
 
   

 
Beskrivelse af projektforslaget for Karens M inde Aksen  
 

( Nær vær ende beskr ivende tekst  er  f r a p lancherne udst illet  på Ka-
r ens M inde fr a d . 24. oktober  t il d . 7 . novem ber . Se b ilag 2 er  p lan-
tegningen af  pr ojektfor slaget)  
 
Denne udstilling  viser det foreløb ige p rojektforslag for byrum s- og  
skyb rudsp rojektet Karens Minde Aksen. Det I ser, er et resultat af et 
tæt sam arbejde m ellem  sydhavnerne, Københavns Kom m une, 
HOFOR og  rådg iverteam et. 
 
For at nå hertil er der b levet afhold t åbne workshops og  m øder i den 
lokale arbejdsg ruppe og  gennem ført m id lertid ige eksperim enter på 
Karens M inde.  
 
Forslaget er tegnet af landskabsarkitekter fra Schønherr A/ S i sam ar-
bejde m ed  ingeniører fra Orb icon A/ S, og  VidaLocal har hjulpet m ed 
at få input og  ideer fra sydhavnerne. 
 
Karens Minde Aksen skal hånd tere store m ængder regnvand gen-
nem  kvarteret, og  er et nøg lep rojekt i kom m unens skyb rudsp lan, der 
består af 300 skyb rudsp rojekter i hele København.  
 
Om rådefornyelse Sydhavnen igangsatte p rojektet på bagg rund  af et 
ønske om  at tænke skyb rudsplanerne sam m en m ed en udvikling af 
om rådet om kring  Karens M inde og  gøre det t il en m ere synlig  del af 
kvarteret.  
 
I Karens M inde Aksen skal Sydhavnens kulturliv, sociale aktiviteter og 
hverdagsliv ud folde sig  i tæt sam spil m ed  en skyb rudsløsning  på 
overfladen, der styrker og bevarer eksisterende kvaliteter, og skaber 
en g røn forb indelse m ellem  Vestre Kirkegård  i nord  og Tippen i Syd . 
 
Det foreløb ige p rojektforslag  er nu i høring  i lokaludvalget, hvorefter 
Teknik- og  Miljøudvalget, i feb ruar 2020, skal godkende p rojektfor-
slaget.  
 
Såfrem t p rojektet b liver polit isk godkend t, forventes anlægget af Ka-
rens M inde Aksen at begynde i foråret 2021 - og forventes færd ig t 
ved  udgangen af 2022. 
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KA RENS M INDE A KSEN  
Klim aforand ringer, gør, at vi i frem tiden m å forvente, at der vil flyde 
større m ængder vand  til om rådet om kring Karens M inde, når det reg-
ner kraftig t.  
 
Det p rojekt vi har udarbejdet, tager sig te på både at hånd tere regn-
vandet ved  skyb rud  og  ved  m ere alm indelig t regnvejr -  også kaldet 
hverdagsregn.  
 
BYRUM  OG BYLIV – ARKITEKTONISK IDÉ.  
Ved udarbejdelsen af p rojektet har vi ladet os insp irere af de nødven-
d ige løsninger for hånd teringen af de frem tid ige vandm ængder. Det 
har ført t il, at vi har skab t en sam m enhængende løsning  fra nord  til 
syd . Sam tid ig  skabes der lokale løsninger, der understøtter og  beva-
rer de nuværende funktioner og faciliteter ved  Karens Minde Kultur-
hus, og om rådets ”vilde” natur. 
 
Hvis m an kigger på om rådet fra Elleb jergvej i nord til Børnenes Dyre-
m ark i syd , er det karakteristisk, at det i dag  frem står som  flere ret så 
forskellige delom råder, som  adskiller sig  både fysisk, rum lig t og funk-
tionelt fra hinanden.  
 
M ed  p rojektet b indes de forskellige delom råder sam m en i ét g reb , og 
varieres sam tid ig  således, at om råderne stad ig  frem står rum lig t og  
”karakter”m æssig t forskellige -  fra det m ere ordnede i nord  -  t il det 
m ere vilde i syd . 
 
Der åbnes op m od  om givelserne - både visuelt og fysisk -  ved  rydning 
af hegn og  hække, og  der skabes nye stiforb indelser i om rådets læng-
deretning, som  b inder delom råderne sam m en. 
 
Fra om rådets nord lige ende etab leres en ny stiforb indelse, som  invi-
terer ind  i det g rønne anlæg . Den ud form es i et slynget forløb, m ed  
et varieret p rofil, der kan lede både regnvand  og  besøgende gennem  
om rådet. Stiforløbet er p laceret så at stort set alle de eksisterende 
træer kan bevares og  frem tid ige funktioner indpasses.  
 
Den frem tid ige p lan for om rådet bærer p ræg  af, at der ved  kraftig t 
regnvejr vil kom m e m ere vand  jo længere sydpå m an kom m er. Om -
kring  W agnersvej ( der på strækningen nedlægges som  vej, m en op -
retholdes som  sti)  begynder anlægget at skifte karakter, fra at være 
befæstet sti t il at b live et g rønt vandafledningselem ent.    
 
Ud  for Dansepavillonen er vandafledningsstrukturen b levet t il et rent 
g rønt elem ent - en såkald t ’Risleeng ’, udform et som  en serie af 
g rønne terrasser m ed siv og  tueg ræsser. Vandstrukturen afsluttes 
m ed  en 1 m  dyb  regnvandssø, hvor der vil stå vand  hele året. 
 
M ATERIALER OG INVENTAR 
Den nye vand rende og  stien ned gennem  om rådet, sam t om rådet om  
Karens Minde Kulturhus, etab leres som  en teg lklinkebelægning, der 
farvem æssig t er insp ireret af om rådets facader, og derfor 
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overvejende gul. Teg lklinkerne er hård tb rænd te og  ru, hvorved  de 
ikke b liver m ere g latte end  alm indelige fortovsfliser at gå på.  
 
Derudover er der arbejdet m ed  b løde d iger i g ræs for at skabe et ter-
ræn, der opfylder de hyd rauliske krav - dvs. holder på vandet og leder 
det i den rig tige retning .  
 
Der etab leres en række nye b roer, som  alle tænkes ud ført i egetræ. Et 
særlig t m øbelsortim ent til Karens M inde Kulturhus aftales i næste 
fase.  
Herudover anvendes standard inventar som  københavnerbænke og 
tilhørende affaldsspande. Endelig  opsættes nogle lange Dan Turéll 
bænke.  
 
Ved  Karens M inde Kulturhus er der på et om råde m ulighed  for op-
sætning  af stolper og sejloverdækning . Om kring  hundegården og le-
gep ladsen opsættes et m alet panelhegn i ca. 120 cm ’s højde. 
 
BELYSNING 
Den eksisterende belysning suppleres m ed  en belysning  baseret på 
spots opsat på cortenstålsm aster. Der er fokus på ikke at overop lyse 
om rådet.  Helt m od nord  og  ved  den nye indgang  til karens Minde 
Kulturhus anvendes hvert sted  to spots m ed  udskiftelig t filter der ska-
ber særlige m ønstre på belægningen. 
 
BEVARING AF NATUR 
Overordnet arbejdes der m ed en bep lantningsstrateg i, der skal sikre 
at om rådets nuværende beplantning  og  b iod iversitet bevares, un-
derstøttes og udb redes.  
Strateg ien kan beskrives ved  følgende p rioriteringer: 

-  Bevaring af eksisterende træer -  så vid t det er m ulig t, og p lant-
ning  af f lere træer end  vi f jerner. 

-  Stop  gødskning  og  intensiv p leje af om råderne 
-  Indplantning  af nye arter af træer, buske, g ræsser og  urter, t il-

passet lokale vækstforhold 
-  Frem m e af b iod iversitet, b rug  af b i- og  insektvenlige p lanter 
-  Frem m e af b iod iversitet, bær- og  frug tbærende træer og bu-

ske 
-  Etablering af “Vilde hjørner “, som  levesteder for kryb og kravl 

 
 
PLÆNEN VED SJÆLØR BOULEVA RD  
Belægningen af teg lklinker føres igennem  ved  de to dækningsg rave, 
så den kom m er helt frem  til fortovet m od nord og  buslæskuret. Ved  
tværvejen føres klinkebelægning  over som  en hævet flade.  
To lysm aster m ed  spots m od  nord  og  yderligere fire lysm aster hhv. 
m ellem  dækningsg ravene og  ved  tværvejen, leder fodgængere på 
vej. Græsarealet udvides ifm . sløjfning  af en del af fortovet, og  der 
indp lantes urter og  tueg ræsser og  ud lægges forårsløg .   
 
Der etab leres en m ur om kring  den store p læne, som  beklædes m ed  
teg l. Den klinkebelag te sti slynger sig  ned  gennem  p lænen.  
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Hele p læneom rådet nord  for M ozartsvej er udform et, så den ved  m e-
get store skyb rud  kan fungere som  et stort kar for m id lertid ig  opm a-
gasinering af vand . Derfor er stien løftet i enderne, dog ikke m ere end 
at alle kan færdes på den.  
I den nord lige ende af p læneom rådet etab leres et ud løbselem ent for 
skyb rudsvand . Herfra løber vandet ved  sjældne lejligheder ind  gen-
nem  nog le ud løb m ed  støbejernsriste.  
 
Der laves desuden trapper så m an også kan kom m e ind på p læneom -
rådet fra siderne ved  vejene, og der etab leres belysning i enderne og 
nog le steder langs stiforløbet ligesom  der p laceres københavner-
bænke og affaldsbeholdere. I den nordøstligste del ind rettes en ind-
hegnet hundegård .  
På vejen Sjælør Boulevard  flyttes parkeringen over i siden, hvor byg-
ningerne ligger. 
 
M OZA RTSVEJ  
M ozartsvej om lægges inden for p rojektom rådet, så den nord/ syd -
gående forb indelse understreges. Fortovsarealerne gøres b redere, 
ved  at cykelstiernes linjeføring knækkes og føres langs vejen. De ud-
føres i asfalt, hvorved  de op tegner kørearealet.  
Belægning  i øvrig t er kørefaste klinker. På den m åde b liver der m ere 
p lads til arrangem enter som  m arkeder og  lignende.  
 
LEGEPLA DSEN 
Syd  for M ozartsvej åbnes der op  ved  at de afskærm ende hække og 
boldburet fjernes. Centralt fortsætter den klinkebelag te sti sit slyn-
gede forløb og fungerer nu også som  vand rende, hvor hverdagsreg -
nen, der løber ind  fra M ozartsvej, fortsætter sydover. På den østlige 
side ud form es belægningen m ed  siddem uligheder under træerne.  
 
Legep ladsen retab leres og  får ca. den sam m e størrelse, som  den har 
i dag .  Den ind ram m es af et panelhegn, og ind rettes m ed hhv. fald -
g rus og  g rus. Det eksisterende boldbur udskiftes m ed  en lid t m ind re 
indhegnet boldbane og  m ed et støjdæm pende underlag . Banen skal 
henvende sig  til børn i alle ald re. De eksisterende legeredskaber gen-
anvendes hvor de passer ind  på den nye legep lads. 
 
 
W A GNERSVEJ  
Den eksisterende kørevej nedlægges på delstrækningen og  erstattes 
af en sti, der leder cyklister og  fodgængere på tværs af vand renden. 
Vejen lukkes i begge ender ved etab lering  af gennem gående fortove 
og  bede, som  hind rer indkørsel for b iler. Den eksisterende belysning  
tages ned  og  erstattes m ed  spots opsat på m aster. 
 
 
OM  KA RENS MINDE KULTURHUS  
Om kring  Karens M inde Huset ud form es arealet, så det passer til den 
nye om disponering  af huset og  dets funktioner. De eksisterende as-
falt- og  g rusbelægninger udskiftes m ed  teg lklinker.  
 
Ved b ib liotekets nye hoved indgang  m od  nord  etab leres et ankom st-
areal, der i sin ud form ning  naturlig t leder m od  hovedindgangen og 
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sam tid ig  g iver p lads for cykelparkering . Arealet op  m od hovedind-
gangen laves som  en svag t stigende ram pe m ed en p lan repos ud for 
selv indgangen. 
 
På sydsiden af Kulturhuset etab leres en festp lads, som  kan anvendes 
til forskellige typer af arrangem enter, såsom  loppem arkeder m v. Der 
er etab leret etab leres bøsninger i terræn for opsætning  af stolper og  
solsejl. Det eksisterende lindetræ i gården er i en dårlig  forfatning, og 
det udskiftes derfor m ed  et nyt egetræ.  
Frem tid ig t b liver adgangen til Børnehaven W agnersvej 23, fra Rub in-
steinvej. Derm ed  vil der være lang t m ind re kørende trafik ind over 
om rådet.  
 
Den frem tid ige parkering  ved  huset p laceres på vestsiden i byg-
ningsindhakket og m ed  hand icapparkering ved indkørslen til vare-
gården. Der vil forsat kunne parkeres på sydsiden af huset, m en om -
rådet kan afspærres ved  pullerter, så m an i Karens M inde Huset selv 
bestem m er hvornår køretøjer får adgang .  
 
Der opstilles en lang bænk i indhakket på vestsiden. Der etab leres cy-
kelparkering  på nordsiden af huset, og  der opsættes cykelstativer på 
g ræsarm ering  m ed  chaussesten.  
 
PUNKTET 
Skulp turen ’Punktet’ flyttes til en ny p lacering  i ankom stom rådet til 
Karens M inde Kulturhus, da denne i dag  står, hvor der nødvendigvis 
m å føres en vand rende gennem  anlægget.  
I sam m e om gang  b liver skulp turen let renoveret. 
 
PLÆNEN VED KARENS M INDE 
Syd  for W agnersvej videreføres det vand ledende stiforløb .  
Ved ”Deltaet”, um iddelbart syd  for W agnersvej, skabes en ny indgang  
til Karens M inde p lænerne, hvor d isse b indes sam m en m ed  lege-
p ladsen, M ozartsvej og den nord lige del af anlægget.  
 
Ved  Deltaet b landes vand  i renden m ed  vand, der pum pes ind  fra en 
pum pestation ved  Elleb jergvej. Udløbselem enterne g ives en ud -
form ning , som  er integ reret i klinkebelægningen. Rendens forløb ud-
form es slynget og  varieret, så det får så få konsekvenser for de eksi-
sterende ikoniske træer, som  overhovedet m ulig t. For de træer, der 
fældes, p lantes erstatningstræer i om rådet. 
 
Vandet ledes videre i den befæstede rende sydover og  ind  i anlægget 
ud  for Karens Minde Kulturhus og  videre til om rådet ved  Dansepavil-
lonen. De nuværende selvtråd te forb indelsesstier på tværs af p lænen 
sam les til en cirkulær stib ro af træ, der gør det både nem m ere at 
kom m e rund t om  - og  over -  terrænreguleringerne. Sam tid ig  funge-
rer b roen som  opholdsm øbel og  ind ram m er den centrale del af Ka-
rens M inde p lænerne og  m arkerer om rådet som  noget særlig t. På 
g ræsarealet inden for cirklen gøres arealet så vid t m ulig t p lant, så om -
rådet b liver en god  ram m e for forskellige typer af arrangem enter. 
 
Cirkelb roen friholder den store arrangem entsp lads for færdsel, og  
den sikrer, at renden ikke b ruges til ny gennem kørselsvej for cyklister. 
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Hvor stib roen m øder eksisterende træer, skæres der ud  til d isse i 
dækket. Stien og  renden løftes til t ilslutning m ed cirkelb roen, m ens 
selve renden fortsætter ind  under b roen. For m ind re køretøjer vil det 
være m ulig t at passere cirkelb roen.  
 
 
VED DA NSEPAVILLONEN  
Vest for Dansepavillonen laves siddekanter m od  p lænerne, m ens 
renden på dette stræk ud form es som  en b red g ræsgrøft - en Risle-
eng . Dansepavillonen sikres m od oversvøm m else, og der laves ny 
klinkebelægning, som  kæder pavillonen sam m en m ed Karens M inde 
Huset. Hestefoldene genetab leres i en ny sam let p lacering .  
 
 
HESTEFOLDENE OG RISLEENGEN 
Hestefoldene genetab leres m ed  det nuværende hegn og  foderhuse. 
M od  Børnehaven W agnersvej 23 sam t i p rojektom rådets sydøstligste 
hjørne, m od  Thom as Koppels Allé, etab leres et d ige i kote 1.90 for at 
sikre, at skyb rudsvand forb liver på om rådet. Diget etab leres m ed  en 
kerne af ler og  tilp lantes m ed  g ræsser og  urter.  
 
Ud  for, og  syd  for Dansepavillonen, etab leres renden som  et g rønt 
anlæg  m ed  en varieret og  særlig t udvalg t bundbep lantning . Renden 
ud form es terrasseret m ed  tværliggende overløbskanter, som  m ed-
fører at vandet til en vis g rad  renses. Risleengen b liver m ere og m ere 
fug tig , jo nærm ere vi kom m er søen. Risleengen krydses af m ind re 
b roer /  overgange, der kan anvendes til genveje. Ud  for Risleengen 
flyttes “sygefolden” til heste i karantæne til en p lacering  længere m od  
vest. Indhegning  genetab leres som  nuværende. 
 
VED REGNVA NDSSØEN 
Fra Risleengen løber vandet sydover først i et forbassin, hvor urenhe-
der kan bundfældes. Dette er adskilt fra regnvandssøen ved  en revle 
beliggende under vandspejlet.   
 
Regnvandssøen etab leres som  det nye, store rekreative og naturba-
serede elem ent i om rådet. M odsat det eksisterende vandhul vil der, 
und tagen i perioder m ed  ekstrem  tørke, stå perm anent vand i regn-
vandssøen, og  søens dens dybde gør, at den ikke g ror t il.  
 
På den østlige side af søen indarbejdes en erstatning  for den nuvæ-
rende sti. På m odsatte side etab leres ligeledes en sm al g russti.  
 
VED BØRNENES DYREM ARK 
Forholdene ved  Børnenes Dyrem ark ændres ikke, bortset fra at der 
etab leres g røfter om kring  Ridebanen m ed  henblik på at holde den 
m ere tør end  tilfældet er i dag . 
 
KØRSEL TIL BØRNEHAVEN 
I overensstem m else m ed lokalp lan 395 Karens M inde ændres kør-
selsadgangen for Børnehaven W agnersvej 23 til Rub insteinvej.  
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Den ud form es på en m åde der indg riber m indst m ulig  på arealerne 
m ellem  børnehaven og Rub inen. Således bevares boldbanen ved 
Rub inen om trent i sin nuværende størrelse. 
 
Det sikres herved  at der i frem tiden vil være lang t m ind re kørende tra-
fik ind  over om rådet ved  Børnenes Dyrem ark, Dansepavillonen og  Ka-
rens Minde.  
 
 
VANDHÅ NDTERING I KA RENS M INDE A KSEN  
Projektet for Karens M inde Aksen er tegnet og  p lanlag t, så de hyd rau-
liske anlæg  på bedste vis understøtter, bevarer og  forbed rer om rå-
det, som  det er nu - og så det i frem tiden stad ig  kan b ruges op tim alt 
på de fleste dage - nem lig  når det er tørvejr. 
  
I Københavns Kom m une er m ålsætningen under et skyb rud , at der er 
i frem tiden m aksim alt m å stå 10 cm  vand  på g rænsen m ellem  det of-
fentlige og  det p rivate rum  ved  en 100 års regn om  75 år * . Projektet 
for Karens Minde Aksen sikrer dette. 
  
Sam tid ig  forsinkes og  renses en m asse hverdagsregn i p rojektet, 
både fra selve p rojektom rådet og  overfladevand  tilled t fra lokalom rå-
det. Regnvandet skal også afkobles fælleskloakken, så der er bed re 
p lads i kloakken ved  skyb rud . 
 
HVERDA GSREGN  - NÅ R DET REGNER ”LIDT”  
Ved hverdagsregn m inim eres generne. Vandet løber på overfladen 
( i stedet for i fælleskloakken)  og  renses før det ledes videre ud  i Kal-
veboderne.  
Ved  en hverdagsregnhændelse ledes vandet i sm å vand render til 
rensning  i søen, før det pum pes videre til ud løb i Kalveboderne. 
 
5-ÅRS HÆNDELSER  - NÅ R DET REGNER ”M EGET”  
Ved større regnhændelser ( op  til 5  års-hændelser)  ledes vandet i et 
kontrolleret forløb  gennem  om rådet. 
 
SKYBRUD - NÅR DET REGNER ”RIGTIG M EGET”  
Ved  skyb rudsregn m inim eres skader på den om kring liggende be-
byggelse, når vandet i store m ængder strøm m er til om rådet.  
Vandet m agasineres på terræn og  pum pes videre ud  i Kalveboderne.  
Ved frem tidens skyb rudshændelser kan der på om rådet m agasine-
res 15.000 m 3 vand .  
 
*  SKYBRUD - HVOR TIT OG HVOR M EGET? 
Når vi regner statistisk: 
-  Skyb rud  i Karens M inde sker sjældnere end  hvert 10. år om  75 år. 
-  Vi d im ensionerer til et skyb rud , der sker i Karens M inde Aksen en 
gang  hvert 100. år om  75 år ( ca. hvert 500 år) . 
 


