VISION OG HELHEDSGREB
Nærværende materiale beskriver visioner for at omdanne
Bagsværd Skoles arealer til bæredygtigt bolig- og
erhvervsområde. Ambitionen er at sammenbinde byen med de
nye grønne og blå forbindelser, og skabe et særegent og robust
område hvor folk bor og arbejder i tæt relation til naturen.
BAGSVÆRDS GRØNNE FÆLLED - BYENS SOCIALE KIT
TREDJE NATUR ønsker at omdanne arealet ved Bagsværd
Skole til et grønt rekreativt mødested, til glæde for områdets
beboere, erhvervsdrivende og byen som helhed. Dette vil vi gøre
ved at trække naturen ind i byen og gøre naturens rekreative
nytteværdier til byens sociale kit.
Med et gammelt ord ønsker vi at omdanne arealet til en fælled.
For 200 år siden betegnede fælleden det forhold, at landsbyens
bønder i fællesskab drev en del af byens jord. Her kunne
alle frit sende deres dyr på græs. I bogen ”Fælledskabet”
genintroducerer Tor Nørretranders og Søren Hermansen
fælleden som en vigtig nutidig ressource i arbejdet med at
styrke relationen til det lokale, øge sammenhængskraften og
mobiliserering af de lokale drivkræfter. Fællesskaber har, ifølge
Nørretranders og Hermansen, brug for noget der kan styrke og
binde dem sammen – de har brug for en fælled. Fælleden skal
således forstås som en åben og tilgængelig ressource, alle har
lige adgang til. I bogen anvender Nørretranders og Hermansen
Samsøs Vindmøllelau som et bærende eksempel på begrebet.
Vindmøllelauet er skabt af lokale beboere, der sammen har
gjort Samsø 100 % selvforsynende med vedvarende energi.
Andre eksempler på nutidige fælleder kunne være Københavns
Fødevarefællesskab eller forskellige former for urbane haver og
fælles jordbrug.
At fælleden kan fungere som byens sociale kit bakkes op af den
berømte landskabsarkitekt og professor i bæredygtige byer,
Tim Beatley. Ifølge Beatley viser flere undersøgelser, at grønne
områder i byerne øger mængden af sociale udvekslinger og
motiverer mennesker til at interagerer på kryds og tværs.
Naturen medvirker således til at styrke de sociale bånd og
fremme det gode naboskab.
Ved at omdanne arealet omkring Bagsværd Skole til en grøn
fælled hvor naturens kvaliteter og nytteegenskaber sættes i
centrum, ønsker TREDJE NATUR således at forme de fysiske
rammer, der kan styrke sammenhængskraften i området.
Rammer der kan skabe gode relationer mellem naboer i
lokalområdet og samtidig give alle byens borgere et naturligt
mødested med mulighed for leg, idræt, fællesarrangementer og
naturoplevelse i et ”vildt”-naturlandskab.
DEN VILDE FÆLLED
TREDJE NATUR ønsker at udforme Bagsværds
grønne fælled som et vildt naturlandskab, fordi dette
landskab giver byens borgere mulighed for anderledes
bevægelsesmønstre, sansmæssige oplevelser og rekreative
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aktiviteter midt i byen. Men den vilde fælled – der ikke
har behov for ret meget vedligeholdelse og derfor er billig
i drift - fungerer samtidig også som en billig, lavteknisk
klimatilpasningsløsning. En væsentlig udfordring i forhold
til skybrud og kraftig regn er, at byens belægninger
forhindrer regnvandet i at nedsive og at det overskydende
vand ikke kan ledes væk på grund af overbelastede
kloaksystemer.
Disse udfordringer imødekommer den vilde fælled på
forskellige måder: først og fremmest giver grønne områder
mulighed for, at regnvandet kan nedsive naturligt.
Herudover har store træer og planter en evne til at ophobe
en stor andel af den mængde regnvand, der falder på dem og
de kan derfor forsinke afstrømningen af regnvandet. Endelig
vil etableringen af en række lavninger på området medvirke
til, at opsamle overskydende regnvand i midlertidige søer,
der vil udgøre inviterende, rekreative lavvandsområder til
glæde for børn og voksne.
Fælleden vil ligge som en naturlig forlængelse af de
lokale beboeres egne haver og vil således udgøre et grønt
samlingspunkt, der giver beboerne en unik mulighed for
at mødes og gøre brug af naturens rekreative nytteværdier
midt i byen. Fælledens nytteværdi vil kunne konkretiseres
i forskellige muligheder for urbane haver, bålsteder og
lokal regnvandsopsamling, mens fælledens rekreative
værdi først og fremmest vil bestå i at tilbyde byboerne
sanselige oplevelser og aktiviteter i naturens blå og grønne
elementer. Den grønne fælled vil på engang muliggøre
et lokalt sammenhold midt i byen og skabe et udadvendt
og inkluderende boligkvarter, der åbner sig op mod de
omkringliggende områder.
BYGNINGSSTRUKTUR
Grundlæggende ønskes et område hvor tætheden
gennemsnitligt holdes relativt lavt, med mulighed for at
møde sine naboer med en differentieret bygninghøjde og
-tæthed. Boligerne disponeres i tæt/lav bygninger af 2-3
etagers med egne terrasser og haverum, og er placeret i
relativt åbne kædestrukturer, der favner de grønne rum.
Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej bygges der lidt
højere i 2-5 etagers stangbebyggelser, der både definerer
vejrummet og skærmer boligerne mod trafikstøj og
luftforurening.
NATURVÆRDI
Bagsværd rummer en lang række uforløste grønne og blå
potentialer. Det er disse potentialer, udviklingen af arealet
omkring Bagsværd skole vil tage udgangspunkt i. TREDJE
NATUR ønsker således ikke at forandre byen grundlæggende,
men at styrke de værdier og potentialer byen allerede
rummer. Udover den sociale- og rekreative værdi vil naturen
også tilføre området en række andre former for værdier:

Sundhedsværdi
Forskning viser, at der er en nøje sammenhæng mellem
menneskers fysiske aktivitets niveau og den oplevede
tilgængelighed til naturen: jo lettere den oplevede
tilgængelighed er, jo større er motivationen og lysten til fysisk
aktivitet. Herudover viser en lang række undersøgelser, at
ophold i naturen har en positiv indflydelse på menneskers
generelle sundhedstilstand og på nedsættelsen af stress. Ved
at tilbyde grønne, rekreative udfoldelsesmuligheder i byen kan
Bagsværd Fælled således spille en afgørende rolle i forhold til
at højne borgernes sundhedsniveau og generelle velvære. Et
illustrativt, konkret eksempel på naturens sundhedsmæssige
og økonomiske værdi er Københavns Kommunes vurderingen
af de sundhedsmæssige og økonomiske gevinster ved en
grønnere Bryggervangen på Østerbro i København. Vurderingen
lyder, at en grønnere Bryggervangen vil give en årlig besparelse
på 15,5 mio.kr. alene i behandling af hjertekarsygdomme
og diabetes. Der er således både gode økonomiske og
sundhedsmæssige grunde til at opkvalificere de grønne arealer
omkring Bagsværd Skole og gøre naturen til udgangspunkt for
udviklingen af området.
Ejendomsværdi
Den grønne fælled kan også spille en væsentlig rolle i forhold
at højne til områdets ejendomsværdi. Undersøgelser viser,
at boligkøbere ofte vægter nærheden til grønne områder
meget højt, når de skal investere i nye boliger. Faktisk vægter
nærheden til grønne områder ofte højere end adgangen til
offentlig transport og et godt kulturliv.
Klimaværdi
I modsætning til overflader af asfalt, beton og murværk
der opsuger solens varme, afgiver træer og andre
former for vegetation denne varme gennem naturlige
fordampningsprocessor. Øges de grønne elementer på
arealerne omkring Bagsværd Skole, kan disse således
afhjælpe ophobning af varme i byen og herigennem skabe
et mere behageligt klima på varme sommerdage. Herudover
kan en grøn og frodig fælled også medvirke til at reducere
energiforbruget i lokalområdet. Undersøgelser viser, at træer
med deres skygge kan reducere energiforbruget til afkøling
med op mod 12-24 %, ligesom træer også skaber læ om
vinteren og dermed mindsker energiforbruget til opvarmning.
Endelig kan særligt de store træer optage dele af den CO2, der
udledes i området, omdanne den til ilt og dermed bidrage til en
renere og mere iltholdig luft.
Ved at udvikle arealet ved Bagsværd Skole til en grøn, nyttig
og rekreativ fælled vil stedet således fungere som områdets
sociale kit, samtidig med at byen tilføres en stor værdi både i
forhold til klimatilpasning, sundhed, ejendom og økonomi. Med
andre ord håber vi med dette materiale at anvise guidelines
til at skabe et område i øjenhøjde , med gode rammer for et
enestående hverdagsliv i Bagsværd.
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FUGLEPERSPEKTIV

REFERENCER TIL LANDSKAB, STIER OG TRÆSORTER

VARIERENDE KARAKTER AF FÆLLESAREALER

Høje græsser, eng

Fritstående buske og træer,
lysninger

Blødt bakkelandskab

Tæt beplantning af delvis
lukket karakter
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STISYSTEMER

TRÆSORTER

Lavninger som potentielt
våde områder

Stier gennem potentielt
våde områder

Stier der opstår over tid, af
“selvtrådt” karakter.

Nedsænket sportsbane

Anlagte stier af grus
eller sand.

Grønne parkeringsarealer og
forløb af armeret græs

Anlagte stier af grus
eller sand.

Private haver/opholdsarealer Køkkenhaver/ jordlodder
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ETABLERING AF FÆLLEDEN
Etablering af naturområder, eksempelvis skov, er en relativt
langsom proces, hvor unge planter udsættes maskinelt i en
rækkestruktur. I designet af fælleden skal der arbejdes med at
fremme naturudtrykket og derved skabe rekreative værdier tidligt
i forløbet. I områder med tættere beplantning bør træer plantes
med øje for naturudtrykket, således at man undgå en maskinel
struktur. Eksisterende beplantning skal så vidt muligt bibeholdes
og indarbejdes i det nye. Derved får området hurtigere et naturligt
og lokalt præg.

beskæring, så beboere har indflydelse på deres udforming.
LIgeledes skal børn kunne lege frit, bygge huler osv. Kort sagt
skal fælleden have en robusthed der indbyder til interaktion og
ibrugtagelse. Dette forhold er desuden medvirkende til at styrke
beboernes følelse af ejerskab. Endelig er træsorternes robusthed
også en fordel i forhold til selve omplantningen
Alle plante- og træsorter bør være arter der lever naturligt
i danske naturområder, skove engarealer mv. Arter der
udelukkende optræder i prydshaver må ikke plantes i
fællesarealerne.

Nogle træsorter vokser hurtigere end andre, og kan derfor
hurtigere tilføre området en rekreativ værdi, eksempelvis birk og
ask. I valget af træsorter bør træernes udvikling over tid således
tages i betragtning, ligesom træerne ved plantning i forvejen
bør have en vis højde. Foruden voksehastighed er planternes
robusthed et vigtigt parameter. De fleste træer bør kunne tåle

ETABLERING AF STIER OG BELÆGNING
I et tidligt stadie af områdets udvikling bør der anlægges
stier i området, hvilket tillader adgang og rekreativ brug i
etableringsfasen. Disse stier skal skabe forbindelser mellem
eksisterende veje og forbindelser.

Ask. Et hårdført og hurtigtvoksende træ der kan
formes.

Bøg. Fuldt hårdført træ der
kan formes, stammes og
beskæres.

Lind. Fuldt hårdført træ der
kan formes, stammes og
beskæres.

Birk. Et hurtigtvoksende træ. Pil. Et hurtigtvoksende træ.

Hassel. Et hurtigtvoksende
og robust træ

Kobberbirk giver farve
om vinteren

Og bærer frugt om vinteren
til fuglene

Træerne understreger
sæsonernes skiften

Øvrige stier i området bør ikke etableres før naturen har haft tid til
at vokse op. Fordelen ved at vente er, at placeringen af stier således
kan tage højde for de små, særlige karakterer der er opstået i etableringsfasen. Herved kan den rekreative værdi øges.
Stier anlægges i permable materialer, såsom grus og sand, der tillader nedsivning af regnvand. De primære stiforbindelser bør anlægges i et materiale, der er egnede til cyklister. Generelt skal stierne holdes i materialer, der falder naturligt ind i fælledens ”vilde”
karakter.
NB: TREDJE NATUR har ikke copyright til ovenstående
referencebilleder. Fotomateriale til en fremtidig lokalplan er
derfor Kommunens eget ansvar.
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PERSPEKTIV B

.

Ny bebyggelse opføres til boliger (tæt-lav eller etageboliger) eller erhverv.
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For tæt-lave boliger kan parkering dog ske på terræn.
Der kan anlægges erhverv og boliger på hele parcellen.
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