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iNDholDsfortegNelse : 

formål : 

Nørrebro har Danmarks højeste bebyggelsesprocent, der er
derfor pres på de offentlige arealer. Nørrebro United er en
idrætsforening, primært med fodbold, og er den klub, der er
vokset mest de sidste 10 år i Danmark. De små spillere møder 
op i fodboldstøvler, men klubben kan kun tilbyde asfalt, grus 
og gummibaner og ingen udenomsfaciliteter til de mindste og 
deres nærmeste voksne. Nørrebro United vil derfor sammen 
med almennyttige boligforeninger skabe efterspurgte fritids-
faciliteter og -organisering, der understøtter et tilgængeligt 
og stærkt fritidsliv på boligforeningernes arealer. Derved er 
mulighederne lige uden for døren for dem, der har mest brug 
for det, og hele byen er velkommen til at være med.

skitseprojektet tager udgangspunkt i tre placeringer, der ligger i
nogle af Nørrebros mest udsatte kvarterer: Én midt i en karre,
to på kanten mellem bebyggelse og byen. Udvikling sprojektet 
tager udgangspunkt i lundtoftegade, hvor brugerprocesser 
med fokus på lokale behov og drømme danner grundlaget for 
projektets koncept, strategier og elementer.

orgaNisatioN :   

idrætsforening:  

boligforeninger: 

arkitekt: 

fonde: 

Dato:        02-December 2019 

LokaL og sociaL:

iDrÆtsforeNiNg 
mangler : plads og bedre faci-
liteter til deres mindste spillere 

 

boligforeNiNg 
mangler : aktive beboere 
og nedbryde barrierer

 

 

+ =
iDrÆtstorve

fÆllesrUm

flagskibsprojektet er udviklet med udgangspunkt den mangfol-
dige beboergruppe i lundtoftegades forsigtige ønske om at
åbne og dele deres gårdrum med byen i dialog med Nørrebro
Uniteds engagerede trænere, som drømmer om så fede bold-
spilsmiljøer som overhovedet muligt for alle børn.

skitseforslagets formål er at præsentere koncept, strategier og
elementer som bygger på lige dele respekt for det eksisterende
rums kvaliteter og innovativ nyfortolkning af minibanen, leg og 
mødepladser.

projektets signatur bliver på den måde et opgør med afgræns-
ninger og bærer præg af mangfoldige interesser, som smelter 
ind i hinanden og samtidig åbner mulighedsrum, som ingen 
endnu har gennemskuet.
Nørrebro samles på banen handler om at binde Nørrebro sam-
men.

rigtig god læselyst!

 2 lokal og social 
  3 placeringer
  4 analyse 
 5 placering a: lundtoftegade  
 7 koncept 
 8 strategier
    9 bevarings- og zonestrategi  
 10 kant- og terrænstrategi 
 13 Nedslagsstrategi 
17 belysning 
18 beplantning og materialer 
 19 referencer
 20 forskningsviden 
21 fællesrum 
22 placering b: ågården
24 placering c: thorsparken 
 27 budgetoverslag 
 28 tidsplansoverslag for anlæg
 29 bagside 



Axonometri af Placering A: lundtoftegade i med byen omkring. 
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Sites: 1:20.000 Nørrebro 

+ THORSPARKEN, VIBO

+ ÅGÅRDEN

+ LUNDTOFTEGADE A

PLaceringer:



+ NØRREBROPARKEN

+ MIMERSPARKEN

BRUTTOLISTE OG UDVALGTE SITES 1:20.000 Nørrebro  300 meters radius, børns radius til fritidsaktiviteter 

+ STENGADE
+ WESSELSGADE

+ SIGYNSGADE
+ VERMUNDSGADE

+ THORSPARKEN
+ THORSPARKEN, VIBO

+ HANS TAVSENS PARK

+ ÅGÅRDEN

+ GULDBERGS PARKEN
+ HENRIK PONTOPPIDANS VEJ

+ BANANNA PARK

+ LUNDTOFTEGADE B
+ LUNDTOFTEGADE C

+ LUNDTOFTEGADE A
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DestiNatioN / attraktioN

Projekterne skaL arbejde med synergien meLLem: 

rUm LiV organisation integration 

beboere / spillere bolig - / iDrÆtsforeNiNgeN bebyggelseN / byeN  

bebyggelseN 

byeN 

PotenitaLet 
Den lille indhegnede bane er en overset ressource for
foreningsidrætten. Der findes ingen steder i Danmark med så få
regulære idrætsfaciliteter som Nørrebro, og idrætten er presset 
i den “tætte by” i hele københavn ligesom i de fleste storbyer 
i verdenen. NbU spiller i dag i fem boldbure. vi har kortlagt 
Nørrebros eksisterende boldbure og fandt i alt 35. 15 af dem 
kan blive til idrætstorve og vil kunne næsten hele Nørrebros 
areal, hvis man tager udgangspunkt i københavns kommunes 
undersøgelse for børns gennemsnitlige mobilitets radius for 
fritidsliv er 300 meter.

bolDbUret idag :  

boldburet i dag :
boldbure er små, lukkede rum, lavet til at indeholde voldsom
aktivitet og hegnet sørger for, at der ikke er nogen sammen-
hæng mellem det der sker indenfor og udenfor. boldburet er
i dag sin egen arena.

banestørrelsen er god til børnehold, men hegnet er 
ekskluderende, og forældre står ofte passive udenfor - børn og 
voksne lærer derfor ikke sammen. hegnet er en barriere, der 
ikke tillader perifer søskende deltagelse, og som gør det svært 
for nybegyndere at indtage burets arena.

banernes underlag var oprindeligt af asfalt, nu ofte faldgum-
mi. asfalt eller faldgummi er dårlige belægninger, når børn, 
der lige har fået lov til at gå til fodbold, insisterer på møde op 
i fodboldstøvler. man falder meget, når man er ny i fodbold og 
børnene vælter hele tiden de et hårde underlag. ved at etablere 
nye minibaner med kunstgræs vil man kunne holde børnenes 
fodbold engagement og fællesskaber.

boLigforeningerne idag : 
idealet i tiden, hvor man skabte mange store almene bebyggel-
servar at skabe luksuslejligheder til middel- og arbejderklassen 
i brokvarterne, og man skulle kunne leve et godt fritidsliv fra 
vugge til grav i områderne. Ulempen ved at placere alt inde i 
boligområderne, viser sig i dag ved, at områderne i dag frem-
står som isolerede økosystemer. 

i dag er den almene boligsektor på Nørrebro er under politisk
pres. Den anklages for at fastholde udsatte i marginale posi-
tioner, for at lukke sig om sig selv, og for at skabe utrygge par-
allelsamfund, der holder sig udenfor resten af samfundet.
med risikoen for konsekvenserne ved ghettolisten er det
livsnødvendigt for de almene boligforeninger at åbne sig op
og integrere sig med det øvrige samfund. samarbejdet med
Nørrebro United en vigtig del af denne proces da boligforenin-
gen herved unikt inviterer det øvrige Nørrebros borgere ind til
bevægelse, træning og samvær. partnerskabet sikrer også, at 
boligområderets børn og unge får let adgang til det forpligtende 
fællesskab, for børn og unge med udsat baggrund bevæger sig 
i gennemsnit kun 50 meter til fritidsaktiviteter.

baNe

bolDbUr omkriNg = barriere

boligforerNiNgs areal 
  

ofte bygNiNg, høj beplaNtNiNg eller mUr/hegN 

Nørrebro United arbejder sammen med bk skjold (østerbro) og
bk vestia (vesterbro) og kultur- og fritidsforvaltningen under
navnet brobold. boligforeninger, kultur og fritidsudvalget, Dgi
og DbU, er alle interesserede, og brobold tænkes ind i bolig-
forliget 2020. Det kan betyde at københavn får flere idrætstorve 
end berlin har lommeparker.

Der er er potentiale for koncept, strategier, proces og element-
erfra dette projekt kan udbredes til hele Danmark.

  



Borups Alle

Lundtoftegade

Bispeengbuen

Aagade
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LUndtoftegade Ved bLok g: 
mellem blokken, gaden og bispeengbuen.

eksisterende forhoLd PLan 1:1000 LUkket bUr, LUkket område

+ LUNDTOFTEGADE
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meD Ét orD, hvaD er vig-

tigst for Dig veD Det Nye 

fÆllesrUm:

toilet

afskærmning

små nicher

opbevaring

Variation i aktiviteterne

frugtbeplantning

motorik udviklingsleg

blomster

Leg

fællesskab

fornyelse

samskabelse

mangfoldighed

hængekøjer

overdækket areal, trygge og gerne flere.

toilet - til beboere, børn og trænere

små nicher til ophold 

frugttræer

Pannabane

klatre reb 

rutsjebane 

gynger, beholde de eksisterende eller nye gynger.

Leg til alle aldre, eks søskende når børnene spiller.

trampolin

Vandleg

fodbold Parkour

mur at spille op af

balancestang, højde ca. 40 cm, til bold træning

mur med vinkler til forskellig type træning,

hovedstød etc. med tegninger på.

optegnet forhindringsbane

LokaL forankring: 

fLagskabsProjektet 

flagskabsprojektet lundtoftegade er vores flag-
skibsbane. Det er her, vi har afholdt brugerpro-
cesser med beboere og fodboldtrænere (fx 8 
workshops, 2 inspirationsture, 2 tegneworkshop). 
vi har arbejdet med en meget divers gruppe på 
tværs af socialklasse, køn, etnicitet, alder og 
idrætserfaring.

sammen med denne grupper er vores koncept, 
design og programmering udviklet til en værk-
tøjskasse med strategier og elementer, der kan 
tilpasses andre placeringer og behov.

se procesbeskrivelse for uddybning af denne.
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LUndtoftegade PLan 1:400

idrætstorVet 
den cirkULære 
(se ProcesbeskriVeLsen for VaLg af koncePt) 

bLok g

PLejehjemmet aftensoLs matrikeL

PLejehjems rådrUm

beboer zoNe 

fremtiDigt UrbaNia

spillezoNe 

DUialog zoNe 

fakta 

teknik

borUPs aLLé

bisPeeng
sbUen 

åg
ade

LUndtofteg
ade

koncePt : 
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SPILLEZONEN
(fodbold, håndbold osv.) 

BEBOERZONEN

VEj
ZONE 

DIALOG 
ZONE 

SPILLE  
ZONE  

DIALOG  
ZONE  

BEBOER
ZONE  

SPILLEZONEN
(fodbold, håndbold osv.)

DIALOGZONEN

BEBOERZONEN

1. beVarings- og zonestrategi

konteksten analyseres, eksisterende kvaliteter og
særlige hensyn udvælges til beboerzone.
Den nye bane placeres, det omkringliggende
bliver dialogzonen.

i 3 trin :  

strategier: 

2. kant-og terrænstrategi 

banen trykkes ned i terrænet. kanter og
flow afhænger af konteksten og varieres så de
slører følelsen af inde/ude og tilbyder forskellige
oplevelser og aktiviteter.

3. nedsLagsstrategi 

elementprogrammering som ophold, aktiviteter, 
etc. placeres i relation til flow, zoner og tyn-
gdepunkter, hvilket giver liv til torvets mangfoldige 
muligheder.

WC

TRIBUNE
LEG

ELEMENTER TIL DET GODE NÆRMILJØ

GEAR OPBEVARING SPISELIG BEPLANTNING

TRÆERLYS

EL

TØJ OPBEVARING

TAVLE KUNST 

OVERDÆKKET

DIN IDÈ : 

OPHOLD

SKRALD

DRIFT 

VAND

HEGN

BEVÆGELSE

TRÆNING FØR/EFTER
TIMEN

1:500
Nabo



SKITSEPROJEKT : NØRREBRO SAMLES PÅ BANEN  : DECEMBER 2019                  Nørrebro United  /  Boligforeninger  /  Kragh&Berglund Landskabsarkitekter 

9 / 29

beVaring og zoner 

1: Definér outline af området.

2: se på eksisterende kvaliteter. hvad bør behold-
es, hvor er der områder, som beboerne er særligt
glade for, eks. kantzonen op til deres boliger.
i dette tilfælde også deres legeplads
og hækbeplantning.

3: eksisterende træer beholdes eller erstattes.

4: placer spillearealet. Nu er spille-, dialog-x og 
beboerzone
Dannet

1. beVarings- og zonestrategi:

1 2

UrbaNia 

blok g beboer kaNt

goD legeplaDs

elementer som bevares, flyttes til beboerzonen. 
Diagrammer 1:1000

43
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Diagram 1:500 

borups alle - biltrafik 

åg
ad

e 
- s

til
le

ga
de

 

blok g 

a adgang om dagen

adgang

adgang

adgang

b

c

d

e

f

g

h

i

j

2. kant-og terrænstrategi 

banens placering vælges og trykkes 40-60  cm
ned i eksisterende terræn. overskudsjorden brug-
es til at skabe lokalt terræn til uformelt ophold og
variation. 
Den sektionsvise afskærmning trykkes ud i
dialogzonen og varieres, så der skabes arealer 
om banerne, der kan bruges aktivt til forskellig 
typer aktiviteter tæt på banen.

typen af afskærmning afhænger af rummet om-
kring og målenes placering, og dermed risikoen 
for at få en bold i hovedet. afskærmningen vari-
eres i højde og type, så den slører følelsen af 
inde/ude og tilbyder folk at komme tæt på og 
hermed tage del i forskellige oplevelser og aktivi-
teter.

Når der ikke længere er et bur om banen, vil
spillets karakter ændre sig til at blive mere kon-
trolleret, da man ellers skal ud og hente bolden 
hele tiden.

Der er arbejdet med afskærmningen, så små børn
ikke kan løbe ud på vejen og boldene ligeledes
holdes i gårdrummet.

a sky afskÆrmNiNg 
b cirkel afskÆrmNiNg
c staNg afskÆrmNiNg 
d spejlvÆg
e tavler og UDstilliNgsplaDs 
f klatre og trÆNiNgsmUr 
g sÆNket baNe kaNt
h rampe 
i tribUNe toppe 
j eksisterNDe trÆer 

sky afskÆrmNiNg 

princip

nyt område banen

Varieret 
adskærmning
og Passager 
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AkTIVITET På OG OmkRING BANEN, mED PLADS TIL fORSkELLIGE TyPE OPhOLD OG ENGAGEmENT. 

oVergange:
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sky afskærmning 

sat op mellem vej og dialogzone. afskærmningen består af sektioner,
der ovelapper hinanden med en forskydning, så der er plads til 
forskellige funktioner i de skabte nicher og de eksisterende træer. af-
skærmningen danner forskellige bløde formationer, når man bevæger 
sig
forbi.

taVLer og UdstiLLingsPLads 

på afskærmningen monteres flader med tavler eller kunst. Dette kan
være permanent eller temabestemt.

rekreatiV bakke og træningsmUr 

Det skabes et bakkelandskab med mulighed for ophold i enggræsset 
og en træningsmur til skudtræning. 

sænket banekant 

hele banen sænkes, så der skabes et eget “rum” og kanten kan bru-
ges til ophold. Der arbejdes med forskellige trin og bredder på trin, så 
de inviterer både små og store til at bruge kanterne.

ramPe 

med rampen ned til banen skabes fri tilgængelighed. herved kan
flere komme ned og deltage i aktiviteterne på og ved banerne.
Der kan evt. øves boldkontrol på den skrånende flade.

cirkeL afskærmning og UdfoLdeLse 

overlappende sektioner med elementer af cirkler i forskellige højder,
placeringer og retninger skaber muligheder for udfoldelser, der passer 
til store og små på forskellig vis.

stangafskærmning og UdfoLdeLse

overlappende sektioner med elementer af stænger i forskellige hø-
jder, placeringer og retninger skaber muligheder for udfoldelser, der 
passer til store og små på forskellig vis.

afskærmning og sPejLVæg

buet sektion med spejle i så de danner et rum, en slags hemmelig
scene, hvor man kan træne dansetrin, boldteknik eller bare se sig
selv. 

KUNST KUNST KUNST KUNST 

KUNST KUNST 

KUNST KUNST 

BevægelseBevægelseBevægelseBevægelseBevægelseBevægelse

BevægelseBevægelse

HEGNHEGN

HEGNHEGN HEGNHEGN

HEGNHEGN LYSLYSLYSLYS

TRIBUNE TRIBUNE

LEG LEG

TAVLE 

OPHOLD

Bevægelse Bevægelse

TRÆNING FØR/EFTER
TIMEN



SKITSEPROJEKT : NØRREBRO SAMLES PÅ BANEN  : DECEMBER 2019                  Nørrebro United  /  Boligforeninger  /  Kragh&Berglund Landskabsarkitekter 

13 / 293. nedsLagsstrategi: 
3. nedsLagsstrategi 

Nedslag er det inventar og de elementer, som 
føjes til det eksisterende, for at få torvet til at leve 
endnu mere.

De vælges og placeres i relation til de eksisteren-
de, omkringliggende aktiviteter og rum (baneaf-
grænsningen, grillzone, legeplads), så der skabes 
forskellige opholdsmuligheder og derved plads til 
mangfoldige behov, yderligere legemuligheder for 
mindre børn og ruter for eks. fodboldopvarmning 
på torvet.

De lokale regler og den lokale kultur er vigtige 
faktorer i udvælgelsen af inventar og  placering. 
tanken er, at der placeres en destination (banen), 
som skaber en attraktion (noget at se på). for at 
banen kan blive en attraktion, skal man kunne 
opholde sig tæt på. legeområder bliver mere 
trygge, hvis der er gode opholdsmuligheder for 
nærmeste voksen

i beboerzonen, der i udgangspunktet ikke ændres, 
kan der være enkelte nedslag, som understøtter 
at arealerne fungerer endnu bedre ift. deres ek-
sisterende funktion

Nabo

diagram 1:500 

DestiNatioN / attraktioN

“skyggehatte “ og “tribUnetoPPe” oVerdækning og oPhoLd  UdVikLet tiL idrætstorVet: 

beboerzonen / 
enkeLte tiLføjeLser, 
oPgraderinger 

idrætstorVet 

200
100100

10
0

Tribune elementer med opbevaring update

-10 grader

+5 grader +5 grader 

-15 grader

Shade around the play zone 

Panna Bane 

Panna Bane Before
after

3000 2000

30
00

27
20

-10 grader -15 grader

Dont have to be exact degrees 

Be playfull ;) 

Dont have to be exact degrees 

Be playfull ;) 

1

2

3
200

100100

10
0

Tribune elementer med opbevaring update

-10 grader

+5 grader +5 grader 

-15 grader

Shade around the play zone 

Panna Bane 

Panna Bane Before
after

3000 2000

30
00

27
20

-10 grader -15 grader

Dont have to be exact degrees 

Be playfull ;) 

Dont have to be exact degrees 

Be playfull ;) 

1

2

3
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LUndtoftegade PLan 1:200

Pannabane

kLatrereb

oPhoLd

oPhoLd

sPiLLezone 

diaLogzone

hængekøje

hængekøje

baLanceLeg

fLagstang

fLagstang

VandPost
Legebakke

Legebakke

Legebakke

Legebakke

Legebakke

mini-måL

mini-måL

mini-måL

mini-måL

måL

måL

bakke

bakke

bakke

boLdkontroL

gangbane 

gangbane 

cykeLbaen

cykeLbane 

kørebane 

kørebane 

cykeLParkering

cykeLParkering

eks. LegePLads

sPeaker 
corner

griLL
areaL

gynge

tramPoLiner

Passage

nabogård

nabogård

nabogård

ny adgang

ny adgang

hæk +100 cm

hæk +100 cm

oVerdækket

eksisterende 

beboerzone 

eksisterende 

beboerzone 
eksisterende 

beboerzone 

niche med gennemgang

sPejLVæg På 2 sider

boLdkontroL

tribUner

tribUner

stangfodboLd

boLdtennis
toiLet

sPiseLig 
PLanter

sPiseLig 
PLanter

sPiseLig 
PLanter

sPiseLig 
PLanter

sPiseLig 
PLanter

sPiseLig 
PLanter

sPiseLig 
PLanter

tribUner

træningsmUr

PLacering a, PLan 1:200
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oPhoLd På bane kanten

Den sænkede bane bearbejdes med niveauer i kanten der passer med 
siddehøjde til for børn og voksende. Udvalgte steder beklædes kan-
terne med træ for at optimere komforten. Det er også her der vil være 
oplagt at strække ud eller eks udfordre kroppen med mavebøjninger.    

oPhoLd På gamLe bænke i “æg” 

De eksisterende omholdsrum med formklippet hæg omkring fungere 
idag til ophold og grill hygge. Der tilføjes overdækning med sejl og 
stopler malet i torvet signatur farver. 

griLL med oPhoLd areaLer og UPcycLet boLdbUr  

Det gamle panelhegn so har været om boldbanen forsåes gemt op 
opgraderet til rumskabene elementer til klatreplanter ved grillomårdet. 
Derved kan skabes der transparente rum i rummet hvilket giver flere 
et rum mulighed for ophold, så kan de mødes om grillen.   

tribUnetoPPe  

Der er udviklet en kombineret en opholds og opbevarings hybrid. 
en tribune hvor man selv vælger engagement i til aktiviten på banen. 
man kan opholde sig over hele møblet. det at sætte flere sammen 
kan disse fungere som formelle samtale rum. overflade af træ og 
konstruktion af metal. opbevaring betjenes med chip system som man 
har andre steder i lundtoftegade. Når der trænes kan tasker opbevar-
es aflukket og sikkert.    

niche tiL oPhoLd meLLem PLanter

Den slyngede bearbejdning danner nicher der forstærkes med bep-
lantning. Disse er placeret hovedsaglig i dialogzonen op til beboerzo-
nen, hvilket gør dem “potenteilt opsyn” fra beboernes vinduer hvilket 
forhåbentligt vis virker tryghedsskabende. 

Pannabane

Der er udviklet et opholdsmøbel med pannabane inden i. her kan 
der spilles en mod en, eller der kan tages en pause på ydersiden af 
kanten.

oPhoLdsmULigheder: 
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sPeakers corner 

området hvor man mødes før og efter træning. her kan fortælles
historier på scenen, som også er har opbevaring til idrætsforeningens
bold, kegler og andet gear. Når man spiller, kan spillernes skoletasker
låses inde.

skyggehatte  

i projektet er der udviklet en “skyggehat”, en legende og rumska-
bende overdækning som giver skygge og lå ved let regn. den placeres 
hovedsagligt i formationer og der kan placeres tribuner eller andet 
inventar under. De er tiltænkt i metal med blank underside, elstik til 
mobilopladning og lys i toppen.    

EL EL
OVERDÆKKETOVERDÆKKETOVERDÆKKET

GEAR OPBEVARING

GEAR OPBEVARING
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boLdcontroL og baLance

Niche ved skyhegn udnyttet til balancegang og boldtræning. en metal-
stang sat med ca. 40 cm højde kan bruges på forskellig vis. Niche ved 
skyhegn udnyttet til balancegang og boldtræning.
 
 

kLatrereb 

en lokal klatrerebsskov under egen overdækning, til leg og test af sty-
rke udvikling. materaler af metaln taifun og blankt “loft”. 

cykLer 

i nicherne på de forskudte skyhegn langs kanten på vejsiden stilles 
cykler stativer så det ikke skæmmer på torvet. 

på indersiden bliver et område som traditionelt var mellem to hegn til 
en god passage og kanter med mulighed for ophold. 

hoP meLLem stænger og baLance 

stænge sat op i kanten af banen på kunstgræsset  giver mulighed for 
forskellig udfoldelse af kroppen, med eller uden bold 

stangfodboLd

et areal og en metal stang. på stangen sidder en bold der giver 
mulighed for træning en eller flere. Den placeres i kanten af banen. 
skaber en destination. 

BevægelseBevægelseBevægelseBevægelse

BevægelseBevægelse

BevægelseBevægelseBevægelseBevægelse

WC

WC

LEG

LEG

LEG

SKRALD
VAND VANDHEGN

baLance og koordinations stUbbe

til udvikling af koordination, balance og hurtighed. Der er mange 
muligheder på træstubbe, sat i forskellige højder og afstande for 
variation i træning og leg. oplagt som stop på en længere løbetur eller 
øvning mens søskenende modtager undervisning på banen.  

VandPost og VandLeg om sommeren

vandpost, umiddelbart i klassisk forstand, til tørstige brugere af torvet. 
Denne har tiltænkt et tvist med “tåge” på varme dage, til køling af 
børn, voksene og hunde.    

toiLet 

Der har været udtrykt lige dele ønske og bekymkring omkring et 
muligt toilet på torvet. forslaget er det toilet der betjenes med chip-
systemet brugt allerede i bebyggelsen og med chips til trænere så 
spillere og trænere kan bruge det også.  

GEAR OPBEVARING
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stemningsbeLysning 

belysningen af idrætstorvet vil fremstå som en
lysinstallation med stemningsbelysning og ve-
jvisning, da den oplyser afskærmningen og åb-
ninger. farver og intensitet programmeres, så det
kan variere over tid og i temaer.

banebeLysning

funktionsbelysning af banen vil være state of the 
art, firkantet leD-belysning og skal kunne pro-
grammeres så det slukkes og tændes af respekt 
for beboere og spilletid for NbU.
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bePLantning

bÆrbUske
DUfteNDe, blomstreNDe plaNter
robUste trÆer

trÆ 

metal 

kUNstgrÆs 4. geNeratioN

leret grUs 

inVentar beLægninger 

farVer tiL inVentar og oPstribning

insPiration tiL oPtegning 



DANSBANA MED SITTGRADÄNG 
OCH HÖGTALARSYSTEM

GRÄS

TRAMPOLINER

BETONGPLATTOR

PERENNER
BEFINTLIG LEK

BEFINTLIG LEK

BEFINTLIG PLATS

SKALA 1:100 (A1)

N

RANDIG GUMMIASFALT
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rUm for integration og møder 

i mexico citys tætte bystruktur er der skabt et nyt byrum med
masser af aktiviteter. Der er skabt en passage, der
sikre stor gennemstrømning af mennesker og derved tryghed
og liv. banen er indhegnet af dels ydermurene og trådhegn.
   

“La doce”, mexico
arkitekt : all arquitectura

herning fodboLd eksPerimentariUm 
arkitekt : ghb landskab

LiV og Lys i søndermarken
arkitekt : ghb landskab

rågsVed dansebana 
arkitekt : kragh&berglund stockholm 

rUm for fodboLd træning 

i herning er der skabt et legeland for fodboldtræning med en
stor 11 mandsbane, lille bane og et strøg til træning før og
efter.

rUm som tiLbyder mangfoLdig 
UdfoLdeLse ( affordance) 

søndermarken har lykkedes med at skabe to rum, der både 
tiltrækker legende børn, voksende motionister og folk, der 
slapper af, mens andre udfolder sig.

rUm for Piger 

i tilknytning til et større idrætsanlæg er der skabt et sted, de-
signet sammen med lokale piger til danse og anden udfoldelse. 
De har været med i designprocessen og der er har været særlig 
fokus tryghed, eksponering og ophold.
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MONO-/MULTIFUNKTION VS. INGEN BESTEMT FUNKTION UNISEX DESIGN
Designer man rum, der ikke har en bestemt, hårdt kodet 
funktion, vil disse kunne understøtte en bredere brug og 
dermed være multi-brugbare.

Kønsneutrale rum og der ikke udelukker drengene 
fordi de inviterer pigerne til at bruge rummet.

/ /

DEMOKRATISKE BYRUM

Fordel at fokusere på vigtigheden af at etablere byrum
der ikke kun tiltrækker en bestemt gruppe. Multibanen
diskriminerer visse brugergrupper, da den ikke
afspejler den demografiske mangfoldighed.

FRA SPORTSARENAER TIL SAMVÆRSARENAER

Med fordel kan vi tænke de traditionelle funktionalistiske 
sportsarenaer om til urbane samværsarenaer.

DESTINATION - ATTRAKTION
BYRUM MED DOBBELTFUNKTIONEN 

En overvejende del af de performance-prægede
bylivsaktiviteter tiltrækker et publikum. -> livstilsud-
veksling.

BLANDEDE, FLEX SAMT SLØREEDE
LINJER OG GRÆNSER

Piger tiltrækkes af komplekse rum, med mange
betydningslag og med en høj trygheds- og
tilgængelighedsfaktor. Egenskaber der alle er bevidst
fraværende i den traditionelle boldbane.

?

destination attraktion

ER DER OGSå PLADS TIL PIGER I DET AkTIVE ByRUm?
Af Bianca m. hermansen, Arkitekt mAA, Urban designer, Ph.D

forskningsViden:  

BETyDNINGER Af BEVæGELSESmILjøER I IDRæTTEN
Af Søren Andkjær, lektor, Ph.D., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

FORHOLDET MELLEM ARKITEKTUR OG MENNESKE

Det fysiske rum og arkitekturen
påvirker handling og mennesket
perciperer og tilpasser sig.

MANDLIGE PRINCIPPERKVINDELIGE PRINCIPPER

brugerorienteret

funktionel

fleksibel

organisk

helhedsorienteret

designerorienteret

formel

fikseret

systematisk

specialiseret

Arkitekturen tilpasses 
menneskets behov og 
menneskets handlinger 

Mennesket og arkitekturen 
er i dialog med hinanden.

PERCEPTION

Farver

FUNKTIONALISME

Hård

Blød

Lys Lyd Former
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i nedsLag
 styrke
UDholDeNheD
korttiDsUDholDeNheD
laNgtiDsUDholDeNheD
mUskUlÆr UDholDeNheD
koorDiNatioN
DribliNg og fiNter
afslUtNiNger

FORHOLDET MELLEM ARKITEKTUR OG MENNESKE

Det fysiske rum og arkitekturen
påvirker handling og mennesket
perciperer og tilpasser sig.
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menneskets behov og 
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Mennesket og arkitekturen 
er i dialog med hinanden.
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På banen
hUrtigheD
reaktioNshastigheD
acceleratioNsevNe
maksimal hastigheD
eksplosivitet
reaktioN
tricks
samarbejDe
pasNiNg
taktik
NÆrkamp
hoveD/krop
split visioN

grUNDtrÆNiNg
foDbolDtrÆNiNg

adgang 

adgang 

adgang 

adgang om dagen

omkring banen
bevÆgeligheD
smiDigheD
balaNce
koorDiNatioN
motorik
rytme
hoveDspil
styrke
målmaNDsspil

sociaLe rUm 

aktiVe mULigheder

barometer test: 

skabt fra artikel: “betydninger af bevægelsesmiljøer i idrætten”
af søren andkjær, lektor, ph.D., 
institut for idræt og biomekanik, syddansk Universitet 
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eksisterende forhoLd  PLan 1:1000

RANZAUSGADE

EkISTERENDE åGåRDEN SNIT 1:500

PLacering b: ågården

+ ÅGÅRDEN

ågården: 
midt i gården.
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ågarden PLan 1:200

PLacering b: ågården
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24 / 29PLacering c: thorsParken

thorsParken, Vibo: 
i gården ved den offentlige park passage.

Th
or
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gt
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j

EkSISTERENDE fORhOLD  PLAN 1:1000

OffENTLIG PARk / PASSAGE 

kOmmUNE BANE 

VIBO BANE 

+ THORSPARKEN, VIBO
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thorsParken PLan 1:200

PLacering c: thorsParken
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EkSISTERENDE GåRDRUm SNIIT 1:200  

SkTISEfORSLAGS GåRDRUm SNIIT 1:200  

PLacering c: thorsParken
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PLACERING A PLACERING B PLACERING C 

Budgetoverslag LUNDTOFTEGADE ÅGARDEN THORSPARKEN
Areal ca. m2 2200 Areal ca m2 900 m2 areal m2 Ca: 850 m2

Ehn. Enhedspris Mængde pris Mængde pris Mængde pris

Rydning SKØN: 200.000 SKØN: 80.000 SKØN: 80.000

Belægninger 978.500 332.000 346.000

Kanter 340.000 180.000 152.000

Belysning 185.000 95.000 85.000

Kloak SKØN 190000 SKØN 20000 SKØN 20000

Boldafgrænsning Skøn 720.000 Skøn 284.000 SKØN 400.000

Inventar SKØN 925.000 SKØN 372.400 SKØN 360.000

Beplantning Totalt 301.500 54.000 93.000

Byggepladsarbejder 5% af anlægsum 192.000 70.870 76.800

Anlægs delsum 4.333.500 1.542.270 1.705.800

Landindspektør " Indeholdt i lundtoftegade SKØN 15.000 SKØN 15.000

Byggesagsbehandlling og gebyrer SKØN 10.000 SKØN 10.000 SKØN 10.000

Rådgiver ink, underrådgiver 15% af anlægssum  650.025 231.341 255.870

Total økonomi ink rådgiver honorar excl moms 4.993.525 1.798.611 1.986.670

Moms 25% 1248381,25 449652,625 496667,5

Anlægssum pr bane incl moms 6.241.906 2.248.263 2.483.338

I alt sum  incl moms 10.973.507
Ikke inkluderet 
Miljøundersøgelser
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UDKAST TIL TIDSPLAN: Nørrebro Samles På Banen - anlægsfaser
RÅDGIVER: KRAGH&BERGLUND Landskabsarkitekter

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB
v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v13 v14 v15 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2 v3 v4 v5 v6

BRUGERPROCES ÅGÅRDEN OG  THORSPARKEN^

LOA ORIENTERINGMØDER  

DISPOSITIONSFORSLAG / FORUNDERSØGELSER

BYGGEANDRAG MYNDIGHEDSGODKENDELSE*

HOVEDPROJEKT

 UDBUDSPROJEKT

TILBUDSGIVNING

LICITATION + KONTRAHERING

MOBILISERING
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^ Hvis financiering er på plads. 
* Boligselskabet, Københavns Kommune. Den 
endelige periode skal afklares ift bla. evt høring og 
fremsendelse af ansøgnings materiale samt niveau 
for dette.
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Forudsætninger: Godkendt anlægsøkonomi
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