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ØSTEN FOR HUMLEN
Naboorientering 
Dispensation fra lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” 
vedr. placering af boldbane/multibane

December 2016
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Lokalplanen: Placering af legeplads og multibane

Dispensation fra lokalplan nr. 432

Illustrationerne beskriver afvigelser fra lokalplan nr. 432 
vedrørende placering af en multibane/boldbane mod syd 
og hegning af et ankomstareal. 

Byggeønske 

Østen for Humlen anlægges som et rekreativt, grønt 
parkstrøg med græs, bunddække, buske og træplant-
ninger. Der placeres en boldbane i den sydlige del og en 
legeplads i den nordlige del.  

Multibane/boldbane
Den forsænkede boldbane ligger ca 1.80 m under havens 
terræn, og terrænforskellen bearbejdes med grønne 
terrasser med integrerede siddetrin. Der opstilles belys-
ningsmaster med mulighed for tidsstyring.

Legeplads
Legepladsen er knyttet til en ny kommunal institution 
i bebyggelsen langs Vesterfælledej. I institutionens åb-
ningstid er legepladsen lukket for offentligheden. Lege-
pladsen får en generel høj begrønningsgrad, og hegning 
begrønnes, så det fremstår mindre markant. Der etableres 
to små skure på legepladsen, hvor der monteres lys med 
bevægelsessensorer. 

Stiforbindelse
En stiforbindelse forbinder Ny Carlsberg Vej og Vesterfæl-
ledvej. Stien deler sig og omkranser boldbane og legeplads. 
I institutionens åbningstid, lukkes den østlige del af stien 
af, så fodgængere skal benytte den vestlige sti. 

Skybrudsløsning 
Projektet indgår i skybrudsløsningen på Carlsberg med 
et underjordisk og et forsænket bassin. Anlægget kan 
tilbageholde et volumen på ca 1.800 m3. Ved hverdagsregn 
fyldes kun den underjordiske del, men ved kraftige regn-
hændelser, vil også det terrænbaserede bassin blive fyldt 
via et overløb fra det underjordiske bassin.

Ankomstareal 
I passagen nord for den nye bebyggelse etableres et hegnet 
ankomstareal til institutionen. Mod stien afgrænses area-
let af et 180 cm højt hegn og af to barnevognsskure med 
facader i en åben lamelstruktur. Der etableres beplant-
ning samt belysning på skurene.  

Legeplads og multibane samt ankomstareal. 

Legeplads

Multibane
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Institution

Udsnit af teknisk plantegning, der viser det hegnede ankomstareal med barnevognsskure. Hegnet er fremhævet med rød streg. 
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Tværsnit 1:100 
 Ankomstareal Fra bygningen (th) igennem skybrudsstien (tv)

Beplantning understreger årets gang Luftig og åben facade med lameller

Mulighed for at være med til at plante

Plads til borde og bænke til pauser og projekter

Betonflisebelægning

Snit i sti, barnevognsskur og ankomstareal. 
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02 LEGEPLADS

BESKRIVELSE
Legepladsen er i dagtimerne kun åben for institutionen, men efter luk-
ketid er der offentlig adgang. 
Legepladsen udformes, så der er en sammenhæng med den omgiv-
ende park. Dette gøres, ved at sikre en generel høj begrønningsgrad, 
i valget af materialer, samt ved at integrere hegnet i beplantningen på 
dele af dets udstrækning, således at det fremstår mindre markant.
 
Der indarbejdes to store bakker på legepladsen. Sammen med den 
forsænkede boldbane, vil bakkerne være med til at give parken en 
markant egenkarakter. 

Legepladsen er organiseret ud fra det landskabelige motiv, Øhavet, 
dette er afledt af den store skybrudsforsænkning syd for legepladsen, 
samt behovet for at løfte terrænet i bakker. I indretningen af lege-
pladsen, giver øerne mulighed for at inddele legepladsen i mindre 
afgrænsede rum, som det både er anbefalet i funktionsprogrammet, 
og som institutionens Reggio Emilia pædagogik lægger op til.

ORGANISERING
Legepladsen er inddelt i forskellige temaer, som alle understøt-
ter det overordnede motiv, Øhavet. Den er organiseret omkring to 
store grønne øer, udformet som bakker. Øerne har hver deres tema, 
aktivitetsniveau og sværhedsgrad. Mellem øerne er der plads til at 
man kan cykle og løbe i 8-taller, hvilket giver mulighed for variationer 
i ruterne. En lille asfaltboble byder på en ekstra udfordring på ruten 
rundt.

KLIPPEØEN
Den første ø er ‘Klippeøen’, det er den største og højeste ø (ca. 1,5 m 
høj på højeste sted). Øen fremstår grøn, overvejende med kunstgræs 
og dels med plantebed og træer. Her er aktivitetsniveauet højt, her 
kan man løbe, hoppe, rutsje og klatre. Hældningen på bakken varierer, 
hvor den er mest stejl er hældningen defineret af en terrænrutsje-
bane. En forhindringsbane danner en ‘klippesti’, som leder op til 
rutsjebanen. 
Et klatrestativ på øens højeste punkt er udsigtstårnet eller øens fyrtårn. 
Bakkens skråninger udgør i sig selv en udfordring og motiverer til 
leg og bevægelse. En mindre kunstgræsbakke umiddelbart vest for 
klippeøen giver rum til ophold eller rolleleg.

DEN ØDE Ø
Den øde ø er lidt mindre end Klippeøen og knapt så høj. Den frem-
står frodig, med større plantebed og træer. På toppen af øen er der en 
lysning med en udsigtspost og trædæk i forskellige niveauer og stør-
relser, beregnet til stille aktiviteter og rolleg. Man kommer op til toppen 
via en lille sti med lave trin. I plantebedene er der små stubbe, som 
laver en alternativ og lidt sværere rute op til lysningen.

STRANDEN
Stranden ligger nord for Klippeøen. Det er et større grusareal med 
gynger, omkranset af en beplantning af små fyrretræer, buske og 
græsser, som er med til at understrege en stemning af strand. Stran-
den er afgrænset af en kombination af sveller og egestubbe, som kan 
anvendes til balanceleg og ophold. Et trædæk giver mulighed for at 
man kan vente på tur.  I umiddelbar tilknytning til Stranden er der et 
areal med mulighed for at placere borde og bænke. 

LAGUNEN
Lagunen er et samlingssted med mulighed for bålplads. Det er også 
her, der kan indrettes til skramlotek, hvor børnene selv kan eksperi-
mentere med løse træstubbe, mælkekasser eller lign.
Lagunen er omkranset af en bøgehæk, som også kan bruges til at 
klatre eller gemme sig i.

HAVET
Havet ligger i legepladsens sydlige del og grænser op til den 
forsænkede boldbane ude i parken. Havet er en stor sandkasse med 
en tømmerflåde i midten, der kan bruges som legebord. Det er muligt 
at fastgøre et solsejl i tømmerflådens mast. En del af sandkassen er 
afgrænset af en en hæk, både for at give en afskærmning til de mere 
stille lege, men også for at give lidt læ. Et legehus med adgang fra 
sandkassen grænser op mod beplantningen. Sandkassen afgrænses 
delvist af sveller og egestubbe, som kan bruges til balanceleg og 
ophold.

BEPLANTNING
Der er lagt vægt på opnå et så frodigt og grønt udtryk, som muligt. 
Valg af planter, er med til at skabe sammenhæng mellem parken og 
legepladsen, og er udvalgt til at understrege legepladsens karakter.

BEFÆSTELSE
Der arbejdes med en variation af materialer, taktilitet og udtryk, for at 
stimulere børnenes sanser, samtidig med at legepladsen kommer til at 
fremstå imødekommende og inspirerende.
Legepladsen bindes sammen af en asfaltflade, der giver et jævnt 
underlag. På udvalgte steder udvides asfaltfladen, så der er plads til 
borde og bænke. Asfaltunderlaget giver mulighed for at kunne feje, 
efter børnene har spist. De primære gangarealer har en min bredde 
på 150 cm, og der tages højde for at de er tilgængelige for alle.
På den bakke, der kaldes Klippeøen, lægges kunstgræs ud, som 
dimensioneres til at kunne fungere som faldunderlag. 
På de øvrige steder, hvor der kræves faldunderlag, anvendes grus.
I Lagunen og på den øde ø lægges der slotsgrus ud, for et naturligt 
udtryk. 

REGNVANDSHÅNDTERING / AFVANDING
Der må ikke nedsives på området, derfor skal regnvandet kunne 
opsamles og ledes til skybrudsforsænkningerne. Det sikres at afvand-
ingen er effektiv, således at der ikke samles regnvand på fladerne. 
Terrænet koteres således at vandet naturligt ledes mod skybruds-
forsænkningerne og væk fra legepladsen. 
Riste på legepladsen forsynes med sandfang og placeres i god afstand 
til sand- og grusarealer.

Tværsnit 1:120 - Fra Ankomstarealet (th) til Humleby (tv)

02 LEGEPLADS

Snit øst-vest gennem Humleby, haven med legeplads og underjordisk bassin samt ankomstarealet. 

Snit øst-vest gennem Humleby og nedsænket multibane/forsinkelsesbassin med tilskuerpladser på kanterne. 
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Tværsnit 1:200 - Gennem den forsænkede boldbane

Illustrationerne er udarbejdet af Schønherr for Carlsberg Byen


