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Realisering
Ved en eventuel etablering er det væsentligt at
gøre klart at projektet her skaber billeder for en
brug af stiforløbets arealer, men at kommende
beboere og brugere af området bør inddrages i
den endelige udformning – det gælder som
eksempel konverteringen af skademosegård, der
tænkes som et centralt samlingssted for områdets
beboere. Dette sted bør skabes af brugerne, som
blandt andet via det tænkte informationsredskab
kan diskutere brugen af gården.
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Skademosestien
Projektet skal læses som et delprojekt af den overordnede strukturering af trekroner øst. Projektet arbejder
med et stiforløb i en øst/vest-gående retning. Selve projektideen er udviklet på en workshop i en bredt
sammensat gruppe. Denne bestod af folk med vidt forskelligt kendskab til området og forskellige ønsker og
interesser i forhold til brug (se http://www.kollision.dk/trekroner). På baggrund af disse forskelle er der
frembragt et projekt som søger at skabe et forskelligartet forløb som integrerer disse på en måde så man på
sigt kunne håbe at stiens varierede indhold vil påvirke den kommende boligstruktur. Håbet er at variationen
langs stien skal skabe forskellige identiteter, så denne ikke kun bliver et areal man bevæger sig ad – men også et
oplevelses- og aktivitetsrum. Disse forskelligheder etableres dels gennem arkitektoniske og landskabelige
bearbejdninger og dels ved etablering af et kunst- informationssystem, der virker som et kommunikativt lag for
folk på og omkring stien.
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FASE1
Som udgangspunkt
etableres et stiforløb med
terræn-oplevelser.
Udgravning og flytning af
jord for hele strækningen
og grusbelægning på
stiforløbet foreslåes som
fase1.
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FASE2
5 informations-terminaler
placeres langs stien, skal bl.a
skabe bevidsthed om
kommende potentialer på
den bare pløjemark.
Infopoint bruges til
oplysning, interaktion og
registrering af området.
Dette projekt forventes
realiseret i samarbejde med
mediekunstneren
Ane Mette Ruge
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FASE3
Belægning af sti, belysning
og udvikling af de enkelte
del-projekter. Fasen kan
indeholde en lagdeling af
underfaser, der løber i
takt med udviklingen af
området samt en gradvis
opgradering af de enkelte
projekter.
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FASE4
Boligvisioner. Beskrivelse
af hvordan de enkelte
områder kan påvirke
byggeriet.Visionerne
kunne danne
betragtninger for fokus
for de kommende boliger,
som de løbende
planlægges i fremtiden.

www. kollision.dk/trekroner kontakt@kollision.dk

A

PRAKTISK INFO
og meddelelser fra beboer til beboer kan
formidles herfra. F.eks. oplysninger om byggeriet,
hiphurra annoncer, loppemarkeder og
skolearrangementer annonceres, osv. Der
etableres lokalt netværk/forum for beboerne
hvor der oprettes egne profiler. Formidling af
idéer, ønsker, ris&ros opfordringer osv.
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Det kan være en fordel at dedikere en
projektionsflade til decideret kunstprojektion, som
imidlertid bør skifte månedligt eller halvårligt (bl.a.
afh. af økonomi). Anerkendte kunstnere med praksis
inden for mediekunst inviteres til at lave nye eller
eksisterende værker. Kunstfaglig kuratering er
nødvendig.
Rolige billedværker, med fast kamerastandpunkt, vil
efter min mening fungere bedst i et offentligt
rum...men alt er muligt...også closedcircuit/webcam-værker, computergrafik, animation
mm. vil kunne fungere.Værkerne vil kunne være
både underholdende, fortællende, debatskabende og
dekorative.
Evt. signaler til lydinstallationer der er integreret i
landskabet eller bebyggelsen kan på tilsvarende
måde redigeres og distribueres fra
kommandocentralen.
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KOMMANDOCENTRAL.
Der etableres en særlig designet IT - Til denne
central hører en storprojektion i bebyggelsens
centrum. Projektionen kan være en selvstændig
skulpturel enhed, eller den kan integreres i en
husfacade, gerne højt placeret. Projektionen vil
være synlig og aktiv, men med varierende
indhold, i alle døgnets timer.

Intergrerede WEBCAMS
Af indlysende etiske grunde er det påkrævet, at
de punkter hvor der er integrerede kameraer
markeres tydeligt, af hensyn til både de som vil
benytte kameraerne og de som helst vil undgå
det.
Der anlægges pladser / scener omkring hvert
kamera, således at det fysisk i området er
markeret, hvornår man er "på" i kameraets
synsfelt, og hvornår man er udenfor. Synsfeltet
markeres både vertikalt og horisontalt.

KRAT
Udplantning af spiselige og duftende træer, buske,
og udsåning af spiselige, duftende og
smuktblomstrende urter. Ikke udsat for hårdt
plejepres, men sorter udvalgt med henblik på
konkurrencestyrke og modstandskraft
Eksempler: Fuglekirsebær, pære, æble, hassel.
Brombær, solbær, stikkelsbær, japankvæde,
æblerose. Jordbær, mynte, hjulkrone, citronmelisse.
Samt diverse robuste stauder
BEHANDLEDE FLADER
Træterrasser, sandkasser med strandsand,
grillpladser og lignede flader til ophold kan
etableres og udbygges hen ad vejen.

FYRSKOV
udvikles i samarbejde med danmarks
naturfrednings-forening. Strukturer og elementer
som er attraktive for vildt dyre- og svampeliv.
F.eks dødt træ, ubeklædte skrænter, grendynger,
kompostbunker, tæt krat, våde huller. Fyrtræer
stynes med tiden for at kunne benytte stammer og
underskov til bebyggelse og ophold.
HÆNGEKØJER OG PLATEAUR I TRÆERNE -når
træerne bliver tilstrækkeligt robuste.

ØKOHUS
Den nye "grønne" bydel skal fremvise gode
eksempler på tekniske funktioner med højt input af
viden og omverdensbevidsthed og høj
oplevelsesværdi, men lavt ressourceforbrug og lav
fastlåsning af fremtidige generationers
valgmulighed.
Synlig regnvandsbehandling, men også gerne synlig
spildevandsbehandling og energiforsyning.
IT-HUS Gården opgraderes hen af vejen med et
bedre netværk og it-isenkræm.

GRYDER OG HØJE
belægges og behandles hen ad vejen med hårde og
bløde overflader. Med tiden udbygges strukturen
med nye og andre gryder og høje og bliver de
offentlige ophold til fællesskab, rekreation og
aktivitet i det kommende parcelhus boligkvarter.

TERRASSEPRINCIP
Kommende byggeri udnytter terrænnet til
opdeling mellem kultur (boliger, kvarteret og
byen) og natur (landskab, bevoksning og dyr).
Niveauforskelle benyttes til at seperere f.eks.
trafik/infrastruktur fra ophold, haver, vand og
bevoksning.

BOLIGER I TRÆERNE
Et byggeri på pæle inde i bæltet af fyr-træer
anlægges i og mellem stammer. Boliger beliggende
mellem trækroner med terrasser og huler i
træerne til børn -hængekøjer imellem stammerne.
Jorden er fritholdt som skovbund og befæstet
mindst muligt.

Gården fritholdes
En radius omkring gården holdes fri for byggeri.
Den visuelle kontakt til gården fra omgivelserne
beholdes - gården på bakken - Gården fremstår
som landmark
FORSØGSBOLIGER
I forbindelse med udviklingen af bæredygtige
principper i øko-hset og i samarbejde med RUC
afprøves principperne i praksis i den
omkringliggende bebyggelse. Boligerne indgår som
dele af et måle og kontrolsystem -afprøvning af
spildevandsrensning, energibesparelse osv.

AKTIVCIRKLER
Huller i den private boligstruktur til fælles
aktiviteter og ophold. Udstykninger sker omkring
de på forhånd udstukkede områder til høje og
gryder. Rafinering af cirklerne kan ske gradvist
udfra princippet.
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MOBILE kameraer, som er til rådighed for
skoler og daginstitutioner.
Eks: Børnehaven viser på storskærmen det
forbløffende liv af bænkebidere og andet kravl
under en stor sten.
Skolen: en klasse laver ved at bruge kameraerne
i landskabet og mobile kameraer en film, som
redigeres eller transmitteres direkte til
storskærm.
" Børn og barnlige kan frit agere foran de
integrerede web-cams, og kan se sig selv og
hinanden på storskærm. (Blottere må man tage
stilling til når de dukker op).
De integrerede kameraer kan bruges i rollespils
lege.
Man kan på nettet se om ens kammerater er på
boldbanen. (Desværre kan ens mor så også se
hvad man laver....)
BYGGELEGEPLADS
udvikles i takt med udviklingen af byggeriet, hvor
overskydende materialer bruges til at bygge en
alternativ børneby.
OVERSKUDSHØJEN udvikler sig til et
overskudslandskab og skaber muligheder for
aktiviteter i det bakkede terræn.

LEMPELSE AF STYRING
Et område hvor der kan eksperimenteres med
selvbyggerprincipper.
Det kunne anlægges som en række
infrastrukturelle kerner hvor den enkelte
indbygger bygger eller får bygget boliger udfra
egne idéer og ønsker. Overskydende jord og
materialer genbruges indenfor området.
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JORDBEARBEJDNING
I første fase skæres stien ind i terræn og jord
flyttes op på begge sider af stien hvorved terrænnet
forstærkes. Skrænten nevileres, og der dannes
plateauer til kommende terrasser med belægning.
Flade med strandsand.
Solbadning med sand mellem
tæerne og børnepit.
betonflade med grillkassetter til
udendørs spisehygge i de lune
sommeraftener.

terrasse

Kratbevoksning består af
en lang række spiselige
bærbuske, hyben,
frugttræer og
krydderurter. Terrasserne
bliver badet i velduftende
aromaer og blomstrende
buske og træer.

ØKONOMI
Fase1: ca. 500 m3 jord flyttes
ca. 120m2 grussti anlægges
Fase2: Infopoint terminal
Fase3: 470 m2 flader belægges
ca. 3000m2 beplantning

krat
krat

Træflade med plankegulv.
Solbadning og ophold ved
solnedgang.

krat
sandkasse

solnedgang

INFOPOINT
TERRASSERING
Formålet er at kultivere et naturligt landskab og
stadig bibeholde og forstærke det eksisterende
landskab. Ambitionen med zoneA er at anlægge et
kultiveret og et naturligt landskab på samme sted to landskaber arbejder seperat over hinanden og
forstærker hinandens tilstedeværelse.
Landskabet er formet af smeltevand i en kile mod
å-dalen.Vandet har med tiden dannet det kurvede
terræn. Den vestvendte skråning har udsigt imod
Roskilde og domkirken samt eftermiddag- og
aftensolen. Landskabet falder på dette sted ca. 7m.
fra bakketop til å-dal.
I det eksisterende landskab placeres bearbejdede
terrasser langs med stien. Terrasserne giver
mulighed for ophold på den sydvestvendte skråning
omgivet af en på visse steder ubamhjertig natur. På
andre steder er det muligt at hoppe af terrassen og
direkte ud i det kurvede landskab.

Via infopoint kan kommende beboere være
medbestemmende for hvilke overflader og typer af
terrasser, der placeres på plateauerne. Desuden vil
den generelle information indeholde info om de
forskellige plantetyper og deres anvendelighed.
Kom med ideer til anvendelse af terrasser og
bevoksning!
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JORDBEARBEJDNING
Jord fra siderne af stien skubbes ind på stien og
terrænet hæves ca. 1m. Hermed understreges dalen
som fører op til gården, og stien hæves over terræn
nærmere trækronerne.

ØKONOMI
Fase1: ca. 1000m3 jord flyttes
120m2 grussti anlægges
ca. 10.000 m2 fyr
Fase2: Infopoint terminal
Fase3: 120m2 asfaltsti og belysning

klatretræ
hængekøje

træhule

INFOPOINT

SKOVBÆLTE
Med tiden vil området beplantes med
træbevoksning. Plantage af fyr-træer anlægges
på tværs af stien i et 40m. bredt bælte. og
forventes på sigt at blive identitesskabende for
området.
Landskabet stiger på dette sted en anelse imod
skademosegård.
Terrænnet igennem skovbæltet hæves en
meter for at opnå en fornemmelse af at
komme tættere på de kommende trækroner.
Projektet vil i fremtiden indeholde stammer
med klatre-mulighder og plateauer i træerne
og hængekøjer imellem dem. Indtil da vil stien
være det eneste behandlede i bæltet.

Oplysninger om kommende boligområder.
Kommende beboere kan se billeder af kommende
boliger i skovbæltet, som først på lang sigt vil være
vokset op til at være nyttige og anvendelige til
klatring, huler, hængekøjer og andet.
Boliger i træerne. Kommende boligstruktur i
skovbæltet. Skriv dig op her!
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JORDBEARBEJDNING
Jord fjernes fra gårdspladsen og køres til omr. E for
overskudsjord. Mellem bygninger dannes en sænket
gryde, som har karakter af plads og samlingsrum
for udendørs aktiviteter på den skrånende flade.
LÆRRED udspændes ved lejlighed
mellem bygningerne til
fimforevisning.
OVERDÆKNING
Teltdug kan spændes over gårdrum
ved byfest og større forsamlinger.

Klub, forsamlingshus,
værksteder, køkken,
øvelokaler og
administration i de
forhenværende stalde og
ladebygninger.

ØKONOMI
Fase1: ca. 300m3 jord flyttes til overskudshøj
ca. 2000m2 grus areal til parkering
Fase2: Server og netværk samt terminal oprettes
Konvertering af gården påbegyndes
Fase3: ca. 500m2 betonfliser
Tilbygning og opgradering af gård
Lærred og overdækning
parkering

ØKO-hus

projektionsflade

Kompostering,
vandrensning og andre
bæredygtige forsøg
organiseres herfra samt
oplysning og undervisning

forsøgshave
samlingsplads

IT-hus

jord køres til
overskudshøj

café/servering

SKADEMOSEGÅRD/ KOMMANDOCENTRAL
Gården er tænkt som bydels-center med fælles
funktioner og arrangementer. Gården har funktion
af at være infomationscentral for området, med
adgang til internet og intern kommunikation.
Gården har samtidig funktion som forsøgscenter
for bæredygtige principper, som kan udnyttes
løbende i byggeriet i bydelen. Desuden indeholder
gården selskabslokaler og undervisningslokaler.
Skademosegård ligger på en høj i landskabet, og det
foreslåes, at området omkring fritholdes for at få
indsigt til gården. Gården får dermed også funktion
af at signalere til området. Gården får landmarkkarakter.
Stien sænkes og befæstes imod gård, og den indre
gårdsplads får funktion af samlingsplads ved
udendørs forevisninger, møder og andet. I den ydre
gårdsplads anlægges grusflader til parkering og
forsøgshaver og bassinner i forbindelse med
forsøgscentret.
Gården gennemskæres og stien løber igennem
bygningen. Desuden forlænges de to længer med to
temahuse. Et for information og et for bæredygtige
forsøg. De eksisterende lade- og staldbygninger
konverteres til fælleslokaler, øveloklaer, klub og
administration. Indre gård kan afskærmes til
forevisninger og overdækkes med teltdug.

INFOPOINT
Skademosegård foreslåes som infomationscentral herfra styres det digitale netværk og kommunikation
vha. netværkscafé og intranet for området. Mere
uddybende beskrivelse læs betragtninger om kunst i
området fra Ane Mette Ruge kunstner.
menu
TEMA

INFOPOINT zone 5

i

LANDSKAB
INDGREB
PROJEKT

VELKOMMEN TIL INTRANET LISE.
>hockey kl.19?
BESKEDER
GALLERI
LEIF KL.18.01

BYGGEVISION

hej drenge.
hockey kl.19?

LEO KL.17.38
LISE KL.18.51

LEIF KL.18.51
HANS KL.18.14

LOGIN
trekroner øst

ØKOHUS
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græs til krocket,
stangtennis eller en
hyggelig picnic

ØKONOMI
Fase1: 1000m3 jord flyttes 900m3 til overskudshøj
ca. 180 m2 Grussti
Fase2: Infopoint terminal
Fase3: Asfaltsti 180 m2
Asfaltflade 550 m2
Grusflade 350 m2
Græsflade150 m2
grusflade til
petanqueturnering

JORDBEARBEJDNING
Der graves gryder i fladen og jorden placeres
delvist som høje og resterende jord placeres på
området for overskudsjord omr.E.
ovenskydende
jord

Grus til petanque
eller lille
fodboldkamp
asfalt -fodbold,
hockey, basket o.a.

asfaltlandskab til
cykler, skatere og
rulleskøjtere

INFOPOINT

AKTIV
Område til sport, motion, leg og andre
aktiviteter. Området er beregnet for de
omkringliggende bebyggelser.
Området etableres med gryder og høje for at
danne læ og udsigtspunkter i den kommende
lave bebyggelse. Gryder og høje anvendes til
forskellige aktive formål -spil, motion og leg.
I forbindelse med stiforløbet placeres det
bearbejdede landskab, som med tiden
udbygges med flere og andre typer, og
belægges med forskellige overflader som græs,
grus, asfalt, beton og gummi.

Via infopoint kan kommende beboere være
medbestemmende for hvilke overflder og typer
aktiviteter gryder og høje skal rumme. Desuden kan
infopoint anvendes til motionsnyttige formål tidstager, udregning af motionsruter, booking af
baner osv.
Kom med ideer til aktiviteter!
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JORDBEARBEJDNING
Opsamling af jord. Her anvises områder for
placering af overskydende jord fra hele området.

ØKONOMI
Fase1: ca. 5000m3 jord tilføres
ca. 240m2 grussti
Fase2: Infopoint terminal
Fase3: Byggelegeplads af overskudsmaterialer
Yderligere jord

mountainbikerute
udsigt!

kælkebakke
anvisninger for
placering af jord

anvisninger for
placering af jord

ovenskydende
jord

Byggelegeplads kunne
anlægges af overskydende
byggematerialer. Børn
kunne være med til
anlægning, idéer og
planlægning af
legepladsen.

INFOPOINT

ovenskydende
jord

OVERSKUD
Et mindre højdedrag understreges som
opsamling for overskudsjord fra etablering af
sti og senere ved udbyggelse af
boligområderne i trekroner øst.
Jorden anbringes i første omgang på den
nordlige side af stien. Senere vil en lignende høj
vokse frem på den modsatte side af stien og
danne en kløft. Den overskydende jord vil med
tiden danne et kurvet landskab omkring
højene og skabe grundlag for bebyggelser og
aktiviteter i landskabet.

Der er lagt op til højere grad af borger-indflydelse i
området. Infopoint kan bl.a. bruges til
kommunikation mellem kommune og borgere.
Anvisning til placering og ønsker til aktiviteter.
Kom med ideer til aktiviteter!
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