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Bilag 6: Inventar

Vesh’olden er en del af Københavns Nyere Befæstning. For hele befæstningen er der i forbindelse med
Befæstningsprojektet udarbejdet et skilte- og informationsdesign, der skal anvendes ved Københavns Befæstning,
herunder langs Vestvolden, og som er med til at tydeliggore sammenhængen og befæstningen som en genkendelig
helhed. Designlinjen er udarbejdet af Bysted, og blev realiseret blandt andet på Vestvolden i plan-perioden 2010 —

2015. Der er udarbejdet en manual, der er udgangspunkt for skiltning på selve Vestvolden. Manualen indeholder
hovedskilte, informationsskilte og design på informationsmateriale, herunder valg af farver, skrifttyper og
skiltestandere.

Det er hensigten, at Vestvolden i forbindelse med øvrigt inventar pä fortidsmindet fremstår ensartet gennem de fire
beliggenhedskommuner. Udstyr skal tilpasses befæstningens designlinie, være enkelt og robust og fortrinsvis i
malet træ eller galvaniseret jern. Ved udskiftning eller nyopsætning skal det viste inventar anvendes.

Det skal bemærkes, at opsætning af nyt inventar på selve fortidsmindet generelt kræver tilladelse fra
Kulturstyrelsen. Der henvises dog til Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse af 22. november 2016 med hensyn til
opsætning af bænke, bomme mv.



SMiteprogram for hele Københavns nyere Befæstning

Skilteprogram mv ligger på Naturstyrelsens hjemmeside:
(http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/skilte-og-friluftsfaciliteter/skiltning/)

Informafionsstander
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Inventar til forfidsmindet Vestvolden

Markering af indgange til Vestvolden, bomme og indgangspæle

Ved indgangene til Vestvolden kan Naturstyrelsens skilteprogram anvendes. Skilteprogrammet omfatter foruden
træbomme og skiltestandere også diskrete pæle, som kan påsættes relevante piktogrammer. Dette inventar skal
males i en morkegron farve, der er forholdsvis diskret og samtidig signalerer, at Vestvolden er et offentligt
naturområde. Den valgte fane er KåL 6009.

Detaljer om skilteprogmmmets konstruktion og standardpiktogrammerne kan ses på 8. Eksempleme er hentet fra
Naturstyrelsens Skiltehåndbog 1996.

¶

Figur i. Bom og stele ved indgang dl Veswolden.

Figur 2 SkiIteprograminets pæl dl opstilling ved
indgangsveje dl Veswolden.



Piktogramstander

Materialer:

• i stk stolpe 12,5 x 12,5 cm i længden 225 cm (135 cm + 90 cm)
• Grøn RAL 6009 linoliemaling
• Piktogrammer

Opsætning:

Stolpen sættes op ved indgangene til skove og andre naturområder, og graves 90 cm ned i jorden,
så den bliver 135cm høj.

Piktogrammer:

Det øverste piktogramskilt er NatursPTelsens logo og enhedens navn. Det skrues fast med
overkanten, 6 cm fra stolpetoppen.

De øvrige piktogrammer placeres med 2cm afstand, højst 4 piktogrammer under hinanden.

Piktogramskilte skrues fast med rundhovedede skruer eller lignende.

Piktogramstanderne kan købes færdige, adresselisten kan ses bagest i Naturstyrelsens
skiltehåndbog.

6 Figur 3: Der må højst værefire piktogrammer under hinanden.
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Et piktogram er et grafisk symbol, der bruges til vejledning. Det opfattes hurtigere end en tekst,

og det kan forstås af mange nationaliteter. På Vestvolden bruges piktogrammerne til at vejlede

publikum. Overvej nøje hvilke piktogrammer, der er nødvendige. Sæt kun dem op, som der er et
reelt behov for. Eventuel overtrædelse af reglerne påtales i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Piktogrammer trykkes som hvide figurer på en grøn baggrund. Forbud er vist med en rod cirkel
med overstregning. Piktogrammer kan også bruges som anvisning på vejviserskilte og på
informationsskilte. De piktogrammer, som Natursh’relsen bruger, er i videst muligt omfang
Dansk Standard. En række af piktogrammerne anvendes også på skilte i private skove. På næste
side er en oversigt over de piktogrammer, som Naturstyrelsen bruger.

Skiltet:

Selve skiltet med piktogrammer er en 2 mm tyk aluminiumsplade med afrundede hjorner og 4
huller til skruer. Pladens størrelse er 10 Klo cm eller 10K 12cm, hvis der er en undertekst.

6



Enkelte er højere, men bredden er altid 10cm. Aluminiumspladen er lakeret grøn med
farvekoden RAL 6009. Den rode farve, der bruges til forbuds-cirklen svarer til RAL 3020.
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Forbud

Anvisning

Knallertkorsel
forbudt

Teitslagning
forbudt

Gang- og
cykelsti

n
Bålpiads

Cykling
forbudt

I-Ian dicap
egnet sti

14

Ja
Primitiv
overnatning

Parkering Indkørsel Motorkorsel
forbudt forbudt forbudt

Ridning Fiskeri Bål og åben ild
forbudt forbudt forbudt

Ridesti Cykelsti Gangsti

fl
I-lund i snor Uden snor, med Fiskeri tilladt

ledsager

n
Handicap Handicap Handicaptoilet
parkering foranstaltning

æ
Toilet SeværdighedDrikkevand
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Borde og bænke saint borde/bænkesæt i terræn

Der er lagt vægt pä at vælge en enkelt robust bænk, der kan boltes fast i fliser, således at bænken ikke skal
flinderes i fortidsmindet. Typen, der er vist, svarer til Århusbænken eller NH bænk og kan f3s som bænk med
og uden armlæn samt som borde/ bænkesæt. Materiale galvaniseret stål og træ.

Figur 4 Fritstående bænk. Bænken er bo Itetfast på fliser. Flere kommuner har erfaring for, at bænken er
robust og derfor ikke kræver megen vedligeholdelse.

Figur 5 Denne type anvendes alene eller som del af borde- bænkearrangement
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Borde/bænkesæt til særlige steder

Papirkurv

Generelt er der valgt meget enkle modeller som passer fint til befæstningens designlinje. Det er en luldcet
type, hvor der ikke kommer vand ind, og dyrene ikke kan optage affaldet.

På særlige steder kan der udføres borde / bænke af det fældede træ på volden. Det er dog vigtigt, at det
udformes enkelt, sä det passer ind i omgivelserne.

Figur 6 Alternativt borde/bænkesæt. Fremstillet af dode elmetræer. Det er vigtigt, at arrangementer med
faste bænke udformes, så en korresto! kan placeresfor begge bordender.
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Belysning

Figur 7: Åffaldsstatiu almetal med kommunens logo. Stativet isættes plasticpose (tv.) eller i oliebehandlet
teaktræ (th.). Trækappen skjuler en almindelig skraldespand.

I planperioden 2010-2015 blev der opsat ny belysning langs hele voidgaden. Belsningsarmaturer er
Kobenhavner-armatur pä galvaniseret stander. Standerne varierer fra kommune til kommune.
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Trapper

Eksempler på trapper.

Mskærmning og dyrehegn

Figur 8: Trappe sat afkant- og chausseesten (tv.) og vangetrappe af træ (th)

Eksempler på afskærmning og hegn.

Figur 9: Mskærmning. DyTehegn som kan anvendes til indhegning af græssende dyr, eller hvor det er
nødvendigt i forhold til sikkerhed. Legepladsen ved Morkhojvej afskærmes med trådhegn mod voldgraven.
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Figur 10: Mskærmende rækværk ved bygninger, hvor der er fare for styrt.
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