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EKSISTERENDE FORHOLD

I dag fremstår strækningen 
mellem Teglporten og 
idrætscenteret BIC som en 
anonym sti, som passerer meget 
forskellige områder. 
Stien varierer fra at være en smal 
sti mellem bøgehække til en 
passage, hvor den bliver en del 
af skolegården og til sidst ender i 
fortovet langs Teglporten.
Belægningen er et “Københavner 
fortov” med fortovsfliser og 
chausséstensbånd.
Beplantningen på skråningen 
langs stien er enkelte træer 
og med ligusterkrat langs den 
ene halvdel af strækningen og 
bøgehæk langs den sidste del af 
stien.
Belysningen langs stien er 
Københavner-armaturer 
monteret på en 4,50m mast 
og en pullertbelysning langs 
rampen ned fra Bistrupvej. På 
P-pladsen er installeret en anden
type armaturer, som henholdsvis
står som lave master eller sidder
vægmonteret.
Cykelparkeringen er i dag
placeret i “lommer” langs
SFOens hegn og indkørslen til
parkeringspladsen er i dag i
svinget ved Teglporten.
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PLAN OVER EKSISTERENDE FORHOLD

Vegetation Fliser Støttemur Asfalt Belysning Trappe

Transformer
Overdækning

Garage Hegn Cykel-parkering Gelænder GrusBrønd
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KONCEPT

Tanken med renoveringen af 
stien mellem Teglporten og Bis-
trupvej er at skabe en attraktiv 
forbindelse mellem bymidten og 
idrætscenteret BIC for folk i alle 
aldre .
Ideen med byrummet er at tænke 
det som PLADS frem for sti.

Byrummet vil fremstå som et 
sammenhængende rum i kraft af 
en ensartet belægning, i form af 
en teglbelægning i varme rød-
brun-sorte nuancer. Disse farver 
vil skabe variation til gågadens 
gule tegl, samtidig med at de 
harmonerer godt med de mange 
omkringliggende bygninger i rød 
tegl. 
Der hvor det er muligt udvides 
stien til mindre pladser eller bred-
de passager.

Langs byrummet placeres større 
siddemøbler af træ som sammen 
med belægningen skaber gen-
kendelighed og giver karakter. 
Siddeelementernes udformning 
signalerer mødested og ophold 
på samme tid og skaber et mere 
intimt rum omkring siddemøblet.
Om end bøgepuren i dag er 
karakterfuld, fjernes den til fordel 
for en mere varieret og spredt 
beplantning bestående af mindre 
buske og græsser, samt en  række 
træer langs skråningen og hele 
vejen hen til tunnelen, som dan-
ner rygrad og rumlighed i byrum-
met.

Belysningen for Teglporten har til 
hensigt at understøtte oplevelsen 
af ét sammenhængende byrum, 
og samtidig skabe tryghed 
i området. De eksisterende 
belysningsarmaturer mellem 
Teglporten og Bistrupvejen 
bibeholdes, og fungerer således 
som den primære belysning i 
området. 

Projektets rygrad kan derfor 
beskrives som:

1. En sammenhængende belægn-
ing af tegl

2. Rum- og pladsdannende sid-
demøbler af træ

3. Ny varieret beplantning

4. Belysning
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SITUATIONSPLAN 1:500

PORTEN

TEGLPORTEN

MØDESTEDET

PASSAGEN
BOLDBANEN     

TOFTEVANGSSKOLE    

PLEJE - OG 
GENOPTRÆNINGSCENTRET   

BIBLIOTEKSHAVEN

BISTRUPVEJ 
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DIAGRAM - FUNKTIONER

Leg/Træning

BelægningEnkelte træer fældes Garage/Overdækning Vegetation Terræntilpasning

Parkering Cykel-parkering Parkering

Ophold OpholdLeg
Ophold Leg

DIAGRAM - RYDNING

Her illustreres hvilken belægning 
og vegetation, der bliver ryddet.
Den prikkede markering viser, 
hvor terrænet ændres, og de 
brune flader viser, hvor der bliver 
fjernet byggeværk. 

Her illustreres de forskellige 
funktioner på den nye forbindelse 
mellem Teglporten og idrætscen-
tret BIC. 
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 Københavner-armatur
 på mast

Belysning integreret 
i håndliste

Belysning 
i bede

Pullertbelysning
langs rampe 

Spots 
på master

Uplights
under udvalgte træer

LedelinieTilkørselsvej - brand Opmærksomhedsfelt

DIAGRAM - 
TILGÆNGELIGHED / 
BRAND

DIAGRAM - LYS

Her illustreres ledelinjer, opmærk-
somhedsfelter og tilkørselsvejen 
til brandbiler. 

Her illustreres de forskellige be-
lysningsløsninger som etableres 
ned igennem byrummet. 
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PORTEN SNIT PORTEN/TRÆNINGSHAVEN

Fortov
For at udforme fortovet ved 
Porten mere sammenhængen-
de foreslås det at erstatte den 
nuværende asfaltbelægning med 
fortovsfliser og hermed skabe en 
smukkere overgang fra vejprofilet 
til det nye byrum.

Porten
Den lille plads op ad Teglporten 
er reserveret til pleje- og 
genoptræningscentret, og 
fremstår som et grønt rum delvis 
indrammet af en hæk, og hvor de 
smukke eksisterende træer delvist 
bevares. Belægningen under 
redskaberne er faldunderlag 
i gummi og et mindre areal 
er belagt med klinker. Udover 
redskaber placeres der en 
bænk med armlæn som også 
kan bruges til genoptræning. 
Pladsens fitnessredskaber er 
valgt i samarbejde med Pleje- og 
genoptræningscentret.

Parkeringspladsen
P-pladsen bevares stort set
som den er, men belægningen
udskiftes til asfalt på den øvre
del. Langs p-pladsens ene side
løber stien og danner en mindre
plads ved indgangen til centeret.
Belægningsskiftet bruges som
fodgængerovergang til den
næste plads.
Indkørslen flyttes for at skabe
mere tryghed omkring det nye
mødested.

Uplights i træer

Belysning
For i højere grad at indramme 
den lille plads op ad Teglporten 
belyses udvalgte træer med 
uplights. Samme type uplights 
bruges i den modsatte ende 
omkring Bistrupvej, og de belyste 
træer er på den måde med til at 
indramme byrummet.

Omkring P-pladsen fjernes 
eksisterende belysning, og 
istedet suppleres med samme 
type Københavner-armatur, som 
allerede findes i området. 

Vej Teglporten Fortov Bøge-
hæk

Bænk med 
arm- og ryglæn

Træningsred-
skaber på faldun-
derlag

Klinker

Eks. træ
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Teglbelægning
Format 50 x 70 290 mm

parkering

ny indkørsel

afsætning

fortovsfliser

træningsredskaber

klinker

eks. træer

træningsbro over bed

ny belysning

asfalt forplads

rampe

PORTEN

PLEJE- OG GENOPTRÆNINGSCENTRET

TEGLPORTEN

PLANUDSNIT PORTEN
Træningsredskaber
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MØDESTEDET TERRÆNSNIT MØDESTEDET / OPHOLDSTRAPPE

Mødestedet Transformer

49.50 49.40

Opholdstrappe Leg Fuglekirsebærtræ Skråning

Gennem rydning af garage og 
cykeloverdækning, og gennem 
delvis opfyldning, opstår der en 
større plads, som er med til at 
markere stien ind til skolen og 
idrætsanlægget. 
Transformatorstationen bevares 
på samme sted. Omkring 
transformatorstationen placeres 
et træmøbel som danner et 
mindre rum og inviterer til ophold. 
Rydningen af garagen muliggør 
opførelsen af en opholdstrappe 
som også kan bruges som 
motionsredskab. Neden for 
trappen er der plads til fri leg.
Samme antal  som eksisterende 
cykelparkering placeres parallelt 
med fortovet mod nord.

Belysning
Ved opholdstrappen integreres 
lys i håndlisten, og der suppleres 
med eventuelle pullerter alt efter 
behov.
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PLANUDSNIT MØDESTEDET

PLEJE- OG GENOPTRÆNINGSCENTRET

TEGLPORTEN

MØDESTEDET

siddeelementer
leg

asfalt

asfalt

nyt hegn

eks. bed

eks. støttemur

eks. parkering

cykel-parkering

klinker
gennemgående fortov

opholdstrappe

transformer

Belysning i håndliste 
ved opholdstrappe
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MØDESTEDET OPHOLD /BÆNK TYPE 1

Siddeelementer
Siddelementer udformes så de 
kan bruges i alle aldre og både 
som enkelt person eller som 
gruppe.
Møblerne skal kunne tilpasse sig 
de udvalgte steder med hensyn til 
form, funktion og orientering.
Der bruges hård træ til de synlige 
flader, som er holbart i udemiljøet 
og behageligt at sidde på.
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OPHOLD /BÆNK TYPE 1
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PASSAGEN PASSAGEN / SKOLEGÅRD VISUALISERING

Areal foran SFO
Gennem flytning af 
cykelparkeringen er der skabt 
mere plads til ophold med 
et siddemøbel, som udnytter 
orienteringen mod syd. SFO’ens 
hegn er flyttet ind det ene sted 
og udvidet et andet sted for at 
beholde samme areal til SFO 
og sti – med denne udformning 
udnyttes rummet bedre på begge 
sider af hegnet.Det eksisterende 
hegn erastattes med et såkaldt 
panelhegn, se reference.

Boldbanen
Der sigtes imod at boldbanen 
til skolegården kan bibeholde 
samme areal til boldspil som 
hidtil. For at beskytte den 
forbipasserende sættes der 
nogle forskudte træstolper op 
i forskellige højder. Stolperne 
kan eventuelt males i et  
“Mikadomønster” eller lignende.
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PLANUDSNIT PASSAGEN

nyt hegn

siddeelement

siddeelement

rampe

eks. bøgepur

eks.belysning

SFO

BOLDBANEN

stolper som 
afskærmning

skråning

fuglekirsebærtræer

klinker

klinker

ledelinie

Panelhegn
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BIBLIOTEKSHAVEN

BIBLIOTEKSHAVEN / VISUALISERING

Bibliotek og plejecenter
Dette område er reserveret til de 
roligere funktioner. Her opføres 
en bibliotekshave med forskellige 
typer stauder blandet med 
forårsløg, som også henvender 
sig til beboerene fra plejecentret. 
Haven skråner ned mod 
biblioteket og ses som et frodigt 
landskabeligt rum fra biblioteket.
Bedet tættest på skolen 
beplantes med urter, som kan 
overgå til skolens brug.
I stauderne etableres en 
stemningsskabende belysning, 
som skaber tryghed og 
understøtter de rolige funktioner 
om aftenen.

Området foran tunnel
Arealet foran tunnelen åbnes op, 
gøres breddere og hermed lysere.
Terrænet beholdes i samme 
kote som i dag, som fanger 
eksisterende trampe.

Rampen
Rampen ned fra Bistrupvej gøres 
mindre stejl og en lille smule 
længere. Med denne udformning 
er der ikke brug for et gelænder 
som ellers ville skærme af mod 
den nye legeplads.
På rampen monteres lave 
pullerter, som giver en jævn 
belysning på rampen, men uden 
at tage fokus fra den bagved 
liggende legeplads.

Legepladsen
Legepladsen skråner ned mod 
biblioteket og gør legen mere 
udfordrene. Høje master i en 
safirblå farve, som de resterende 
lege- og træningsredskaber, 
gør stedet synligt - også fra BIC 
som er på den anden side af 
Bistrupvejen. I de mørke timer vil 
uplights lyse på træerne tættest 
op ad legepladsen, så træerne 
fremstår som et pejlemærke i 
byrummet. 

Lys i stauder  i 
Bibliotekshaven

Pullertbelysning ved 
rampe
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PLANUDSNIT BIBLIOTEKSHAVEN

klinker

bed

skærver

støttemur
siddekant

urtebed til skolen

bede med stauder

belysning i bede

uplights under 
træerne

skråning

skråning

ny belysning
langs rampe

faldunderlag

TOFTEVANGSSKOLE

BOLIGER

BOLDBANE

BIS
TR

UPV
EJ

eks. fliser

eks. græsareal

parkering

asfalt

klinker

tunnel

legeplads

rampe

opmærksomhedsfelt

opmærksomhedsfelter

Klatreanlæg Master med spots



18

VISUALISERING SET FRA BIC
Uplights i træer



Privat terrasseBolig Grønt areal Klinker Rampe i klinker Legeredskab Støttemur Eks. fliser Bibliotek
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TERRÆNSNIT BIBLIOTEKSHAVEN/LEGEPLADS

47.6047.60

48.70

47.30
46.80



Bed 1

Bed 1

Bed 2

Bed 3

Bed 4

Bed 5

Bed 6

Bed 8

Bed 7

Bed 2

Origanum vulgare ‘Compactum’
Oregano
20cm høj
Blomstrer: juli-september

Agastache foeniculum ‘Blue Fortune’
Indianermynte
80cm høj
Blomstrer: juni-september

Salvia officinalis
Salvie
50-80cm høj
Blomstrer: juni-juli

Thymus vulgaris
Timian
20cm høj
Blomstrer: juni-juli

Artemisia dracunculus
Fransk estragon
60cm høj
Blomstrer: juli-august

Muscari armeniacum
Perlehyacint
15cm høj
Blomstrer: marts-maj

Løg

Miscanthus sinensis ‘Keine Silber-
spinne’ Elefantgræs
120cm, med aks 150cm 
Aks: juli-september

Løg

Tulipa ‘Lanka’
Tulipan
50-60cm høj
Blomstrer: april-maj

20
PLANTEARTER

BEPLANTNING VED BIBLIOTEKSHAVEN



Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Bed 3 Bed 4 Bed 5 Bed 6 Bed 7 Bed 8

Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’
Mosebunke
40cm, med aks 60cm 
Aks: juni

Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’
Tidselkugle
Op til 120cm høj
Blomstrer: juli-august

Løg

Tulipa ‘Mystic Van Eijk’
Tulipan
45-50cm høj
Blomstrer: april-maj

Fritillaria persica ‘Adiyaman’
Persisk fritillaria
90cm høj
Blomstrer: april-maj

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’
Brogetbladet Havesandrør
140cm, med aks 160cm 
Aks: juni-september

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
Solhat
60cm høj
Blomstrer: august-september

Løg

Sesleria heufleriana
Blåaks
30cm, med aks 40cm
Aks: marts

Løg

Allium hollandicum ‘Purple sensation’
Prydløg
90cm høj
Blomstrer: maj-juli

Molinia caerulea ‘Overdam’
Dværgpibegræs
30cm, med aks 60cm 
Aks: juli

Echinacea purpurea
Purpursolhat
60cm høj
Blomstrer: juli-august

Løg

Fritillaria persica ‘Ivory Bells’
Persisk fritillaria
90cm høj
Blomstrer: april-maj

Sesleria autumnalis
Blåaks
30cm, med aks 50cm 
Aks: august-oktober

Geranium magnificum ‘Rosemoor’
Storkenæb
50cm høj
Blomstrer: juni-juli

Løg

Hyacinthoides hispanica ‘Blue’
Blå klokkescilla
40cm høj
Blomstrer: april-maj

Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’
Mosebunke
40cm, med aks 60cm 
Aks: juni

Sesleria autumnalis
Blåaks
30cm, med aks 50cm 
Aks: august-oktober

Alchemilla mollis
Løvefod
40cm høj 
Blomstrer: juni-juli

Løg

Ipheion uniflorum ‘Charlotte Bishop’
Vårefion
10-20cm høj
Blomstrer: marts-april

Perlehyacint

Tulipan ‘Lanka’

Persisk fritillaria ‘Adiyaman’

Tulipan ‘Mystic Van Eijk’

Prydløg

Persisk fritillaria ‘Ivory Bells’

Blå klokkescilla

Vårefion

Tidselkugle

Solhat

Purpursolhat

Storkenæb

Løvefod
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Årstidsskema: Blomstringstidspunkter for løg og stauder
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PLANTEPLAN TRÆER/BUSKE/KLATREPLANTER



Træer Bunddække på skråning Klatreplante

Robinia pseudoacacia ‘Nyirsegi’
Almindelig robinie (på plan kaldt 1)
Op til 20m højt
Blomstrer: maj-juni. Høstfarve: gullig 

Prunus avium ‘Plena’
Fuglekirsebær (på plan kaldt 2)
7-12 m højt
Blomstrer: april-maj. Høstfarve: gul

Lonicera nitida ‘Maigrün’
Myrtegedeblad (på plan kaldt 3)
100cm høj busk
Stedsegrøn

Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Rådhusvin (på plan kaldt 4)
Op til 20m høj
Høstfarve: rødorange
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PLANTEARTER






