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Opstilling af rekreative elementer i Rostadionparken
Se tegningsmateriale:
Bilag 1
Baggrund:
Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark er gået
sammen om at udvikle Danmarks Rostadion, så det lever op til standarden for en international
træningsfacilitet for kaproning. Det kræver en udvidelse af robaneområdet for etablering af nye robaner og
et nyt dommertårn. I forbindelse med omlægningen skabes der nye rammer for almene rekreative
kvaliteter og friluftsliv i form af opholdssteder og et trailcenter for områdets friluftsbrugere.
Projektets udformning som helhed vil forbedre områdets landskabelige og naturmæssige værdier samt
sikre områdes rekreative kvaliteter gennem en forbedring af friluftslivet herunder forbedring af rammerne
for rosportsaktiviteter og for lege, trænings- og opholdsmuligheder omkring Bagsværd Sø.
Dette er en del af et større projekt, hvor denne del omhandler at skabe lege, - trænings,- og
opholdsmuligheder ved den nye tribune omkring Bagsværd Sø.
De nye faciliteter tilgodeser det rekreative friluftsliv der er omkring søen i dag, men vil også gøre stedet
mere attraktivt for at flere forskellige brugergrupper kan være tilstede samtidigt.
Både de rekreative og idrætsrelaterede aktiviteter og funktioner er tæt knyttet til naturen på og ved
Bagsværd Sø. På baggrund af dette er det ikke muligt at udføre det pågældende projekt uden for
søbeskyttelseslinjen og der søges herved om at udføre projektet med dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 16 – Søbeskyttelseslinjen.
I følgende tekst redegøres der for projektets delelementer, så der gives et samlet billede af de arbejder der
ønskes udført indenfor søbeskyttelseslinjen. Der henvises i tekstens til ansøgnings bilag nr. 1.
Ansøgningen vedrører opstilling af rekreative installationer/elementer i form af lege- og træningsredskaber
omkring den nye tribune

Projektbeskrivelse:
I forbindelse med forlængelsen af robanerne bearbejdes den eksisterende tribune i retning af et mere
landskabeligt og rekreativt udtryk og funktion. Tribunebakken, som i dag er designet udelukkende med
henblik på afvikling af rosport, transformeres ved udvidelsen af målområdet (en anden ansøgning) til et
bevæget bakkelandskab med mulighed for ophold, træning og publikumsaktiviteter.
Den nye tribunebakke er tænkt som et rekreativt opholds- og udflugtsmål, hvor der opstilles rekreative
elementer i form af lege og træningsredskaber samt opholdselementer. Elementerne er udvalgt i
forbindelse med en brugerproces, så ønskerne til et aktivt udeliv er tilgodeset.
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Elementernes funktion kan bruges af både fysisk aktive sportsudøvere, motionister, børnefamilier og ældre.
Elementer opføres i dæmpede naturfarver så de indgår i et samspil med søens, skovens og tribunens
karakter og så de syner mindst muligt i landskabet.
Hvor det er muligt genbruges træ fra den fældning der skal ske af træer i forbindelse med udvidelse af
målområdet. De nye elementer bliver en del af fortællingen om stedet.
I nedenstående tekst beskrives de lege- og træningsredskaber samt opholdselementer som opstilles i
tilknytning til den nye tribune.

Elementerne er følgende: (se bilag 1)
1.
2.
3.
4.

Legeredskaber/skovlegeplads opstilles i skovkanten syd for den nye tribune
Træningsredskaber opstilles på den nye grusflade på toppen af tribunen
Opholdselementer opstilles på den terrasserede tribune mod øst.
Naturrutsjebane opstilles på den nye skråning mod vest for tribunen.

Beskrivelse af berørte arealers nuværende tilstand
Området består af skov og græsarealer på tribunebakken og på arealerne ned mod Bagsværd Sø.
Grusbelagte stier slynger sig imellem græsplænerne, samt én sti er placeret tæt på søens kant.
Mod syd og vest afgrænses området af løvskov hovedsalig bestående af bøg.
Skoven omkring tribunen er hovedsalig skov der er ca. 70 år gammel løvskov og har fredskovsstatus
ligeledes er skoven omkring det nye trailcenter ungskov og har fredskovstatus.
På tribunen står et dommertårn udført i træ og glas af ældre dato.
Tribunen har markante trin i beton og tre trapper med betontrin, som løber fra søens brink til tribunens
top. Længst mod øst i skovbrynet står en toiletbygning udført i træ og glas af ældre dato. På tribunes
øverste plateau er en grus-, græs- og betonbelagt flade.

Beskrivelse af berørte arealers ændringer
Terrænregulering, beplantningsændringer og anlægsændringer:
På den nyopførte tribuneopstilles lege- og træningsredskaber samt opholdselementer i samspil med
tribunens nye terrasserede græslandskab, som ved sin udformning giver mange muligheder for leg, fysisk
træning og afslappet ophold.

13.03.2018

SIDE 3/7

1. Skovlegeplads (se bilag 1)
Bag dommertårnet mod vest i skovens kant på skråningens sydside placeres en skovlegeplads. Skovlegepladsen kan
benyttes af børnefamilier, daginstitutioner m.m. Elementerne indpasser sig i skovens karakter.
Legepladsen placeres i skovens kant på skovbunden og ca. 12 m ind i skoven og 5 m ud på tribunens græsareal. Areal i alt
130 m2.
Der fældes ingen træer. Legeelementer som kræver faldunderlag vil i skoven udføres med barkflis. (Se under
beskrivelser.)
Alle legeredskaber udføres med runde lige træpæle af FSC mærket træ med stamme Ø max 15 cm. Materialet er valgt
for at sikre redskaberne en lang levetid. Legeredskaberne fastgøres til betonpunktfundamenter.
Legeredskaberne er opsat ved siden af hinanden og med foreskrevet fald afstande. Se placering bilag 1.
Balancebomme (INV5): (Funktion: at øve motorik og balancegang) 2 stk. med max H 65cm L 280 cm i alt. 4 lodrette pæle
skal funderes. Kræver ikke faldunderlag
Trædestubbe (INV21): (Funktion: at øve motorik, leg og balancegang) 30 stk. H max. 65 cm ca. afstand 40 cm. Kræver
ikke fundering eller faldunderlag. Er det muligt genbruges træstubbe fra fældningen i forbindelse med udvidelsen af
målområdet i stedet for producerede. Trædestubbe af eksisterende træ: 30.stk max højde 60 ca. afstand 40 cm Ø 30-60
cm
Brændestabel (INV6). (Funktion: Siddepladser) 2 stk. H max 60cm L ca. 200 cm B. 100 cm. Hver siddeplads består af ca.
50 stykker træ med bark ca. ø15 cm L 100 cm.
Klatrenet (INV22): (Funktion at øve motorik og leg) 1 stk. H max 300 cm L 200 cm. To pæle funderes og der kræves et
faldunderlag. Areal ca. 25 m2. Net udføres i mørkt tov.
Balancetrosse (INV20): (Funktion at øve motorik og leg) 1. stk. H max. 300 cm og L 200 cm. Der bruges tværgående mørkt
tov til trosse. To pæle funderes og der kræves et faldunderlag. Areal ca. 25 m2.
Hængebro (INV19): (Funktion: at øve motorik, leg og balancegang) 1. stk. H max 100 cm L max 300 cm. 2 pæle funderes
og der kræves faldunderlag. Areal 25 m2. Ophæng udføres med mørkt tov.
Stående træstammer (INV23): ( Funktion at øve motorik, leg og balancegang) 20 stk. H max 140 cm. 20 pæle skal
funderes og der kræves ikke faldunderlag.
Træstammer: I forbindelse med fældningen i målområdet genbruges træstammer til siddepladser og til insekthoteller. L
200-500 cm Ø 50-65 cm. Kræver ikke faldunderlag. Antal: ca. 10 stk.

Etablering:
Ved legeredskaber der kræver fundering udføres hulboring nænsom med et håndbor. Der sikres først at der ikke er
rødder omkring hullet. Hullet fyldes med beton til 15 cm under terræn så det ikke er synligt efterfølgende.
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2. Træningsredskaber (se bilag 1)
Øverst på den nye tribunens plateau opsættes træningsredskaber som er med til at sikre og udvikle områdets
potentiale for at dyrke sport og motion for stedets nuværende brugere men skal også kunne tiltrække flere
som ønsker at være aktive i deres hverdag. Træningsområdet kan også bruges af professionelle sportsudøvere
som f.eks. brugerne af det ny rocenter.
Redskaberne og overfladerne er udviklet med henblik på at få så mange øvelser som muligt i få elementer.
Fokus er monkeybar, cros gym, trxtræning, box jump og battle rope. Redskaberne gør det muligt at lave arm
og bentræning samt TRX-træning med redskaber som slynger, kettlebells, bolde og vægte på en række forskellige og
udfordrende måder.

Grusfladen mellem skoven og tribunen kan bruges til rekreativt ophold bl.a. til crossfit hvor det er muligt at
trække, flippe eller footwork-træne store stammer på banen. Udøverne kommer selv med redskaberne.

Alle redskaber udføres i runde lige træpæle af FSC mærket træ med stamme Ø max 15 cm. Materialet er for at
sikre en lang levetid. Tværgående ribber m.m. udføres i lakeret mørkegrøn stål. Faldunderlag udføres i
grus.
Træningsredskaberne fastgøres til betonpunktfundamenter som ikke vil være synlige over terræn.
Hvor det er muligt genbruges stammer og stubbe til boxjump og jumper fra de træer som fældes i forbindelse
med udvidelsen af målområdet.
Træningsredskaberne placeres på tribunen øverste plateau på grusfladen langs skovens kant og ca. 2 m fra
den. Se placering på Bilag 1
Arealet er ca. 110 m2 og vil bestå af faldgrus med en trækant ca. 3 cm bred omkring.
Monkeybar (INV12): (Funktion: armtræning) 1 stk. H max 260cm L 400 cm B 140 cm. 6 pæle funderes og tværgående
stænger udføres i mørkegrøn lakeret stål.
Abs trainer (INV 11): (Funktion: mavetræning) 1 stk. H max 150 cm og L max. 150 cm. 4 pæle funderes.
Multi trainer (INV13). (Funktion: multitræning) 1 stk. H max. 260 cm L 400 cm. 4 pæle funderes og
tværgående stænger udføres i mørkegrøn lakeret stål og net udføres i mørkt tov.
Fitnessreb (INV15): (Funktion: træning af arme og ryg) 1 stk. H max 130 cm L ca. 200 cm. 4 pæle funderes. 2
X7m tov.
Jumper (INV16): (Funktion træning af ben) 3 stk. H max 60 cm B 100 cm L 400 cm (3 stk.) 6 pæle funderes
og tværgående stænger udføres i mørkegrøn lakeret stål.
Box jump (INV17): (Funktion træning af ben og balance) 3 stk. træbokse lukkede på alle sider. Kubiske 50
cm x 50 cm.

Store træstubbe til boxjump: Er det muligt genbruges træstubbe fra fældningen i forbindelse med udvidelsen af
målområdet og erstatter jumpboxes og jumper.
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Ved træningsredskaber der kræver fundering udføres hulboring nænsom med et håndbor. Hullet fyldes med beton til 15
cm under terræn, så det ikke er synligt efterfølgende.

3. Opholdselementer (se bilag 1)
På tribunens østside i solen placeres en træskål (INV 7) der kan bruges til ophold, leg og som træningsredskab. (bilag 1)
Skålen er 6m i diameter og kan bruges til ophold, leg og som træningsredskab. Skålen er udført i FSC mærket træ. Skålen
placeres på tribunens let skrånende flade nedgravet, så skålens øverste kant følger terrænet. Skålen er ca. 100 cm dyb.
Ved siden af skålen står spredt på tribunens terrasser 7 enkelt stående opholdsmøbler /liggestole (INV10) som måler ca.
2m x 1m. Møblerne følger terrænets form og vil ligesom skålen blive integreret i tribunens terrassering og derved syne
mindre fra stien ved søen. Møblerne er fastgjort til 1 stk. betonfundament ca. 50X50 cm som er skjult under terræn.
Skålen nedgraves i forbindelse med etableringen af den nye tribune.

4. Naturrutsjebane. (se bilag 1)
En naturrutsjebane placeres vest for dommertårnet på den del af tribunen som i dag er et teknisk anlæg.
Området bliver gennem en terrænbearbejdning omdannet til en landskabelig skråning ned mod søen hvor
der plantes nye træer og mindre buske.
Rutsjebanen (INV8) placeres på den nye landskabelige skråning, så den forløber i mellem de nyplantede
træer og buske.
Rutsjebanen har karakter af en naturlegeplads og vil være et element som vil give børn et attraktivt sted at
lege i forbindelse med den nye tribune. Rutsjebanen udføres i henhold til Naturstyrelsens retningslinjer for
tunnelrutsjebaner på naturlegepladser.
Rutsjebanens sider dækkes helt af græsklædt terræn og beplantning. Kun hvor der er ind- og udgange vil
røret være synligt.
Forløbet af rutsjebanen føres så den så vidt muligt ikke vil være synlig fra søsiden. Den er placeret ca. 15 m
fra søkanten på den vestlige side af stien.
Rutsjebanen består af 5 rør som er lagt efter hinanden og sådan at det er muligt at benytte hvert rør for sig
eller sammenhængende. Hvert rør måler 4-5 m Ø 0.75 m. Forenden af hvert rør er en faldmåtte i gummi
(3x3m) som er skjult under græsset.
Det skjulte rutsjebanerør udføres i stål. I enderne ved ind og udgange vil det være synligt og bemales derfor
udvendigt i en mat mørk naturfarve. Indvendigt er røret rustfrit stål, så det sikres at man kan glide på det.
Ved ind og udgange plantes for at skjule den del af røret som er synligt over terræn.
Rørene vil have et ud-og indkigshul som et periskop, så der sikres lysindfald og sjove legemuligheder.
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5. Plantning af skov
Øst på tribuneområdet som en udvidelse af skovkanten plantes et mindre areal ca. 200-300 m2 af
skovplanter.
Plantningen består af bøge- og egetræer og vil skærme for skovlegepladsen og træningselementerne.

Med venlig hilsen,
Rasmus Højkjær Larsen, Projektleder
Associeret partner
Mail: rhl@aart.dk
Tlf.: 41963533
AART architects CPH A/S
Underskrift, udførende rådgiver:
Rasmus Højkjær Larsen

Underskrift, projektejere:
Se bilag for fuldmagter.
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DANMARKS ROSTADION
BILAG 1
Rekreative elementer - Tribune

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

OMRÅDEAFGRÆNSNING FOR PROJEKT

Adresse: Skovalleen Bagsværd

Adresse:
Skovalleen
Bagsværd
Matrikel nr.
62e
Matrikel
nr. 62eSkovalleen Bagsværd
Adresse:
Matrikel nr: 62e

FredningsområdevedBagsværdSø-skraveret
Fredning af Bagsværd Sø

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

skråning
ny beplantning
rutsjebane skjult i terræn og
beplantning

ny sti
trappe

eks. bålplads
skråning

præmiebro

eksisterende beplantning

ny sti
trappe

dommertårn

grus

skråning

betontrin
terræninventar
træningsredskaber

eksisterende beplantning

eksisterende beplantning
skovlegeplads

situationsplan tribune 1:500

ny beplantning

eksisterende skovlinje

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

rutschebane

møbler i terræn

motion

leg

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

rutsjebane i 5 dele

faldunderlag

rutsjebanerør
skjult under terræn

RUTSCHEBANE

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

INV8
Rutschebane
Ø: 750mm, L: 4000-5000mm
Omtrent som foto - rør skjules i
terræn

RUTSCHEBANE
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Rekreative elementer, Tribune

siddemøbler

træskål

MØBLER I TERRÆN
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Rekreative elementer, Tribune

INV7
Træskål
Ø: 6000mm
Omtrent som foto

MØBLER I TERRÆN

INV10
Træsiddemøbel
L: 2000mm B: 1000mm
Omtrent som foto
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Rekreative elementer, Tribune
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Rekreative elementer, Tribune

principsnit

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

multi trainer

abs trainer

MOTION

fitnessreb

box jump
jumper

monkeybar
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Rekreative elementer, Tribune

MOTION
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Rekreative elementer, Tribune

INV11
ABS trainer

INV12
Monkeybar

INV13
Multi trainer

Omtrent som foto dog benyttes faldunderlag af grus.

Omtrent som foto dog benyttes faldunderlag af grus.

Omtrent som foto dog benyttes faldunderlag af grus.

Stolper FSC-mærket hårdttræ - runde
Tværgående stålstænger mørkmalet

Stolper FSC-mærket hårdttræ - runde
Tværgående stålstænger mørkmalet

Stolper FSC-mærket hårdttræ - runde
Tværgående stålstænger mørkmalet
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Rekreative elementer, Tribune

INV15
Fitnessreb

INV16
Jumper

INV17
Box jump

Omtrent som foto dog benyttes faldunderlag af grus.
Stolper FSC-mærket hårdttræ - runde
Tværgående stålstænger mørkmalet

Omtrent som foto dog benyttes faldunderlag af grus.
Stolper FSC-mærket hårdttræ - runde
Tværgående stålstænger mørkmalet

Omtrent som foto dog benyttes faldunderlag af grus.
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Rekreative elementer, Tribune

hængebro

balancetrosse
balancebom

trædestubbe
træstammer
klatrenet
brændestabel

LEG
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Rekreative elementer, Tribune

LEG

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

INV5
Balancebomme, træ

INV6
Brændestabel

INV19
Hængebro

Omtrent som foto

Omtrent som foto

Omtrent som foto

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

INV20
Balancetrosse

INV21
Trædestubbe

INV22
Klatrenet

Omtrent som foto

Omtrent som foto

Omtrent som foto

Stolper FSC-mærket hårdttræ - runde
Naturreb

Naturreb

Bilag 1

Rekreative elementer, Tribune

INV23
Stående træstammer
Omtrent som foto

