
                   Idéoplæg fra Sundby Lokalråd

 FORGRØNNING AF AMAGER
Inspirationer fra Berlin



I maj 2010 var Sundby Lokalråd i Berlin,
hvor vi afholdt seminar med henblik på at
holde status over vores funktion i relation
til bydelsudvalgene, samt diskutere
borgerinddragelse og lokaldemokrati
generelt.
Desuden havde vi på forhånd arrangeret
et møde med lokale græsrodsaktivister i
bydelen Neukölln, som minder en del om
Amager i demografisk og fysisk forstand.

På vores vandringer i byen blev vi meget
inspireret af hvor meget fokus der er på
begrønning af byens rum, flodbred, gader

Sundby Lokalråd  til møde med lokalrødder i Neukôlln

og store og små pladser, som vi oplevede
meget inspirerende i forhold til vores
egne bykvarterer i Sundby.

Vi foreslår derfor som led i ønsket om en
grøn by, at disse inspirationer kan
videreudvikles af de arbejdsgrupper i
lokaludvalgene, som netop arbejder med
disse problemstillinger.

Her følger nogle idéer til udførelsen af
lommeparker og andre forgrønnings-
tiltag, som vi kan tage op her på Amager.

Sundby Lokalråds
studietur og seminar i Berlin



Grøn havnefront
på Amager

Grøn frodighed dominerer langs alle
byens havne, kajer og moler!
Når man ser på den måde man i Berlin
behandler havnefronterne langs floden
Spree, forekommer Københavns havn
som en stenørken.
I Berlin arbejder man konsekvent med
grøn frodighed ved inddragelse af naturen
i byen; i modsætning til arealer af beton,
sten  og stål, som synes fremherskende i
Københavns kommune.
Overalt ser man i Berlin en utrolig
mangfoldighed af forskellige træarter og
vækster langs floden, hvor små og store
grønne oaser opfylder forskellige
rekreative behov.  Smukke park- og
landskabselementer slår også igennem
langs de trafikmotorveje og gader, der
ligger ved floden.

Udnyttelse af gråt
spildevand og
regnvand

Ud over at man  i Berlin udnytter mange
ubebyggede arealer til rekreative formål,
udgør  mange nye søer og damme til
opsamling af regnvand og gråt
spildevand, et godt bidrag til at skabe
natur i byen.
Mange steder har man etableret effektive
rodzoneanlæg, som led i rensning af gråt
spildevand.
Rodzoneanlæggene findes både i
forbindelse med boligbyggeri og
kontorhuse, og i begge tilfælde giver det
gode besparelser på vandforbruget.
Samtidig indebærer de charmerende
grønne- og blå områder en stor variation
af planter, insekter og fugle, der er med til
at fremme både bæredygtighed og
biologisk mangfoldighed i byens rum.

Berlin har store problemer med udledning
af regnvand i  floden og i kloakkerne, som
ikke kan klare den voldsomme nedbør
som  den globale opvarmning indebærer,
foruden en vandmangel, som gør
recirkulationen af det grå spildevand
ganske rentabelt.

Grønne flodbanker Rodzoneanlæg i gårdkarré



Pladser og
torve
Frem for at tænke design eller trends i
tiden, er man i Berlin meget bevidst om
brugs- og nytteværdien  af de rekreative
anlæg man etablerer.
Der er først og fremmest fokus på generel
anvendelighed, som brugbare tilbud for
alle - børn, unge og gamle.
Den frodige beplantning overalt bidrager
til at skabe et godt miljø for både
mennesker, insekter og fugle.
De mange træer i gader, torve og pladser
og rum til mangeartede aktiviteter, er
netop forudsætning for et rart og levende
byliv.

Overalt falder man, ved indhak i karréer
og på byens byggetomter, over hyggelige
lommeparker, hvor man enten kan sidde
og slappe af eller lege med børnene: Alle
karakteriseret ved en markant frodighed,
som netop bidrager til det afslappende
indtryk man får af Berlin.
Man tager desuden konsekvent hensyn til
gåendes og legendes ophold på pladser og
fortove med de begrænsninger for den
kørende trafik, som det må medføre.
Der er rigtig mange gode løsninger på
integrering af gående, cyklende og
kørende i forbindelse med torve og
gadeforløb, som vi kan inspireres af her,
og som kan indarbejdes i relation til
Amagerbrogade som miljøprioriteret
handelsgade, samt ved legepladser og
anlæg rundt om i bydelene.

I Berlin anvendes mange kirkepladser til
leg og ophold, og indgår som gode
offentlige rum for alle.

Rodzoneanlæg ved kontorbygning

Rodzone-  og rensningsanlæg i boligbyggeri

Forslag:
Problemer i København med kloakker
der heller  ikke kan klare de voldsomme
regnskyl, bør indebære et nyt fokus på
nye nedsivningsmuligheder.
Derfor foreslår vi etablering af mindre
vådområder: grønne grøfter, bassiner og
damme rundt om i byen, som både kan
bidrage til at løse problemerne, foruden at
udgøre nye charmerende grønne
rekreative arealer.
F. eks på Italiensvej, i Urbanplanen og
andre af de større boligkomplekser, samt i
almindelige boligkarréers gårde og på
ubebyggede tomter.



Forslag til til nye pladsdannelser
og aktiviteter

Svinget og St. Møllevej
Hele det gamle baneareal fra øst til
vest, beplantet med en mangfoldighed
af buske, blomster og træer, kan
kombineres med mindre anlæg til
forskellige aktiviteter i tracéforløbet.
Med en mulighed for at stille boder op
til f.eks. loppemarkeder og grøntsags-
salg m.m.,  kunne stiforløbet på begge
sider af  Amagerbrogade, udvikle sig til
en stor attraktion for byens borgere

Greisvej
En landskabelig bearbejdning kunne
”trække” Strandparken og Fortets natur
ind i land, næsten op til
Amagerbrogade. Her kan også etableres
opholdsarealer, boldbaner m.m. i stil
med Sdr. Boulevard og Islands Brygges
Havnepark, som nyt samlingssted for
beboerne i området.

Vor Frelser Kirkegaard
Bør åbnes med små grønne nicher ud
mod Amagerbrogade, som en slags
mikropladser, hvor gående kan tage sig
et hvil tilbagetrukket fra trafikken.

Pladsen ved Sundby Kirke
De nuværende tomme græsflader er
absolut uindbydende. Med en frodig
beplantning og nyindretning, kunne
man få et godt grønt rekreativt tilbud på
Amagerbrogade; et initiativ som skal
ske i god dialog med kirken.
Oliebladsgade bør lukkes for gennem-
kørende trafik og indgå i et nyt anlæg i
relation til kirkepladsen; med mulighed
for faste bordtennis- og skakborde, som
man har det her på Ludwigkirch Platz i
Berlin.

Skyggefuld plads med  legende børn,brede fortove,
cyklister og krydsningspassage for biler.

Ole Ullby på den lokale kirkes legeplads.

Stille, duftende oase på tidligere byggetomt



Naturen ind i byen

Bag Berlins huse‘s facader gemmer sig
mange charmerende grønne haver og
gårde. Der hersker en utrolig frodighed  i
byens mange private gård- og haveanlæg,
hvor fliser og betonbelægninger kun
forekommer på gangarealer.
Det er en by hvor man inviterer naturen
ind, og lader planter gro og vokse, og
giver vildnisset sin egen plads i byens
rum.

Man kan få indtryk af, at man i forhold til
danske normer prioriterer og dyrker det
uplejede, både som et romantisk ideal om
at få naturen ind i byen, og som et ønske
om levende biologisk mangfoldighed.
Grundlæggende oplever man et stærkt
fokus på grønne overflader, som  vi
savner her  i byen, både hvad angår
private haver og offentlige pladser og
steder.
Mange flere grøne overflader og mindre
beton, asfalt og fliser vil selvindlysende
formindske presset på byens kloakanlæg,
som er og kommer under pres fremover.

Biologisk mangfoldighed i byen
som vigtig nedkølingsfaktor.

Mange træer og planter i byen giver et
rigt fugle- og insektliv.
Udover at frodig beplantning og mange
vådområder fremmer byens fugle- og
insektliv, har beplantningen en positiv
påvirkning på byens sommertemperaturer
ved en god nedkølende effekt, som er
relevant i relation til den globale
opvarmning.
Men ikke mindst har det
grønne og det levende en
afstressende effekt på byens
indbyggere.

Gårde og
haveanlæg



Forslag til tiltag på Amager

Da den globale opvarmning også påvirker
København, forslår vi derfor, at der sættes
stærkt fokus på  mere intensiv beplantning
i forbindelse med alle lokalplaner, samt at
der iværksættes initiativer, der kan øge
incitamentet til forgrønnelse, som skal
gælde for alle i byen; kommunen, lejere,
hus- og boligejere.

For at imødekomme problemerne fra den
globale omvarming, må man forsøge at
påvirke valg af beplantning og overflader,
der både kan fremme den biologiske
mangfoldighed og aflaste kloaksystemet.
Større gårdanlæg og parker vil med fordel
kunne  integrere rodzoneanlæg, grøfter
og bassiner i deres have- og gårdplaner.

Vildnis i haven til beboelsesejendomme i Berlin

Bassin og sivskove i byen Grønne tage på tilbygninger og garager

Gader og fortove
I Berlins grønne sidegader ligger et utal af
udendørsserveringer, som bidrager til et
levende nabolag, hvor folk mødes med
naboer og turister.
De charmerende gader og brede fortove
indbyder i høj grad til social interaktion.

Opdeling af gader, fortove og ophold er
udført med stor hensyntagen til byens
svage trafikanter, hvilket gør byen rar at
være fodgænger eller cyklist i, og skaber
incitament til at gå, samt til at holde
pauser og hvil i de mange oaser, som
ligger i tilknytning til byens gader.

En mangfoldig og frodig beplantning, kan
bidrage til nedsættelse af  CO2- udslippet,
foruden at skabe gode oplevelser, hvor
kombinationen af farver, dufte, sol og
skygge bidrager til øget velvære.



Øresundsvej 4 - 6, 2300 Sundby
E-mail: sundby.lokalraad@mail.dk
Formand: ib@wendrup.dk  4034 3645
Næstformand: pre-radio@beboerhus.dk

                         Lokalpolitisk seminar i Berlin

Forslag Fra Sundby Lokalråd

Sundby Lokalråd foreslår omdannelse af nogle
af Amagerbrogades sidegader til sivegader
med plads til udendørs servering og andre
aktiviteter, der kan bidrage både til social og
kommerciel aktivitet i samspil med Amager-
brogade.

Grøn vejledningspjece

Vi ser et behov for at gøre den blomstrende have
med mange stauder, buske og træer moderne
igen, både i private haver, gårde og offentlige
anlæg.
Ikke mindst vil vi gerne opfordre til at alle arealer,
der ligger ubrugte hen, inddrages som rekreative
byrum, der kan dække forskellige behov for
oplevelser, leg og ophold.

Sundby Lokalråd forslår derfor, at lokaludvalgene
i samarbejde med Miljøpunktet og Københavns
kommune, udarbejder en  husstandsomdelt pjece
til alle ejendomme med haver og gårdanlæg på
Amager, med konkrete anvisninger til gode grønne
tiltag, og indhenter forslag fra borgerne om hvilke
ubebyggede arealer i nabolaget, som de synes bør
inddrages til nye rekreative områder til gavn for
mennesker og naturen i byen.

Pause i grøn gade

Fortovskafé i et indhak i karreén
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Sundby Lokalråd er et lokalpolitisk forum,
bestående af lokale foreninger i Sundbyerne.

Sundby Lokalråd


