
A

NATUR TERRÆN URBAN AKTIVFLADE AMOK

DYREBRANDING0år

Investorer finansierer dyr i det 
græssede område til profilering 
af firmaet, koncernen eller 
restaurantens grønne profil = 
kvalitet og overskud.

NATURBRO

GR #3
0år

VANDTRUG0år

CENTERBEBYGGELSE
5år

Bydelscentret indeholder 
medborgerhusets funk-tioner, 
men er yderligere et 
moderne bud på 
miljøbevidste og sociale 
aktiviteter. Arkitekturen 
bliver profilskabende for 
området og kan tiltrække 
forskellige interessenter.

Sportsbanerne anlægges 
gradvist på udgravede 
terrasser. Anlæggelsen 
sponsoreres med hjælp fra                              
private virksomheder

Kommunen aftager 
overskudsjord. Til gengæld 
anlægger firmaet terræn og 
høj til aktivitet. 

En række bæredygtige tiltag 
sponsoreres af investorer 
med interesse i at profilere 
en grøn profil. 

TERRASSER
Overflader finansieres af 
forskellige materiale 
fabrikanter

NATURTUNGER
Overflader finansieres af 
forskellige materiale 
fabrikanter

ARKITEKTUR SOM 
GENERATOR 
Gennemskæring af gården 
giver stedet attraktionsværdi 
i takt med at stedet 
opgraderes

5år

    Bebyggelsen indarbejdes i 
terrasseringen og de kultiverede 
flader bliver beboelige. 
Naturtungerne bevæger sig som 
selvstændig   infrastruktur på 
tværs af bebyggelsen.

TERRASSEBOLIGER
idé og udvikling:
Mette Greve Pedersen landskabsarkitekt

TRÆ

VAND

SAND

GRÆS

GITTER

GUMMI

solbadning strå
sport

solbadning
petanque

skating

grill
parkering
filtrering af lys

regnvand
spejling
rekration

KULTURTERRASSER
0år

Flader med forskellige overflader 
inviterer til vekselende brug, 
ligger som terrasser og fungerer 
som trappe op af det mere 
kuperede                                                      
.                                     stykke

idé og udvikling:
Mette Greve Pedersen landskabsarkitekt

NATURTUNGER
0år

Ådalens landskabelige tunger 
afløser de planlagte kulturflader 
og medfører to ruter -den 
naturlige svungne natursti og den 
kultiverede trappe.

FUGLEKIRSEBÆR
ÆGTE KASTANJE
PÆRE
ÆBLE
HASSEL

JORDBÆR
MORGENFRUER
HJULKRONE
CITRONMELISSE
MYNTE

DIVERSE
ROBUSTE
STAUDER

SOLBÆR
STIKKELSBÆR
BROMBÆR
HINDBÆR
JAPANKVÆDE
HUNDEROSE
(strategisk fordeling af
spiseplanter og hindringsplanter)

idé og udvikling:
Mette Greve Pedersen landskabsarkitekt

SKADEMOSEGÅRD

Eksisterende gård adapteres til 
fælles center for området. 
Udover en række sociale 
faciliteter udnyttes det gamle 
gårdareal til bæredygtige 
initiativer; kompostering, 
økoforsøgslab o.a.

0år FUNKTIONER
netcafé, værested, måle-
station, forsøgshaver for
institutioner osv.

idé og udvikling:
Sidse Faber-Hansen & Sofie strandbygaard KA

LANDMARK

4 etagers flade til projektion af 
billeder bruges til generel 
information for områdets 
beboere,  info om møder, 
økologiske initiativer samt 
lysprojektioner af kunstnerisk 
art, open-air bio og andre 
samlende aktiviteter.

0år idé og udvikling:
Bent Jensen develop og Ane Mette Ruge art

idé og udvikling:
Sidse Faber-Hansen & Sofie KA

BØRNEAGILITY0år

Aktivitetssti langs ruten for 
børn, voksne og hunde. Stien 
anlægges af overskudstømmer 
og skrammel fra byggerod. 

McD

McD

McD

McD

FASE1

FASE1

FASE1
FASE1 FASE1

FASE2FASE2

FASE2
FASE2

SPORTSFLADER

Sportsflader placeres som 
terrasserede flader og hylder. 
Niveauforskelle giver vægge til 
squash og basket.
Flader lægger op til 
dobbelt-programmering med 
parkering, solbadning, 
grillpladser osv. 

ASFALT

VAND

SAND

GRÆS

HARDCOURT

GUMMI

basket
hockey
fodbold

fodbold
rundbold
frisbee

volley
strandtennis
petanque

judo
tennis
volley

håndbold
kegle
bordtennis

roning
skøjteløb

ønske og idé:
Ole Røtzler Møller menighedsrådet

0år

LYSKRYDS

GR #5
0år

SKØJTESØ0år

ROBANE0år

SPEJLBASSIN0år

Ådalen udlægges til natur og rekreative udfoldelser.  
Området er nærmere behandlet af gruppe 3.

Området anlægges af overskydende jord fra terrænbearbejdelse. Jorden bearbejdes til 
overskudshøj og terrænlandskab til aktiviteter af vildere karakter. Området foreslås til 
højere grad af uplanlagte/selvgroede byggestrukturer og selvetablerede friarealer

Der er stigende behov og ønsker for sports og fritids arealer. Fladen foreslås til 
sportsfelter. 

Området omkring Skademosegård tænkes som lokalt centrum med fælles arealer, 
udveksling af info, genbrug og sociale relationer. 

Området ligger som en overgang mellem det urbane og ådalen,  området kan senere 
udlægges til beboelse. Bo i landskabet.  

slugt

p

parkering

udsigt

bro

flade

natursti

fælleshave

niveauer

offentlig grønning

indkig/terrasser

fortætning

aktivitet

AKTIV BY

Boligbebyggelse/friareal anlægges 
ud  fra sportbanernes mål og 
overflader; Asfalt, grus, græs, 
gummi, hardcourt, sand,  vand, 
beton lodret såvel som vandret. 

ønske og idé:
Ole Røtzler Møller menighedsrådet

VOKSENAMOK
0år

Forsøgsområde for ophævelse af 
lokalplan. Bebyggelsen lægger op 
til selvgroende strukturer. 
Selvbyggere og område hvor 
eksperimenterende byggeri kan 
afprøves uden at skulle 
overholde æstetiske 
retningslinier. 

ønske og idé:
Ole Røtzler Møller menighedsrådet

OVERSKUDJORD
0år

Overskudsjord fra etableringen 
anvendes til kunstigt 
bakkelandskab. Højen vil have 
udsigtskvaliteter og fungere som 
kælkebakke, amfiteater og andre 
aktive funktioner 

idé og udvikling:
Annemarie Genster landskabsarkitekt park&vej


