der forskellige steder 
rundt i området indført sovemuligheder 
i form af shelterpladser og teltpladser 
både nær badepladserne og inde på den 
store fælled. 

Nadia Skytte

Hovedgreb. Udspændinger skabes af refleksioner og 
skaber nye rumlige tilstande
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"Udspændinger skabes af refleksioner og 

skaber nye rumlige tilstande."

Kalvebod Kystpark

Dynamisk panorama.                                                      
Her illustreres refleksionerne, de forskellige 
tilstande og udstrækningerne af rum, der 
skabes i området.

Ideogram. Her illustreres refleksionerne, de forskellige tilstande og udstrækningerne af rum, jeg oplevede i området.
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Nadia Skytte

Situationsplan.

Visualisering af de nye mindre beplantningsområder set fra af-
stand.

Visualisering af de nye sovepladser og beplantningen omkring 
dem.

D

D

A

A

B

B

C
C

Shelterplads

Shelter- og 

teltplads

Teltplads

Shelter- og                    

teltplads

Infohus, WC og 

opholdsplads

Badebro

Havnebassin

P-plads

Pavillon 
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Kalvebod Kystpark

Snit gennem enden af den nye badebro med sauna  og omklæd-
ning.

Teknisk snit der viser opbygningen af havnebassinet og 
græstrappen henover volden, som fører hen til kysten og ba-
debroen.

SnitAA gennem rummet med havnebassinet og græstrappen henover volden, som fører hen til kysten og bade-
broen.

SnitBB gennem rummet med havnebassinet, den ruminddelende vold og et af de nye beplantningsrum med soveplads 
i. 

SnitCC gennem et af de nye mindre beplantningsområder, der viser shelterplads, beplantning og den 
nye undervisningspavillon, der er indført.

SnitDD gennem flere af de forskellige beplantningstyper.
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Ø re s tad  Kys tpa rk 

Emma-Kirstine Margaret Pedersen

Visualisering af grøn kile og kanal ved Asger Jorns Allé, Ørestadsyd 
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Visualisering af grøn kile og kanal ved Asger Jorns Allé, Ørestadsyd 
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INTRODUKTION TIL PARKEN 

På kanten af Vestamager ligger Kalve-
bod  Fælled, et stort inddæmmet natur-
område med bredde vidder og højt  til 
loftet. Midt i dette område, der tidligere 
tilhørte militæret ligger Ørestad Kyst-
park. Et område hvis største vision er at 
samle området i en ny urban og maritim 
park, hvor de store vidder, kysten og 
afgrænsningen mellem land og by ska-
ber en ny overordnet relation på tværs 
af parken og ved at bruge de forskellige 
naturlag, parken har at byde på. 
Ørestaden ligger på kanten af fæl-
leden, og står i stor kontrast til det 
ellers flade strandoverdrev. I Ørestaden 
kører metroen dag og nat og stopper få 
hundrede meter fra den nye kystpark. 
Parkens nye hovedindgang kommer 
til at løbe fra metroenstationen og op 
ad Asger Jorns Allé og direkte ud til 
parken. Den nye hovedindgang skal 
hjælpe med at forhøjne kvaliteten for 

det vestlige Amager og alle dets borgere. 
Vand og beplantning skal iscenesætte 
at man snart træder direkte ud i et 
kæmpe naturområde, så snart man står 
af metroen. Kanalerne fra parken bliver 
ledt ned af alleérne og beplantning, der 
også er repræsenteret andre steder i par-
ken, skal byde velkommen og udhviske 
det store spring fra by til natur. 
Ved parkens nordvestlige kysstrækning, 
skal den helt lige kyst forvandles til en 
strækning med skarpe kanter og mindre 
rum, der skal give nye og varierede ople-
velser. De store volde med beplantning, 
der før har delt miljøstationen op, skal 
bevares og give en fornemmelse af at stå 
ude på vandet uden land omkring sig. 
De ellers skarpe kanter kysten består af 
har sin inspiration fra både Ørestadens 
kanter og former, men også fra fælledens 
dræningskanaler, der består af lige linjer. 
Kyststrækningen giver et sammenspil 

med resten af parken på den anden side 
af motorvejen. 
Ørestad Kystpark er en ny, urban og 
maritim narturpark, hvor stedets ele-
menter bliver brugt i nye sammenhænge 
og skaber sammenhæng på tværs af 
parken. 

Emma-Kirstine Margaret Pedersen

Første principskitse af kyststrækning 

Dynamisk panorama 
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"Ved parkens nordvestlige kyststrækning skal den helt 

lige kyst forvandles til en strækning med skarpe kanter og 

mindre rum, der skal give nye og varierede oplevelser."

Ørestad Kystpark 

Situationsplan over kyststrækningen i Ørestad Kystpark 1:4000
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Ideogram fra opgave 2 

Emma-Kirstine Margaret Pedersen

Notation fra opgave 2 
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Billederne til venstre viser min proces fra opgave 2, 
hvor jeg valgte det overordnede emne, kontrast; 2 
faktorer som fremstår modsatte eller udprægede 
forskellige størrelser. Jeg valgte også at gå med to 
underaspekter, sammenstød og fremhæve. I opgave 

2 begyndte jeg at se kontrastfølelsen som en me-
kansime, der kan være med til at understrege et gi-
vent element. Byen føles mere som en by på grund 
af naturen og omvendt. man kan næsten sige, at 
der bliver spilles på kontrasterne. 

Ørestad Kystpark 

Snit BB 1:500 - snittet er overdrevet 2:1 for grafisk effekt 

Snit AA 1:500
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P å  kanten

Julie Nygaard Christensen

Situationsplan af hovedgreb
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Situationsplan af hovedgreb
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PROBLEMSTILLING

Amager Naturpark er meget ensformigt. 
Der er flat og meget åbent med en skov 
der står på en lille område. Der sker 
ikke specielt meget, og der er for få 
muligheder og funktioner på området.. 
Området mangler mere variation og ved 
kysten var der mangel på funktioner og 
diversitet. Området blev meget gennem-
skueligt. Bevægelserne derude var ens og 
hurtige. Der manglede identitet. 

PROCES OG

TILGANG TIL STEDET 

Det der har gjort, at jeg er nået til den-
ne "løsning" eller tilgang til stedet er, 
en tydelig afklaring med de forløbende 
delopgaver i kurset.  Det jeg lagde mest 
mærke til ved området, var lyden og ter-
rænet. Tilsammen havde de bevægelse i 
sig, som jeg brugte til mine efterfølgen-
de tanker til et forslag.  Jeg blev mere 
og mere interesseret i at arbejde med 
terrænet. Derfor, uden at lave et større 
tiltag, kunne jeg lave et område der ville 
skille sig mere ud fra de omkringlig-
gende områder. Meningen var at fjerne 
de grøfter der dræner området, som 
ligger lavet, forså at gør det mere fugtigt 
eller sumpet. Jeg ville så arbejde med at 
rykke rundt på jorden deri, men efter 
at undersøgt det mere fandt jeg ud af, 
at jeg ikke behøvede at grave for at 
skabe et mere bugtende terræn. Vandet 
i sig selv kan skabe et helt anderledes 
område, så vha. det , kan man skabe et 
mere bevægende og spændende natur-
område. Med den tanke til at begynde 
med, arbejde jeg videre med kystkanten, 
som også skulle blive et pejlemærke for 
den nye kystpark. Her ville jeg indsætte 
en anderledes bevægelse i form af en 
svingende promenade der skulle kunne 
give niveauafhængige oplevelser. Stierne 
skulle adskilles og sammenflettes, så der 
blev sat spænding i promenaden. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Mit hovedgreb for området går ud på, at 
ændre bevægelsen i området. Det kom-
mer til udtryk i terrænet med vådområ-
derne, og ved kystkanten ved at placere 
den vertikale bevægelse fra terrænet 
horisonttalt på planen.
Min ide består af to greb.  Det ene 
greb, er at skabe et fugtig/sumpet skov 
område, hvor der er mulighed for at 
undersøge dyrelivet og naturen. Der vil 
ligge faciliteter på dette område, så der 
vil være mulighed for at opholde sig i 
længere tid. Området vil med meget 
få tiltag selv udforme sig og skabe et 
varieret terræn, som i nogle perioder 
kan være tørlagt og andre perioder over-
svømmet. 

Det andet greb består af flere niveauer. 
Ude ved kystlinjen skal der ændres i 
kantens udformning. Det vil give en 
anden bevægelse på området, og der vil 
blive skabt flere opholdsmuligheder. 
Der vil komme flere kig ud over vandet, 
da stierne er placeret på tre forskel-
lige niveauer, samt vil etableringen af 
den nye kant gøre bademulighederne 
anderledes. Idet vejen over broen mod 
kysten pejler mod det største udsving, så 
får man et kæmpe tilløb mod vandet så 
man næsten får et sus i maven når man 
når spidsen.

Jul ie Nygaard Christensen

Et billede af min model fra opgave 3 (koncept og 
program). Den hjulpet mig meget med mine løsnin-
ger og min tankeproces.
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På kanten

Her ses en diagramatisk visualisering af den nye promenade 

Ved at placere den vertikale bevægelse fra terrænet horisonttalt 

på planen, vil det skabe en konceptmæssig sammenhæng
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Visualisering af våd/sumpområdet. Der er board-
walks, som snort sig igennem en tæt bevoksning af 
både siv og elletræer. 

Jul ie Nygaard Christensen
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Den første illustration er et snit der er skåret Sydøst-
ligt på den nye promenade(1:1000). Her kan ses de 
udsving som skaber de rum, hvor der er bademu-
ligheder mm. Samtidigt kan man se de forskellige 
niveauer brugerne kan bevæge sig imellem. Den 

anden illustration er et snit der er skåret Nordøstligt 
på den nye promenade(1:500). Her ses længden og 
størrelsen mere klart på udsvingene og stierne.

På kanten
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O P G AV E  3

KONCEPT OG PROGRAM
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OPGAVE 3 - KONCEPT OG PROGRAM
Opgave 3 fokuserer på et konceptuelt og programmatisk afsæt 
for projektopgaven. Den består af to komponenter: PRO-
GRAM & KONCEPT og fire udtryk: MODEL & FOTO & 
TEGNING & TEKST. Opgaven tager afsæt i Notationsøvel-
sen/opgave 2. 

Her anvendes de valgte medier fortsat som notationer (fore-
stillingsunderstøttende redskaber) ud fra hvordan henholdsvis 
modellens tredimensionelle udstrækning viser relation mellem 
elementer på et sted; fotografiets fæstning via indramning af 
et centralt rum, og tegningens fremkaldelse af rumligt forløb 
og komposition i fotografiet. Til sidst fremdrager teksten sam-
spil mellem (fotografiets) rum og (tegningens) komposition, 

i forhold til et koncept og dernæst et program for opnåelse af 
konceptet. 

Opgaven danner grundlag for den videre besvarelse og bear-
bejdning af en kystpark og dens kontekst mod Sydhavnen, 
Valby og Hvidovre samt Ørestaden og Naturpark Amager. 
Opgaven skal skabe klarhed over en ide og gennem et koncept 
og et program styrke et hovedgreb, der understøtter stedets 
potentiale. Erkendelsen af oplevede rumlige virkninger og 
kropslige indvirkninger omsættes nu i både et rumligt og 
strukturel samt et strategisk perspektiv..  Sigtet er, at udvik-
lingen af en helhedsplan, gennem de studerendes koncept og 
program, har indlejret værdien af rumlige elementers og struk-
turers samtidige udstrækning og indvirkning.
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MØDET MELLEM 
KROP OG HORISONT 

KONCEPT   PROGRAM

Omsætning af  OPLEVELSE til KONCEPTION
Håndværk og Æstetik i Landskabsarkitektur 2019 Københavns Universitet 

Udstilling i Studio Lounges Rolighedsvej 23, 01. marts  - 15. marts
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U D S T I L L I N G 
#2

Udstilling 2 viser OPGAVE 3 - KONCEPT OG PRO-
GRAM en uge efter udstilling 1, hvilket gør at skift i medi-
er og udtryk blive tydelige. Samtidigt bliver den konceptu-
elle konkretisering i forhold til rum og komposition læsbar 
i forhold til en mere programmatisk tekst.  Glidninger fra 
et medie – en måde at se, udtrykke og forstå på – over i et 

andet, forstærker betydninger i materialet. Disse skift bliver 
hermed mulige at følge fra den første til den anden udstil-
ling. Igen, som i udstilling 1, er hver enkelt studerendes 
materiale samlet og placeret i mindre grupper, hvorved 

nye krydslæsninger, de studerendes materiale imellem, kan 
understøtte nye forståelser og betydninger.
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Ka l vebod  S t randpark

William Schnoor

Visualisering af den nye bade-indsø
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Visualisering af den nye bade-indsø
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STRATEGI

Hele Fælleden skal gøres mere tilgæn-
gelig og mere attaktiv at besøge, det 
blir den ved at der etableres tre nye 
strandparker ud mod kysten, og tre nye 
hovedindgange med parkering og toi-
letfaciliteter ved "kanten" af Fælleden. 
Ydermere vil det blevet etableret nye 
hovedstier mellem hovedindgange og 
strandparker.

KONCEPT

Konceptet er en blanding af forbindelse 
og kontraster. Forbindelse pga. et langt 
natur forløb man kan bevæge sig igen-
nem fra kyst til Fælled og vice versa. Og 
kontrasten mellem det flade landskab, 
høje skov og den endnu højere Ørestad.

HOVEDGREB

Mine største indgreb vil være planin-
gen af området mellem kyst og motor 
vej, det skal jævnes sådan at niveauet 
kommet op i højde med diget ude ved 
kysten. Udover terrænet, vil der blive 
plantet tre nye skovområder, en blan-
det skov mellem motorvej og kyst, en 
amerikansk aspeskov mellem motorvej 
og den eksisterende birkeskov, og en 
elleskov mellem eksisterende birkeskov 
og Fælled mod øst.     

Will iam Schnoor
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Kalvebod Strandpark 

Fra venstre mod højre ser vi, nye sandstrande ud mod vandet, slået græs arealer og blandet skov. Inde på 
fælleden vil der være tre forskellige beplantninger, den eksisterende birkeskov, en ny stor beplantning af 
amerikansk asp, og elleskov/ellesump. Der bliver også gravet ud til et stort nyt vådområde.
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Wil l iam Schnoor

Referrencebillede fra Hvidovre Strandpark, som viser en beton-
kant der adskiller græs og sand.

De nye sandstrande ud mod kysten som er opbygget af beton, En trappe 
med store trin fungere som nedgang til vandet og til ophold
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Kalvebod Strandpark 

 Referrencebillede fra Bellevue strand, som viser de store egetræer og 
det klippede græs.
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Amager  Kys tpa rk

Aleksandra Aasen Rønning

Visualisering af projektet Amager Strandpark - hvor natur og by forbindes
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Visualisering af projektet Amager Strandpark - hvor natur og by forbindes
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PROBLEMSTILLING

Amager naturpark og det nærliggende 
kystområde er præget af store arealer 
hvor man som menneske nemt kan 
føle sig lille og fortabt.Afstanderne er 
enorme, og det kan være vanskeligt at 
orientere sig i området. Byen er dog 
tilstede på alle kanter, og selv om den 
skaber larm og tager stor plads, skabes 
der sammen med naturen forbindelser 
der ophøjer oplevelen af området i en 
ny enhed. 

PROCES OG 

TILGANG TIL STEDET 

I processen og tilgangen til steder er der 
blevet undersøgt hvordan forbindelserne 
mellem by og natur kunne forstærkes. 
Forbindelsen mellem disse enheder var 
ikke åbenbar ved første besøg af ste-
der, men var noget der gik op for mig 
i arbejdet med sansingen af området 
og dets materialer. Naturen og byen 

er hinandens kontraster, men i mine 
øjne havde ikke byen en negativ rolle 
i oplevelserne derude. Byen fungerede 
mere som en uungåelig baggrund, der 
forstærket naturen indtryk. Det var 
derfor spændende at se hvordan denne 
oplevelse kunne forstærkes.

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Konceptet i Amager Kystpark går ud 
på at forstærke forbindelserne mellem 
by og natur, som igen ville forstærke 
den besøgendes oplvelser derude. Dette 
skulle gøres ved at lave sigtelinjer der 
dukker op i landskabet, der fungerer 
som forbindelser mellem by og natur, 
det området man er i, og området uden-
for hvor man kommer fra. Der skulle 
også skabes bedre forbindelser i form at 
nyt stisystem, der vil lette tilgangen til 
naturen fra den omkringliggende by og 
infrastruktur. Foruden at skabe snitlin-

jer i bevoksninger, der skaber sigtelinjer,  
og stisystemer, er er desuden vand, med 
små søer på følleden og langs kysten, 
samt de maritime områder, noget der 
forbinder området til en enhed. 

Aleksandra Aasen Rønning

Illustration over forbindelser mellem by og natur - 
hvilket skaber en ny enhed af oplevelse

Skitse af hovedgreb hvor der indgår sigtelinjer, snit i 
bevoksning og vand.



KØBENHAVNS UNIVERSITET 158

"Byen fungerede mere som en uungåelig baggrund, der 

forstæket naturens indtryk. Det var derfor spændende at 

undersøge hvordan denne oplevelse kunne forstærkes "

Amager Kystpark

Helhedsplan over Amager Kystpark
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Situationsplan 1 over Amager Kystpark. 

Aleksandra Aasen Rønning
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Amager Naturpark

Deler af snit der viser rum og forhold i skovområdet på fælleden. Her er der skov, vand, elefantri-
ste at gå på, og snit i bevoksninger der laver sigtelinjer og forbindelser til byen.

Snit ved de maritime områder ved kysten. Her ses blandt andet badebroen der har både et udkigspunkt og sauna der skal være et træk-
plaster for vinterbadere. Længere inde i udkanten af skovområdet er der faciliteter for omkiftning for badeaktivteter. 
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Ka l vebod  Kys tpa rk

Sine Ballisager

Vejen til nye maritime naturoplevelser                                                                                                     
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Visualisering af det maritime naturcenter på kyststrækningenen                                                                                                            
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PROBLEMSTILLING

Kalvebod Fælled byder besøgende på 
unikke naturoplevelser i en bynær kon-
tekst.  Som besøgende kan man opleve 
lange og vidtstrækte horisontlinjer, som 
fører én ud i det store naturrum. 

Med en placering i Naturpark Amager, 
som strækker sig fra det vestlige Amager 
over Kalveboderne, Amager Sydstrand 
og Ørestaden, vil øjet med tiden uund-
gåeligt møde silhuetter af industrielle 
bygninger og lejlighedskomplekser og 
minde én om naturparkens beliggenhed 
tæt på byen. 
Mødet med det åbne fælled er kontrast-
fuld - i skala, materialitet og formsprog.

Fra byens tætte veje og kompakte byg-
ninger til et møde med fælledets åbne 
og grønne naturflade. 
Kontrasten mellem byrum i en mindre 
skala med delvist blokeret udsyn til rum 

i en større skala med lange kik, hvortil 
horisontlinjerne nærmest kan virke 
uoverskuelige.  

Disse oplevelser kan virke usammen-
hængende og skabe kaos i mødet med 
naturen.
Store, åbne og vindblæste rum kan 
skabe en følelse af utryghed og efter-
lade den besøgende med en manglende 
orientering. Manglende skiltning om 
indgangspartier og formidling af områ-
dets naturoplevelser samt rekreative 
faciliteter kan skabe uvished om områ-
dets kunnen, hvortil området ikke kan 
udleve sit fulde potentiale.

Ved opførelsen af en ny maritim kyst-
park med et urbant fokus forsøges at 
skabe et sammenhængende naturområ-
de, som forener by og natur via rekrea-
tive muligheder og et formidlingsaspekt, 
der hjælper den besøgende på vej under 
dennes færden i området.  

FORBINDENDE FORMSPROG

For at skabe sammenhæng mellem 
naturfladen og kystparken modelleres 
terrænet langs kysten. Området flades 
ud, og der skabes et større åbent rum, 
der kan virke som et genkendeligt træk 
fra naturfladen. Hertil skabes mindre 
rum, som aktiveres ved varierende mari-
time og rekreative aktiviteter. 
Ved at tage højde for spejlingsakserne til 
naturfladen og Sydhavns tippen skabes 
der kanaler langs kysten, hvorved der 
skabes et landskabeligt formsprog, der 
forbinder områderne. Kanalerne føres 
ind i kyststrækningen og skaber en kon-
takt og nærhed til vandet i en mindre 
skala end det åbne hav. 
Kanalerne muliggøre endvidere en mari-
tim udnyttelse af havet, idet der skabes 
rekreative rum før sejlerranden.

Sine Ball isager

Ideogram - by møder natur // sammensmeltning 
 // Formidling
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"Ved opførelsen af en ny maritim kystpark med et urbant fokus 

forsøges at skabe et sammenhængende naturområde, som forener 

by og natur via rekreative muligheder og et formidlingsaspekt, der 

hjælper den besøghende på vej under dens færden i kystparken"

Kalvebod kystpark

Helhedssplan 1:10000

Dynamisk panorama over nyt indgangsparti



HÅNDVÆRK & ÆSTETIK ·  2019165

Sine Ball isager

   

Diagram af tillgænge-
lighed, sigtelinjer og 
naturtyper på naturfladen

Visualisering af 3 naturtytper foran con-
tainer lejrhusene på kyststrækningenen

Frugtlund og 
højbed

Nåletræer og bål-
plads

Kla-
tretræer 

Aktivitetsdiagram af kyst-
strækningen

Naturfladen Kyststrækningen
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Kalvebod Kystpark

   

Snit AA af badeanstalt 
1:1000

Nedslag 
1:500

A

Med udgangspunkt i egen sansning af Naturpark 
Amager nåede jeg frem til notationer og aspekter 
fokuserede på at skabe sammenhæng i området. 
Jeg havde ligledes fokus på; kontraster, energier, 
bymøde vs. naturmøde, afgræsning, nære rum vs. 
åbne rum.
Disse notationer og tematikker har været vigtige 
for mig at holde fast i og vende tilbage til gang på 
gang. Notationerne og ømnsket om gøre op med 
dualismen mellem område via sammenhæng samt 
erkendelsen af at byen og naturen uløseligt er for-

bundet ved deres parallelle nærvær fik mig sporet 
ind på projektets kerne.
Mit projekt handler om, at forene områderne via 
formidling - formidling om orientering, fremkom-
melighed og rekreative muligheder. I mit projekt ta-
ger jeg udgangspunkt i områdets problemstillinger. 
Med nedslag i hhv. naturfladen og kyststræjningen 
skabes bro mellem områder via sigtelinjer, som 
havde en orientering mod kystparken. 

PROCES OG 

TILGANG TIL STEDET
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Ka l vebod  Kys tpa rk 

Charlotte Harrig

Visualisering af intervention i det tidligere Kalvebod Miljøcenters rum, hvor der indsluses vand til skabelse og observation af vandaktiviteter.
Der vises aktiviteter på tværs af sæsonerne. 
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Visualisering af intervention i det tidligere Kalvebod Miljøcenters rum, hvor der indsluses vand til skabelse og observation af vandaktiviteter.
Der vises aktiviteter på tværs af sæsonerne. 
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PROBLEMSTILLING
Dele af Naturpark Amager er præget 
af storslåede karakterer i form af lange 
kig over store vidder samt nogle helt 
specielle landskabelige karakterer. Der er 
dog en tendens til, at man i sin færden 
i området ikke stopper op og tager 
området ind, men i stedet fortsætter sin 
bevægelse ud af nogle langstrakte, lige 
stier. Dette skyldes bl.a. at materiali-
teten i området i form af beplantning 
umiddelbart kan fremstå som en spej-
ling af sig selv. Materialitetens placering 
befinder sig så langt ude i horisonten, 
at tingene begynder at ligne hinanden. 
Dette skaber en form for desorientering, 
og dermed finder man det tryggest at 
følge stien. Stierne ligger således paral-
lelt med nogle ’inaktive’ områder, i form 
af Kalvebod Fælled og Kalvebod Mil-
jøcenter, som på nuværende tidspunkt 
ikke benyttes rekreativt.

PROCES OG 

TILGANG TIL STEDET 

Processen har i høj grad handlet om 
at indse, at et mindre område i Natur-
park Amager var aktivt til forskel for 
de nævnte inaktive områder. Gennem 
en konstant tilbagevenden til materia-
litetsfotos fra netop dette område, og 
en model, der fik sin rumlighed via 
mellemrum mellem nogle bånd, der 
skulle repræsentere beplantning i områ-
det, blev jeg gjort opmærksom på det 
velfungerende i netop denne del. Det 
aktive område bestod af et langstrakt 
dræn med trægrupper og solitærtræer 
med tilhørende mellemrum, som skabte 
et interessant samspil mellem vand og 
tre elementer - levende, forgået organisk 
materiale og mennesker. Velfungerende 
på den måde, at man i sit møde med 
dette område ikke fortsatte sin bevægel-
se ud af stien, men i stedet for bevægede 
sig ind i området og tog de store vidder 
til sig.

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Udgangspunktet for udformningen af 
Kalvebod Kystpark blev på baggrund af 
processen at føre det velfungerende samspil 
mellem vand og de tre elementer fra den lille 
skala og op i den store. Med inspiration fra 
levende organisk materiales spejlinger i vand 
tilføres fælleden og det tidligere Kalvebod 
Miljøcenter beplantning, som skal skabe 
perspektiv, samt en interessant materialitet, 
som er værd at udforske. Menneskelige spej-
linger i vand genfindes i den større skala i 
det tidligere Kalvebod MIljøcenter, hvor der 
insluses havvand i dettes rum, hvilket mulig-
gør vandaktiviteter af forskellig art. Med 
inspiration fra udtrykket, som materialitets-
fotoet fremviser med nogle grene, der på 
sin vis ’skærer’ sig gennem isen, skæres der 
både vertikalt og horisontalt i landskabet for 
at skabe adgang til og tilgængelighed i nye 
aktive områder.

Charlotte Harrig

Samspil mellem vand og levende organisk materiale. Samspil mellem vand og mennesker. Samspil mellem vand og forgået organisk materiale. 
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"Udgangspunktet for udformningen af Kalvebod Kystpark 

blev på baggrund af processen at føre det velfungernede 

samspil mellem vand og de tre elementer fra den lille 

skala og op i den store."

Kalvebod Kystpark

Ideogram, der blev udgangspunktet for den senere udformning af model. 
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Øverst; visualisering fra Kalvebod Fælled med 
sporadisk beplantning, som skaber perspektiv og 
pejlemærker at følge. Nederst; tre snit fra Kalvebod 
Fælled, hvor mellemrum mellem trægrupper og 
solitærtræer skaber rekreativ aktivitet. 

Charlotte Harrig
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Øverst; Marskområde. I to af det tidligere Kalvebod 
Miljøcenters rum medfører indslusning af vand en 
mulighed for dannelse af et marskområde med en 
speciel sammensætning af planter, der er afhæn-
gige af at blive oversvømmet. Områderne er således 
en del af hovedgrebet, der omhandler at skabe en 

interessant materialitet via beplantning og vand. 
Nederst; vertikale og horisontale skæringer inspi-
reret af skær i model. For at skabe adgang til både 
vand og mennesker er der skåret skarpt gennem 
volden og diget mod kysten, og tilgængeligheden 
på tværs af vandet sikres via metalplateauer. 

Kalvebod Kystpark
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Ka l vebodbadet

Aske Peter Holt Pedersen

Kalvebodbadet. Visualiserig af vipper under Amagermotervejen
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Kalvebodbadet. Visualiserig af vipper under Amagermotervejen
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Aske Peter Holt Pedersen

Kalvebodbadet. Helhedsplan
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Kalvebodbadet

Kalvebodbadet. Helhedsplan

Kalvebodbadet. Visualisering af den nye mole og flydende sauna

Kalvebodbadet. Visualisering af den nye sti forbindelse gennem Kalvebodfælled
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Aske Peter Holt Pedersen

Ideogram nutid 

Ideogram fremtid 

Matrialitets fotos  
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Kalvebodbadet

Projektet har i et stort omfang forsøgt at 
identificere Kalvebodfælleds identitet og 
hvordan stedet som helhed opleves.
  
Området står i en stærk kontrast til 
de nærtliggende byrum, hvilket giver 
området en kvalitet i form af sit uni-
kum, da denne form for åbnt landskab 
i en så bynær kontekst ikke findes andre 
steder i København. 

For at holde fast i noget af stedet origi-
nalitet bevares  de røde låger, som før-
hen har været adgangsgiver til de afluk-
kede kreatur områder, samt stolperne  
der tidligere har været spændings-

punkterne for afskærmningen. 

Farven der benyttes til den nye sti er 
afkodet fra de røde låger og giver derved 
en samhørighed mellem nutiden og 
fortiden. 
 
Stiforløbet er placeret nær en 
dræningskanal, som er med til at 
fremhæve området nære tilkobling til 
vandet. 

IDENTITET 

Forbindelsen til Ørestaden, samt metro 
stationen har fået en mere direkte til-
kobling der binder byen og den nye kyst 
park sammen. 

Forløbet gennem Kalvebodfælled 
orientere sig mod det nye kystanlæg og 
den ny etablerede byskov, der er ind-
koberet som en del af designet i kyst-
anlægget. 

Tilsammen danner disse to elementer 
rammen for den nye kyst park.    

FORBINDELSE OG FORLØB

Ved at fjerne de indre hegn vil 
området blive åbnet op for udforskning 
og fremstå mere imødekommende for 
besøgende. 

Dette vil også styrke områdets identitet 
og kvaliteter såsom udspændte vider og 
åben himmel.

OMRÅDETS TILGÆNGELIGHED

Kalvebodbadet giver muligheden for at 
dyppe tæerne i vandet, bad, sole, liggetil 
med mindre både eller kajaker på den 
ca. 1km lange mole. 

Bliver varmen for meget eller frister 
picnickurven er det muligt at søge 
ophold i skyggen under en af de mange 
træer i byskoven.

Når vinterkulden rammer sørger 
Kalvebodbadet for varmen og udsigten. 
For dem der ønsker det koldt gys vil 
anlæggets flydende sauna være 
tilgængelig i vinterhalvåret og byde på 
en udsigt over vandet gennem saunaens 
panorama vinduer.

AKTIVITETER OG REKREATION

Farveregistrering  
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Ka l vebod  Kys tpa rk

Andreas Forsberg Rasmussen

Visualisering - Lagune område
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Visualisering - Lagune område
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PROBLEMSTILLING

Området ved Naturpark Amager og 
Kalvebod Fælled er et ensformigt, flat 
og åbent sted. Stedet bæger præg af 
naturen, samt historiens gang. Området 
rummer et enormt, men uforløst pote-
niale - især området omkring kysten nær 
den nuværende miljøstation rummer et 
utal af mulige funktioner, som bare ven-
ter på at blive tilvejebragt. 

PROCES OG 

TILGANG TIL STEDET 

I procesarbejdet henimod det færdige 
slutprodukt, er der blevet arbejdet 
intenst med mange forskellige proble-
matikker. Det hele startede med en 
sansnings-, samt film- og fotoanalyse af 
stedet ved Kalvebod Fælled og Natur-
park Amager.  Analyserne mundede ud 
i et idéogram og derefter en notation. 
Alt dette var en helt ny, men spændende 
måde at arbejde med en analyse og for-
tolkning af et sted på, ud fra hvordan 
man selv opfattede og fortolkede det.
Derudover arbejde vi også modeller. 
I mit modelarbejde fokuserede jeg på 
følelsen af "uendelighed" - hvilket er en 
følelse jeg plejer at have det svært ved at 
forholde mig til, da jeg ofte føler at man 
"mister" sig selv, da ordet stiller flere 
spørsmål, end det giver svar. Uendelig-
heds begrebet endte med at blive en del 
af mit beplantningsprincip for området.

KONCEPT 

OG HOVEDGREB 

Min idé består i at skabe en indgangsvej 
fra vandkanten  og ind til Kalvebod 
Fælled via den eksisterende motorvejs-
bro, som går henover Amagermotorvej-
en - dette skal styrke indgangsmulighe-
derne til selve fælleden. Derudover er 
det meningen, at området ved den nye 
indgangsvej skal aktiveres, så der tilføres 
nye funktioner til området, som skal til-
trække flere besøgene til området - både 
turister og lokale. I mit hovedgreb foku-
seres der meget på området lags kysten 
- ved at optimere potentialet for dette 
område, styrkes området i og omkring 
Kalvebod Fælled også, da fælledens kva-
liteter kommer til rette, samtidigmed 
at der skabes en ny og interessant "ind-
gangsvej" dertil. Inde på selve fælleden 
skabes der også et mere aflukket rum til 
Ørestaden, for at skabe en grøn lomme 
tæt på Københavns centrum.

Andreas Forsberg Rasmussen

Modelfoto - Uedeligehed
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The Golden Dome

"Uendelighedens undelige univers - rummer ingen begrænsninger.

For at forstå kompleksiteten af det uendelige, 

må man have fokus på det rummelige aspekt.

I søgen efter forståelse, finder jeg tryghed i det nære.

Det nære agere målestok - i uendelighedens uendelige univers.."

Kalvebod Kystpark

Helhedsplan (Ikke i målestok)
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Andreas Forsberg Rasmussen
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Kalvebod Kystpark

Situationsplan (Ikke i målestok)
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Vand  som lede t råd

Isa Schipperheijn
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PROBLEMSTILLING

Ved at udforme en ny maritim og urban 
kystpark i arbejdsområdet, kan man få 
mange forskellige projektforslag. Man 
skal tage hensyn til de mangler som er 
i området lige nu. Motorvej E20 kører 
gennem området, og forstyrrer til langt 
på fælleden. Det åbne monotone land-
skab med sine lange, asfalterede stier er 
præget af vind og mister skala. Selvom 
der er meget vand, både det åbne ud 
ved kysten, og de smalle lange kanaler 
inden i området, kan de ikke rigtig 
benyttes og overgangen mellem land og 
vand er brat. Det samme for himmel og 
jord. Der er en stor kvalitet i det åbne 
landskab, men det kan øges og tydelig-
gøres, og blive til en unik naturople-
velse. De få, lange stier som der er, giver 
ikke mulighed for at opleve området 
på denne måde som den er værd, og 
adgangene ud fra byen og indtil resten 
af Naturpark Amager er minimale. 

PROGRAM

- Vand som ledetråd
Kystparken har sin historie i vand, 
siden det er inddæmmet og meget 
vådt. Derfor skal vand spille en mere 
dominant rolle i området. Diget tages 
ind ved kysten, og der formes en ø med 
vand hele vejen rund om. På denne 
måde er der forskellige vandoplevelser 
ved kysten. Derudover etableres der 
en stor sø  på fælleden, og den allerede 
eksisterende kanal imellem kystområdet 
og søen bliver gravet bredere, og virker 
som forbindelsen mellem de to centrale 
oplevelsessteder. 

- Beplantning til perspektiv
Fælleden er så åbent og stor at man 
mister skalaen, og det gør kystparken 
til et uoverskueligt sted. Derfor plantes 
der ny skov omkring til perspektiv og 
til at gøre området mere behageligt. 
Derudover bruges skov som middel til 

at afskærme kystparken af motorvejen, 
som gøres ved at plante læbælter. 

- Unikke stioplevelser
Der skabes en stisystem, som følger van-
det, og byder på unikke vandoplevelser. 
Over vandet ved kystområdet, langs 
vandet ved kanalen, og igennem vandet 
ved søen. Derudover etableres flere stier 
til at have flere muligheder til at komme 
rundt i kystparken. 

- Gode adgangsforhold
For at forbedre kystparkens konnektio-
ner med de omkringliggende områder 
dyrkes flere adgange, både til bil, cykel 
og fodgængere. Forbindelsen fra metro-
station Vest Amager bliver forbedret 
med en direkte sti indtil kystparken, og 
der placeres en gang- og cykelbro fra 
Sydhavnstippen til kystområdet. Der-
udover er parken en hovedindgang til 
resten af Naturpark Amager, og er der 
flere sydvendte stier som gør dette til en 
mulighed. 

Isa Schipperheijn

Programdiagram_vand som ledetråd
Programdiagram_beplantning til perspektiv Programdiagram_unikke stioplevelser
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"En kystpark med vandet som ledetråd. De unikke stier 

leder én over vandet ved kysten, langs vandet ved kanalen 

og igennem vandet ved søen."

Snit A-a

Snit B-b

Snit C-c

Kalveboderne
Eksisterende skov

Ny skov
Byskoven

Ny ø

Ny sø

Dyrkede kanal

Sydhavnstippen

Ørestad Syd

Naturpark Amager 

Motorvejen

M

M

Vestamager

Ørestad

Programdiagram_gode adgangsforhold

Vand som ledetråd
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Tre vandoplevelser

Isa Schipperheijn
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M Vestamager

0
-0,5

-1

-1,5
-2

cykelsti gennem sø

grussti
nedslag

træbro over vandetbirkeskov

eksisterende kanal

Sti mod metro

dyrkede kanal Snit A-a

Snit B-b

ny skov

bro 
Sydhavnstippen

bro

udkigstrapper

kajakbaj

strand

badebro

indtaget dige

strand

streetfood

opholdsvold

opholdssted

cykelbro

bro

indtaget dige

Selinavej

beplantet vold

motorvej

ny skov

Bilparkering

Byskoven

cykelsti

Cykel- og gangsti

ny skov

Cykel- og gangsti

Bilparkering

nedslag

Snit A-a

Snit B-b

Snit C-c

Snit D-d

Ude ved kysten bliver diget taget ind, sådan at 
der formes en ø med vand rund om. Dette giver 
en række muligheder for rekreation og ophold, 
så som strande og bademuligheder, kajakanlæg, 
udkigstrapper, streetfood og ophold på voldene.  På 

fælleden bliver der gravet en stor sø, som bryder 
det store åbne land, med både cykel- og gåstier til 
at opleve søen fra helt tæt på. Til gående er der 
lavet en grussti rund om søen, med to træbroer, og 
til cyklister er der lavet en cykelsti som går igennem 

søen. Denne sti går ned i vandet, så man bevæger 
sig fra fra at have øjnene halvanden meter over 
vandoverfladens niveau, til at man er på samme 
højde med den, hvilket giver en hel særlig oplevelse.

Vand som ledetråd
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Ka l vebod  Kys tpa rk

Kristianne Hjelle Gravelseter

Stien slynges isamsvar med kystliniens fold. I det fjerne  ser man badebroen der er et pejlemerke og markerer indgangen til området.
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Stien slynges isamsvar med kystliniens fold. I det fjerne  ser man badebroen der er et pejlemerke og markerer indgangen til området.
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PROBLEMSTILLING

Området vi har arbejdet med i dette 
projekt er e menneskeskabt land, 
indemmet i 40erne hvor vandet er ble-
vet pumpet ud og området tørret. Frem 
til 83 var det ejd af millitære og området 
er karaktiseret af de lange lige streknin-
gerne og det åbne land.I dag fungerer 
det som et rekreativt område hvor den 
vestlige kyst er preget af dårlig tilgang til 
vandet og meget vind. Selv om det både 
er et fuglereservat og rekreativt området, 
er det ikke så meget brugt. Kommu-
nerne rundt har derfor ønsket em bedre 
tilgang til området og at det kan bruges 
af flere. 
Med kysten er der i dag miljøstationer 
der også skal fungere som en del af 
parken i fremtiden. De skal derfor også 
tenkes ind i projektet.

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Projektet startet ved at tage ud til stedet, 
sanse det, for så derefter at bearbejde 
vores oplevelse af stedet, dog på en 
abstrakt måde. Her var det stort fokus 
på sansning, noget der videre har haft 
stor påvirkning på hvordan man arbej-
der med projektet, da der i stor grad er 
fokuseret på hvordan stedet føles frem-
for hvordan det ser ud. Først efter at 
vi havde udviklet vores koncept startet 
konkretisering af området. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Ud ifra processen er projektet udviklet 
på baggrund af stedets kvaliteter, deri-
blandt det åbne land, lukkete rum og 
den lange kystlinie. Projektet er med 
til at forsterke disse kvaliteter, ved at 
sammensette dem i flere kombinatio-
ner. Udover områdets kvaliteter var det 

svært at orientere sig i området og ved at 
skabe flere højder og flere mindre rum 
på vejen skal det være nemmere at ori-
entere sig og forstå distanser. Kalvebod 
naturpark består således af et slynget 
stiforløb der både tager dig gennem de 
mindre rum, men også det store åbne 
land. Samt en foldet kystlinie. Udover 
det er der en badebro som er et pejle-
merke, et mål og en attraktion i sig selv, 
samtidig som den viser markerer ind-
gangen til området. 

Kristianne Hjel le Gravelseter

Siv, vand og beplantning er med på at skabe fork-
sellige lukkede rum. 
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Nysgerrig kravler du ud. Nye vejer, nye rum, kig ned, kig 

op, føl, duft, eventyret du leder efter

Eksisterer

Kalvebod kystpark

Helhedsplan
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Badebroen består af en lang bænk der forsterker 
det lange kig, og flere mindre rum og et større 
opholdsrum der er i forskellige nivåer for at skabe le 
for vinden og rygstøtte.

Krist ianne Hjel le Gravelseter
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Hovedstien fører dig gennem alléer og over søer, 
men hvis du vil i højden kan du tage en trampesti 
op på nogle bakker eller gå langs med vollen. Her 
får du både lange kig, men der er også mulighed 
for at udforske mer og slappe af i mindre intime 

rum. Cykkelstien er for det meste adskilt fra de 
gående, men møder gangstien ved indgangene til 
området så der er mulighed for at stige af sin cykel 
og nyde naturen.

Kalvebod kystpark
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Ka l vebod  skælve r

Emma Kirstine Freiesleben

Ideogram
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Ideogram
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PROBLEMSTILLING

Kalvebod Fælled byder den besøgende 
på en ekstraordinær naturoplevelse 
tæt på byen. Til trods for en smuk 
naturoplevelse kan fælleden virke stor, 
blæsende og eksponeret. Området har 
stort potentiale, men for at blive en 
velfungerende naturpark mangler stedet 
indgange, lettere tilgængelighed på fæl-
leden og en bedre opdeling af de mindre 
rum, som kan bryde den eksponerede 
og åbne flade. 

PROCES 

OG TILGANG TIL STEDET 

Ved første besøg på fælleden var det 
meget stærkt for mig, at alt afhængigt af 
hvilket rum man befandt sig i, så ville 
lyden være anderledes. Ude mit på fæl-
leden ville den være langt mere konstant 
end inde i den tætte birkeskov. Langs 
cykelstien blev lyden tydeligt define-
ret af den afskærmende beplantning. 

Udgangspunktet blev derfor, hvordan 
der kunne arbejdes med vinden og dens 
potentiale til at skabe forskellige lyde 
afhængig af materialer og skala.  

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB 

Hovedgrebet tager direkte inspiration til 
et bestemt område på fælleden. Beplant-
ningen og asfalten var materialer, der 
var med til at have indflydelse på lyden. 
Vinden blev enten afskærmede af træ-
erne, eller tilbagekastede af de forskel-
lige materialer, som forstærkede lydene 
i området, og dermed gav en helt ny 
rumopfattelse. Materialerne er ved deres 
vertikale og horisontale flader en rum-
dannende faktor for den individuelle 
lydoplevelse.

Formgivningen tager udganspunkt i 
netop dette område, og det har dannet 
grundlag for det nye tiltag – træer og 
beton i L-formationer. 

Der er altså til hensigt at trække den 
store eksponerede fælled ned i små rum-
ligheder, hvor lyden vil være anderledes 
alt afhængigt af omgivelsernes materiali-
tet, vinden og hvor man befinder sig.

Projektet sigter mod at skabe en bedre 
sammenhæng mellem de tre områder – 
byen, fælleden og kysten. Betonen som 
element er taget fra byen, og forbundet 
med fælledens materialiteter. Ude ved 
kysten er de materialer, der optræder 
på fælleden – beton og træ, ført videre 
under samme koncept. De gennemgå-
ende materialer for de tre områder skal 
altså give hele området en sammenhæn-
dende effekt. 

Lige så er der valgt birk til en af de nye 
afskærmninger, for at forbinde den eks-
ponerede fælled sammen med den luk-
kede birkeskov. 

Emma Kirstine Freiesleben

De tre forskellige arter, som er repræsenteret ude 
på fælleden, og som skal være grundlag for de 
rumdannedende lydopvelser. Arterne er Betula pen-
dula, Populus nigra og Populus tremuloides. 
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"Materialerne er ved deres vertikale og horisontale flader 

en rumdannende faktor for den individuelle lydoplevelse."

Kalvebod skælver

Syntese over Kalvebod Fælleds lyde, hvor der både optræder stille og volumeniøse rum 
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To visualieringer, der skal vise de overordnede ind-
greb på fælleden og kysten.

Emma Kirstine Freiesleben
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Situationsplan, nedslag og det første snit viser, hvor-
dan afskærmningerne er tiltænkt som hovedgreb 
inde på fælleden. Det nederstse snit er snittet igen-
nem broen som ses visualiseret til venstre. Den viser 
de rekreative muligheder, der er blevet etableret 
langs kysten. 

Kalvebod skælver
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Anna Maja Rasmussen Sterner

Ka l vebod  Kys tpa rk
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PROGRAM

4 forskellige typer beplantning
Diverse oplevser af rum
Nye stier der giver mulighed for kortere 
gåture i området
En havn
Flere badeanlæg til rekreativt brug 
Shelters til overnatning 

PROCES OG 

TILGANG TIL STEDET 

Kalvebod Fælled byder den besøgende 
på en ekstraordinær naturoplevelse 
tæt på byen. Specielt karakteristisk for 
området, er de næsten uendelige store 
falder. Til trods for den smukke og over-
vældende natur, kan man nemt komme 
til at føle sig utroligt eksponeret i det 
store rum. 
Den første opdagelse jeg gjorde mig, var 
manglen på forskellige størrelse rum i 
området. 

En anden opdagelse jeg gjorde mig der-
ude, var lysets betydning for området. 
Lyset kunne i sig selv være med til at 
skabe en vis stemning, samt rum i land-
skabet. Lyset som trængte igennem sky-
erne kunne skabe rum, blot vha. af lyset 
og skyggen. Noget der gik op for mig, 
var at lag, som skyerne eller træerne, 
var med til at skabe rum. Jeg begyndte 
derefter at undersøge disse 'lag' lidt nær-
mere. Det gjorde jeg bl.a. gennem min 
model, hvorefter jeg opdagede at jo flere 
lag der er, jo mindre bliver rummene, 
idet der er meget skygge. For mange lag 
skabte for mange rum med for skygge, 
og i aller værste fald, slet ingen rum, 
hvis der intet lys var til stede. 

For uden lys, er der ingen rum. 

KONCEPT, 

STRATEGI OG HOVEDGREB

Hovedgrebet har til formål at skabe flere 
intime lag i det ellers meget blotlagte 
område. Dette konceptueres ved brug 
af forskellige typer beplantning, som er 
med til at skabe forskellige slags rum 
ude i området. 
Beplantningen i sig selv skaber forskel-
lige rum. Den fungerer også som  lag 
lyset trænger igennem og dermed skabe 
rum ud af lys og skygge. 
Selv uden skygge, kan lys være med til 
at skabe rum. En opdagelse jeg gjorde 
mig da jeg så hvad der skete når lyset fra 
solen reflekteredes i kanalerne i områ-
det. Den konstatering blev en inspirati-
onskilde til den anlagte havn, samt de 3 
badeanlæg, langs kysten. 
De er udformet således at de er gravet 
ind i kystlinjen, og dermed bliver van-
det ‘trukket’ ind i området. Lyset reflek-
teres i vandet, så det kan derfor siges at 
endnu mere lys og rum bliver trukket 
med ind i området.  

Anna Maja Rasmussen Sterner

ModelIdeogram
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Kalvebod kystpark

Helhedsplan af projektet

Reference billeder fra området
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Nedslagsplan og snit over Havenen.

Anna Maja Rasmussen Sterner
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Nedslagsplan og snit over rødel og siv beplantning 
på Fælledes. 

Reference billede fra Troldeskoven i Tisvildehegn.

Ideskitsering af de mindre badeanlæg nord for 
Havnen. 

Kalvebod Kystpark
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O P G AV E  4

HELHEDSPLAN
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OPGAVE 4 - HELHEDSPLAN
Opgave 4 består af tre komponenter: HOVEDGREB & DIS-
PONERING & HELHEDSPLAN og tre udtryk: TEGNING 
& VISUALISERING & TEKST PÅ 1 A1

Program og koncept fra opgave 3 skal viderebearbejdes til et 
overordnet arkitektonisk hovedgreb for området. Det omfatter 
disponering af funktioner, koblinger, rum og flow som udkast 
til en helhedsplan med design af arkitektoniske rum og forløb. 
Opgaven skal forstås som et specifikt greb, der har til sigte at 
danne en arkitektonisk plan for en kystpark. Projektopgaven 
bliver vurderet i forhold til, hvorledes denne responderer på 

konceptet i opgave 3 og grebet i opgave 4. De studerende skal 
derfor forholde sig til hvilke uddrag/konklusioner/essenser fra 
de foregående opgaver og deres bearbejdede materiale, som 
har direkte/indirekte indvirkning på hovedgrebet.

Dernæst hvilken betydning det har for deres hovedgreb, at 
konceptudviklingen er sket i arbejdet med model, samt hvilke 
aspekter fra de 3 forgående opgaver som er i spil. De stude-
rende skal desuden forholde sig til hvilke overordnede rumlige 
strukturelle og strategiske valg deres hovedgreb indeholder, 
samt hvordan disse valg kommer til udtryk i en samlet rumlig 
strukturel helhedsplan.
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MØDET MELLEM 
KROP OG HORISONT 

SLUT UDSTILLING
Håndværk og Æstetik i Landskabsarkitektur 2019 Københavns Universitet 

Udstilling i Versailles, Rolighedsvej 23, torsdag 04. april  - onsdag 10. april
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U D S T I L L I N G 
#3
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