HAVEBYEN
HELHEDSPLAN FOR LYNGBYVEJSKVARTERET

ET SÆRLIGT STED
Lyngbyvejskvarteret er et særligt sted i København – en
lille skjult oase af gamle arbejderboliger fra begyndelsen af
1900-tallet, hvor naboskaber og fællesskaber den dag i dag
stadig lever og ånder.
Kvarterets 324 huse er opført i nationalromantisk byggestil
og fremstår i dag velbevaret og homogent. En høj detaljerigdom i materialitet og håndværk giver husfacaderne en helt
særegen æstetisk kvalitet, der gør, at man konstant kan gå
”på opdagelse”. Bebyggelsen er opført som tæt-lav bygninger
og indbyder med sine mange små forhaver, hjørner og nicher
til fællesskab på flere niveauer lige fra den intime samtale
med naboen over stakittet til fællesarrangementer for alle
beboere. Bygningsstrukturen ligger op til det uformelle møde
mellem naboerne på både forsiden af huset og i baghaverne.

Opgange

Naboen

Selve bebyggelsen ligger som en ø midt i den øvrige by. Den
tæt lave bebyggelse med en høj befolkningstæthed adskiller
sig fra det omkring liggende boligbyggeri. Der er et tydeligt
skift, når man ankommer til Lyngbyvejskvarteret.
Området er meget frodigt med en stor diversitet i beplantning. En særlig karakter er, at beboerne har hold fast i et plantevalg i deres forhaver, som spiller sammen med bygningsarkitekturen. Lyngbyvejskvarteret er en lille lokal haveby midt i
storbyen.

Genboen

Lyngbyvejskvarteret ligger som en ø midt i den øvrige by

Gaden
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LYNGBYVEJSKVARTERET
- en grøn kulturhistorisk oase i byen
det gode fællesskab

bevaringsværdigt kulturmiljø

detaljerigdom i bebyggelsen

grønne gaderum
et udpræget grøn bykvarter

rolige bymiljøer
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UDFORDRINGER
Lyngbyvejskvaterets særlige karakter er på de fælles udearealer blevet udfordret gennem de seneste mange år. Op gennem tiden er der opstået nye behov for at organisere vejarealerne. Steder, hvor der engang var plads til ophold og leg, er
nu blevet opslugt af et øget antal biler eller nye elementer i
gaderummet:
P-pladser: Skal organiseres bedre og optimeres.
Byrum: Der er idag ingen bænke i området og derved ingen
opfordring til ophold. Det åbne hjørne på F.F. Ulriks Gade og
pladsen for enden af gaden ligger passivt hen og opfordrer
ikke til ophold.

Ulogisk og uskøn organisering af affald og cykler.

Uforløste byrum. Byrummene i kvarteret ”halter bagefter” bygningernes
kvalitet i materialer og detaljerigdom.

Affald: I kraft af øget antal containerer til sortering 		
af affald, er containerne kommet ud på gaden. 			
Der er behov for at definere rum for containere 			
på udvalgte steder.
Cykelparkering: Øget antal af cykler i gaderummet og behov
for plads til ladcykler.
Beplantning: Der er i dag allerede en del vejtræer i området.
Men en del af dem ser klemt ud, og bedre vækstforhold vil
skabe grobund for et mere frodig gademiljø og sundere træer.
Der er behov for at organisere det hele på en ny måde for at
skabe rammerne for rekreative fællesområder til det sociale
liv og gode naboskab i Lyngbyvejskvarteret.
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Passive hjørner. Langs F. F. Ulriks Gade er der et stort uforløst potentiale i

Ugunstige forhold for vejtræer. Et begrænset vækstmedie / muld til

de mindre pladsdannelser, der opstår ved hjørner til de mindre sideveje.

vejtræerne giver ringe vækstvilkår.
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LØSNINGER

Vejtræer i dag

Byrum i dag

Materialer i dag

Parkering og affaldshåndtering i dag

Vejtræer i fremtiden:

Byrum i fremtiden

Materialer i fremtiden

Parkering og affaldshåndtering vil i fremtiden

Når der genetableres beplantning, skal det

Med enkle byrumsmøbler opfordres

Fremtidige belægninger skal sikrer en

blive reorganiseret og forenklet, så løsningerne

sikres, at træerne har rigeligt jord at vokse i.

der til at tage ophold på gaden.

større sammenhæng mellem bygninger

overskueliggøres

og byrum.
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PLANENS LAG

pladsen

Grønne byrum og ankomster

Nye træer og buske

Parkering

eks. træer

Køreretning

Nye mødesteder

Beplantning

Trafikflow og parkering

Kvarterets veje er de store fælles rum for beboerne.
Der skabes flere mindre opholdslommer i området. Lommerne bliver en slags ”fælleshaver” for gadens beboere, og giver
de enkelte veje en særlig og ny grøn karakter. Ved hver indkørsel (ankomst) plantes der træer så ankomsten bliver grøn
og imødekommende.

De sunde eksisterende træer bevares eller flyttes. Langs F. F.
Ulriks Gade plantes træer med et organiseret klassisk udtryk.
På de nord-sydgående veje dikterer fælleshavernes funktion
og udformning, placeringen af træer og beplantning og skaber
et mere individuelt og frodigt gadebillede.

Trafikflowet ændres til ensrettede veje, F. F. Ulriks Gade fastholdes dobbelrettet på nær i enden ved pladsen. Parkeringen
optimeres og organiseres. Der indføres forsætningen som
fartdæmpende foranstaltning. Fælleshaverne udføres som
lege og opholds zoner med 15 km/t
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Chin Dahan

HELHEDSPLANEN

gade

higs

Bort

”Fælleshave”

”Fælleshave”

nye forhaver

På de næste sider vil der blive gået mere i dybden med opholdsrummene, beplantning og inventar og de trafikale overvejelser. Helhedsplanen er en samlende plan for fremtiden og
vil i slutningen af dokumentet blive delt ind i 3 etaper, der kan
udføres over en årrække.
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Helhedsplanen tager udgangspunkt i stedsspecifikke løsninger, som tager højde for, og indtænker, stedets egenart.
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På den nordlige og sydlige side af pladsen kan der etableres
nye forhaver ud til pladsen. Dette vil skabe en større sammenhæng med resten af kvarteret og give mere liv i gadebilledet.
Pladsen indrettes med bænke til ophold, og vejforløbet rundt
om pladsen bliver nedlagt.

Kiropraxis
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F.F. Ulriks Gade samles i en grøn akse som strækker sig fra
pladsen til Studsgaardsgade. Hjørnerne ved sidevejene
aktiveres med opholdsmuligheder og understreges med en
anden belægning af højere kvalitet. Særligt omkring Fælleslokalet ”Ulrik” skabes der gode siddemuligheder. Hele strækket
bindes sammen af en punktvis allé af træer.

j
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Den samlende helhedsplan for fremtiden indeholder de 3
foregående planlag og det sammenbindende lag af funktioner
og inventar.
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På Studsgaardsgade og Borthigsgade kan der i fremtiden
samarbejdes naboforeningerne om trafiksanering med fokus på trafiksikkerheden i gaderne. Ejerforeningen Lyngbyvejskvaret ser frem til det fremtidige samarbejde med naboforeningerne.

Sicilia Pizzaria

Eks. træer

Nye træer

7

Byrumsinventar og
multimøbler

NYE MØDESTEDER - FÆLLESHAVERNE
Lyngbyvejskvarteret omfatter et stort boligområde. For at
skabe nærhed i det daglige liv, er der på hver vej skabt et nyt
grønt mødested – ”fælleshaven” – for gadens beboere. Fælleshaverene har forskellig karakter og forskellige funktioner
og bidrager til gadens særlige liv.
Fælleshaverne vil mere have karakter af små legeområder,
hvor F.F. Ulriks Gade, rummer de mere rolige ophold.
Enkelte beboere har etableret parkeringsplads i egen have,
dette skal der tages højde for ved endelig placering af fælleshaver.
??
..!
??
..!
grønne åndehuller
??
..!
leg og læring

hverdagspraktik

??
..!

tryghed /
fartdæmpende
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Eksempler på anvendelsesmulighederne i ”fælleshaverne”
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FÆLLESHAVERNE - IDÉKATALOG
Fælleshaverne kan rumme et bredt udvalg af aktiviteter. Fra
fællespisning til boldspil. De praktiske funktioner med cykelparkering og miljøstationer placeres i forbindelse med en
fælleshave eller i forbindelse med en forsætning på vejen.
De viste forslag skal ses som et idekatalog. Ved endelig beslutning af en gades fælleshave, kan en workshop for gadens
beboere og deres ønsker danne grundlag for den enkelte
have.
Dimensionerne på fælleshaverne tager udgangspunkt i
p-pladsernes størrelse. Derfor vil haverne kunne udvides
over tid, hvis parkeringsbehovet i fremtiden ændrer sig.

træbænk

cykelparkering

miljøstation /
molokker

fællesspisning

Fælleshaverne udformes med hævet kantsten, hvor arealet
fra fortov til fortov vil være niveaufrit. Derved kan det etableres som lege- og opholdszone med 15 km/t kørsel.

klatring

bevægelse

”jorden er giftig”

mindre boldspil

leg
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aktiviteter for store børn.

BEPLANTNING OG INVENTAR
Beplantningen og inventar i Lyndbyvejskvarteret tager afsæt i
arkitekturen. Beplantningen er hjemmehørende arter.
På F.F. Ulriks Gade danner den punktvise allé rammen for den
klassike stil. I fælleshaverne har beplantningen et mere vildt
og frodigt udtryk, og den eksisterende diversitet i beplantningen videreføres. Byrumsinventaret består bl.a. af ”Københavnerbænke” som boltets fast i belægningen på de nye pladser.

Fælleshaver
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F. F. Ulriks Gade

Inventar
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TRAFIK OG PARKERING
Lyngbyvejskvarteret er i dag tæt pakket med parkeringspladser. For at skabe rum til ophold og sociale mødesteder må
p-pladserne optimeres. Udgangspunktet for p-plads regnskabet er Køkenhavns Kommunes registering af p-pladser.
Der er forskellige tendenser, som kan pege på at behovet for
bil i et kvarter som Lyngbyvejskvarteret kan ændre sig over
tid. I mellemtiden må der tænkes i kreative løsninger. P-pladserne op ad fælleshaverene kan f.eks. opstreges til leg og benyttes i dagtimerne. Mobile møbler kan midlertidigt placeres
på ubenyttede p-pladser.
Hvis parkeringsbehovet ændres, har de enkelte fælleshaver
muligheder for udvidelse i fremtiden.

Referencer: Flerfunktionelle parkeringspladser

Diagram: Hvorfor der i fremtiden skal indtænkes færre p-pladser i Lyngbyvejskvarteret

Kommuneplan

Delebiler

Målsætning:

Brug af delebiler stiger ca. 25% hvert år

Bilens andel af alle ture til/fra KBH
2018 = 32%
2025 = 25%

Mulighed for

n

epla

mun

Kom

fremtidig udvidelse
323 boliger
1 bil til 200m2 = ca. 270 biler

P

P

Fremtidige Tendenser

P

Målsætning:

Fælleshaverne
disponeres efter P-pladsernes

Fremtidige
Tendenser

fremtidig udvidelse

P

Bilens andel af alle

Andel af familier med to eller flere

ture til/fra KBH

børn der har en ladcykel

Mulighed for

2018 = 32%

2011 = 17%

fremtidig udvidelse

2025 = 25%

2018 = 26%

størrelse

Ny metro-stop
400-850m fra boliger i kvarteret (5-10min gå tur)

Diagram: Helhedsplanen er fleksibel, hvis parkeringsbehovet ændrer sig
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LEGE- OG OPHOLDSGADE
Referencer: Eks. på lignende gader i København
der har etableret steder til at lege i gaden.

Snit 1:100 - eksisterende vejprofil

Wiedeweltsgade- Kbh Ø

forhave

fortov

varierende fra 3,7m - 7,5m

1,5m

vej + parkering
5,6m

fortov

forhave

1,5m

varierende fra 3,7m - 7,5m

Snit 1:100 - fremtidig vejprofil

Olufsvej - Kbh Ø
frodig og biodivers beplantning

møbler til ophold og leg

forhave

passage

varierende fra 3,7m - 7,5m

1,5m
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niveaufrit fra havelåge til havelåge

lege-opholdsgade
”fælleshave”
ensrettet
2,6 m

3m

passage

forhave

1,5m

varierende fra 3,7m - 7,5m

FORSLAG TIL ETAPEPLANEN

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Helhedsplanen foreslås inddelt i etaper. Den først etape
indebærer en trafikregulering med ensretning. Københavns
Kommune skal ansøges angående dette. Dertil opfordres til,
at der etableres et byrumsprojekt ved fælleshuset Ulrik og tre
af fælleshaverne og at skabes grønne indkørsler til området.

Hele F. F. Ulriks Gade med byrum og trærækker etableres.

Hele planen gennemføres. Pladsen og de 4 sidste fælleshaver
etableres.
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