
 
  

 
Bilag 2. Forslag til udviklingsprojekter til fysisk forbedring af 

Amager Strandpark 

 

Den 5. oktober 2020 afholdt Teknik- og Miljøforvaltningen et parkbrugerrådsmøde for 

Amager Strandpark. Inden mødet havde parkbrugerrådets medlemmer haft mulighed 

for at indsende forslag til udviklingsprojekter.   

 

På mødet blev alle udviklingsmulighederne gennemgået. Parkbrugerrådet består af 22 

repræsentanter fra følgende foreninger, organisationer, netværk og forretninger:  

 

Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Ældreråd,  Dansk 

Ornitologisk Forening, Lokaludvalg Amager Øst, Naturcenter Amager Strandpark, 

Frederiksberg Kommune, Det Kolde Gys, Sundby Kajakklub, Sportskollektivet, 

Aktivitetsforretninger på stranden (repræsenteret ved Fun Cph), Helårsforretninger på 

stranden (repræsenteret ved Kajakhotellet),  E/F Strandkanten (nabo), 

Haveforeningerne i Søstjernen, Børnefamilier, Den Blå Foreningsby,  Folkekirkerne på 

Amager, Sundby Lokalråd, Tårnby Kommune, De Samvirkende Invalideorganisationer, 

G/F Hellebo (nabo) og Kioskerne på stranden. 

De 16 førstnævnte repræsentanter deltog i dette års parkbrugerrådsmøde enten fysisk 

eller online. 

   

I tabellen herunder fremgår samtlige foreslåede projekter, som blev præsenteret på 

mødet d. 5. oktober 2020, samt fordelingen af parkbrugerrådets stemmer. Hver 

repræsentant havde tre stemmer til rådighed ved afstemningen.  

 

Forslag Antal stemmer 

Forsøgsordning med strandengsblomster udvalgte steder 11 

Sliske og ponton til kajakker  10 

Hegn omkring skraldecontainerne   

 

7 

Bænke ved naturlegepladsen ´Sælen`   

 

5 

Udvidelse af naturlegepladsen ´Sælen`   

 

4 

Gynger ved Strandtutten  

 

3 

Forhindringsbane ved tiøren  

 

3 
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Reetablering af området ved basket banen  

 

2 

Mulighed for affaldssortering  

 

1 

Etablering af badebro   

 

1 

Reparation af Kilometerbroen  

 

1 

Reparation af fugerne ved to strandstationer samt promenaden 0 

Skaterområde 0 

Åben madpakkehytte 0 

Borde med grillrist 0 

Shelter ved femøren/tiøren  

 

0 

Toiletterne åbner tidligere  

 

0 

Betonstandere med information fjernes eller opdateres 0 

Strand til løse hunde  

 

0 

Mosaikkunst på strandstationer 0 

 

  

Beskrivelse af forslag til udviklingsprojekter 

1. Forsøgsordning med strandengsblomster udvalgte steder 

Der er store arealer i Amager Strandpark, hvor der er god mulighed for at udvikle en 

blomstrende strandengskarakter. Dette er til gavn for biodiversiteten og til glæde for 

brugerne af stranden. Forslaget er en forsøgsordning, som forventes at blive evalueret 

efter 2-3 år. Derefter kan parkbrugerrådet stemme om en permanent ordning, hvor der 

vil ske løbende indplantninger med strandengsblomster. Hvis ikke ordningen gøres 

permanent, tilbageføres midlerne til afledt drift til etableringspuljen, og arealerne slås 

som græs.  

 

2. Sliske og ponton til kajakker  

Der er en stor efterspørgsel efter gode muligheder for at sætte sin kajak i vandet. Det 

foreslås at placere en sliske og ponton for enden af Øresundsvej – alternativt i 

forlængelse af den nuværende ponton på strandøen ved Naturcentret. 

 

3. Hegn omkring skraldecontainerne  

Skraldecontainerne er for mange strandgæster det første møde med stranden. 

Containerne kan derfor pakkes ind, så de visuelt fremstår pænere. Hegnet rundt om 

containerøerne udformes a la sandflugtshegnet langs Amager Strandvej, så der skabes 

en visuel harmoni på tværs af stranden. 

 

4. Bænke ved naturlegepladsen ´Sælen` 
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Den nye legeplads ´Sælen` ud for Italiensvej, har tiltrukket mange børnefamilier og er 

et meget attraktivt område. De begrænsede siddemuligheder gør det svært at opholde 

sig i længere tid og der indkøbes et par flytbare bænke med grillrist. 

 

5. Udvidelse af naturlegepladsen ´Sælen`  

Naturlegepladsen ´Sælen` er en attraktiv legeplads for de mindre børn, men der 

mangler muligheder for de større børn. Legepladsen udvides derfor, men med et fokus 

på leg til de større børn f.eks. gennem etablering af en svævebane. Projektet kan 

skaleres 

 

6. Gynger ved Strandtutten 

Udviklingsplanen giver mulighed for etablering af gynger/lille legeplads bag ved 

Strandtutten v. Amager Strandvej. Dette vil medvirke til at der skabes mere aktivitet og 

ophold i dette område. 

 

7. Forhindringsbane ved tiøren 

I udviklingsplanen er der en mulighed for at etablere en forhindringsbane i udkanten af 

Ti- og Femøren. Det foreslås derfor, at der anlægges en forhindringsbane ved Tiøren. 

Denne bane skal tilrettelægges med forskellige zoner, som tilgodeser både børn, unge 

og ældre.  

 

8. Reetablering af området ved basket banen 

I den oprindelige planlægning var pladsen tæt ved strandstation 5. tiltænkt som en plads 

til at spille basketball. Afvandingen af dette areal fungerer ikke optimalt, og derfor 

opstår der nemt store vandpytter, som vanskeliggør boldspil og generel færdsel – 

særligt i vinterhalvåret. En reetablering vil betyde, at området kan bruges som det 

oprindelig var tænkt.  

 

9. Mulighed for affaldssortering 

Parkbrugerrådet ønsker at indføre affaldssortering i strandparken. Forvaltningen følger 

de nuværende forsøgsordninger nøje og vil vende en eventuel mulighed med 

parkbrugerrådet løbende.  

 

10. Etablering af badebro 

På badebroerne, og særligt på badebroen ud for Kilometerbroen, er der i 

sommermånederne mange badende gæster og gæster, der bruger broen til ophold og 

afslapning. Etablering af endnu en badebro i Strandparken vil styrke strandlivet og 

muligvis hindre, at der i sommerhalvåret bliver for meget pres på badebroen ved 

Kilometerbroen. 

 

11. Reparation af Kilometerbroen 

Kilometerbroen er meget brugt og der færdes hver dag mange mennesker og deres 

hunde samt cyklende personer. Men der er udfordringer i forhold til skruerne, som 

mange steder arbejder sig op ad træet til gene for forbipasserende. Forvaltningen 

besigtiger jævnligt Kilometerbroen og slår manuelt sømmene tilbage på plads. En 

eventuel redimensionering af broen forventes at ligge udenfor budgettet. 
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12. Reparation af fugerne ved to strandstationer samt promenaden 

Ved strandstation 3 og 5 samt langs strandpromenaden er fugerne mellem 

betonelementerne ved at smuldre. Fugerne udgør på nuværende tidspunkt ikke et 

sikkerhedsmæssigt problem. 

 

13. Skaterområde  

Der er meget beton i området som tiltrækker mange ´hjul` som rulleskøjter o.lign. Men 

med det flade udtryk er der ikke gode muligheder for skatere til at øve sig. Ved at 

etableres et skaterområde i glatbeton skaber man gode mulighed for at tiltrække flere 

brugere samtidig med, at det visuelt hænger sammen med resten af parken.  

 

Forvaltningen støtter forslaget, men projektet kan ikke holdes inden for beløbsrammen. 

 

14. Åben madpakkehytte 

For at tilgodese besøgende, som på trods af regnvejr ønsker at nyde deres frokost i 

strandparken, ønsker parkbrugerrådet at etablere et mindre madpakkehus i 

strandparken. Madpakkehuset skal indpasses i strandparkens natur og terræn.  

 

Forvaltningen anbefaler ikke denne udviklingsmulighed, da udesovere og hærværk kan 

blive en udfordring. 

 

15. Borde med grillrist 

Der er stor efterspørgsels efter grillmuligheder i strandparken, og derfor vil nye borde 

med grillristene være med til at forbedret mulighederne for at grille i parken. 

 

16. Shelter ved femøren/tiøren 

Opsætning af en shelter vil give de besøgende mulighed for overnatning i parken og for 

at bruge området på andre tidspunkter af døgnet. Det foreslås derfor, at der opsættes en 

shelter ved femøren/tiøren. 

 

Da overnatning i strandparken ikke er tilladt efter det nuværende ordensreglement, er 

opsætning at en shelter ikke i overensstemmelse med ordensreglementet. 

 

17. Toiletterne åbner tidligere 

Hvis toiletterne åbner tidligere, vil det gøre det nemmere for gæster, der løber tidligt 

om morgenen, at finde toiletmuligheder.  

 

18. Betonstandere med information fjernes eller opdateres 

Ved at fjerne eller opdatere betonstanderne med information undgår man, at der er for 

mange forældede informationer i området.   

 

19. Strand til løse hunde 

Ved at etablere en strand til løse hunde evt. indenfor fastlagte tidspunkter undgår man 

problemer med mange løse hunde på landsidearealet mellem Kilometerbroen og 

Lagunebroen.  
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Forvaltningen støtter ikke forslaget, da der for 4 år siden blev iværksat en 

forsøgsordning med en hundestrand, som blev evalueret med parkbrugerrådet. 

Parkbrugerrådet fandt på daværende tidspunkt ikke, at ordningen løste 

problemstillingen med løse hunde og der henvises i stedet til fritløbsområdet ved 

Søstjernen.  

 

20. Mosaikkunst på strandstationer 
Parkbrugerrådet ønsker at tilføre strandstationerne mosaikkunst. Designmanualen for 
området er dog temmelig restriktiv og forvaltningen anbefaler ikke kunst på 
strandstationerne 
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