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Udvidelse af regnvandsbassin
Med udgangspunkt i ønsket om at forebygge fremtidige oversvømmelser i
området omkring Selsmosen, har Høje Taastrup Kommune besluttet at udvide Selsmosens eksisterende regnvandsbassin med 12.000m2.
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Ny forbindelse mellem teater og station
Som led i Selsmosens fornyelse øsnker Kommunen en forbedret cirkulation
i området og en mere klar forbindelsen mellem Taastrup Teater og Taastrup
Station.
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Øer og forbindelser
Som konsekvens af udvidelsen af regnvandsbassinet inddrages en væsentlig
del af Selsmosens grønne områder. For at re-etablere områdets tilbud ønsker kommunen at placere aktiviteter og forbindelser på og over parkens
vandspejl.
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Vest vs. øst
Med udgangspunkt i områdets cirkulation behandles parkens øst- og vestside
på grundlæggende forskellig måde. Målsætningen for østsiden er således en
målrettet og trygt forbindelse gennem området. Vestsiden derimod er en
kobling af programmerede flader, som inviterer parkens brugere til ophold og
aktivitet. Vestsiden inddeles i 5 områder der programmatisk forholder sig til
parkens og lokalområdets nuværende kontekst.

KONCEPT
SELSMOSEN

Mangfoldighed
For at undgå at skabe monokulturelle områder der kun tilgodeser en begrænset aldersgruppe eller aktivitet, blandes programmerne nænsomt til et stort
patchwork. Det skaber attraktive områder og dermed en jævn fordeling af brugere og liv i hele parken.

Selsmosen - Nyt blåt parkrum og kreativ magnet
Selsmosen er et nyt blåt parkrum i Høje Taastrup; et supplement til Taastrups
mange villaveje og beboelsesområder, med oplevelser, udfordringer og rum i
den store skala. En rekreativ, urban inspirations-zone der inviterer beboere,
beskæftigede og besøgende til refleksion, bevægelse og leg.
Selsmosen indeholder 5 programmer som giver parkens delområder identitet
og funktion. Programmerne er: ’Den Urbane Plads’, ’Leg’, ’Sport’, ’Rekreation’ og
’Kultur’. Programmerne er ikke tænkt som monokulturer, men derimod som
zoner der forholder sig til stedets karakter og kontekst. Eksempelvis forholder det nordlige område ’Kultur’ sig til Taastrup Teater og muligheden for at
trække forestillinger og events ud i det fri, mens området ‘Sport’ forholder sig
til det eksisterende anlæg og lægger op til at bruge parken på en ny og mere
aktiv måde.

Programmerne sigter mod brugernes forskellige behov. Nogle tiltrækkes af de
rekreative muligheder eller af muligheden for at mødes tæt ved vandet. Andre
kan derimod tiltrækkes af de særlige sportsaktiviteter eller legeområderne
fantasifulde muligheder for at bevæge sig og være aktiv. Selsmosens nye
stier opfordrer beboerne til at bruge parken som byens nye bindeled. Via nye
pælebroer, flydebroer eller aktivitetsflader, skabes nye forbindelser på tværs
af parken.
Strukturen i Selsmosen har mulighed for at vokse, ved at nye funktioner kan
føjes til over tid. Forudsætningen for nye funktioner er en tilvækst i oplevelser og udnyttelsesgrad af parkens aktivitetsflader.
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Vand leg/fitness

Vand oplevelse

VAND PLAN

Den programmerede flade af parken fokuserer på oplevelser og aktiviteter rundt om temaet vand. Det handler
om forskellige måder at opleve vand på. Vand der bevæger sig, vand der giver lyd, vand der spejler, vand man
kan opdæmme, vand man kan sprøjte med, vand man ikke
må falde i, vand man kan flyde på, etc.
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VAND&OPLEVELSE
Området der danner den sydlige ankomst til Selsmosen, mellem
stationspladsen og fodboldbanen, fokuserer på oplevelsen af vand,
for alle aldre. Forløbet starter helt oppe på stationsforpladsen med
en fontæne der løber ud i en lille bæk der fortsætter ned igennem parken. Bækken indtager forskellige former hvorved vandet
kan opleves på mangfoldig vis. Forløbet ender i en lille plads, der
forbinder Taastrupstien med parken. Området stiler mod at involvere områdets skoler og institutioner til at bruge det fysiske anlæg i
undervisning og anskueliggørelse af elementet vand.

Fontainer

Spejlbassinet er en del af bækkens
forløb. Bassinet er kun 2 cm dybt
men har en sort bund der gør at
vandet spejler sine omgivelser. Da
det ikke er særligt dybt kan man
gå/løbe/hoppe på det og lave ringe
i vandet, se sig selv mm.
Ved spejlbassinet kan
man også komme helt
tæt på søens vand, her
kan man vælge at gå ned
af en trappe foran spejlbassinet og komme ned
på et plateau kun 15 cm
over normal vandstand.

Vandhaverne er brugernes
mulighed for at komme
helt tæt på vandet og
opleve liv og planter. De
består af flydende
gangbroer der omkranser
små bassiner med
forskellige former for
vandplanter.

På den lille plads er der små
fontæner børnene kan lege med
og der er siddemuligheder for de
ældre. Som karakteristika er der
ligesom på stationspladsen høje
koniske lygtepæle.

Bækken binder området ved
stationen og parken fysisk sammen,
samtidig er den med til at guide
og lokke folk ned i parken. Den kan
bruges til leg og lyden af bækken
der klukker har en rekreativ virkning.

SELSMOSEN

Eksempler på belysning.
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LÆRINGSKATALOG
Fysik / kemi
- Vandmolekyle H2O
- Vandets former: Is, sne, regn, damp, flydende,
kogepunkt, vægt.
- Vand kan bølge og strømme.
- Månen kan lave tidevand.
- Frossent vand udvider sig og kan sprænge
sten
- Is kan flyde
- Vand er et opløsningsmiddel - men noget
kan kun “slemmes” op.
- Der kan opløses ilt i vand.
- Og plantenæringsstoffer
- Det opløste kan afsætte sig igen nye steder:
Saltsten, drypsten...
- Koldt vand er tungere end varmt vand
- Saltvand er tungere end ferskvand
- Vand kan forurenes.
- Syreregn
- Vand kan “lime” flader sammen.
- Vand har overfladespænding
- Der kan laves bobler i vand
- Vand og sæbe kan give sæbebobler
- Vand har kraft i sig: det kan rotere vandmøller.
- Vand kan transportere alt fra fint sediment
og store sten
- Vand i sand kan skabe form på sandet
- Vand kan sortere sediment afhængig af
vandstrømmen
- Lyd transporteres langt i vand
- En vandsøjle trykker på det nederste af vandet
- Vand kan sprøjte afhængigt af tryk
- Vand har opdrift
- Forskellige ting flyder henholdsvis synker i
vand.

Natur / biologi
- Vand i alt levende
- Hvilke naturlige vandforekomster findes der
(fersk, salt, brak..)
- Vandets kredsløb i naturen
- Tilpasning til vand
- vand kan renses f.eks. filtrering, biologisk/kemisk rensning.
- Planter kan suge ved hjælp af kapilareffekt.
- Vi skal spare på og beskytte vores drikkevand.
Menneske
- Vandet i os selv
- Hvad drikker vi?
- Hvorfor sveder vi?
- vi kan drukne i vand
- Vi kan bade og svømme
Historie
- Der er mange myter om vand og f.eks.
havets væsener.
- En gang var man bange for søuhyrer
- Over 70% af verden er dækket af hav
- Vand kan pumpes op fra brønde
- Vand skal igennem rørledninger for at komme
ud til vores huse.
Oplevelse
- Vandforstørrelsesglas
- Hævertsystem med slange
- Find på vandord: Akvædukt, Hydrofon, Akvarist
- Lav en regnbue
- Leg m vandballon
- Lav et kompas på en vandflade
- Lav en vandraket
- Lav en hvirvelstrøm i en flaske
- Vandorgel, flaskeorgel
- Vandlyde på kanten af vinglas
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Trædesten i forskellige højder
kan både bruges til at lege på
ved at krydse vandet, lege ”ta’
fat”. Men de kan også bruges
som fitness redskaber for personer der dyrker selvorganiseret idræt; de kan bruges som
et pit-stop på en løbetur eller
som skitræning, etc.

En Beach Volley bane anlægges
langs med volden mod den store
sportsbane. Volden udformes
stedvis i terrasser og kan
bruges til ophold og som
tilskuerpladser.

Tømmerflåde

En klatrebro spænder hen over
vandfladen og giver adgang til
øen. træstammerne har alle en
hældning for at gøre øvelsen
mere fysisk krævende.

Græs

Vandorgel

Vandkanoner af forskellige
udformninger er opstillet så
man kan sprøjte med vand.
Fælles for dem er at man - på
forskellige måder - selv skal
pumpe vandet op mens man
bruger dem. På den måde
bliver man fysisk aktiveret
af at lege med vandet. En af
tankerne med vandkanonerne
er at de kan være del af et
‘vandorgel’. Ved at opstille
forskellige ‘instrumenter’ eller
‘mobile’ i vandet, som man
skal ramme og som derved
afgiver en lyd, kan legen
udfordre både store og små,
drenge og piger.

Træbro

Græs

Trædesten

Vandpumpe

Beach Volley

Klatrebro

En sandflade med
minitribune er udlagt
til Beach volley.

En tømmerflåde eller en
pontonbro tilbyder alternative,
udfordrende måder at krydse
vandgraven til den sydlige ø.

Træbro

Lysmaster
Fontainer
Asfalt
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En gammeldags vandpumpe er
stillet op i forbindelse med et
stiliseret vandløb. Her kan man
opdæmme vandet, lade det løbe
som en bæk, konkurrere om hvis
pind der kommer først, etc. Her
skal man også selv pumpe
vandet op for at kunne lege.

Knudepunkt vand&bevægelse
Pladsen for enden af den sydlige kastanieallé danner et åbent og livligt mødested
for parkens aktive brugere og forældre der er i aktivitetsområdet med deres børn.
Pladsen er møbleret med brede lange bænke i glat, formstøbt beton. Bænkene placeres så de danner mindre grupper uden at virke ekskluderende. Derudover etableres
nogle høje master med farvede vimpler. Masterne fungerer som pejlemærke om dagen og bruges til at belyse pladsen på en varieret og stemningsskabende måde.
SELSMOSEN
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VAND&BEVÆGELSE

Vandaktivitetsområdet knytter sig til det eksisterende store anlæg
som ligger op af Selsmosen mod vest. I modsætning til sportsanlægget
henvender området sig til selvorganiseret sport og bevægelse og kan
således indtages til både spontane og planlagte formål. Langs med
området løber sportanlæggets høje hegn. Hegnet reetableres dog med
åbninger der tillader brugere at sive mellem fodboldpladsen og
Selsmosens fitnessredskaber og udfordringer. Langs med hegnet hvor
sandfladen inviterer til beachvolleyball, placeres en aftrapning af den
eksisterende jordvold. Det skaber en tribune hvor man kan tage plads og
kigge på de aktive og på de forbipasserende. Den store plæne nord for
fodboldpladsen kan indtages til forskellige aktiviteter som f.eks. dans,
Tai-chi, gymnastik, yoga, aerobic eller blot til ophold eller en
børnefødselsdag. Med start og mål i aktivitetsområdet etableres en
løberute på 1km. Løberuten markeres gennem parken med distanceangivelser i form af lave pæle. I forbindelse med løberuten findes op til flere
’pit-stop’ med fitnessredskaber. Tanken er at elever fra de nærliggende
skoler kan løbetræne i Selsmosen og bruge redskaberne til opvarmning
eller supplerende motion.
Området mellem fodboldbanen og øen er udlagt til en stor vandaktivitetsplads, hvor man aktivt kan benytte vandelementet på forskellige
måder. Det særlige er at installationerne er knyttet til fysisk udfoldelse
således brugerne animeres til at være aktive og bruge kroppen.
Området skal ses som et forløb af tilbud der kan variere fra trædestensbane, klatre-broer, tømmerflåde-kapløb, vand-kanal til dæmninger og
broer, samt vandkanoner til målskydning på søens vandorgel .

Sikkerheden i vandaktivitetsområdet er et vigtigt aspekt.
Alle installationer og redskaber udføres så skader fra fald og lignende
mindskes størst muligt, jvf. Dansk standard. Samtlige trædesten udføres med en skridsikker, og stødabsorberende overflade. Klatrebroen
og tømmerflåderne monteres med greb og tov der sikrer en alsidig og
tryg anvendelse. Som overordnet sikkerhedsforanstaltning udføres
vanddybden mellem ø og fordboldbane til kun 30 cm. Målsætningen for
alle sikkerhedsforanstaltninger er at undgå skader og ulykker uden at
fjerne redskabernes udfordrende element.
Vandet mellem ø og fordboldbane cirkuleres vha. en vandmølle ved den
sydlige træbro. Vandmøllen drejer automatisk, men kan også påvirkes
af områdets brugere og således indgå som et aktiv.
Udsigtspunkt på øen
Trædækket for enden af den nordlige kastanieallé danner et intimt men
frodigt udsigtspunkt på parkens vestlige ø. Pladsen er ikke møbleret
men det hævede trædæk inviterer til at sætte sig på kanten og lade
benene hvile i øens høje naturgræs. En flydende ponton placeres ud for
øen, tæt på vandspejlet. Herfra kan besøgende søsætte en kajak eller et
fjernstyret slagskib – eller blot nyde vandspejlets nærhed. Stedet kan
også bruges i forbindelse med skolernes biologiundervisning, hvor børnene kan komme helt ned til vandet eller fange tudser imellem øens siv.
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Opskæring AA´

Udsigten fra øen
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