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Indledning

Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Bispebjerg
Lokaludvalg samt DGI Storkøbenhavn er gået sammen om at udarbejde en helhedsplan for Ryparken
Idrætsanlæg. Arbejdet sker i tæt dialog og samarbejde med lokale foreninger og eksisterende tilbud i og
omkring Ryparken.

En helhed skal skabes med udgangspunkt i Ryparken. Styrkelsen af sociale relationer og fællesskaber er
en vigtig indikator for sammenhæng og helhed, hvilket tænkes ind i helhedsplanen for Ryparken. Derfor
skal Ryparkens faciliteter også være givende for de omkringliggende områder, og skabe møder på tværs
af boligområder. På den måde kan fysiske og mentale barrierer nedbrydes. Det vil være medskabe til en
sammenhængskraft og en helhed ikke blot i Ryparken, men også på bydelsplan.

Helhedsplan for Ryparken Idrætsanlæg er en del af aftalen ‘Lighed i Bevægelse’, der skal bidrage til at
10.000 flere børn og unge dyrker idræt. Aftalen er indgået mellem DGI og Københavns Kommune.
DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune vil sammen gennemføre disse indsatser:
- Opbygning af nye, foreningsbaserede idrætsfællesskaber for børn og unge
- Foreningsudvikling og flere partnerskaber med foreninger
- Helhedsplaner for idrætten i tre udvalgte byområder (Tingbjerg, Sundby og Sydhavnen)
- Idrætsforeninger i samarbejde med skoler og daginstitution
Siden 2019 har vi været i dialog med foreninger, lokaludvalg og brugere om udviklingen af
idrætsanlægget. Herunder hvordan de fysiske rammer kan gøres mere attraktive og tidssvarende. Der er
et fælles ønske fra flere foreninger og lokaludvalg om, at idrætsanlægget ikke kun skal henvende sig til
de idrætsaktive. Idrætsanlægget skal også være et sted, hvor de mange borgere omkring Ryparken kan
mødes, og ser som deres område.

Aktører og Brugerinddragelse
Ryparken Idrætsanlægs primære aktører er foreninger og brugere af området.
Hertil er lokale borgere også en central målgruppe, da idrætsanlægget også skal have karakter af et
lokalt samlingspunkt. Dette er uanset om man er idrætsaktiv eller ej.

Flere foreninger i Ryparken har taget initiativ til afgrænsede udviklingsprojekter. De projekter omfatter
bl.a. ombygning af container med depot, tribune og udsalg ved fodboldbanerne (BK Skjold), ombygning
af beachvolley med siddepladser og klubhus (CPH Beach), renovering af tennisbanerne (TKR) samt
klubhus og styrketræningsrum (Københavns Håndboldklub). En stor del af disse forslag og ønsker er
fortsat på idéplan.
Nærværende materiale vil på baggrund af ovenstående, tidligere projekter, workshops og dialoger, samle
op på den lokale viden, ønsker og behov. Det vil sikre, at de mange ideer og projekter bliver tænkt
sammen fra start. Hvilket danner baggrund for skitseringen af et scenarie for Ryparken Idrætsanlæg.
Derudover præsenteres forslag til konkrete greb og muligheder.
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VISION
Udfordringer og formål

Vision

Mulige udfordringer og potentialer samt visionen for Ryparken. Idrætshelhedsplan er blevet drøftet og
afstemt gennem individuelle dialoger og afholdte workshops. Dette har givet et indblik i de udfordringer,
som særligt er kendetegnende for området. Det er først og fremmest vigtigt, at helhedsplanens nedslag
og fokuspunkter ender ud i faciliteter og byrum, som bliver en ressource for områdets udsatte børn
og unge. Fokus for helhedsplanen vision er at idræt er noget, som vi kan samles om på tværs af alder,
køn og baggrund. Gennem foreningsidrætten møder vi andre med udgangspunkt i idrætten som en
fælles interesse. Derfor kan tætte og holdbare relationer blandt beboere, som ellers ikke kan spejle sig
i hinanden, opstå. Dette kan skabe stærke netværk, som særligt er vigtige for udsatte børn og unge, og
give en ekstra støtte i hverdagen blandt jævnaldrende.

Ryparken Idrætsanlæg skal være meget mere end ”blot” et idrætsanlæg. Ryparken Idrætsanlæg
betragtes derfor ud fra et holistisk perspektiv, og anses som en vigtig generator på både bydel og lokalt
niveau. Visionen for udviklingen af Ryparken Idrætsanlæg tager udgangspunkt i nutiden og fremtidens
idrætstendenser, de eksisterende idrætsfaciliteter i området samt det eksisterende landskab. Her ligger
en unik mulighed for at udvikle et nyt særligt byområde, der er bygget op omkring idræt, bevægelse,
fællesskaber, natur og sundhed.

Det er desuden et fokus for helhedsplanen at åbne området op. Det er særligt tanken med Ryparken
Idrætsanlæg, at der skal skabes en bedre sammenhæng og tilgængelighed ud til det resterende
lokalområde. Det vil indbyde flere lokale beboere ind og skabe grobund for fællesskaber.

ET SUNDT MØDESTED FOR DE MANGE
Bevægelse, aktivitet, rekreativ- og social udfoldelse er fundamentale elementer i vores hverdagsliv. Det
er med til at bringe mennesker sammen, danne fællesskaber, forøge selvtilliden og ikke mindst styrke
vores sundhed og velvære. Det er visionen for Ryparkens idrætsanlæg at understøtte disse faktorer. Det
skal ske gennem idrætsanlæggets etablering som et aktivt, levende og inviterende sted i bydelen. Stedet
skal inspirere og opfordre borgere, uanset alder, køn og baggrund, til leg og fysisk udfoldelse - eller blot
til at standse op, hænge ud og betragte aktiviteterne udfolde sig. Med et idrætsanlæg som mødested
skabes der rig mulighed for mange funktioner, der kan imødekomme flere behov. Det er ligeså meget
fællesskaber og dialog, som det er idræt. Idrætsanlægget kan derfor lige så vel være et socialt rum med
mulighed for ophold. Ophold i idrætsanlæggets lokalitet kan også byde på aktiviteter, som i mindre grad
er rettet idræt, men fortsat er fællesskabsskabende, f.eks. strikkeklub, fællesspisning eller lign. Det
åbner op for, hvordan forskellige situationer kan tænkes ind såsom ventetid, hente og bringe de mindste
og sociale møder i forlængelse af træning eller anden aktivitet.
EN HELHED OG ET TILBUD FOR ALLE
Visionen er at skabe en helhed i området og en fælles identitet. Ryparken idrætsanlæg skal kunne
bruges af alle fra eliteudøvere til lokale beboere. Det er visionen, at idrætsanlægget bliver et mangfoldigt
og varieret tilbud, som kommer både børn, unge, familier og ældre til gode. Idrætsanlægget skal være
et sted, hvor det er muligt at mødes på tværs og på lige vilkår og præmisser.
TILGÆNGELIGHED FOR BÅDE BEBOERE OG BESØGENDE
Ryparken Idrætsanlæg skal være et sted, som lokale og besøgende naturligt kommer forbi på deres
vej. Infrastrukturen skal være vejvisende og behjælpelig med at skabe en øget opmærksomhed på
stedet, så forbipasserende skal inviteres ind. Belysningen er et vigtigt element, som udover at oplyse
forbindelser også er tryghedsskabende, og muliggør ophold over flere timer af døgnet. Der i denne
forbindelse visionen at idrætsanlægget skal fremstå som et levende område gennem dagen og aften,
og være et oplagt samlingssted. Synligheden og tilgængeligheden vil også være med til at styrke
sammenhængskraften. Idrætsanlægget skal i højere grad koble sig op på det resterende lokalområde.
De fysiske og mentale barrierer skal nedbrydes hvilket kan ske ved at styrke sammenhængskraften på
omtalte måder.
FLEKSIBILITET I UDBUD
Ryparkens idrætsanlæg skal have en fleksibel karakter, som gør det muligt at aktivere forskellige
brugere. Kapaciteten skal udnyttet med multifunktionalitet, så faciliteter står mindst muligt tomme. Det
vil skabe et flow i brugen af faciliteterne og skabe flere muligheder for brugerne.

5

BYMÆSSIGE SAMMENHÆNGE

Mindelunden

Ryvangen Naturpark

Optimal tilgængelighed

Emdrup Sø

km

10 k

m

Ryparken er rig på rekreative områder – med Emdrup Sø, det grønne bælte bestående af Ryvangens
Naturpark, Mindelunden, Svanemøllens kaserneområde, kolonihaveparken og Ryparken Idrætsanlæg.
Bydelen har dog nogle infrastrukturelle udfordringer. Ryparken Idrætsanlæg, der ligger som en del
af det grønne bælte, fremstår isoleret og indadvendt, da det mangler koblinger, ankomstpunkter og
stiforbindelser, der sammenbinder anlægget med lokalområdet og bydelen.
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Ryparkens Idrætsanlæg

Ryparkens Idrætsanlæg har et stort potentiale for at blive et centralt og aktivt byområde, der skaber
sammenhæng og forbinder bydelen gennem idræt, bevægelse, rekreative og sociale funktioner, hvor det
spontane og legende skaber rammen om det aktive hverdagsliv og elitesporten.
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km

8 km

Svanemøllen

Et centralt greb i helhedsplanen er at gøre idrætsanlægget tilgængeligt ved at skabe en forbundenhed
med de omkringliggende rekreative områder, boligområderne og mangfoldige brugere og aktivitetstilbud.
Ryparkens Idrætsanlæg tager fat i lokalområdet og byen, og indskriver sig i en række aktive,
naturmæssige og rekreative ruter igennem byen.
Der etableres en række centrale og markante ankomst- og adgangspunkter, der kobler sig til
bebyggelsen Ryparken, Ryvangens naturpark og Ryparken station så området gøres tilgængeligt i et
større kommunalt perspektiv for både motionister og cyklister.

Lersøparken

De forslående funktioner og aktiviteter i Ryparkens Idrætsanlæg er nøje tilpasset lokalområdet. Således
skaber idrætsanlægget, i samspil med dets omgivelser, en merværdi for brugerne såvel som for de
omkringliggende kvarterer og beboere.
Ved at styrke den generelle tilgængelighed til idrætsanlægget, i kraft af nye overskuelige og attraktive
adgange og forbindelser, skabes der bedre muligheder for brug af idrætsanlæggets aktiviteter og
funktioner. Det er både for bydelens beboere, men ligeledes også for den øvrige by. Der opnås en
stærkere samlet helhed, der konkret vil betyde, at langt flere har let adgang til idræt, trivsel, sundhed
og oplevelser samt socialt samvær i trygge rammer.

0 km

1

Fælledparken

Fælledparken
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KONCEPT

HJERTET
FORPLADSEN

STRANDEN

SLETTEN
PARKEN

Mangfoldighed / Diversitet

Bevægelsesflade

Ryparken Idrætsanlæg skaber en stærk landskabsplan, der med simple landskabelige bearbejdninger
tilfører anlægget nye aktivitetsmuligheder, oplevelsesmæssig og rekreativ værdi. Det tilfører området en
ny aktiv, social og fælles identitet.

Tilgængeligheden i Ryparken idrætsanlæg introduceres via den samlende landskabelige bevægelsesflade,
der forbinder de forskellige zoner, idrætter og områder.
Bevægelsesfladen sammenbinder fysisk og mentalt hele området. Derudover indeholder
bevægelsesfladen også uformelle aktivitetstilbud og muligheder for rekreative fritidsaktiviteter.

Overordnet tages der udgangspunkt i en læsning af anlæggets funktioner, disponering, de landskabeligeog naturlige kvaliteter samt potentialer. Det er med forslaget intentionen at forstærke områdets
funktioner og kvaliteter, ved i højere grad at iscenesætte og tilgængeliggøre disse.
Ryparken Idrætsanlæg inddeles i 5 zoner efter aktivitet og karakter: Forpladsen, sletten, stranden,
hjertet og parken. Hver zone bearbejdes ud fra zonens særlige potentialer. Zonerne programmeres, så
både de organiserede og de selvorganiserede idrætter kan bruge dem såvel som områdets besøgende og
naboer.

Bevægelsesfladen skaber et tydeligt hierarki i forbindelsesstrukturen, og kobler sig på centrale
”knudepunkter” i området. Bevægelsesfladen skal bidrage til at skabe indbydende og inspirerende
rammer som brugere, besøgende og lokalområdets borgere har lyst til at færdes og udfolde sig i.
Forbindelserne/ruterne er bevidst planlagt, så der opstår overlap, møder og krydsninger; Men fælles for
ruterne er, at de binder området sammen.

7

8

HELHEDSPLAN
Optimal tilgængelighed
Ryparken idrætsanlæg skal ikke blot facilitere idrætten, men i høj grad også rekreative og sociale
aktiviteter. Forslaget rummer en programmering, disponering og organisering, der imødekommer
behovene for de mere traditionelle idrætsgrene. Samtidig gøres der plads til forudsete og
selvorganiserede aktiviteter.
Helhedsplanens overordnede greb er et patchwork, hvori de eksisterende idrætsaktiviteter indskriver sig.
Bevægelsesfladen sammenbinder hele anlægget, de forskellige baner samt de nye aktive og rekreative
funktioner. Det skaber en samlet identitet og struktur for idrætsanlægget.
Helhedsplanen tager sit afsæt i anlæggets eksisterende rum og rammer, og fokuserer primært på
udendørsarealerne. Særligt udnyttelse af parkens ubenyttede restarealer, og det at skabe både eksterne
og interne sammenhænge i parken, som er bygget op omkring: Varierede aktiviteter, rumlige oplevelser,
bevægelse, mødesteder, fællesskaber og tryghed.
Ryparkens Idrætsanlæg og de indeholdte funktioner samt aktiviteter er nøje tilpasset foreningernes
ønsker og behov. Det er desuden sammentænkt med lokalområdet, så området i samspil med dets
omgivelser, skaber en merværdi for brugerne såvel som for de omkringliggende områder.
Helhedsplanen skaber koblinger mellem forskellige funktioner og brugere. Hvilket foreslår en række
nye hybrider. Landskab, bygning og aktiviteter smelter sammen, og fungerer som multifunktionelle
elementer, der både kan anvendes indvendigt og udvendigt. Funktioner blandes sammen og elementerne
er både ophold, mødested og aktivitet.
Et centralt element er den landskabelig bevægelsesflade der skaber et tydeligt hierarki og en tydelige
struktur gennem området, hvor til der kobles nye mødesteder og aktivitetsrum. Bevægelsesfladen flyder
sammen med bakker, tribuner, depoter, mødesteder og aktiviteter. Bevægelsefladen er på den måde et
central socialt element, der er med til at skabe forskellige møder mellem områdets brugere, besøgende,
beboere, generationer, kulturer osv. Det er intentionen at det skal styrke og bidrage til en større
tolerance og styrke sameksistensen mellem områdets forskellige grupper.
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HJERTET

Fællesskabet
Visionen er, at Ryparken Idrætsanlæg er et aktivt og
levende område. Området skal have indbydende og
inspirerende rammer som brugere, besøgende og
bydelens borgere har lyst til at færdes og udfolde
sig i. Derfor introduceres Hjertet, der forholder
sig til konteksten, områdets indhold og aktiviteter.
Derudover søger Hjertet at samle en række centrale
og fællesskabsdannende elementer såsom opbevaring,
ophold, træning, multiflade, cykelparkering og
fælleslokale.
Hjertet er det urbane aktive møde- og udfoldelsessted,
hvor aktiviteter, bevægelser og forskellige møder finder
sted. Dette vil være med til at bidrage til aktivitet og
liv fra morgen til aften og sikre en gennemstrømning af
folk i området.
Her kan fællesskabet og de uformelle møder dyrkes
og udfoldes. Her kan lokalområdet afholde events
og arrangementer. Her kan foreninger afvikle større
holdtræninger. Her kan områdets unge mødes og
observere livet, og deltage i selvorganiserede aktiviteter.
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FORPLADSEN

Bydelsplads
Forpladsen der byder velkommen og inviterer indenfor,
er på en gang ankomst, forbindelse, byrum og aktivitetsog opholdsrum. Forpladsen er et åbent, trygt og
overskueligt rum, hvis vigtigste funktion er at invitere
ind i anlægget.
En række mindre grønne bakkelandskaber inddeler
forpladsen i nogle intime og overskuelige rumligheder.
Forpladsens grønne elementer bidrager med en blødere
karakter, og skaber en behagelig og attraktiv plads.
Således appellerer pladsen både til beboerne i Ryparken
såvel til brugere af idrætsanlægget.
Bakkelandskaberne giver mulighed for forskellige
bevægelser og lege. Samtidig fungerer
bakkelandskaberne som ophold og mødesteder.
Forpladsen indeholder muligheder for street aktiviteter
som panna og basket. Arealerne mellem bakkerne kan
anvendes til leg og eksempelvis rulleskøjteløb.
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SLETTEN

Sletten
Ud mod stiforbindelsen er placeret en åben pavillon
lignede struktur, der fungerer som outdoor støttepunkt
til gå, løb og cykel. Her er desuden opbevaring, ophold
og borde. Her er tilmed mulighed for udstrækning og
opvarmning, som er oplagt for løbere, boldbanens
brugere og andre selvorganiserede aktiviteter.
Slettens mange forskelligartede funktioner udgør et
sted, hvor der er plads til forskellige typer af ophold
og aktivitet. Det åbner op for, at flere målgrupper kan
se sig selv i disse omgivelser. Grupper af besøgende
kan gøre brug af forskellige funktioner, og stadig være
sammen: Forældre og bedsteforældre kan benytte sig af
overdækkende opholdsmulighederne, mens børn og unge
kan udføre mere aktive og legende aktiviteter.
Sletten indeholder både opholdselementer, klatrebakker,
glide/rutsje bakker, træningsbakker og udsigtsbakker og
opbevaringsmuligheder.
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STRANDEN

Depot

PLANUDSNIT
Aktiv bakke
STRANDEN
Samling
mødested

Klubhus
Tagflade
Landskabstribune

Ophold
Sand-leg
balance

Træning
overdækning

Stranden
Her er sandområder og legeområde for børn og familier.
Faciliteterne fremstår i en intim og overskuelig skala,
som gør oplevelsen hyggelig og tryg. Børn kan kropsligt
og sanseligt udfordres med balance, niveauer og
materialer.
Der er rig mulighed for både idræt, leg og ophold.
Funktionerne er adskilt, men sammenholdt af design.
Det skaber en god sammenhæng, hvor det er intuitivt for
brugere, hvilke aktiviteter, som kan foregå hvor.
Trætribuner og træterrasser er opbygget i forskellige
niveauer. Det inviterer forbipasserende til at tage et
hvil og følge med i de lokale aktiviteter. Denne åbne og
indbydende karakter giver mulighed for at blive inspireret
af hinanden. Derudover bliver aktivitet og ophold bragt
sammen, hvilket danner grobund for nye bekendtskaber.
Hvilket bliver gældende for både beboere, lokale brugere
og besøgende.

Landskabstribune
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Ophold

PARKEN
Petanque
baner

Regnvandsbassin
Bro

Klatreskulptur
Ophold

Ophold

Bydelparken
Parken er et patchwork af farver, dufte og indtryk. Her
er regnvandsbassin med beplantning og flydebroer.
Her er tilmed et rigt dyreliv med fugle og insekter. En
klatreskulptur forbinder sig til vandet og inviterer til leg
i naturfyldte omgivelser, hvor fantasien kan få frit spil.
Stedet inviterer samlet set til leg, læring og sanselige
oplevelser for særligt de mindste, men også unge og
voksne.

Kobling til cykelsti

Parken har omgivelser, som er oplagte at tage i brug til
stavgang og skoleudflugter. Her er boldbaner, som kan
aktivere de sportsglade. Rundt om boldbanerne er der
landskabelige tribuner, som gør det muligt at samle en
skoleklasse. Her er tilmed et forhindringsbane forløb, der
kan anvendes til terrænløb og som agilitybane.
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REFERENCEBILLEDER
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FASEPLAN

Fase 1
Hovedbygning og forpladsen
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Fase 2
Hjertet

Fase 3
Loop

Fase 4
Parkering og drift

FASEPLAN

Fase 5
Stranden og Sletten

Fase 6
Boldbaner

Fase 7
Parken

Fase 8
Inventar og beplantning
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Visionsoplæg

Helhedsplan Ryparken Idrætspark
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