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Naturpark
Amager

Nye muligheder
Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By & Havn inviterer hermed 5 tværfaglige teams til at deltage i projektkonkurrencen om udviklingen af Naturpark Amager.
Partnerskabet bag Naturpark Amager; Naturstyrelsen,
Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn, har siden 2012 samarbejdet om
udviklingen af Naturpark Amager. Projektet er støttet af
Nordea-Fonden og Friluftsrådet.
Målet med projektkonkurrencen er at få visionære forslag
til udvikling af tre hovedindgange og fire blå støttepunkter, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af
Naturpark Amager. Projektet skal medvirke til, at Naturpark
Amagers 35 km2 sammenhængende landskab, storslåede,
fredede og beskyttede natur og fantastiske kyststrækning
tæt på Københavns centrum bliver langt mere kendt og
besøgt, også af nye brugergrupper, som ikke til daglig har
haft øje for naturparkens mange friluftsmuligheder og
naturoplevelser.
Naturparkens enestående fredede og beskyttede natur
skal i højere grad blive en integreret del af Hovedstadsområdet til gavn for en større del af befolkningen. Naturpark
Amagers mange muligheder skal derfor, indenfor rammerne af, at de fornødne myndighedstilladelser er givet, udnyttes bedre. Ikke på bekostning af naturen, men i respekt for
og i tråd med naturen.
Vi har høje forventninger til udviklingen af nye muligheder
i Naturpark Amager. Vi vil skabe en naturpark i verdensklasse, der på én gang sammenbinder natur, friluftsliv,
oplevelser og kulturhistorie. Naturparken skal skabe livskvalitet for alle og byde hovedstadens borgere og gæster
velkommen. Naturpark Amager skal være et spektakulært
friluftslaboratorium for leg, læring, fordybelse og naturoplevelser - lige midt i Hovedstadsområdet.
Vi glæder os til at se jeres forslag!
På partnerskabets vegne,
Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen
Jon Pape, Københavns Kommune
Thomas Jacobsen, Københavns Kommune
Betina Grimm, Tårnby Kommune
Mette Jeppesen, Dragør Kommune
Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn
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Naturpark Amager
Vision

I hjertet af Hovedstadsområdet ligger Naturpark Amager. Et unikt
sammenhængende natur- og friluftsområde af nationalt og
internationalt format, som strækker sig fra Amager Fælled over
Kalvebod Fælleds vidder til den lyse skov i Kongelunden og helt ned
til Sydamagers uspolerede kystlandskaber og lavbundede
havområder. En mangfoldig Naturpark, der i et greb sammenbinder
natur, friluftsliv, oplevelser og kulturhistorie, og som skaber
livskvalitet for alle, og byder borgere og gæster velkommen.

Det er visionen, at Naturpark Amager skal opleves
som ét sammenhængende landskab, der forbinder
den tætte by med naturens åbne vidder, skove og
kystlandskaber. I naturparken skal en mangfoldighed af naturtyper og storslåede landskabskarakterer supplere hinanden i en varieret og mangfoldig
natur med plads og rum for oplevelser.
Naturparken skal udvikles, så den fremtidige
anvendelse sker i synergi med naturen og dermed
tager vare på dens unikke kvaliteter. Deri ligger
udfordringen, da stort set hele området er fredet
og beskyttet efter strenge naturbevarende regler.
Særligt sårbare naturarealer skal fortsat holdes helt
fri for færdsel og unødig forstyrrelse, der hvor det
er nødvendigt for at beskytte Naturpark Amagers
helt unikke, fredede og beskyttede natur.
I naturparken skal eksisterende og nye muligheder
for friluftsliv og aktiviteter sikres og udvikles. Naturparken skal tilbyde rammer for idræt og anden
fysisk udfoldelse i organiseret og selvorganiseret
form, men også afslappet udendørs ophold i frisk
luft og afstressende omgivelser. Mange flere borgere skal have glæde af disse natur- og friluftsom-
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råder. De nye faciliteter skal hjælpe eksisterende og
nye besøgende ud på tur i naturparken, og de skal
give flere mulighed for at opleve og lege og lære
om naturen.
Naturparken skal være attraktiv for mange
besøgende med forskellige ønsker og interesser.
Naturformidling, faciliteter og begivenheder skal
komme de besøgende i møde, og give dem lyst til
at komme igen.
Naturpark Amager skal tænkes ind i fremtiden ved,
at der sammen med naturværdierne satses på
bæredygtige faciliteter af høj arkitektonisk kvalitet,
naturformidling og naturoplevelser, der kan samtænkes med kunst, kultur og særlige Naturpark
Amager events og aktiviteter.
Udviklingen af Naturpark Amager skal bygge på et
bredt vidensgrundlag, bl.a. gennem samarbejder
med uddannelsesinstitutioner, og ved at inddrage
internationale erfaringer om naturparker ved storbyer. Derudover skal der skabes bedre rekreative
rammer for de nærliggende boligområder.

Vision og mål for
Naturpark Amager er
beskrevet i naturparkplanen og projektprogrammet, som ligger
til grund for projektkonkurrencen.

Partnerskabet har følgende ambitioner, målsætninger og forventninger til resultater i
forhold til udviklingen af Naturpark Amager:
»»

Naturindhold
I Naturpark Amager er naturen omdrejningspunktet. Området huser en lang række sjældne planter, herunder bl.a. vadefugle,
så udvikling af Naturparken skal ske i respekt for naturen. Særligt sårbare naturarealer skal holdes helt fri for færdsel og unødig
forstyrrelse. En væsentlig del af naturen i Naturpark Amager er enten beskyttet eller fredet eller begge dele, hvilket både er
områdets styrke og udfordring.

»»

Kendskab
Stadigt flere skal lære Naturparken at kende og bruge den. Naturpark Amager har årligt ca. 1 mio. besøgende. Indenfor de
kommende 10 – 15 år skal besøgstallet øges til ca. 2 mio. om året.

»»

Høj kvalitet
De faciliteter der etableres skal være af høj kvalitet, arkitektonisk såvel som i udformning og brugerorienteret design. Der skal
være en robusthed i udformningen, som afspejler beliggenheden i en storby med mange brugere, samtidig med, at materialevalget har sit aftryk i placeringen i en naturpark.

»»

Attraktiv natur- og friluftsressource
Naturpark Amager skal være en mere attraktiv natur- og friluftsressource for familier, børn og unge, så flere og nye
befolkningsgrupper, som ikke traditionelt bruger naturen jævnligt, herunder socialt udsatte, får glæde af Naturparken.

»»

Aktivt friluftsliv
Udviklingen af Naturpark Amager skal skabe nye friluftsmuligheder og styrke mulighederne for et aktivt friluftsliv i naturen,
uden at naturen lider skade.

»»

Lokalt og regionalt udflugtsmål
Naturparken skal være et vigtigt lokalt og regionalt udflugtsmål, og den skal udvikles som en mere markant del af
Hovedstadsområdets profil som turistmål, også internationalt.

»»

Naturen som en del af byen
Naturparken skal i højere grad byde indenfor og inspirere til anvendelse. De nye hovedindgange skal visuelt, funktionelt og
kommunikationsmæssigt byde flere besøgende velkommen og understøtte naturoplevelserne.

»»

Blå støttepunkter - faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv ved kysten
Den direkte adgang til vandet langs Naturpark Amagers kyststrækning skal forbedres ved at etablere blå støttepunkter af høj
arkitektonisk kvalitet.

»»

Naturformidling og kommunikation
Formidlingen skal nytænkes, så nye tidssvarende formidlingsredskaber kan styrke en mere målrettet kommunikation og
naturvejledning. Faste billeder af, hvad der er ”rigtig” naturformidling, må gerne udfordres.

»»

Udendørs klasselokale
Naturpark Amager skal være Hovedstadsområdets største udendørs klasseværelse med naturvejledning, udeskolerum, ny
læring, oplevelser og friluftsliv for børn i skoler og institutioner.

»»

Friluftslaboratorium
Naturpark Amager skal være et eksempel, som også andre naturparker og friluftsprojekter kan drage erfaringer fra. Naturpark
Amager skal være et friluftslaboratorium for nye idéer og deres konkrete gennemførelse.

»»

Inddragelse af borgere, brugere og lokalmiljø
Den sociale og inkluderende dimension, borger- og brugerinddragelsen og samspillet med lokalmiljøet om de konkrete
delprojekter er et centralt omdrejningspunkt i udviklingen af Naturpark Amager.
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Introduktion til opgaven
Krav, opgaver og anlægsøkonomi
Generelt om krav til konkurrenceforslaget
Konkurrenceforslaget skal afspejle visionen for
Naturpark Amager og anskueliggøre opfyldelsen
af de i konkurrenceprogrammet opstillede krav.
På de følgende sider beskrives konkurrenceopgaven. Der redegøres for krav til konkurrenceforslaget (markeret med Krav til konkurrenceforslaget eller Generelle krav til
konkurrenceforslaget). Kravene er udtryk for
Partnerskabets ønsker og forventninger til konkurrenceforslaget. Kravene skal ikke opfattes som
mindstekrav, men det vil indgå i bedømmelsen af
konkurrenceforslagets æstetiske, funktionelle og
tekniske kvaliteter i hvor høj grad kravene samlet
set er imødekommet.
Derudover beskrives idéer og ønsker, som kan
være til inspiration for konkurrenceforslaget (markeret med Ikke krav til konkurrenceforslaget).
Listen af idéer og ønsker er ikke udtømmende.
De specifikke afleveringskrav er beskrevet i afsnittet om konkurrencebetingelser på side 58.
Konkurrenceforslaget skal kunne realiseres inden
for den anførte anlægsøkonomiske ramme (se
nedenfor). Der kan ikke flyttes midler fra en hovedindgang eller et blåt støttepunkt til et andet.
Forslaget til de enkelte hovedindgange og blå
støttepunkter skal kunne realiseres indenfor
de angivne områdeafgrænsninger. Derudover
angives en principiel sammenhæng for de enkelte
områdeafgrænsninger, som viser den kontekst,
anlægget skal realiseres i. Der kan ikke disponeres over arealet i den principielle sammenhæng i
forbindelse med det konkrete anlæg.

For opgave 2.4 gælder det dog, at der ønskes et
forslag, som beskriver den overordnede disponering af muligheder for forbindelser, aktiviteter og
naturoplevelser i hele det afgrænsede område i
byranden langs Ørestad Syd, herunder området
i den principielle sammenhæng mellem hovedindgangsområderne ved Naturcenter Amager og
Asger Jorns Allé.
Læsevejledning
Konkurrenceprogrammet indledes med et afsnit
om visionen for Naturpark Amager. Herefter gives
en introduktion til opgaven. De enkelte dele af
konkurrenceopgaven beskrives i de afsnit, som
angivet på den modstående side.
Dernæst følger tre afsnit, som rummer generelle
krav til konkurrenceforslaget, hhv. afsnittet om
”Naturbeskyttelse og fredning” (side 46-47), afsnittet om ”Naturpark for alle” (side 48-49), og afsnittet
om ”Tværgående aktiviteter og formidling” (side
50-51).
Efterfølgende rummer konkurrenceprogrammet
tre afsnit med baggrundsviden om Naturpark
Amager, herunder viden om naturparkens størrelse (side 52-53), natur og naturværdier (side
54-55), samt funktioner, forbindelser og brugere
(side 56-57).
Endelig rummer konkurrenceprogrammet en
beskrivelse af konkurrencebetingelserne (side 58)
og en bilagsliste (side 68). Der henvises løbende i
konkurrenceprogrammet til relevante bilag, som
findes på bilagslisten.

Anlægsøkonomi for hovedindgange

Anlægsøkonomi for de blå støttepunkter

Ved DR-byen

Ved det sydlige fugletårn

10,4 mio. kr.

18,0 mio. kr.

Ved Asger Jorns Allé

6,4 mio. kr.

Ved det mellemste fugletårn

4,3 mio. kr.

Ved Naturcenter Amager

6,8 mio. kr.

Ved Byskoven

4,3 mio. kr.

Ved Havneslusen
(nord + anneks i syd)

8,6 mio. kr.
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Anlægsøkonomi:
For alle hovedindgange og
støttepunkter understreges
det, at de foreslåede anlæg
skal kunne realiseres inden for
den anførte anlægsøkonomi
(eksl. moms).
Anlægsøkonomien omfatter
alle håndværkerudgifter samt
uforudsete udgifter, forsyning
og risiko. Anlægsøkonomien
omfatter ikke rådgiverhonorar.

Der skal udvikles tre hovedindgange:
Én ved den nordlige del
af Amager Fælled tæt på
DR-Byen metrostation samt
to hovedindgange ved overgangen mellem Kalvebod
Fælled og Ørestad Syd, tæt
på Vestamager metrostation.
Den ene placeret i forlængelse af Ørestads Boulevard,
og den anden ved Asger
Jorns Allé. De to indgange
på Kalvebod Fælled skal
samtænkes funktionelt, men
have hver sin profil i forhold
til de aktiviteter og faciliteter,
de tilbyder.

København

Amager
Fælled

2.3 DR Byen

3.4 Havneslusen
Kastrup

Der skal udvikles 4 nye blå
støttepunkter:
Et ved det sydlige fugletårn
og et ved det mellemste fugletårn, begge på
Kalvebod Fælleds sydlige
kyststrækning. Derudover
skal der etableres et blåt
støttepunkt langs Dæmningsvej nord for Kalvebod
Bro ved ”Byskoven”. Endelig
skal der etableres et blåt
støttepunkt som fordeler sig
på to lokationer hhv. nord og
syd for Havneslusen.

Tårnby

2.2 Asger Jorns Allé

3.3 Byskoven

2.1 Naturcenter Amager

Kalvebod Fælled

Dragør

3. 2 Det mellemste fugletårn
3.1 Det sydlige fugletårn

Kongelunden

Konkurrenceopgavens dele

»»

Et forslag til 4 nye blå støttepunkter
Se generelle krav til opgave 3 på side 28-29.

»»

»»

Et forslag til et let genkendeligt udtryk
og en samlende arkitektonisk idé for de
3 nye hovedindgange og 4 blå
støttepunkter Se opgave 1 på side 10.
Et forslag til 3 nye hovedindgange
Se generelle krav til opgave 2 på side 12-13.
»» Se opgave 2.1 Hovedindgang ved
Naturcenter Amager på side 14.
»» Se opgave 2.2 Hovedindgang ved
Asger Jorns Allé på side 18.
»» Se opgave 2.3 Hovedindgang ved
DR Byen på side 22.
»» Se opgave 2.4 Sammenhængen mellem de to
sydlige hovedindgange på side 26.

»» Se opgave 3.1 Blåt støttepunkt ved det sydlige
fugletårn på side 30.
»» Se opgave 3.2 Blåt støttepunkt ved det
mellemste fugletårn på side 34.
»» Se opgave 3.3 Blåt støttepunkt ved Byskoven
på side 38.
»» Se opgave 3.4 Blåt støttepunkt ved Havneslusen
på side 42.

»» En redegørelse for, hvordan forslaget
forholder sig til den beskyttede
natur, herunder en redegørelse
for forslagets realisme i relation til
tilladelser og dispensationer
»» Se krav til forslaget på side 46-47.

»» En redegørelse for, hvordan forslaget 		
forholder sig til ”Naturpark for alle”
»» Se krav til forslaget på side 48-49.
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Konkurrenceopgave 1
Et let genkendeligt udtryk og en
samlende arkitektonisk idé
for Naturpark Amager
Krav til konkurrenceforslaget, opgave 1
Med målsætningen om at gøre Naturpark Amager
mere attraktiv og tilgængelig for mange flere ligger
der en meget væsentlig opgave i at skabe et let
genkendeligt udtryk og en samlende arkitektonisk
idé for naturparken, som skal:
»» Være en signatur for Naturpark Amager, som
bidrager til at understrege helhedsoplevelsen
af naturparkens samlede identitet, fx ved hjælp
af gennemgående farver og materialer.
»» Fungere som den ”grønne tråd”, der viser vej
og faciliterer turen ud og rundt i naturparken,
samtidig med at den gør naturparkens mange
muligheder for naturoplevelser og friluftsaktiviteter og den store skala overskuelig.
»» Signalere, at man træder ind i et terræn af
enestående, fredet og beskyttet natur, som
drives til glæde for befolkningen, som gerne
skal komme og bruge det i respekt for naturen.
»» Være kreativt, realistisk og gennemarbejdet,
så det umiddelbart kan anvendes i de 3 nye
hovedindgange og 4 nye blå støttepunkter,
og samtidig være tidsmæssigt robust og
skalerbart, så det kan videreføres i fremtidige
faciliteter og anlæg i Naturpark Amager.
Forslaget til det let genkendelige udtryk og den
samlende arkitektoniske idé for Naturpark Amager
skal beskrives i tekst og suppleres med skitser,
diagrammer, inspirationsfotos eller lignende.
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Fugletårnene er, med deres enkle form og farve, tydelige pejlemærker for turen langs
kysten i Naturpark Amager i dag. Ambitionen er, at de nye hovedindgange og blå
støttepunkter i Naturpark Amager, og fremtidige anlæg og faciliteter, skal have et
let genkendeligt udtryk og en samlende arkitektonisk idé, som kan være Naturpark
Amagers signatur.
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Konkurrenceopgave 2
Naturpark Amagers hovedindgange

Generelle krav til konkurrenceforslag for
hovedindgangene
Hovedindgangene skal:
»» Være tydelige pejlemærker, som viser vej ud i
eller ud fra Naturpark Amager.
»» I funktion og design medvirke til, at de besøgende passer på naturparkens beskyttede
natur. Hovedindgangene skal tage hensyn til
de beskyttede naturværdier og lede de besøgende ud i naturen, uden den lider skade.
»» Sammen og hver for sig fungere som både
”magneter” for flere og nye brugergrupper
og som ”katapulter”, som kan være med til
at facilitere ture ud i området, så flere borgere
bliver inspireret til at bevæge sig længere ud
og rundt i naturparken og få større og flere
natur- og friluftoplevelser.
»» Tiltrække nye besøgende til naturparken,
herunder nye brugere, unge som ældre, naturvante som ikke naturvante, som skal gøres
nysgerrige på de mange muligheder, naturparken har at byde på.
»» Give mulighed for fysisk og digital formidling
med udgangspunkt i naturparkens rige og
forskelligartede naturkvalitet. Formidlingen skal
bidrage til, at besøgende får viden om naturen,
lærer om at færdes i fredet og beskyttet natur
og får information om naturparkens muligheder.
»» Dyrke og formidle stedets egenart og de kvaliteter, der knytter sig til de naturområder, de
er placeret i. Samtidig skal hovedindgangene
afspejle det genkendelige udtryk og den
samlende arkitektoniske idé for Naturpark
Amager.
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»» Fungere som samlingspunkt for aktiviteter
i Naturparken, inspirere til leg og læring om
naturen og understøtte ambitionen om at gøre
Naturpark Amager til et friluftslaboratorium,
hvor mange forskellige brugergrupper kan lege
og eksperimenterer sig til viden om naturen.
Fx kan landart bruges som et virkemiddel til at
visualisere naturparkens kvaliteter og spændingen ved at gå på opdagelse i den.
»» Være attraktive adgangsområder, der giver
plads til og gode betingelser for, at naturparkens brugere kan udøve aktiviteter i parken
og tiltrække nye, herunder ikke-naturvante,
brugere.
»» Tage hensyn til, hvordan eventuelle konflikter
mellem forskellige brugerinteresser kan
undgås. Specielt skal de forskellige behov, der
kan bestå mellem gående og hurtigkørende
motionscyklister, overvejes.
»» Understøtte arbejdet med naturformidling,
mobilisering af brugere og frivillighed i
naturparken.
»» Udføres i robuste, bæredygtige materialer, og
samtidig skal materialer afspejle beliggenheden
i naturparken.
»» Have god tilgængelighed og indbyde til offentlig brug.
»» Understøtte målene for Naturparkplanen
og tænkes ind i en naturlig rollefordeling med
Naturcenter Amager.

Bilag
• Naturparkplan for
Naturpark Amager
(Bilag 7).

Forslag fra borgere
»»

Information om den særlige natur på stedet

»»

Information om spiselig natur

»»

Information om, hvor man må gå og ikke gå

»»

Parkeringspladser, herunder handicap-ppladser

»»

Bedre adgang for gangbesværede

»»

Toiletter

»»

Affaldsspande

»»

Mødested som ”under uret”

»»

Mulighed for at købe kaffe og vand

»»

Afmærkede ruter med forskellige distancer

»»

Hovedindgange der afspejler naturen på
stedet

»»

Orienteringskort

»»

Oplysning om ruter

»»

Fartbump, smalle indgange der regulerer
hastighed

»»

Udlejning af cykler og udstyr

»»

Flere dyr – geder, får, køer

»»

Elektroniske infostandere

»»

QR koder

»»

Naturpark Amager app

»»

Bestil en tur med en cykelrytter

Selvom Naturpark Amagers centrale placering er enestående for et hovedstadsområde, er naturparkens naturkvaliteter og friluftsmuligheder, og det unikke i at have
så stort et naturområde så centralt og bynært i en hovedstad, ikke kendt bredt i befolkningen. Samtidig kan det sammenhængende naturområde fra Islands Brygge
til Dragør Fort af nogle besøgende opfattes uoverskueligt.
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2.1 Hovedindgang ved Naturcenter Amager
Hovedindgangen ved Naturcenter Amager skal være en synlig,
indbydende og aktiv port til den store natur og vidderne på Kalvebod Fælled. Hovedindgangen ligger ikke langt fra, hvor metroen og
Ørestad Syd ender. Her findes allerede et velfungerende naturcenter, og udviklingen af hovedindgangen skal bygge videre på områdets muligheder for at tiltrække og byde - også nye - brugere velkommen til Naturpark Amagers enestående, fredede og beskyttede
natur.

Krav til konkurrenceforslaget, opgave 2.1
»» Hovedindgangen skal være et tydeligt landmark, som kan tiltrække besøgende, herunder
dem der ankommer til området fra Ørestad
Boulevard og Vestamager Station.
»» Hovedindgangen skal gentænke den nuværende adgangssituation til Naturcenteret fra
nord. Forslaget skal vise, hvordan besøgende
ved ankomst til fods og på cykel, via Vestamager Station og fra pladsen med Hein Heinsens
skulptur og broen, kan inspireres til forskellige
muligheder for naturoplevelser - enten ved
hovedindgangene ved Naturcenter Amager
og Asger Jorns Allé - eller ved at gå direkte
videre ud i naturparken ved ankomsten til
hovedindgangsområdet fra nord. Området øst
for områdeafgrænsningen, med P-pladsen ved
Otto Baches Allé, skal i fremtiden ikke være den
primære indgang, men det forventes, at der
fortsat vil være P-plads og indgang derfra.
»» Hovedindgangen skal være et godt eksempel på en port til oplevelser længere ude i
naturparken og dermed understøtte og løfte
Naturcenter Amager til den næste generation. Udviklingen skal bygge videre på Naturcenter Amagers støtteaktiviteter til friluftsliv,
vidensmæssige kapacitet i forhold til naturformidling, samt eksisterende faciliteter (vand,
toiletter, undervisnings- og formidlingslokaler
mv.), Traktørstedet og særlige tilbud til skoler
og institutioner.

14 Naturpark Amager - Konkurrenceprogram

»» Den nye hovedindgang skal, sammen med en
version 2.0 af Naturcenter Amager, være med
til at byde nuværende og nye besøgende
velkommen, hjælpe dem på vej og facilitere
turen ud i naturparken.
»» Naturcenter Amager skal fortsat spille hovedrollen i området. Den nye hovedindgang skal
understøtte og supplere nuværende formidlingsaktiviteter og muligheder ved naturcentret, men forslaget skal også nytænke naturformidling og vise, hvordan man kan inspirere
nye og nuværende brugere til naturoplevelser
og lære dem at færdes i naturparkens fredede og beskyttede natur.
»» Forslaget skal vise, hvordan Naturcenter
Amagers bygninger og omkringliggende
faciliteter og beplantning visuelt kan åbnes op,
så besøgende oplever Naturcenter Amager
og det nye hovedindgangsområde som én
samlet åbning til naturparken. Der skal tages
udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, men der gerne må suppleres med lette
konstruktioner, der markerer indgangen.
»» Hovedindgangen skal have en understøttende
og komplementerende sammenhæng med
hovedindgangen ved Asger Jorns Allé. Det
kan fx ske gennem bedre stiføringer, sigtelinjer,
yderligere landart og legemuligheder, som kan
trække børn til og sætte retning mod Naturcenter Amager.

Dragør

Pinseskoven

Kalvebod Fælled
Tårnby

Naturcenter Amager

8-tallet

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
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Hovedindgangen kan fx også indeholde
(Ikke krav til konkurrenceforslaget)
»» Forskellige naturformidlingselementer, der
inspirerer til at tage på tur ud og rundt i Naturparkens beskyttede natur. Naturformidling er
ikke nødvendigvis bemandet, og forslag hertil
bør derfor være differentierede i forhold til
formidlingsformer og forskellige målgrupper,
herunder nye brugere. Der kan fx blandt andet
indgå digitale formidlingsløsninger, der er integreret i faciliteterne, eller landart/kunstneriske
fortolkninger af de stedsspecifikke naturkvaliteter og - muligheder.
»» Et mødested for større grupper, fx selvorganiserede, institutioner og foreningsbrugere.
»» Naturlegeelementer, opholdspladser, shelters
inden for en fornuftig afstand, vej- og afstandsvisning ved hovedindgangen, så besøgende
trækkes længere ud i naturparken.

Foto: Ole Malling

16 Naturpark Amager - Konkurrenceprogram

Målgrupper
Målgrupperne er bl.a. besøgende i alle aldre, som
vil opleve naturen og de mange friluftsmuligheder, men også turister, som kombinerer kultur- og
naturoplevelser. Det kan også være skoler og børnehaver, der benytter hovedindgangen som udgangspunkt for læring og brugen af naturparken,
som byens største klasseværelse. Endelig kan børnefamilier med manglende erfaring med naturen
også være en særlig målgruppe, der ligesom de
besøgende der vil finde ro og fred på en længere
tur skal have et godt udgangspunkt herfor.

Bilag
• Kortlægning og tilstandsvurdering af § 3 områder
på Kalvebod Fælled (Bilag
23). Bemærk at bilaget er
under udarbejdelse og vil
blive eftersendt til konkurrencedeltagerne.
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Se bilag 11).
• Kortlægning af naturtyper
og -kvaliteter er under
udarbejdelse og vil blive
eftersendt til konkurrencedeltagerne.

1

Kig mod Fælleden fra Ørestads Boulevard

Illustration: KANT

2

3

Broen

Skibet ved Naturcenteret

4

Illu. af kommende hotelprojekt

Illustration: KANT

5

Naturcenter Amager og Kalvebod Fælled

1

4
2
3
5
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2.2 Hovedindgang ved Asger Jorns Allé
Sammen med det kommende Byens Hus og den aktive bygade
Asger Jorns Alle, skal hovedindgangen til Naturpark Amager have
en tydelig profil i forhold til fysisk aktivitet, leg og bevægelse. Den
skal tilbyde aktiviteter og facilitere naturoplevelser i respekt for
Naturpark Amagers enestående, fredede og beskyttede natur. Både
organiserede og uorganiserede brugere, og ikke-naturvante besøgende, skal inspireres til at bevæge sig fra trappen og promenaden
for enden af Asger Jorns Allé og længere ud i naturparken.

Krav til konkurrenceforslaget, opgave 2.2
»» Hovedindgangen skal være en synlig og aktiv
indgang til Naturpark Amager fra Ørestad
Syd. Sammen med Byens Hus skal hovedindgangen ved Asger Jorns Allé fungere som
et samlet rekreativt miljø, som gør det let og
attraktivt at bevæge sig og tage på tur i naturparken.
»» Hovedindgangen skal have en tydelig visuel
og funktionel forbindelse til hovedindgangen
ved Naturcenter Amager, samt ruter til andre
destinationer i Naturparken.
»» Hovedindgangen skal have en tydelig profil i
indretning og faciliteter, der understøtter fysisk
aktivitet, leg og bevægelse. Hovedindgangen
skal, sammen med Byens Hus, understøtte
og formidle områdets beskyttede natur,
muligheder og aktiviteter og dermed blive
et knudepunkt for en aktiv benyttelse af og
tilgængelighed til naturparken.
»» Forslaget til hovedindgange skal vise, hvordan
man kan tage ”springet” fra byen og Promenaden langs Ørestad Syd ud i naturen - eller
den anden vej, hvordan man ”stiger op” fra
naturen til byen. Det er ikke sandsynligt, at der
er mulighed for terrænregulering mellem by
og naturpark. Forslaget skal vise, hvordan der
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kan skabes en spændende og inspirerende
overgang mellem byen og områdets natur.
»» Forslaget til hovedindgangen skal rumme en
stiforbindelse mellem hovedindgangen og
den nord-syd gående Kanonvej ca. 200 meter
vest for hovedindgangen.
»» Forslaget til hovedindgangen skal vise en disponering og linjeføring af vandudløbet under
promenaden til nærmeste eksisterende grøft
mod sydvest. Den foreslåede grøft/rende/
wadi til bortledning af renset vand skal have en
kapacitet til afledning af op til 110 l/s og indeholde en naturforbedrende funktion. Anlægget
finansieres af forsyningsselskabet, og indgår
derfor ikke projektets økonomi.
»» Promenaden og hovedindgangsområdet
adskilles af et hegn. Der skal indgå et forslag til,
hvordan hegnet kan passeres, herunder evt.
forslag til en ændring af hegnets placering.

Amager Strandpark

Sundbyerne

Tårnby
Fields
Crown Plaza

Royal Arena

Asger Jorns Allé

Kalvebod Fælled

Foto: Ole Malling, 2017.

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
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Hovedindgangen kan fx også indeholde
(Ikke krav til konkurrenceforslaget)
»» Muligheder for idræt, samt et gennemgående
net af løberuter og lign, en ”løbebase” med
tidtagningsmulighed, lockers, vandpost og lign.
»» Grejopbevaring til brug for eksempelvis cykling
(dirt tracks mv.). Skal ses i sammenhæng med,
at der også kan være grejopbevaring i Byens
Hus.
»» Mødested til før eller efter aktiviteten med
overdækning, bålplads og adgang til vand/
toilet. Opholdsmulighed for større grupper,
herunder skoler, institutioner og foreninger.
»» Naturleg og ”minifaciliteter” med aktivitetsmuligheder for mindre børn, som integreres
med faciliteter for voksne, så man kan bruge
området sammen til ”naturparkour” eller naturlegeplads. Samtidig vil være med til at gøre
området populært at benytte af de nærliggende institutioner.

Foto: Ole Malling, maj 2018.
Illustration: Transform
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»» Et mødested for cyklister i tilknytning til naturparken i sammenhæng med Byens Hus, fx med
små øvebaner for børn, læskur og lign.
»» Mulighed for udlejning af cykler og udstyr til
aktiviteter i naturparken.
»» Faciliteter og stier, som fx boardwalk, landart,
legeelementer eller lign. som udnytter vandelementet til leg og læring med naturforbedrende
tiltag. Forslaget skal tage højde for, at der, alt
afhængig af nedbør, vil være mere eller mindre
vand i grøfterne og området.
Målgrupper
Aktive friluftsbrugere i alle aldre; børn, unge, ældre
og familier som skal lære naturens friluftsmuligheder at kende; skoler og idrætsundervisning;
besøgende fra hele Hovedstadsområdet og lokale,
som vil videre ind i naturparken, eller blot gå en
mindre tur.

Bilag
• Kortlægning og tilstandsvurdering af § 3 områder
på Kalvebod Fælled (Bilag
23). Bemærk at bilaget er
under udarbejdelse og vil
blive eftersendt til konkurrencedeltagerne.
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Bilag 11).
• Byggeprogram for Byens
Hus (Bilag 25).
• Kortlægning af naturtyper
og -kvaliteter er under
udarbejdelse og vil blive
eftersendt til konkurrencedeltagerne.

1

Illustration af trappen for enden af Asger Jorns Alle. Illustration af det kommende Byens Hus til højre

Illustration: Transform

2

3

Promenaden set mod nord

Promenaden set mod syd

5

4

4 Asger Jorns Alle og Kalvebod Fælled

Illustration af program for Asger Jorns Allé

3
2

1

5

Illustration: Transform
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2.3 Hovedindgang ved DR Byen
Hovedindgangen ved DR Byen skal være den tydelige adgang til
naturparken fra nord. Ingen skal være i tvivl om, at her er Naturpark
Amager! Og alle skal føle sig velkomne og blive nysgerrige på, hvad
parken rummer. Udviklingen af området skal give særligt borgerne
i lokalområdet og andre ikke-naturvante besøgende en oplevelse af
at blive taget imod, vejledt og inspireret til at gå på opdagelse i
Naturpark Amagers fredede og beskyttede natur.
Krav til konkurrenceforslaget, opgave 2.3
»» Hovedindgangen skal fungere som den
nordligste hovedindgang til Naturpark Amager. Kun få kilometer fra Rådhuspladsen skal
hovedindgangen ved DR Byen fungere som
en tydelig markør af, at ’her er Naturpark
Amager’.
»» Hovedindgangen skal være et ”state of the
art” eksempel på en port til oplevelser i den
nordlige del af naturparken. Det nye hovedindgangsområde skal være med til at byde de
besøgende velkommen, hjælpe dem på vej og
facilitere turen ud i naturparken. Hovedindgangen skal bidrage til nytænkning af, hvordan
besøgende kan inspireres til naturoplevelser
og lære at færdes i naturparkens fredede og
beskyttede natur, herunder også nye besøgende, der ikke er vant til eller som er utrygge
ved at bevæge sig ud i naturen.
»» Hovedindgangen skal ses i tæt relation til
og understøtte intentionerne i delprojektet
’Naturpark for alle’, hvor anlæg og faciliteter
skal fungere sammen med og understøtte
aktiviteterne og målgruppen i dette delprojekt,
herunder nye ikke-naturvante brugere til at
færdes i området.
»» I udviklingen af hovedindgangen skal der tages
hensyn til områdets naturværdier.

»» Hovedindgangen skal rumme forskellige naturformidlingselementer, der inspirerer til at tage
på tur ud og rundt i naturparkens beskyttede
natur. Naturformidling er ikke nødvendigvis
bemandet, og forslag hertil bør derfor være
differentierede i forhold til formidlingsformer
og forskellige målgrupper, herunder nye
besøgende. Der kan fx blandt andet indgå
digitale formidlingsløsninger, der er integreret i
faciliteterne, eller landart/kunstneriske fortolkninger af de stedsspecifikke naturkvaliteter og
- muligheder.
»» Hovedindgangen skal rumme et formidlingsog samlingssted i form af fysiske anlæg og
faciliteter til formidling og opstart af naturaktiviteter, herunder et formidlings- og samlingsrum
(et isoleret og eventuelt opvarmet lokale på
80-100 m2), opbevaringsrum (35-50 m2 til
foreningsudstyr med mulighed for at låse af
i fleksible, differentierede sektioner), toiletter,
omklædning/bad, thekøkken, adgang til drikkevand. Bygningen skal ikke som udgangspunkt
være bemandet, men skal rumme tilstrækkelige faciliteter til en lejlighedsvis bemanding.
Samlingsstedet, som kunne være et naturværksted i sin indretning og organisering, kan inspireres af Den blå foreningsby på Amager Strand
(en uopvarmet foreningsdrevet grejbank) og
Streyf ved Utterslev Mose.
»» Desuden skal hovedindgangen rumme: Borde/
bænke og grillpladser, bålhytte (overdækket
bål, så man kan lave bål i regnvejr), naturlegeplads med redskaber der også kan bruges
af parkourudøvere og motionsløbere, samt
cykelparkering.
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Rådhuspladsen

Islands Brygge

Tietgenkollegiet

DR Byen

Metroen

Grønjordskollegiet

Hovedindgangen placeres inden for det markerede areal, dog forventes
det, at faciliteterne kun vil fylde dele af arealet. Af hensyn til naturværdierne i området, skal faciliteter og anlæg placeres indenfor områdeafgrænsningen i det åbne areal tættest på Ørestads Boulevard og langs den
landskabelige kanal.

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
Naturpark Amager - Konkurrenceprogram 23

Hovedindgangen kan fx også indeholde
(Ikke et krav til konkurrenceforslaget)
»» Mulighed for at bruge ydersiden af byggeriet til
bevægelsesaktiviteter (fx parkour).
»» Forslag til nye rekreative stiforbindelser i og
omkring området, og en bro over den landskabelige kanal.
»» Forslag til tiltag, der kan øge områdets naturkvalitet, herunder især i den landskabelige
kanal.
»» Imødekommende, trygge og afgrænsede naturrum, der giver plads til ro. Fx med mindre og
eventuelt flytbare dyrkningsindretninger, der
kan passes i fællesskab.
»» Udekøkkenfaciliteter.
»» Mulighed for udlejning af cykler og udstyr til
aktiviteter i naturparken.

Foto: Ole Malling
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Målgrupper
Besøgende kan blandt andre være vuggestuer,
børnehaver, skoler, ungdomsskoler, pædagogseminarier, kontaktforældre der arrangerer børnearrangementer, børn og voksne med sociale
udfordringer (specialskoler), spejdere, foreninger,
pensionister og private naturentusiaster. Derudover er målgruppen for ”Naturpark for alle” (se side
48-49) også en del af målgruppen for hovedindgangen ved DR Byen.

Bilag
• Artsregistrering (Bilag 16).
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Bilag 11)
• Afrapportering af §3 - registrering i 2011 og Plejeplan
for Amager Fælled. (bilag
30).

1

Græsplænen langs den landskabelige kanal

2 Stiforløb i området

3

Hovedindgangen ligger tæt på metroen

4 Den landskabelige kanal

3

4
1
2
5
5

Det almene boligområde Urban Planen, som har ca.
5000 beboere, ligger mindre end 500 meter fra den nye
hovedindgang for Naturpark Amager ved DR Byen.
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2.4 Sammenhængen mellem de to sydlige
hovedindgange
Krav til konkurrenceforslaget, opgave 2.4
»» De to sydlige hovedindgange skal samtænkes og udvikles som en helhed i forhold til
forbindelser, aktiviteter og naturoplevelser i
byranden.
»» Der ønskes et forslag (en planskitse i skala
1:5000, suppleret med diagrammer og tekst),
som beskriver den overordnede disponering
af muligheder for forbindelser, aktiviteter og
naturoplevelser i hele det afgrænsede område
i byranden langs Ørestad Syd, herunder området i den principielle sammenhæng mellem
hovedindgangsområderne ved Naturcenter
Amager og Asger Jorns Allé.
»» Forslaget skal beskrive, hvordan forbindelser, faciliteter og anlæg kan placeres, så de
mest sårbare naturområder ikke berøres, og
i respekt for den præmis, at området - i lighed
med resten af naturparken - er omfattet af
betydelige beskyttelsesinteresser, herunder
fredningen af Kalvebodkilen, og at det i sin
helhed er udpeget som beskyttet naturtype og
Natura 2000-område.

Foto: Ole Malling
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Der er i projektprogrammet for Naturpark Amager
ikke afsat anlægsmidler til realisering af faciliteter
og anlæg i det område af byranden ved Ørestad
Syd, som ligger uden for de to hovedindgangsområder ved hhv. Naturcenter Amager og Asger Jorns
Allé. Udgifter til de foreslåede anlæg i byranden ud
over de to hovedindgange skal derfor ikke indgå i
forslagets anlægsøkonomi.
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
har afsat midler til, at der kan søges etablering
af græsfælled (ekstensivt drevet åbent areal til fx
boldspil) vest for Ørestad Syd. Der skal ved en evt.
placering heraf tages højde for områdets naturværdier. Det forventes, at der vil blive taget stilling
til en evt. placering i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige dispositionsforslag og myndighedsbehandling.

Bilag
• Kortlægning og tilstandsvurdering af § 3 områder
på Kalvebod Fælled (Bilag
23). Bemærk at bilaget er
under udarbejdelse og vil
blive eftersendt til konkurrencedeltagerne.
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Bilag 11).
• Kortlægning af naturtyper
og -kvaliteter er under
udarbejdelse og vil blive
eftersendt til konkurrencedeltagerne.

Fields

Metro

Crown Plaza

Royal Arena

Kalvebod Fælled

Asger Jorns Allé
Metro

Nyt hotel

Naturcenter Amager

Kalvebod Fælled

Målestok - 1: 10:000

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
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Konkurrenceopgave 3
Naturpark Amagers
blå støttepunkter
Generelle krav til konkurrenceforslag for
de blå støttepunkter
De blå støttepunkter skal:
»» Forbedre den direkte adgang til vandet langs
Naturpark Amagers kyststrækning. Flere og
nye grupper af borgere, herunder hovedstadsområdets turister, skal have glæde af aktiviteter ved, i og på vandet samt oplevelsen af
kystnaturen.
»» Udvikles, så naturens kvaliteter opretholdes og
er robuste over for forandringer og den fremtidige anvendelse. Særligt sårbare naturarealer
skal fortsat holdes fri for færdsel og unødig
forstyrrelse der, hvor det er nødvendigt for at
beskytte naturen.
»» Binde turen langs kysten sammen og understøtte oplevelsen af de forskellige naturscenerier. Støttepunkterne skal fungere som destinationer og støttepunkter hver for sig, og som
pejlemærker og rastesteder, der kan formidle
og facilitere hele turen langs kysten.
»» Skabe en mere synlig og ny åbning fra hovedstadsområdet mod vandet, så det bliver
endnu mere markant, at det blå er en del af
byens identitet og muligheder for friluftsliv.
Støttepunkterne skal bidrage til at flere børn og
unge får lyst til at tilbringe mere tid i naturen.
»» Understøtte, at målgruppen for ”Naturpark
for alle” faciliteres i brugen og oplevelsen af
naturparken, fx ved at skabe trygge rammer
for færdsel og aktiviteter i og ved vandet, så
flere får mod på at lære at bruge vandet og
lærer at få naturoplevelser langs naturparkens
kyst. De blå støttepunkter skal bidrage til
udviklingen af en kyst, hvor som skaber mere
sundhed og oplevelse af tryghed ved vandet,
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som giver rum til fællesskab og oplevelser, og
hvor der samtidig er plads til ro og fordybelse.
»» De 4 blå støttepunkter har forskellige placeringer, målgrupper og funktionaliteter, og de
er forskellige i forhold til strømforhold, badevandskvalitet og naturhensyn. De skal derfor
ikke være ens, men der skal være et fælles
arkitektonisk udtryk, som i kvalitet, og ikke
mindst robusthed, modsvarer en placering ved
kysten og tætheden til en storby. Forskelle fra
støttepunkt til støttepunkt vil således forekomme – og tilstræbes.
»» Udføres med robuste konstruktioner og
materialer, der egner sig til det særligt udfordrende kystmiljø og den periodisk forhøjede
vandstand.
»» Bidrage til at kysten kan blive en større attraktion for lokalmiljøet i Ørestads boligområder
og nærtliggende boligområder som Urbanplanen. Lokale beboere i København, Tårnby
og Dragør Kommuner skal kunne bruge
støttepunkterne som mål for ture og vandaktiviteter. Den skal også kunne tiltrække nye
brugere ”over vandet” fra Københavns Sydhavn
og Hvidovre. Samtidig skal kyststrækningen
fortsat være et sted, hvor den enkelte kan finde
ro og nyde naturen.
»» Give mulighed for aktiviteter i og ved vandet
– både på vandsiden og landsiden henover
året. De blå støttepunkter skal styrke udviklingen af en naturpark, der imødekommer
storbyens voksende blå fritidstrends, som f.eks
kajakroning, vinterbadning, undervandsvømning langs stier og langdistancesvømning.

Forslag fra borgere
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Træbrygge /boardwalk
Faciliteter for vinterbadning
Toiletter
Borde, bænke
Vandpost
Shelters – også på vandet
Cykelparkering
Grejskur, fiskeredskaber
Bademuligheder, bademoler,
badefaciliteter, omklædning (med lås)
Trappe til vandet
Naturlegeplads, motionslegepladser
Anløbsmuligheder for kajak, Stand-Up
Padlers, lette sejlbåde, robåde
Formidling om fuglelivet og naturen –
herunder mulighed for at sanke
Formidling om livet i havet – information,
undervandskikkerter
Dykkerbaner, snorkelstier
Rammer for havsvømning – svømmebane,
ruter mellem støttepunkterne
Fiskeri – adgang til kysten
Flydende sauna
Ponton for anlæg af robåde ved sydligste
støttepunkt.
Træbro ind i vådområde ved sydligste
støttepunkt og evt. terrasse pavillon med
borde og bænke
Vandlæringsmiljøer i samarbejde med
Ørestad Vandlaug

»» Erfaringer med etablering af de 4 blå støttepunkter og valg af friluftsfaciliteter skal kunne
anvendes i forbindelse med eventuel senere
etablering af yderligere blå støttepunkter langs
kysten.
»» Understøtte arbejdet med naturformidling, mobilisering af brugere og frivillighed i naturparken. De skal danne udgangspunkt for læring
og formidling om naturparkens kystmiljø,
dens biologi og de aktivitets– og oplevelsesmuligheder, som nærheden til vandet giver.
Målgruppen kan være børn, skoler og i det hele
taget andre besøgende i naturparken, som
kan få stillet en nysgerrighed i forhold til den
omgivne natur, men også blive udfordret med
hensyn til ny viden og oplevelser. Formidlingen
kan være del af særligt tilpasset naturvejledning og planlagte besøg – ligesom rammen
kan være sat af mere permanente interaktive
formidlingsformer ved Hovedindgangene
eller direkte i tilknytning til støttepunkterne.
De blå støttepunkter med bademulighed kan
også, som en del af et læringsmiljø, danne
udgangspunkt for målrettet svømmeundervisning af børn.

»» Der er og skal fortsat være tre, velfungerende fugletårne langs kysten, og de eksisterende fugletårne skal derfor ikke nødvendigvis erstattes, men må gerne nytænkes. I
det omfang, konkurrenceforslagene påvirker
udformningen af et eller flere af tårnene, skal
udformningen passe til de / det etablerede
fugletårn.
»» Stierne i naturparken deles af mange forskellige brugergrupper. Der skal findes bud på
løsninger, der kan facilitere og håndtere flere
forskellige brugergruppers evt. konfliktende
behov. Samtidig skal løsningerne for de blå
støttepunkter adskille gående fra cyklister og
være med til at facilitere, at gennemgående
færdsel må underordne sig opholdskvaliteterne
ved selve støttepunkterne. Der skal derfor indtænkes cykelparkering ved støttepunkterne.

De blå
støttepunkter
skal give
mulighed
for at opleve
den blå del af
naturparken med
hele kroppen.

»» Udføres i bæredygtige materialer, og samtidig skal de i formudtryk og materialer afspejle
beliggenheden i Naturparken.
»» Have god tilgængelighed og indbyde til offentlig brug.
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3.1 Blåt støttepunkt ved det sydlige fugletårn

Krav til konkurrenceforslaget, opgave 3.1
»» Støttepunktet skal være en aktiv destination
og et stoppested med relevans både fra
vandsiden og fra landsiden. Det skal understøtte naturoplevelser og give fleksible
muligheder for ophold, liv og aktiviteter i og
ved kysten henover året.
»» Udformningen af støttepunktet skal både tilgodese, at nye brugere kan blive fortrolige med
vandet, samt understøtte mulighederne for, at
mere erfarne brugere kan udfolde sig.
»» Støttepunktet skal rumme faciliteter, der
understøtter læring om beskyttet natur
og formidling om Naturparken og store
naturoplevelser i det blå. Punktet skal
dimensioneres til at også skoleklasser med 25
elever kan bruge hele eller dele af faciliteten.
»» Støttepunktet, som forventes at have en
stor udstrækning, skal have en boardwalk/
træpromenade eller anden attraktiv facilitet
langs vandet, der giver mulighed for ophold.
Faciliteten skal også kunne bruges til forskellige
kreative aktiviteter, idræt dans, teater, musik
mv. og være indrettet under hensyntagen til
strømforhold i området.
»» Støttepunktet skal have en bade—og bådebro
i flere niveauer med mulighed for at robåde
og kajakker kan lægge til. Bade- og bådebroen
(dæk) skal ligeledes være udgangspunkt for
badning, svømmeundervisning, undervandssvømning, fiskeri, snorkling og mange andre
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oplevelsesmuligheder. Anlægget er til fartøjer
uden motor – og det er ikke tanken, at der skal
være havn. Der skal være mulighed for, at lystfiskere kan rense deres fangst, samtidig med
eller andre aktiviteter foregår.
»» Støttepunktet skal give direkte adgang til
vandet via trappe og eventuelt rampe – med
mulighed for vinterbadning.
»» Støttepunktet skal rumme det eksisterende fugletårn eller nye faciliteter for fuglekiggere. Støttepunktet skal facilitere, at man kan betragte
de fredede arealer og det beskyttede fugleliv,
samtidig med at man lærer om, hvordan man
færdes i et beskyttet naturmiljø. Det eksisterende fugletårn er velfungerende. Det skal derfor
ikke nødvendigvis erstattes med nye faciliteter
til fuglekiggeri, men må gerne nytænkes.
»» Desuden skal det blå støttepunkt rumme:
Omklædningsmuligheder, samt toiletter og
rindende vand, shelter i vandkanten til brug for
overnatning, grejbank, samt cykelparkering.

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng

Valby

Amagermotorvejen

Kalvebod Fælled

Klydesøen
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Støttepunktet kan fx også indeholde
(Ikke krav til konkurrenceforslaget)
»»

Sauna

»»

Digitale formidlingsformer

Målgrupper
I hverdagen om eftermiddagen og i weekenderne
forventes støttepunktet at være et besøgsmål for
borgere og turister, der vil opholde sig i naturen,
eller for cyklister eller løbere, der bruger det som et
stop videre rundt langs Naturpark Amager.

Vue fra fugletårnet mod nord

Bilag
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Se bilag 11).
• Forstærkning af Kalveboddiget, VVM-redegørelse
og miljørapport (Se bilag
12).
• Vanddybder, bund- og
strømforhold mv. (Se
bilag 17).

Vue fra fugletårnet langs diget mod øst

Skråfoto fra vest af det sydlige fugletårn
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1

Aktivitet ved Kalveboddiget

2

Sangsvane

3

Kalveboddiget med vue mod
Kongelunden

5

4

Fugletårnet

Udsigten over vandet

2

5

4

1

3
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3.2 Blåt støttepunkt ved det mellemste fugletårn

Krav til konkurrenceforslaget, opgave 3.2
»» Støttepunktet skal facilitere muligheden for at
betragte fuglelivet og opleve havet og naturen i området.
»» Støttepunktet skal appellere til mindre grupper
samt grupper, der har brug for trygge rammer,
hvor de kan få erfaringer med såvel vand- og
naturoplevelser.
»» Støttepunktet skal være indbydende for dem,
der især lægger vægt på ro og fordybelse og
som har behov for ro til at afprøve eller få nye
færdigheder i et vandmiljø.
»» Støttepunktet skal fungere som stoppested for
ture langs kysten både på land- og vandsiden.
Støttepunktet fungerer allerede i dag som et
attraktivt fuglekigningssted.
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»» Støttepunktet skal indeholde det eksisterende fugletårn, eller ny facilitet til fuglekiggeri, hvis indretning i højere grad end i dag
understøtter formidlings- og læringssiden, og
fortsat understøtter, at der både kan ses ind på
fuglereservatet og ud til havsiden. Det eksisterende fugletårn er velfungerende. Det skal
derfor ikke nødvendigvis erstattes, men må
gerne nytænkes.
»» En adgang til vandet, der er designet sådan,
det tilgodeser nye brugere, som skal gøres
trygge ved vandet.
»» Desuden skal det blå støttepunkt rumme:
Omklædningsmuligheder, et opholdssted til
fordybelse og cykelparkering.

Køge Bugt

Kalvebod Fælled

Ørestad Syd

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
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Støttepunktet kan fx også indeholde
(Ikke krav til konkurrenceforslaget)
»» Toiletter (ikke mulighed for afløb)
»» En anløbsmulighed.

Målgrupper
I hverdagen om eftermiddagen og weekenderne
forventes det, at støttepunktet vil være et besøgsmål for borgere og turister, der vil opholde sig i naturen, eller for cyklister eller løbere, der bruger det
som et stop videre rundt langs Naturpark Amager.
Støttepunktet vil i høj grad kunne bruges af nye
brugere – både i forhold til at betragte fuglelivet, til
at lære at færdes i den beskyttede natur og til at
tage ophold der. Der lægges vægt på, at udformningen er indbydende og frister ikke-natur-vante
brugere til ophold og badning.

Bilag
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Se bilag 11).
• Forstærkning af Kalveboddiget, VVM-redegørelse
og miljørapport (Se bilag
12).
• Vanddybder, bund- og
strømforhold mv. (Se
bilag 17).

Skråfoto fra vest af det mellemste fugletårn
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1

Aktivitet på Kalveboddiget med udsigt til Avedøreværket

2

3 Vue
3 over Kalvebod Fælled med fugletår-

4

Ederfuglefamilie

net i horisonten

3

1

5

Det mellemste fugletårn set fra syd

2
5
4
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3.3 Blåt støttepunkt ved Byskoven

Krav til konkurrenceforslaget, opgave 3.3
»» Støttepunktet skal appellere til borgere som
udflugtsmål i sig selv eller sammen med
Byskoven, men også som pit stop for borgere, der enten kommer fra landsiden eller fra
vandsiden.

»» Støttepunktet skal indeholde en badezone og
dermed skabe adgang til vandet og mulighed
for badning for besøgende, der kommer fra
landsiden. Badning skal etableres som badezone, jf. By & Havns regler herfor (se bilag 19).

»» Støttepunktet skal tænkes sammen med
indretning af Byskoven (se bilag 24). Der skal
fx tænkes over, hvordan man krydser cykelstien, og hvordan situationen med krydsende
cyklister og brugere, der opholder sig ved støttepunktet kan håndteres.

»» Støttepunktet skal give muligheder for formidling af naturoplevelser og friluftsaktiviteter i
Kalvebodløbet og i Naturpark Amager.
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»» Desuden skal det blå støttepunkt rumme:
Cykelparkering, samt en anløbsmulighed for
kajakker og andre lette både.

Sluseholmen

Sydhavnstippen

Kommende byskov

Øresundsmotorvejen

Støttepunktet placeres på vandsiden af Dæmningsvej, ca.
140 meter syd for cykelstien Imia Allé og kommer derved
til at ligge ud for et strøg gennem den nordlige del af Naturpark Amagers kommende Byskov.

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
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Støttepunktet kan fx også indeholde
(Ikke krav til konkurrenceforslaget)

Målgrupper

»» Toilet og omklædningsmuligheder med rindende vand (kan placeres som vist på kort, se
bilag 24).
»» Simpelt udekøkken med rindende vand, som
bl.a. gør det muligt at rense fisk.

I hverdagen om eftermiddagen forventes det, at
det særligt er ro- og kajakklubber og fiskere, der
vil benytte støttepunktet. I weekenderne forventes
støttepunktet at være et besøgsmål for borgere
og turister, der vil bade eller opholde sig i naturen,
eller for cyklister eller løbere, der bruger det som et
stop videre rundt langs Naturpark Amager.

Bilag
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Se bilag 11).
• Regler for etablering af
badezone (Se bilag 19).
• Bilag vedr. Byskoven (Se
bilag 24).

Skråfoto fra vest af området, hvor støttepunktet og den kommende Byskov vil blive udviklet
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1

Kysten ved Byskoven, vue mod nord

2

Blomsterhav ved Byskoven

3 Vinterbillede ved støttepunktet

5

3

2

4

Parkeringsareal ved
Selinevej/Byskoven

Kysten ved Byskoven

4

5
1
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3.4 Blåt støttepunkt ved Havneslusen

Krav til konkurrenceforslaget, opgave 3.4

Vedr. anlægget nord for Havneslusen

»» Støttepunktet skal opfordre til leg, læring,
ophold og naturoplevelser ved vandet. Skoler,
institutioner og foreninger skal kunne bruge
støttepunktet som udgangspunkt for viden og
læring om naturen i og ved havet samt lære
om søsport, miljøaspekter, søfartshistorie o.l.

»» Anlægget skal være en attraktiv facilitet langs
vandet, der inspirerer til ophold og aktiviteter
ved vandet, og som er indrettet under hensyntagen til de vanskelige strømforhold i området.

»» Fungere som et nordligt adgangspunkt til
Naturpark Amager.
»» Skabe bedre adgang til ophold ved vandet.
Der kan IKKE etableres badning ved dette
støttepunkt - hverken syd eller nord for Havneslusen.

»» Der skal være en anløbsmulighed for kajakker
og andre lette både, som pga. strømforhold
skal etableres som robuste pontonløsninger
vinkelret på kysten (Se bilag 17).
»» Desuden skal anlægget rumme: Toilet og
rindende vand, samt cykelparkering.
Vedr. anløbsstedet syd for Havneslusen
»» Anløbsstedet skal rumme en facilitet, der kan
understøtte aktiviteter på vandet, herunder
mulighed for at kajakker og andre lette både
kan lægge til lige syd for Havneslusen, når
sejlere venter på, at den åbner.
»» Der skal gives muligheder for formidling af
naturoplevelser og friluftsaktiviteter i Kalvebodløbet, Hvidovrebassinet og i Naturpark
Amager.
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Øresundsmotorvejen

Sjællandsbroen

Slusen

Hf. Sønderbro

Sluseholmen

Havnebadet Sluseholmen

Det blå støttepunkt ved Havneslusen skal placeres som vist på kortet. Dog skal støttepunktet
ikke nødvendigvis fylde hele arealet. Anløbsstedet syd for Havneslusen placeres på
vandsiden af cykelstien langs havnen og ca. 40 meter nord for jernbanebroen. Umiddelbart
øst for placeringen findes et rekreativt areal med bålplads, udsigtspunkt og fårehold.

Områdeafgrænsning
Principiel sammenhæng
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Teglholmen

Anlægget nord for Havneslusen kan fx også
indeholde (Ikke krav til konkurrenceforslaget)
»» Forskellige naturformidlingselementer, der inspirerer til at tage på tur ud og rundt i naturparkens beskyttede natur.
»» Lege- og læringsfacilitet med god plads for fx.
skoleklasser med ca. 25 elever.

Målgrupper
I hverdagen om eftermiddagen vil målgrupperne
særligt være ro- og kajakklubber og fiskere. I
weekenderne forventes støttepunktet at være
et besøgsmål for borgere, skoler, institutioner og
turister, der vil opholde sig i naturen, eller roere,
cyklister eller løbere, der bruger støttepunktet som
et stop videre rundt langs Naturpark Amager.

Bilag
• Kortbilag med forudsætninger (beskyttelses- og
planforhold) (Se bilag 11)
• Rapport fra DHI vedr.
anlæg på/ved vandet (Se
bilag 17.1 og 17.2).

»» Grejbank
»» Grill- og bålfaciliteter, bålhytte
»» Overdækket opholdsmulighed, madpakkeskjul.
»» Udsigtspunkt på støjvolden, samt trapper
derop. Øst for området er en stor vold, hvorfra
der er udsigt over Naturpark Amager mod syd
og Københavns skyline mod nord.

Skråfoto fra vest af den nordlige del af støttepunktet ved Havneslusen
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3 Støttepunktsområdet nord for

2

Støttepunktsområdet nord for
Havneslusen, set mod nord

1

Kysten ved støttepunktet nord for Havneslusen , set mod nord

Havneslusen, set mod syd

5

4

Det rekreative areal øst for anløbsstedet
syd for Havneslusen.

Kysten ved anløbsstedet syd for Havneslusen, udsigt mod
Havneslusen

3
1
2

5
4
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Naturpark Amager
Naturbeskyttelse og fredning

Generelle krav til konkurrenceforslaget

Sydamagers kystlandskab er et vigtigt yngle- og rasteområde for fugle, og er rigt på plantearter. Sammen med den karakteristiske bevoksning af blandt
andet hvidtjørn og vild kørvel giver det smukke
oplevelser af årstidernes vekslen i naturen. For at
sikre områdernes åbne karakter plejes naturen
hovedsageligt ved afgræsning med får og kvæg.
Udvikling i tråd med naturen
Udviklingen af Naturpark Amager skal ske i tråd
med naturen og ikke på bekostning af naturen.
Naturpark Amager omfatter mange forskellige
naturtyper med varierende grad af beskyttelse.
Landskabet skal tænkes sammen i en helhed for at
styrke dets naturværdier og fordele den rekreative
brug af området, så der undgås nedslidning af
naturen.
Valg af faciliteter og deres placering skal være
underlagt naturen og ikke omvendt. Etablering af
projektprogrammets forslag til forskellige anlæg
og faciliteter forudsætter, at der er foregået den
nødvendige myndighedsbehandling, og at de fornødne tilladelser og dispensationer kan opnås.
Der er skrappe krav til naturbeskyttelse i hele området, og alle lokaliteterne for hovedindgangene
og de blå støttepunkter er omfattet af betydelige
naturbeskyttelseshensyn.
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Det betyder, at forslagene til hovedindgangene og
de blå støttepunkter skal være både realistiske og
kreative i forhold til, hvordan de så skånsomt som
muligt over for naturværdierne i området kan bidrage til at realisere partnerskabets mål og ønsker
for Naturpark Amager.
En foreløbig kortlægning af forudsætningerne og
den nødvendige myndighedsbehandling fremgår
af bilag 11, (Forudsætninger og myndighedsbehandling). Herudover henvises til bilag 7, (Naturparkplanen) for mere information om natur og
naturbeskyttelse i Naturpark Amager.
Det understreges, at udpegningen af projektområderne ikke indebærer en forhåndsgodkendelse
eller positiv udpegning af, hvor der kan forventes
givet dispensation eller tilladelse.
Myndighedsbehandlingen vil foregå på baggrund
af et bearbejdet projekt, men det er forslagsstillers
eget ansvar allerede i konkurrencen at forholde sig
kritisk og realistisk til de relevante beskyttelseshensyn, at tage højde herfor i forslaget, og at redegøre
for forslagets realisme i relation til tilladelser og
dispensationer.

Myndighedsbehandling
Myndighedsbehandlingen forventes bl.a. – og
afhængigt af de konkrete forslags indhold og omfang – at omfatte:
»» Myndighedsbehandling efter planloven (lokalog kommuneplanlægning samt landzonetilladelser).
»» Myndighedsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, herunder eventuelle dispensationer
fra Naturbeskyttelseslovens §3. Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer
i deres naturtilstand. Kommunen kan som
myndighed i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilstandsændringer. Størstedelen
af Naturpark Amager er omfattet af §3. Det er
ikke givet, at der kan gives dispensation fra §3,
og eventuelle dispensationer vil almindeligvis
forudsætte, at projektet omfatter en forbedring
af eksisterende naturtyper, at det tager hensyn
til sjældne arter, at det har en lille overfladepåvirkning og/eller at projektet har til hensigt at
styre færdsel..
»» Eventuelle dispensationer fra fredningen af
Kalvebodkilen - og hvad angår vandarealet ud
for det sydligste blå støttepunkt også fredningen af Kystområdet Sydamager. Fredningen
af Kalvebodkilen har til formål at sikre en
opretholdelse og muliggøre en forbedring af
de biologiske og landskabelige værdier, der er
knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og
dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
»» Væsentlighedsvurdering samt eventuelt
konsekvensvurdering og miljøvurdering i
relation til påvirkning af Natura 2000-området.
Områderne har til formål at bevare og beskytte

naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som
er sjældne, truede eller karakteristiske for EUlandene.
»» Afvigelser fra Ørestadsloven, som varetager
naturbeskyttelsen inden for Ørestadsområdet
(vedrører hovedindgangen ved DR-Byen).
Naturområderne, kanalerne og søarealerne
inden for Ørestadsområdet er beskyttet mod
byggeri og anden benyttelse end naturpleje og
stianlæg. Miljøministeren kan godkende mindre
afvigelser fra afgrænsningen og udformningen
af naturområderne.
»» Tilladelser jf. vandløbsloven. Grøftesystemerne
og vandløb på Amager Fælled og Kalvebod
Fælled er afgørende for opretholdelsen af
områdernes naturværdier og indgår samtidig
indgår i skybrudsplanlægningen for store dele
af Amager. Der er tale om eksisterende og permanente forhold, der skal opretholdes. Forslag
der indebærer ændringer af afvandingsforhold
og/eller af grøfter eller vandløb (herunder
projekter der indebærer afvanding fra dræn)
kan derfor – kort forklaret – ikke myndighedsgodkendes efter vandløbs- og miljøbeskyttelsesloven, hvis det påvirker natur- og/ eller
afvandingsforhold negativt.
»» Eventuelle dispensationer fra Reservatbekendtgørelsen vedr. Amager vildtreservat. Bekendtgørelsen har til formål beskytte de natur- og
kulturhistoriske værdier, der knytter sig til
de lavvandede dele af søterritoriet omkring
Amager og at regulere færdsel og jagt for at
beskytte fuglelivet i området.
»» Eventuelle fravigelser fra Habitatdirektivet.
»» Tilladelser til anlæg på og ved vandet.
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Naturpark Amager
Naturpark for alle

Forskellige besøgende i Naturpark Amager

Generelle krav til konkurrenceforslaget
Fokus på ”Naturpark for alle”
I projektkonkurrencen er der fokus på det fysiske anlægsspor i ”Naturpark for alle”, herunder
hvordan naturparkens nye hovedindgange og blå
støttepunkter kan have en understøttende effekt i
forhold til målet om at få flere, herunder ikke-naturvante brugere og brugere som sjældent kommer
ud i naturen, til at besøge Naturpark Amager mere
end de gør i dag.
Målgruppen for ”Naturpark for alle” er borgere,
som i dag ikke, eller i meget begrænset grad,
benytter natur- og friluftsmulighederne llge uden
for hoveddøren. Der fokuseres særligt på børn
og unge i alderen 0-17 år og deres familier, samt
socialt udsatte borgere, minoriteter, samt ældre
borgere og motionister og nærområdets skoler,
institutioner mv. Beboerne i det almennyttige
boligområde Urbanplanen, og andre lignende bebyggelser i nærområdet, er en særlig målgruppe
for ”Naturpark for alle”.
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Det fysiske anlægsspor udvikles hovedsageligt i
forbindelse med Naturpark Amagers hovedindgange, herunder særligt hovedindgangen ved DR
Byen, som ligger tæt på Urbanplanen. Men også
de øvrige to hovedindgange og de blå støttepunkters fysiske rammer, skal udvikles, så de understøtter målgruppens brug af naturparken generelt.
Overordnet skal de faciliteter, der udvikles i
konkurrencen, gøre det indbydende og trygt for
målgruppen at bruge naturparken. Forventninger
til konkurrencedeltagernes leverancer i forhold
til ”Naturpark for alle” er indskrevet i konkurrenceopgaven for de enkelte hovedindgange og blå
støttepunkter.

Ambitionen
med ”Naturpark
for alle” er at
tilbyde muligheder for naturoplevelser i
Naturpark
Amager for
mennesker, der
traditionelt ikke
bruger naturområdet i det
daglige.

På cykeltur i Naturpark Amager

6

Urbanplanen

Et uforløst potentiale
Den nordlige del af Naturpark Amager ligger tæt
på det almene boligområde Urbanplanen og en
række andre områder præget af sociale og ressourcemæssige udfordringer. Naturpark Amager
har et potentiale for at være en socialt integrerende attraktion i nærområdet, som kan være et
bidrag til en positiv udvikling og en øget livskvalitet
for områdets beboere. Det er kun i ringe grad
tilfældet i dag, og derfor er naturparkens potentiale
i dette henseende uforløst.

Partnerskabets ambitioner og mål med ”Naturpark for alle” og den sociale dimension
”Naturpark for alle” er et delprojekt i projektprogrammet for Naturpark Amager (se bilag 6). Delprojektet startes op i 2020 og løber frem til 2023.
”Naturpark for alle” rummer projektprogrammets
sociale dimension, og det omfatter sociale, kommunikative og fysiske projekter og indsatser, som
har fokus på at få flere ikke-brugere og brugere
som sjældent kommer ud i naturen, til at bruge
Naturpark Amager mere end de gør i dag.

Der mangler viden om målgruppens behov, men
der kan peges på behov for fysiske rammer for
natur- og friluftstilbud for børn og unge, herunder opholds- og aktivitetsmuligheder for større
grupper. Der er også behov for bedre og mere
overskuelig kommunikation af parkens muligheder,
samt formidling af forventninger til adfærd i naturparken, der er tydelig og let at afkode. Endelig er
der behov for tiltag, der kan øge potentielle brugeres tryghed ved at bevæge sig ud og omkring i
naturparken.

Delprojektets sociale og kommunikative spor handler blandt andet om at skabe nye og styrke eksisterende foreninger og netværk, og om nye måder at
inddrage og lave socialt arbejde på i samarbejde
med interessenter og foreninger, som har forbindelse til målgruppen, og som kan se fordelene ved
at bruge naturparken i det sociale arbejde. Det kan
fx ske gennem uddannelse af naturambassadører,
nye foreningsaktiviteter i naturen bl.a. for grupper med en lav foreningstilknytning, naturforløb
for folkeskoler og institutioner i området, frivillige
naturguider og andre tiltag, der på forskellig vis
introducerer og guider til de lokale beboeres mere
Urbanplanen
faste og kontinuerlige
brug af naturparken.

At naturparken
er for alle skal
være et mantra i
arbejdet med
udviklingen, så
vi får en rummelig og åben
naturpark, som
kan benyttes af
mange forskellige slags brugere.

Bilag
• ”Naturpark for alle” er et
delprojekt i Projektprogrammet for Naturpark
Amager 2020-2023 (Bilag
6).
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Naturpark Amager
Tværgående aktiviteter og formidling

Generelle krav til konkurrenceforslaget
Fokus på ”Tværgående aktiviteter og formidling”
Forslaget til udvikling af naturparkens nye hovedindgange og blå støttepunkter skal have en
understøttende effekt i forhold til partnerskabets
ambition om at skabe spændende og eksperimenterende naturformidling, naturvejledning og
læringsmiljøer for børn i naturparkens unikke natur.
Forslagene skal vise veje for, hvordan formidling af
områdets naturarv og egenart kan integreres i de
fysiske anlæg og faciliteter, sådan at mange flere
får øjnene op for naturens værdier og redskaber til
at tage hånd om den. Både for de særligt interesserede, der søger mere dybdegående formidling
af viden om naturen og for dem, der ønsker en
overordnet formidling af naturkvaliteterne i Naturpark Amager.
Der må gerne vises nytænkning og nye løsningsmuligheder i forhold til formidlingsgreb og -faciliteter, men partnerskabet har ikke forventninger om,
at der i konkurrencen skal udvikles innovative digitale formidlingsløsninger til Naturpark Amager. Da
der er fokus på de fysiske rammer for formidling,
forventes det heller ikke, at forslagene rummer bud
på konkret indhold i forhold til kommunikation/
formidling.
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Forslagene skal vise, hvordan hovedindgangene
og de blå støttepunkter i Naturpark Amager kan
gøre glæderne ved et aktivt friluftsliv til en del af
hverdagen for mange flere i Hovedstadsområdet.
Forslagene skal vise, hvordan Naturpark Amagers
fysiske anlæg og faciliteter kan inspirere til
leg og læring om naturen og understøtte
ambitionen om at gøre Naturpark Amager til
hovedstadsområdets største, vildeste og vigtigste
klasseværelse – et friluftslaboratorium - hvor børn i
hovedstadsområdet leger og eksperimenterer sig
til viden om naturen, dens værdier i sig selv og for
os som mennesker.
Naturpark Amager skal realiseres i et bredt
samarbejde, hvor Naturparkens brugere, herunder
foreninger, græsrødder, iværksættere og frivillige,
kan være med til at udvikle og drive naturparken.
Konkurrencen skal være med til at vise vejen
for, hvordan hovedindgangene og de blå
støttepunkter kan tiltrække nye brugere og give
plads til og gode betingelser for, at naturparkens
brugere og frivillige kan udøve deres aktiviteter i
parken på naturens præmisser.

Beliggenheden
og de mange
besøgende
forpligter.
Vi ønsker, at
naturformidling
i Naturpark
Amager til
enhver tid skal
være forbilledlig.
Den bedste i
Danmark.

LIv omkring Naturcenter Amager, som rummer Københavns og Tårnby naturskoler, Friluftshuset og Traktørstedet

Vi mangler at realisere
ambitionen om at gøre Naturpark
Amager til hovedstadsområdets
største, vildeste og vigtigste
klasseværelse - et
friluftslaboratorium - hvor børn
Som en
sammenbindingsfaktor
i forhold til de
Stiforløb
i området
Hovedindgangen ligger tæt på metroen
fysiske anlæg og faciliteter, der etableres ved hoeksperimenterer sig til viden om
vedindgangene og de blå støttepunkter, iværksætnaturen, dens værdier i sig selv og
ter partnerskabet en række tværgående skole- og
for os som mennesker.
Partnerskabets fokus i forhold til de tværgående aktiviteter og formidling
”Tværgående aktiviteter og formidling” er et
særskilt fokus i projektprogrammet for Naturpark
Amager (se bilag 6).

børnerettede initiativer; formidlings- og mobiliseringsaktiviteter samt frivillighedsaktiviteter, som
skal bidrage til at de fysiske anlæg og faciliteter får
et liv og bliver brugt.

Bilag
• De tværgående aktiviteter
og formidling har et
særskilt fokus i Projektprogrammet for Naturpark
Amager (Bilag 6).
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Naturpark Amager
Et unikt storbynært naturområde

Naturpark Amager er en naturperle på 3.500 hektar midt i Hovedstadsområdet. Samtidig er naturparken en hemmelighed for mange. Størstedelen
af arealet, undtaget Kongelunden og Sydamager,
har kun været åbent for befolkningen siden 1984,
hvor Forsvaret stoppede med at benytte Vestamager som øvelsesterræn.
Naturparken fungerer i vid udstrækning som refugium for arter, der ellers kunne være forsvundet fra
landet eller landsdelen. Godt 450 højere plantearter er registreret i området, og naturparken er af
international betydning som fuglelokalitet.
Kontraster er et nøgleord for Naturpark Amager,
og kontraster erIndre
ogby,skal
være en væsentlig
del
København
Central Park, New
York
af naturparkens oplevelsesværdi. Kontrasten til
omgivelserne er særlig stor, hvor Naturparkens
vidder møder byens kant med de tætte
byområder, eller hvor naturen ses sammen med
motorvejens eller lufthavnens tekniske former. I
selve Naturparken er oplevelsen af kontrast også
med til at give området værdi i mødet mellem land
og vand, det åbne og det tætte, i mosaikken af
naturtyper, høj puls og hvile, lige linjer og naturens
former.
Cykler man rundt om naturparken fra nord til syd,
bliver det en tur på godt 45 km, heraf er 25 km
langs kysten. Naturpark Amager er med andre ord
rigtig stor. Og om noget en af Hovedstadsområdets helt centrale grønne og rekreative kiler.

Jægersborg Dyrehave

Naturpark Amager

Naturpark Amager
3.500 ha.

Indre by, København
Park, NewJægersborg
York
Jægersborg Dyrehave
Indre by, København
Indre by, København
Central Park,
Central
New York
Park,Central
New York
Jægersborg
Dyrehave Dyrehave

Indre by, København
898 ha.

Central Park, N.Y.
341 ha.

Jægersborg Dyrehave
1100 ha.

Arealsammenligninger - 1 : 200.000
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Naturpark Amager
Naturpark Am

Tuborg Havn

Nordhavn
Utterslev Mose

Fælledparken

Assistens Kirkegård

Damhussøen
Frederiksberg Have

Christianshavns Vold

Amager Fælled

Amager Strandpark

Valbyparken

Kalvebod Fælled

Klydesø

Kongelunden

Oversigtskort - 1 : 100.000
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Naturpark Amager
Natur og naturværdier

Naturpark Amager rummer Amager Fælled,
Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers
kystlandskab, der tilsammen udgør et landskab
med store vidder, smukke udsigter og en mosaik
af natur.
Amager Fælled
Størstedelen af Amager Fælled er karakteriseret
ved at være et naturligt lavtliggende, fladt og
vådt terræn. I de centrale og sydlige områder er
terrænet hævet omkring 2 meter langs havnen og
7 meter i de centrale dele af området som følge
af tidligere deponering af jord og affald. Amager
Fælleds Natur består primært af lysåbne eng- og
overdrevsarealer samt store flader med græsland
i syd og langs kysten. Der er også moseområder
med krat- og skovbevoksninger mod nord og øst,
og der forekommer flere søer, der alle er lavvandede og påvirket af en vis variation i vandstand.
Naturen på Amager Fælled indeholder en stor
artsrigdom for både planter og dyr, hvoraf flere er
både sjældne og beskyttet på både nationalt og
internationalt niveau, bl.a. orkideer og padder.
Kalvebod Fælled
Kalvebod Fælled består i dag bl.a. af strandenge,
strandengsoverdrev, rørskove, pilekrat og selvsået
birkeskov. Den østlige del af området er gammel
kyst med strandengsoverdrev, der oprindelig var
fællesgræsning. Indtil 1983, hvor Naturstyrelsen
overtog området fra Forsvaret, havde der ikke
været en egentlig naturpleje af arealet ud over
plantning af lidt bevoksning til vildtet. Naturstyrelsen tilplantede ca. 30 ha med eg, lind og rødel.
Disse områder er sammen med de selvgroede
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birkeskove, Pinseskoven i syd og Fasanskoven i
nord, de eneste skovområder på Kalvebod Fælled.
Der blev i 1986 udsat dådyr på de store sletter for
at standse den naturlige opvækst af skov. Senere
blev naturplejen udvidet med husdyrgræsning i
Klydesøområdet. I dag er der indhegnet ca. 1.200
hektar, der om sommeren afgræsses af kvæg, får
og heste.
Kongelunden
Kongelunden er det største skovområde på
Amager i den sydlige del af hovedstadsområdet.
Skoven er karakteristisk med sine gamle egetræer,
nyere skovrejsningsområder og lange lige skovbryn af hvidblomstrende arter og opleves, som
et markant element i den ellers åbne Naturpark.
Kongelunden sammenbinder Kalvebod Fælled
med Sydamagers kystlandskab både naturmæssigt og rekreativt. Kongelunden er hovedsageligt
løvskov med eg og mindre partier gran og fyr. I
skoven findes flere grøfter og diger, der giver området struktur og tilfører området naturkvaliteter.
Kongelunden er rig på småfugle.
Sydamagers kystlandskab
Området omfatter kysten på Sydamager fra Dragør og til stranden ud for Kongelunden, og består
af et naturligt skabt landskab med sandstrandeog revler, strandvolde, laguner og strandenge.
Kysten er under stadig udvikling, og havet omkring
Sydamager er meget lavvandet langt ud fra kysten.

Det er afgørende,
at der sikres en
god balance
mellem
benyttelse og
beskyttelse, så
Naturparken
både kan rumme
flere besøgende,
og sikre
forholdene for
dyr og planter.
Når flere får
glæde af
oplevelser i
naturen, vil der
også være flere
til at passe på
naturen.

Strandengene, Aflandshage

Kanalen ved DR BYEN

Område vest for Kongelunden

Hejresøen
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Naturpark Amager
Funktioner, forbindelser og brugere
Funktioner
Naturparken rummer mange muligheder for
naturoplevelser og naturformidling, hundeluftning,
picnic-ture, ridning, cykling, fiskeri, rollespil, mange
motionsformer, badning, kite-surfing og indsamling
af spiselige urter og blomster. Der er også mere
pladskrævende aktiviteter som fx modelflyvning,
skydetræning og golf. Naturparken indeholder
dermed mange muligheder for fysisk udfoldelse
og fordybelse.
Kalvebod Fælled rummer de store åbne vidder, hvor det er muligt at komme langt væk fra
storbyens puls. Samtidig findes her cykelstier og
friluftsfaciliteter, som naturlegeplads, fugletårne,
fugleskjul, sheltere, primitive overnatningspladser
og bålsteder. Området indeholder også Naturcenter Amager, som er udgangspunkt for naturvejledning og aktiviteter, traktørsted, madpakkehus og
naturskoler. Naturcenteret ligger 10 minutters gang
fra Vestamager Metrostation.
Amager Fælled indeholder, udover en fantastisk
natur, blandt andet fodboldbaner/græsfælleder,
modelflyvebane, ridestier, haveforeninger og et
vandrehjem. Området er et oplagt mål for cykelog gåture, på grund af den tætte forbindelse til
Københavns centrum, Islands Brygge og de nye
byområder i Ørestad.
Kystlinjen giver muligheder for aktiviteter på og
ved vand, fx kajak, fiskeri og badning. Der er et rigt
forgrenet net af stier, der bruges flittigt af løbere,
cyklister mv. Der er i områdets nordlige del en
golfbane. Længst mod sydvest er et fuglereservat,
hvor der ikke er offentlig adgang. Store dele af
Kalvebod Fælled er hegnet og indeholder store
dyrehold, heriblandt dådyr.
Kongelunden er historisk og en kendt lokalitet. Der
er et stort opland til Kongelunden, og med cykelstier langs kysten og fra det centrale Amager samt
flere p-pladser er det let at komme hertil. Her findes i dag en række friluftsfaciliteter i området, som
teltpladsen ved Fælledvej, bålpladser, golfbane og
hundeskov, og det tidligere Kongelundsfort er ved
at blive omdannet til et nyt og ambitiøst center for
udendørs aktiviteter.
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Sydamagers kystlandskab rummer en bred vifte
af rekreative tilbud, fx fugletårne, kystnære stier
og badestrande. Området nord for Sydvestpynten
er en særlig god lokalitet for kite-surfing. Det lave
vand gør også kyststrækningen tilgængelig for
sejlads med småbåde.
Forbindelser og adgang
Naturpark Amager er i dag tilgængelig fra fem
metrostationer i Ørestad. Der er busbetjening
langs området og generelt gode muligheder for
at komme dertil med både offentlige og private
transportmidler. Der er i dag mange indgange til
Naturpark Amager. Tre af dem ønskes gennem
konkurrencen at blive udviklet til egentlige hovedindgange, andre er mindre indgange. Endelig er
der en del uformelle trampestier ind i området. I
områderne ved Klydesøen og ved Aflandshage på
Amagers sydspids er der ikke offentlig adgang af
hensyn til fuglelivet.
Naturpark Amager er tilgængelig fra vandsiden
langs den sydlige del af Amagers kyst. Tilgængeligheden fra vandsiden er begrænset langs diget
mod øst og i Københavns Havn.
I et regionalt perspektiv er Naturpark Amager en
del af Hovedstadsområdets grønne struktur, hvor
naturparken er det absolut største sammenhængende grønne område. Der er bl.a. via Kalvebodbroen direkte sammenhæng mellem Vestvolden
og dens tilstødende naturområder og naturparken.
Se bilag 7, (Naturparkplanen) for mere information
om tilgængelighed i Naturpark Amager.
Brugergruppeprofiler
Københavns Universitet (IGN) har udarbejdet
en beskrivelse af profiler på Naturpark Amagers
brugere (se bilag 28). Brugerprofilerne er baseret
på flere undersøgelser, som IGN har gennemført
på Amager Fælled og Vestamager i perioden
2005 - 2018. Brugerprofilerne og oplistningen af
gruppernes behov og barrierer er ikke nødvendigvis dækkende for alle brugergrupper - og særligt
ikke-brugere- af Naturpark Amager, men de kan
give konkurrencedeltagerne et indblik i Naturpark
Amagers brugergrupper i dag.
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01. Indledende oplysninger
Målet med projektkonkurrencen er at få visionære
forslag til et let genkendeligt udtryk og en samlende arkitektonisk idé til udvikling af tre hovedindgange og fire blå støttepunkter, der tilsammen
skal understøtte helhedsoplevelsen af Naturpark
Amager. Det let genkendelige udtryk og den
samlende arkitektoniske idé skal omsættes i et
forslag til hver af de 3 nye hovedindgange og 4 blå
støttepunkter, herunder deres indbyrdes sammenhæng og samspil med de omkringliggende naturog byområder, den funktionelle disponering af
områderne, samt materialevalg, konstruktionsprincipper og teknik. Forslaget skal afspejle visionen for
Naturpark Amager og anskueliggøre opfyldelsen af
de i nærværende konkurrenceprogram opstillede
krav og konkurrencedeltagerens egne overvejelser.
02. Konkurrencens forløb
Det samlede konkurrenceforløb gennemføres som
en projektkonkurrence med efterfølgende udbud
med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, i henhold til udbudsloven (lov nr.
1564 af 15. december 2015).
Der er udvalgt 5 deltagere til projektkonkurrencen,
og disse deltagere er oplistet under afsnit 5. Alle
konkurrencedeltagerne gives adgang til nærværende konkurrencemateriale på samme tid.
Konkurrencebetingelserne omfatter både projektkonkurrencen og det efterfølgende udbud med
forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse::
»» Konkurrencebetingelsernes afsnit 5-11 vedrører
projektkonkurrencen
»» Konkurrencebetingelsernes afsnit 12 vedrører
proceduren udbud med forhandling uden
forudgående udbudsbekendtgørelse.

Bedømmelseskomitéen forventer at udpege én
vinder af projektkonkurrencen men forbeholder
sig ret til at udpege op til tre vindere. Efterfølgende
gennemføres et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse med deltagelse
af vinderen (vinderne) af projektkonkurrencen.
I udbuddet med forhandling forventes de eller det
vindende konkurrenceforslag fra projektkonkurrencen at skulle viderebearbejdes bl.a. med udgangspunkt i bedømmelsesrapportens bemærkninger
til de enkelte konkurrenceforslag. Det forventes
også, at der tilføres supplerende programmæssige
input til indarbejdelse i forslagene under denne
procedure.
Efter udbuddet med forhandling er det hensigten,
at der indgås aftale om totalrådgivning i forbindelse med projektering og udførelse (jf. vedlagte ydelsesbeskrivelse) med den konkurrencedeltager, der
efter udbud med forhandling har afgivet tilbuddet
med ”det bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
Aftalen om totalrådgivning indgås i to etaper, hvor
første etape omfatter udarbejdelsen af et samlet
dispositionsforslag for alle anlæg med Naturstyrelsen som ordregiver på vegne af partnerskabet.
Anden etape omfatter den videre projektering og
udførelse, hvor der forventes indgået særskilte
totalrådgiveraftaler med Naturstyrelsen (vedr. de
to sydlige hovedindgange og de to sydligste blå
støttepunkter) hhv. Københavns Kommune (vedr.
den nordligste hovedindgang og de nordligste to
blå støttepunkter).

02.1. Milepæle i projektkonkurrencen
Det forventes, at projektkonkurrencen gennemføres med nedenstående datoer for betydelige
milepæle:
Der er givet adgang til konkurrencematerialet den
14. juni 2018.
Kickstartmøde og besigtigelse afholdes den 21. juni
2018 kl. 10.00 (se afsnit 6).
Konkurrencedeltagerne afleverer projektkonkurrenceforslag senest den 13. september 2018 kl.
13.00.
03. Konkurrenceudskriver
Ordregivere for projektkonkurrencen er Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By & Havn.
Naturstyrelsen varetager udbuddet på vegne af de
tre ordregivere, jf. udbudslovens § 123.
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem
Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby
Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.
04. Konkurrencesekretær
Bygherrerådgiveren vil være sekretær for hele
konkurrenceforløbet frem til aftaleindgåelse om
totalrådgivning. Bygherrerådgiver er CFBO v/ Peter
Frost Møller, peter@cfbo.dk.

Københavns Kommune og Naturstyrelsen er i
forbindelse med realiseringen af vinderprojektet
berettiget til at lade sig inspirere af idéer fra de øvrige indsendte forslag samt at benytte enkeltheder
i de modtagne forslag/projekter.
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05. Indbudte rådgiverhold
Følgende 5 totalrådgivere er indbudt til at deltage
i 1. fase af projektkonkurrencen som konkurrencedeltagere:
»» Møller & Grønborg A/S med ADEPT, ATKINS og
BARK som underrådgivere.
»» NORD Architects med Spektrum Arkitekter og
Niras som underrådgivere og Christian Mong
som konsulent.
»» Schønherr med Gjøde og Partnere Arkitekter,
GivRum, COWI og Landforce som underrådgivere.
»» SLA med Johansen Skovsted Arkitekter, Rambøll og Kvorning Design og Kommunikation
som underrådgivere og Morten DD Hansen
som konsulent.
»» WERK Arkitekter ApS med Snøhetta, Oslo, Orbicon og 2+1 Idébureau som underrådgivere.

07. Spørgsmål og rettelsesblade
Under konkurrencens samlede forløb skal eventuelle spørgsmål stilles via https://eu.eu-supply.com.
Spørgsmålene skal være på dansk og indeholde
direkte henvisninger til de dele af konkurrencematerialet, som spørgsmålet drejer sig om.
Spørgsmål skal sendes inden udløb af spørgefristen den 24. august 2018, kl. 14.00. Spørgsmål
modtaget herefter kan ikke forventes besvaret og
vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt inden
sidste frist for meddelelser fra ordregiver.
Spørgefristen er fastlagt, så konkurrencedeltagerne
har mulighed for at indarbejde eventuelle rettelser
i deres konkurrenceforslag.
Modtagne spørgsmål inden for spørgefristen
besvares løbende via https://eu.eu-supply.com. og
senest ca. 1 uge efter udløb af spørgefristen.

06. Kickstartmøde og besigtigelse
Der afholdes kickstartmøde og besigtigelse for de
indbudte rådgiverhold/konkurrencedeltagere:

Sidste meddelelse eller rettelse udsendes af ordregiver senest den 6. september 2018.

Torsdag den 21. juni 2018 kl. 10.00.

I ugerne 28-31 2018 kan der ikke forventes udsendelse af rettelsesblade.

På mødet vil der fra konkurrenceudskriverens side
blive orienteret overordnet om projektkonkurrencen. De indbudte rådgiverhold vil efterfølgende få
mulighed for at besigtige konkurrenceområdet.

Spørgsmål, svar og eventuelle rettelsesblade vil
blive gjort tilgængelige for kontaktpersonen for
konkurrencedeltagerne via https://eu.eu-supply.
com.

Eventuelle spørgsmål, der måtte blive rejst på
mødet, kan ikke forventes at blive besvaret på
selve mødet, og under alle omstændigheder vil det
være de skriftlige svar og eventuelle rettelser, der
vil være gældende.

Sidste frist for meddelelser fra ordregiver vil under
alle omstændigheder senest være 6 dage før afleveringsfristen for konkurrenceforslagene.

Tilmelding til mødet skal ske samlet for hvert
rådgiverhold til konkurrencens sekretær på e-mail
senest den 15. juni kl. 14.00. Der ønskes ved tilmeldingen angivelse af, hvor mange personer, der
deltager i kickstartmødet fra det enkelte rådgiverhold. Der kan deltage op til 4 personer fra hvert
rådgiverhold.
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Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret
om eventuelle meddelelser og rettelsesblade, der
offentliggøres i EU-supply. Sådanne kan blive offentliggjort senere end 6 dage inden ansøgningsfristens udløb, mod at Ordregiver forlænger fristen,
hvorfor ansøgere skal holde sig opdateret helt
indtil fristens udløb.

08. Grundlag for udarbejdelse af konkurrenceforslag
Grundlaget for udarbejdelse af konkurrenceforslag
er det samlede konkurrencemateriale samt eventuelle svar på spørgsmål og heraf følgende rettelser
og supplerende oplysninger.
Konkurrencematerialet omfatter:
»» Konkurrenceprogram, Naturpark Amager, Nye
muligheder, inklusive konkurrencebetingelser
(nærværende dokument)
»» Bilag jf. bilagslisten på side 68.
Konkurrencematerialet er gjort tilgængeligt for
tilbudsgiverne via https://eu.eu-supply.com.
Udbuddet tilgås under »Mine besvarelser«. Ved
problemer med EU-supply henvises til teknisk
support på mail til: dksupport@eu-supply.com eller
telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.
Det er kontaktpersonernes ansvar at videreformidle informationer til de øvrige medlemmer af
det pågældende hold.
09. Krav til konkurrenceforslag
(projektkonkurrencen)
09.1 Overordnede forhold
Fra hvert rådgiverhold skal der kun afleveres ét
konkurrenceforslag. Alle elementer og delelementer af forslaget skal være anonyme, og et forslag
eller dele heraf må ikke have været offentliggjort
tidligere.
Opmærksomheden henledes på, at såfremt
forslaget ikke kan bedømmes anonymt, vil konkurrenceudskriver være forpligtet til at afvise konkurrenceforslaget. Dette betyder også, at der ikke må
være mulighed for indirekte identifikation i form af
særlige tegn, mærker, logoer mv.

Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes
med et 5-cifret, tilfældigt valgt kendingstal.
Tekster skal være forfattet på dansk.
09.2. Afleveringsmateriale
Konkurrenceforslag afleveres (som beskrevet i pkt.
10) digitalt samt fysisk som A3-mappe i 30 eksemplarer og 1 sæt opklæbede A0 plancher i højformat. Der må maksimalt afleveres 4-5 plancher.
A3-mappen skal kunne læses særskilt og skal
indeholde det samlede konkurrenceforslag med
undtagelse af honorartilbud og organisationsbeskrivelse. Der må ikke fremgå materiale på
plancherne, som ikke også fremgår i A3-mappen.
Der må i A3-mappen gerne suppleres med ekstra
tekst, diagrammer mv. ud over, hvad der fremgår
på plancherne.
Alle oversigtstegninger, planer og snit bør være
målbare, herunder skal eventuelle nedskalerede
tegninger i A3-mapperne også have angivet entydigt målestoksforhold.
09.3. Afleveringskrav
Konkurrenceforslaget skal indeholde:
»» Et kort resumé af forslaget (omfang max. 1 A4
side tekst, kun i A3-mappen).
»» Et forslag til et let genkendeligt udtryk og
en samlende arkitektonisk idé for Naturpark
Amager. Forslaget skal forholde sig til de krav til
opgave 1, der er beskrevet på side 10 i konkurrenceprogrammet. Forslaget skal beskrives
i tekst og suppleres med skitser / rumlige
afbildninger / diagrammer / inspirationsfotos til
anskueliggørelse af forslagets overvejelser.
»» En plantegning samt planudsnit for hver af
de 3 hovedindgange og 4 blå støttepunkter
suppleret med tekst og skitser / diagrammer /
inspirationsfotos, der anskueliggør de konkrete
løsninger, deres indbyrdes sammenhæng
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og deres samspil med de omkringliggende
natur- og byområder. Herunder: beskrivelse af,
hvordan det let genkendelige udtryk og den
samlende arkitektoniske idé er indarbejdet i
forslaget samt beskrivelse af den funktionelle
disponering, materialevalg, konstruktionsprincipper og teknik.
»» Der skal desuden afleveres et forslag (herunder
en planskitse i skala 1:5000, evt. suppleret med
tekst, diagrammer eller lignende), som beskriver den principielle sammenhæng mellem
hovedindgangsområderne ved Naturcenter
Amager og Asger Jorns Allé, jf. opgave 2.4 side
26 i konkurrenceprogrammet.
»» 2 stk. visualiseringer af hhv. hovedindgangen
ved DR Byen og det blå støttepunkt ved det
sydlige fugletårn.
»» En redegørelse for, hvordan forslaget forholder sig til den beskyttede natur, herunder en
redegørelse for forslagets realisme i relation til
tilladelser og dispensationer, som bl.a. anført i
de generelle krav på side 46 – 47 i konkurrenceprogrammet. (omfang ca. 1 A4 side tekst, kun
i A3-mappen).
»» En redegørelse for, hvordan forslaget forholder sig til partnerskabets målsætninger vedr.
”Naturpark for alle” og for, hvordan hovedindgangene og de blå støttepunkter bidrager til
projektets sociale dimension, som beskrevet på
side 48 – 49 samt i bilag 6, Projektprogrammet
(omfang ca. 1 A4 side tekst, kun i A3-mappen).
Forslaget skal afspejle visionen og målene for
Naturpark Amager og anskueliggøre opfyldelsen af
de i nærværende konkurrenceprogram opstillede
krav og formål for opgaverne 2 og 3 (side 12 - 13 og
28 - 29) samt kravene for delopgaverne 2.1, 2.2, 2.3
(side 14 - 27) og 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 (side 30- 45).
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Økonomi:
»» Der skal udarbejdes et estimat af anlægssummen for de 3 hovedindgange og 4 blå støttepunkter. Som bilag 5 er vedlagt kalkulationsskabelon for anlægsbudgettet, som skal udfyldes
og indsættes i A3-mappen. Kalkulationen skal
ikke fremgå på plancher. Forslagsstiller skal
bruge skabelonen men kan efter behov tilføje
yderligere budgetposter ifm. de enkelte hovedindgange og blå støttepunkter.
Det understreges, at den økonomiske ramme
for de enkelte anlæg ligger fast, og at der ikke
kan forventes flyttet anlægsmidler mellem de
enkelte anlæg jf. side 8 i konkurrenceprogrammet.

Honorartilbud:
Der skal afleveres honorartilbud i form af tilbudsgivers udfyldte tilbudsliste. Tilbudslisten afleveres på
EU-supply i ”Kuvert 1 – Tekniske dokumenter”.
Organisationsbeskrivelse:
Der skal i et særskilt dokument, i anonymiseret
form, afleveres en beskrivelse af: ,
»» Rådgiverholdets organisation set i forhold til
de konkrete totalrådgiveraftaler og projektets
formål. Herunder redegøres for bredden i
rådgivers organisation og organisationens
kompetencer og erfaring med komplekst
organiserede projekter og projekter i beskyttede naturområder. Herudover redegøres for
ansvars- og rollefordeling mellem projektleder
og assisterende projektleder samt evt. øvrige
personer, som forventes at levere væsentlige
ydelser, samt forslag til samarbejdet med ordregiverne. (Omfang ca. 3 A4 sider).
»» Der ønskes afleveret anonyme kompetenceog erfaringsprofiler for de nøglepersoner, der
tilknyttes opgaven (maksimalt 6). Profilerne
må ikke indeholde henvisninger til konkrete
referenceprojekter eller andre oplysninger, som

umiddelbart kan identificere enkelpersoner
men kan indeholde oplysninger som uddannelsesmæssig baggrund, anciennitet, erfaring
med særlige opgavetyper og roller i projekter
samt særlige kompetencer med relevans for
opgaven. (Omfang på ca. 1 A4 side per nøgleperson).
Organisationsbeskrivelsen afleveres sammen med
honorartilbud på EU-supply i ”Kuvert 1 – Tekniske
dokumenter”.

Navneseddel
Jf. pkt. 10.4 afleveres en navneseddel på EU-supply
i ” Kuvert 2 – Kommercielle dokumenter”.
10. Aflevering af konkurrenceforslag
10.1 Praktiske forhold
Konkurrenceforslagets plancher og A3-mapper
samt honorartilbud, organisationsbeskrivelse og
navneseddel uploades til og skal være afleveret
via EU-Supply senest torsdag den 13. september kl.
13.00.
Konkurrenceforslagets plancher og A3-mapper
skal ligeledes afleveres hos By & Havn, Nordre
Toldbod 7, 1259 København K, i receptionen, senest
torsdag den 13. september 2018 kl. 13.00. Materialet skal mærkes ”Projektkonkurrence – Naturpark
Amager” + [kendingstal]

10.2 Digitale krav
A3-mappen og plancherne skal afleveres digitalt i
pdf-format. Alle filer skal være anonyme og afleveres via EU-Supply i ”Kuvert 1 – Tekniske dokumenter” med angivelse af det valgte kendingstal.
Endvidere afleveres væsentlige illustrationer fra
forslaget, med henblik på gengivelse i bedømmelsesrapporten, hvorfor de ønskes i en høj opløsning
(min. 250 dpi). Illustrationer og tegninger ønskes
afleveret i pdf- og jpg-filformat – hver illustration for
sig som særskilt fil og med en let identificerbar titel.
10.3 Honorartilbud og organisationsbeskrivelse
Honorartilbud og organisationsbeskrivelse skal
afleveres via EU-Supply ”Kuvert 1 – Tekniske
dokumenter” indeholdende honorartilbud (udfyldt
tilbudsliste) samt organisationsbeskrivelse. Honorartilbud og organisationsbeskrivelse må ikke
indeholde oplysninger, som bryder rådgiverholdets anonymitet.
10.4 Navneseddel
Navneseddel skal afleveres via EU-Supply i ”Kuvert
2 – Kommercielle dokumenter” indeholdende
navneseddel med følgende oplysning om alle
deltagere på det pågældende rådgiverhold.
»» Firmanavn
»» Kontaktperson (med mobilnummer)

Forslag, der ikke er rettidigt afleveret, vil ikke blive
optaget til bedømmelse.

»» Telefonnummer
»» Mailadresse

Det er konkurrencedeltagernes ansvar, at tidsfristen overholdes.
Ved personlig indlevering af konkurrenceforslaget
skal det ske på en sådan måde, at anonymiteten
overholdes, f.eks. pr. bud/taxa. Ved indlevering vil
der blive udstedt en kvittering.
Pakken skal indeholde:

»» Postadresse
»» Forslagets kendingstal bestående af 5 tilfældigt
valgte cifre.
Desuden ønskes det, at konkurrencedeltagerne oplyser, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem
der har medvirket og i hvilken rolle (medarbejder,
konsulent) eller deltaget som rådgiver uden andel
i ophavsretten.

»» 1 sæt A0-plancher
»» 30 stk. A3-mapper
Naturpark Amager - Konkurrenceprogram 63

11. Bedømmelse af konkurrenceforslag
Afsnit 11 vedrører alene bedømmelsen af projektkonkurrencen.
11.1. Overordnede forhold
Forudsat at konkurrenceudskriver rettidigt har
modtaget konditionsmæssigt udførte konkurrenceforslag, vil disse blive bedømt på baggrund af
nedenstående bedømmelseskriterier:
1.

Forslagets æstetiske, funktionelle og tekniske
kvalitet.

2. Anlægsbudgettets realisme set i forhold til projektets overordnede økonomiske ramme
3. Forslagsstillers honorartilbud.
4. Forslagsstillers organisation, kompetencer og
erfaring.

Ad. 1. Forslagets æstetiske, funktionelle og tekniske
kvalitet
Ved bedømmelsen af kriteriet vil følgende indgå:
»» En vurdering af forslagets overordnede kvalitet
i forhold til de i konkurrenceprogrammet
beskrevne mål og krav (jf. side 10-45 samt side
48-49 i konkurrenceprogrammet). Kravene
skal ikke opfattes som mindstekrav, men det vil
indgå i bedømmelsen af konkurrenceforslagets
æstetiske, funktionelle og tekniske kvalitet i
hvor høj grad kravene samlet set er imødekommet.
»» En vurdering af forslagets styrke i forhold til at
forene et højt arkitektonisk og æstetisk udtryk
med funktionel og teknisk kvalitet i en løsning,
som ligger i et unikt og beskyttet naturområde.
»» En vurdering af forslagets realisme i relation til
tilladelser og eventuelle dispensationer, herunder om forslaget forholder sig realistisk til, at
§3 beskyttelsen forbyder tilstandsændringer i
beskyttet natur, og at der kun i særlige tilfælde
kan dispenseres fra forbuddet, og ofte kun til
naturforbedrende tiltag.
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Ad. 2. Anlægsbudgettets realisme
Ved bedømmelsen af kriteriet vil følgende indgå:
»» Der vil blive lagt vægt på, at anlægsbudgettet
overholder projektets økonomiske ramme, jf.
side 8 i konkurrenceprogrammet.
»» Det vurderes for hvert enkelt anlæg, i hvor høj
grad anlægsoverslaget er økonomisk robust i
relation til prissætning af tilsvarende anlægsprojekter, i hvor høj grad anlægsoverslaget
imødekommer konkurrenceprogrammets
mål og krav (jf. opgaverne 2 og 3 (side 12 - 13
og 28 - 29) samt kravene for delopgaverne 2.1,
2.2, 2.3 (side 14 - 27) og 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (side 30
- 45) og Naturpark for Alle (side 48 - 49). samt
hvorvidt det er muligt at indarbejde ændringer
eller besparelser i projektet med mindst mulig
skadevirkning for forslagets kvalitet.

Ad. 3. Forslagsstillers honorartilbud
Vurderingen af ”honorartilbud” omfatter en vurdering af det samlede honorartilbud samt de tilbudte
timesatser for de enkelte medarbejderkategorier
med hovedvægten på førstnævnte.
Til brug for vurdering af forslagsstillers honorartilbud/timesatser skal forslagsstillers tilbud vedlægges udfyldt tilbudsliste jf. punkt 9.3.

Ad. 4. Forslagsstillers tilbudte organisation, kompetencer og erfaring
Ved vurderingen af organisation, kompetencer og
erfaring vil der blive lagt vægt på, at tilbudsgiver
tilbyder en robust projektorganisation, hvorved
forstås en organisation, som rummer erfaring med
sammenlignelige opgaver samt den faglige bredde
og dybde, der er nødvendig for at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven gennem
hele projektforløbet, herunder at der foreslås en
projektleder og en assisterende projektleder med
relevante kompetencer og erfaring, samt at samarbejdet med ordregiverne er velbeskrevet.

11.2. Bedømmelsesproceduren
(projektkonkurrencen)
Bedømmelsen af de indkomne konkurrenceforslag
sker på baggrund af en kvalitativ helhedsvurdering
af forslagets i forhold til de enkelte bedømmelseskriterier (jf. afsnit 11.1). På baggrund af vurderingerne af hvert bedømmelseskriterium foretages en
samlet vurdering, som udmøntes I en sammenfattende redegørelse for vurderingen af konkurrenceforslaget.
Der vil i bedømmelsen blive lagt størst vægt på
forslagets æstetiske, funktionelle og tekniske
kvalitet. Da der er tale om en helhedsvurdering, vil
der ikke ske en matematisk vægtning af kriterierne.
Den vægtning af underkriterierne, som fremgår af
pkt. 12.3, giver dog en indikation af, hvilken betydning partnerskabet tillægger de enkelte bedømmelseskriterier

11.3. Bedømmelseskomité
De indsendte forslag vil blive bedømt af et bedømmelseskomité bestående af følgende repræsentanter:
»» Orientering om bedømmelseskomitéens sammensætning udsendes senere.
Rådgivere for bedømmelseskomitéen:
»» Orientering om rådgivere for bedømmelseskomitéen udsendes senere.
Der kan derudover ydes ad hoc bistand fra repræsentanter fra partnerskabet bag Naturpark Amager
og øvrige sagkyndige rådgivere.
Sekretær: Peter Frost-Møller, CFBO
Sekretariat: CFBO / D|K2

Bedømmelsen af fase 1 afvikles i to trin. I første
trin vurderes de modtagne konkurrenceforslag jf.
bedømmelseskriterierne 1 og 2.

11.4. Offentliggørelse
Efter projektkonkurrencens afslutning offentliggøres alle modtagne konkurrenceforslag.

Derefter vurderes forslagsstillers honorartilbud og
organisationsbeskrivelse, og disse vil indgå som en
del af bedømmelsen.

Konkurrenceudskriver og tredjepart har ret til at
publicere alle indsendte forslag f.eks. i dagblade
og elektroniske medier, dog kun med angivelse af
forslagsstillernes navne.

Først herefter, og når den samlede vurdering er
protokolleret, åbnes ”Kuvert 2 – Kommercielle
dokumenter”

11.5. Vederlag
Alle rådgiverhold som afleverer et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i projektkonkurrencen,
vil modtage et vederlag på DKK 150.000,- ekskl.
moms.
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12. Udbud med forhandling
I det følgende beskrives processen efter udpegning af vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen og frem mod den forventede indgåelse af
en aftale om totalrådgivning. Processen gennemføres som et udbud med forhandling uden
forudgående udbudsbekendtgørelse. På baggrund
heraf forventes indgået aftaler om totalrådgivning
med vinderen af udbuddet med forhandling.12.1.
Overordnede forhold
Udbuddet med forhandling anses for et selvstændigt udbud, henholdsvis en selvstændig procedure, jf. også udbudslovens § 82.
12.2. Forventet procedure
Proceduren og omfanget af forhandlingerne vil
afhænge af udfaldet af projektkonkurrencen,
herunder om der udpeges en eller flere vindere i
projektkonkurrencen, men den vil også afhænge af
karakteren og kvaliteten af de afleverede konkurrenceforslag og udpegede vinderforslag. Nedenstående afspejler den forventede procedure, hvis
der udpeges flere vindere i projektkonkurrencen.
Forhandlingsprocedurer og forhandlingstemaer
fastlægges derfor først endeligt, når vinderen eller
vinderne af konkurrencen er fundet, idet indholdet
i vinderforslagene har betydning for, hvilke emner
der udtages til forhandling, ligesom forhandlingerne vil tage udgangspunkt i bedømmelseskomitéens kommentarer til det eller de valgte vinderforslag.
Beskrivelsen i afsnittet nedenfor er således alene til
orientering om konkurrenceudskriverens forventninger på nuværende tidspunkt.
Der forventes gennemført et opstartsmøde.
Enslydende dagsorden for møderne udsendes af
konkurrenceudskriver. På opstartsmødet vil konkurrenceudskriver overfor deltager kommentere
på konkurrenceforslaget.
Deltagerne forventes herefter at få ca. 3 uger til
første bearbejdning af konkurrenceforslaget.
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Det reviderede forslag og honorartilbud forventes
præsenteret for konkurrenceudskriver på midtvejsmøde i november 2018. Enslydende dagsorden for
møderne udsendes af konkurrenceudskriver.
Det understreges, at der ikke er formkrav til materialet, der afleveres som grundlag for midtvejsmødet, ligesom tilbudsgiverne gerne må medbringe
revideret eller udbygget materiale til mødet, der
har til formål at give mulighed for dialog og sparring.
Konkurrenceudskriver kommenterer det reviderede konkurrenceforslag i referat af mødet, hvorefter
referatet sammen med eventuelt rettelsesblad
forventes sendt til konkurrencedeltager ultimo
november 2018.
Herefter bearbejder deltager forslag til endelig
aflevering forventningsmæssigt primo december
2018.
Afleveringskrav til udbuddet med forhandling fastlægges i forhandlingsforløbet. Der kan blive stillet
krav om en grundig uddybning af konkurrenceforslaget på et højt detaljeringsniveau herunder bl.a.
plancher, beskrivelser, økonomi og CV’er.
Styringen af udbuddet med forhandling vil blive
varetaget af bygherrerådgiveren.
12.3. Evaluering af tilbud i udbud med forhandling
Afsnit 12.3 vedrører alene bedømmelsen af udbud
med forhandling.
Tildelingskriteriet i udbuddet med forhandling vil
være det bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Vinderen af udbuddet med forhandling vil således
være den tilbudsgiver, der efter den videre bearbejdning af konkurrenceforslaget/tilbuddet har
afgivet det tilbud med ”det bedste forhold mellem
pris og kvalitet”. I tilfælde af, at der er flere deltagere i udbuddet med forhandling, forventes det
reviderede tilbud vurderet efter følgende kriterier
med den anførte forventede vægtning:

1.

Det bearbejdede forslags æstetiske, funktionelle og tekniske kvalitet, vægt 45%

2. Økonomi, vægt 10%

Ad 1. Vurdering af det bearbejdede forslags æstetiske, funktionelle og tekniske kvalitet:
Ved bedømmelsen af kriteriet forventes følgende
at indgå:

3. Honorar, vægt 20%
4. Organisation og bemanding, vægt 25%
Forud for udbuddet med forhandling og senest
inden udmelding af den endelige frist for aflevering
af tilbud tager ordregiver endelig stilling til ovenstående kriterier samt vægtningen heraf
Ved vurderingen af ”Det bearbejdede forslag”
(underkriterium 1), ”Økonomi” (underkriterium 2) og
”Organisation og bemanding” (underkriterium 4)
anvendes nedenstående vurderingsmodel/karakterskala:
Points

Betydning

10

Gives for det fremragende tilbud som bedst
muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få
uvæsentlige undtagelser

9

Gives for det fortrinlige tilbud, der med enkelte
undtagelser opfylder underkriteriet.

8

Gives for det meget tilfredsstillende tilbud,
der med et mindre antal undtagelser opfylder
underkriteriet.

7

Gives for det tilfredsstillende tilbud, der i rimelig
grad opfylder underkriteriet.

6

Gives for det nogenlunde tilfredsstillende tilbud,
der til en vis grad opfylder underkriteriet.

5

Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende
opfyldelse af underkriteriet.

4

Gives for det mindre tilfredsstillende tilbud, hvor
opfyldelsen af underkriteriet kun er tilfredsstillende i begrænset omfang.

3

Gives for det mindre acceptable tilbud, hvor
opfyldelsen af underkriteriet er utilfredsstillende
på en række punkter.

2

Gives for tilbud, hvor opfyldelse af underkriteriet
er utilfredsstillende.

1

Gives for tilbud, hvor opfyldelse af underkriteriet
er meget utilfredsstillende.

»» En vurdering af forslagets overordnede kvalitet
i forhold til de i konkurrenceprogrammet beskrevne mål og krav samt forhandlingstemaerne for konkurrencens udbud med forhandling.
»» En vurdering af forslagets styrke i forhold til at
forene et højt arkitektonisk og æstetisk udtryk
med funktionel og teknisk kvalitet i en løsning,
som ligger i et unikt og beskyttet naturområde.
»» En vurdering af forslagets realisme i relation til
tilladelser og eventuelle dispensationer, herunder om forslaget forholder sig realistisk til, at
§3 beskyttelsen forbyder tilstandsændringer i
beskyttet natur, og at der kun i særlige tilfælde
kan dispenseres fra forbuddet, og ofte kun til
naturforbedrende tiltag.

Ad 2. Vurdering af økonomi:
Ved bedømmelsen af kriteriet forventes følgende
at indgå:
»» En vurdering af, om anlægskalkulationerne er
sammenlignelige med realiserede anlægsprojekter og erfaringspriser herunder tillige, at der
er overensstemmelse mellem prissætning og
projektets kvalitet.
Der lægges vægt på, at det gennem tilbuddet
og beskrivelse demonstreres, at de kalkulerede
håndværkerudgifter er realistiske og at de er i
overensstemmelse med et markedsmæssigt
prisniveau.

Alle hele karakterer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10) i
karakterskalaen finder anvendelse.
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Ad.3 Vurdering af honorar:
Ved vurderingen af honorartilbuddet anvendes
følgende vægtning:
Den tilbudte honorarprocent:

75%

De tilbudte timepriser:		

25%

Den samlede tilbudte honorarprocent vil som
grundlag for vurderingen blive vægtet i forhold til
den samlede anlægssum for de anlæg, der vedrører de enkelte tilbudsposter, jf. anlægssummerne
anført på side 8 i konkurrenceprogrammet.
Ved vurderingen af den tilbudte honorarprocent
hhv. de laveste timesatser anvendes en pointskala
fra 1 – 10, således at tilbuddet med den laveste honorarprocent hhv. den laveste timesats får 10 point.
Karakteren 1 gives for en pris, som svarer til laveste
tilbudte honorarprocent hhv. laveste samlede timepris tillagt bedømmelsesintervallet (BI).
Ved fastlæggelse af bedømmelsesintervallet er det
vurderet, at den for ordregiver uantagelige pris, antages at være den laveste afgivne pris tillagt 60%.
Tilbudsgiveren skal angive timesatser for samtlige
medarbejderkategorier på baggrund af et overslag
på i alt 550 timer som anført i tilbudslisten.. Det
anførte timeantal er alene til brug for evaluering af
kriteriet honorar og kan ikke ændres.
Det bedste tilbud (det tilbud med den laveste
tilbudte honorarprocent hhv. de laveste timesatser) tildeles maksimumkarakteren 10 ud fra en
betragtning om, at dette tilbud henset til opgavens
omfang og karakter udgør den bedst tænkelige
pris for ordregiver.
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De tilbud, der ikke har afgivet den laveste tilbudte
honorarprocent hhv. de laveste timesatser, tildeles
herefter karakter i henhold til en retlinet interpolation mellem de to yderpunkter (minimumskarakteren 1 og maksimumkarakteren 10) på baggrund
af tilbuddets procentvise afgivelse i forhold til det
bedste tilbud.
Ved fastlæggelse af karakterskalaen er det endvidere forudsat, at en fiktiv tilbudsgiver, der tilbyder
en samlet honorarprocent hhv. timesats, der er
60% dyrere end det bedste tilbud (det tilbud med
den laveste honorarprocent hhv. samlet timesats),
kun netop er økonomisk acceptabelt og derfor
tildeles 1 point.
Såfremt der mod forventning måtte være et større
prisspænd end 60% mellem tilbuddene, gives
karakteren 1 til tilbuddet med den højeste tilbudte
honorarprocent hhv. hhv. timesats. Tilbuddet med
den laveste tilbudte honorarprocent hhv. samlede
timesats tildeles fortsat 10 point, og der interpoleres mellem disse yderpunkter.
Eftersom der er tale om en matematisk model, gives der points med to decimaler ved vurderingen
af underkriteriet ”honorar”.
Den anvendte beregningsmodel for honorartilbud er udtryk for, at priserne i honorartilbuddet
vurderes relativt, således at tilbuddene vurderes op
mod hinanden Det pointeres at honorartilbuddet
afleveret i forbindelse med projektkonkurrencen
ikke kan ændres i opadgående retning i udbuddet
med forhandling.

Ad 4. Vurdering af organisation og bemanding:
Ved bedømmelsen af kriteriet forventes følgende
at indgå:

12.5. Forhandlingsudvalg
Orientering om forhandlingsudvalgets sammensætning udsendes senere.

»» Der lægges vægt på at den tilbudte organisation er målrettet den konkrete opgave.

12.6. Sekretær for forhandlingsgruppen
Sekretær: Peter Frost-Møller, CFBO

»» Der vil blive lagt vægt på tilbudsgiverens evne
til at overskue og planlægge det samlede
forløb herunder sikre fremdrift og overholdelse
af tid, pris og kvalitet, samt på beskrivelsen af
samarbejdet med bygherrens organisation
og medarbejdere, øvrige samarbejdspartnere
samt øvrige tilknyttede rådgivere.
»» Endvidere lægges der vægt på, at rådgivers
organisation omfatter de faglige kompetencer,
der er nødvendige gennem hele projektforløbet. Der lægges vægt på at der at der foreslås
en projektleder og en assisterende projektleder
med dokumenterede ledelses - og samarbejdserfaringer og med høj faglig kompetence og
erfaring.
12.4. Tilbudsevaluering
Den tilbudsgiver, der efter anvendelsen af den forventede vurderingsmodel som beskrevet ovenfor
og i henhold til nedennævnte formel scorer de
højeste totalkarakterer (Kt), har afgivet det tilbud,
der viser det bedste forhold mellem pris og kvalitet
og indstilles derfor som vinder af udbuddet og
dermed den tilbudsgiver, som ordregiver har mulighed for at indgå kontrakt med
Kt = (0,45 x k1) + (0,10 x k 2) + (0,20 x k3) + (0,25 x k4)
»» k1 henviser til de tildelte points for kriteriet ”Det
bearbejdede forslags æstetiske, funktionelle og
tekniske kvalitet”
»» k 2 henviser til de tildelte points for kriteriet
”Økonomi”
»» k3 henviser til de tildelte points for kriteriet
”Honorar”

Sekretariat: CFBO / DK|2
12.8. Vederlag
I tilfælde af, at der udpeges mere end én vinder
af projektkonkurrencen, vil alle tilbudsgivere, som
gennemfører forhandlingsproceduren og afleverer et konditionsmæssigt tilbud og forslag under
udbuddet med forhandling, modtage et vederlag
på DKK 100.000,- ekskl. moms.
12.9. Kompensation
Hvis sagen standses, inden der er skrevet kontrakt
om en rådgivningsopgave (vedr. dispositionsforslag eller projektering og udførelse jf. pkt. 02) med
vinderen af udbuddet med forhandling, eller hvis
rådgivningsopgaven ikke bliver givet til vinderen
inden 2 år efter offentliggørelsen, udbetales en
yderligere kompensation på DKK 150.000,- ekskl.
moms til vinderen af udbuddet med forhandling.
Hvis opgaven alligevel senere gives videre til vinderen, skal kompensationsbeløbet betragtes som en
acontoudbetaling af rådgiverhonoraret.
12.10. Aftalemæssige forhold
Ordregiver har til hensigt at indgå aftale om totalrådgivning med den konkurrencedeltager, der efter udbuddet med forhandling har afgivet tilbuddet
med ”det bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
Der forventes som beskrevet i pkt. 02 indgået
aftale om totalrådgivning i to etaper, hvor første
etape omfatter udarbejdelsen af et samlet dispositionsforslag for alle anlæg med Naturstyrelsen som
ordregiver på vegne af partnerskabet.

»» k4 henviser til de tildelte points for kriteriet
”Organisation og bemanding”
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Anden etape omfatter den videre projektering og
udførelse, hvor der forventes indgået særskilte
totalrådgiveraftaler med Naturstyrelsen (vedr. de
to sydlige hovedindgange og de to sydligste blå
støttepunkter) hhv. Københavns Kommune (vedr.
den nordligste hovedindgang og de nordligste to
blå støttepunkter)..
Københavns Kommune og Naturstyrelsen
forbeholder sig desuden ret til selv at realisere
vinderprojektet eller at lade det færdiggøre af en
anden rådgiver. Såfremt Københavns Kommune
og/eller Naturstyrelsen ikke indgår aftale om (total)
rådgivning med vinderen af projektkonkurrencen,
har Københavns Kommune og Naturstyrelsen
således brugsretten til vinderprojektet, herunder
retten til at lade dette realisere enten som en inhouse ydelse eller ved ekstern rådgiver. Vinderen
af projektkonkurrencen bevarer med respekt
for Københavns Kommunes og Naturstyrelsens
brugsret ophavsretten til vinderprojektet.
Totalrådgivningsaftalen vil overordnet blive aftalt
som angivet i de vedlagte udkast til Totalrådgiveraftaler.
12.11. Vedståelse
Deltagerne i udbuddet med forhandling skal
vedstå oprindelige og ajourførte konkurrenceforslag og tilbud, indtil konkurrenceudskriveren har
udpeget den endelige vinder, dog maksimalt 4
måneder efter aflevering af det sidst reviderede
tilbud i forhandlingsproceduren.
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Bilagsliste
01

Ydelsesbeskrivelse

02

Aftaleparadigme fra Naturstyrelsen inkl. bilag

17

Bilag vedr. vanddybder, bund- og strømforhold
ved de blå støttepunkter

17.1

Rapport vedr. stormflodsstyring i Københavns
Sydhavn

17.2

Notat vedr. strømforhold ved blåt støttepunkt
nord for Havneslusen

17.3

Notat vedr. strøm- og bundforhold for blå støttepunkter ved det mellemste fugletårn og det
sydligste fugletårn

03

Aftaleparadigme fra Københavns Kommune
inkl. bilag (3.1 - 3.9)

04

Tilbudsliste

05

Kalkulationsskabelon

06

Projektprogram, Naturpark Amager – Nye muligheder

07

Naturparkplan 2015-2020, Naturpark Amager

17.4

Principsnit for de blå støttepunkter

08

Naturpark Amager – Muligheder og Indsatser

18

09

Høringsudkast: Driftsplan for Kalvebodfælled 2018

En havn af muligheder – visioner for mere liv ved
og i Københavns Havn

10

Amager Fælled og det nordlige naturområde i
Ørestad, Udviklingsplan 2016

11

Forudsætningskort og beskrivelse af myndighedsforhold

19

Kravsspecifikation for indretning af badezoner
indenfor Københavns Havn

20

Notat vedr. Kalveboddigets opbygning

21

Digitalt kortgrundlag

12

Forstærkning af Kalveboddiget, VVM-redegørelse og miljørapport

22

Hovedlinjer fra interessent- og borgerdialog i efteråret 2017, Naturpark Amager

13

Lokalplaner, her henvises der til: https://visplaner.
plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

23

Kortlægning og tilstandsvurdering af § 3 områder i 2 områder på Kalvebod Fælled

14

Fredning af Kalvebodkilen, Afgørelse

24

Bilag vedr. Byskoven

15

Fredning af Kystområdet Sydamager, Afgørelse

24.1

Byskoven - Skitse

16

Artsregistreringer

24.2

Byskoven - Principsnit vedr. koter og dræn

16.1

Artsregistrering - Amager Fælled, Hovedindgang
ved DR Byen

24.3

Byskoven - Principsnit vedr. koter og jorddepot

25

Byggeprogram for Byens Hus

26

Beskrivelse af Naturcenter Amager, her henvises
til: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-amager/

27

Amager Vildtreservatbekendtgørelse: her henvises til http://www.retsinformation.dk/forms/
r0710.aspx?id=142487

28

Notat vedr. brugerprofiler for Naturpark Amager

29

Kalvebod Miljøcenter, Udviklingsplan 2016.

30

Afrapportering af §3 - registrering i 2011 og Plejeplan for Amager Fælled.

16.2

Artsregistrering – Blåt støttepunkt ved Havneslusen

16.3

Artsregistrering – Kalvebodfælled, registreringsskema

16.4

Artsregistrering – Kalvebodfælled, registreringskort

• Bilag 2: Naturstyelsens
aftaleparadigme er
under udarbejdelse og
vil blive eftersendt til
konkurrencedeltagerne.

• Bilag 9: Den vedlagte
udgave er et høringsudkast. Den endelige
udgave af driftsplanen
forventes offentliggjort
sommeren 2018.

• Bilag 23: Kortlægning
og tilstandsvurdering af
§ 3 områder i 2 områder
på Kalvebod Fælled er
under udarbejdelse og
vil blive eftersendt til
konkurrencedeltagerne.

Illustrationer
Alle billeder og illustrationer i konkurrenceprogrammet tilhører hhv. Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By & Havn, med mindre andet er angivet.
Luftfotos: Ole Malling.
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