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SKITSEPROJEKT

SELSMOSEN

Høje Taastrup Kommune

INTRODUKTION
Baggrunden for projektet Selsmosen er, at Høje Taastrup Kommune og HTK
Kloak A/S vil forebygge, at der fremover kan ske oversvømmelser, som dem
der skete den 5. juli 2007, hvor Selsmosen gik over sine bredder. Derfor skal
Selsmosens regnvandsbassin udvides, fra 17.000m2 til 29.500m2. Samtidig etableres et nyt regnvandsbassin nord for Selsmosen, som kan aflaste
ved stærkt nedbør. Udvidelsen af Selsmosens kapacitet vil både ske ved at
etablere højere kanter og ved at udvide Selsmosen mod Taastrupgårdsvej og
postkontoret.
Udvidelsen af Selsmosen sker i et tæt samarbejde med områdefornyelsen
’KulturRingen’ - hvor områdets grundejere, virksomheder, kulturinstitutioner og boligafdelinger er samlet for i fællesskab at løfte området. Et af de
bærende elementer i KulturRingen er at gøre området mellem Taastrup Station og Taastrup Teater til et attraktivt rekreativt område for hele byen. Selsmosen skal også binde de forskellige kulturinstitutioner i området sammen
og byde besøgende pænt velkommen.
Området er i dag vanskeligt at finde ind i – specielt for gående fra stationen.
Ofte har teatergæster og besøgende til bowlingcentret svært ved at orientere sig når de skal passere Selsmosen for at komme til deres mål. På trods af
skiltning, virker det åbne grønne areal ved mosen uoverskueligt, og der er ikke
en entydig vej fra stationen. Nogle beboere og gæster til teateret og bowlingcenteret føler sig utrygge på stisystemet i Selsmoseparken. Belysningen er
ikke tilstrækkelig god, og beplantningen ved stien er nogle steder af en art,
der skaber utryghed.

SELSMOSEN

KulturRingens idé går ud på, at udnytte ændringerne af regnvandsbassinet til
at give Selsmosen et positivt skub. KulturRingen ønsker at placere flydende
broer og øer ude i regnvandsbassinet, hvor byens borgere kan nyde solen og
vandet, og samtidig placere sports og kulturaktiviteter i området, som kan
tiltrække nye brugere til parken. Broer, aktiviteter og øer bliver således en
kompensation for de arealer der forsvinder ved udvidelsen af Selsmosen.
Samtidig skabes et nyt sanseligt rum i byen.
Broer og øer kan forbinde områdets institutioner og området med den øvrige by og dermed forbedre adgangsforholdene i området. Belysning af broerne
skal lede folk gennem området og skabe øget tryghed for besøgende og beboere. Det vil også give området en smuk og stemningsfuld aftenbelysning.
Men Selsmosen skal ikke bare være et sted, man passerer for at komme fra
den ene ende af søen til den anden. Det skal også være et sted, hvor man
søger ud for at dyrke motion og får gode oplevelser. et af fokusområderne
kunne således være udviklingen af nye motions- og vandkulturaktiviteter,
som kan tiltrække flere borgere og besøgende til området.
Selsmosens udvidelse og anlæg af nyt regnvandsbassin ventes færdig i slutningen af 2010 - forinden gennemføres detailanalyser, projektering og udbud
af opgaverne, inden anlægsarbejdet ventes igangsat efter sommerferien
2009.
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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.

TVEJ

DEPO

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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Norddelen
Området er idag Selsmosens største
grønne areal. Det er opdelt i tre mindre
rum adskilt af træer og krat. Området
benyttes dagligt af hundeluftere og om
sommeren tages den grønne flade også i
brug til fx børnefødselsdage.
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Større træer
Træerne der idag afgrænser
Selsmosen mod nord og nordvest
danner et genkendeligt rum i
parken. Ved at bevare trærækken
skabes en reference til parkens
udvikling og historie.
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Syddelen
Området danner den sydlige ankomst. Det
er et grønt areal med enkelte store træer.
Stien der begynder her er malet i farverige
mønstre af den lokale billedskole.
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ANKOMSTEN FRA SYD
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Områdets beboere og Billedskolen har under skitseprojektets tilblivelse deltaget i udviklingsmøder og stået for mange gode ideer som er blevet en del
af projektet.

STEDETS KVALITETER
SELSMOSEN











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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KULTUR

Selsmosens kulturelle område er overgang
mellem parken og Taastrup teater. Området er
karakteriseret ved et stiliseret kuperet landskab skabt af overskudsjord, hvor på man kan
solbade, lege og slappe af. Der lægges på en
belysning der fremhæver området om aftenen
når teatergængere skal finde vej gennem
parkarealet.

LEG

Legeområdet henvender
sig til alle på tværs af køn,
alder og kulturel baggrund.
Der anvendes farverige materialer både i belægning
og til legeelementer, og der
lægges vægt på forskellige
overflader så området bliver
en sanselig oplevelse.

REKREATION

Det rekreative område i Selsmosen er et
grønt fleksibelt område hvor den enkelte
kan nyde en stille stund i eftermiddagstimerne, og hvor familier og venner kan
mødes til fællesspisning i sommeraftenerne. De varme og naturlige materialer kontrastere det farverige sportsog legeområde. Der lægges i området i
højere grad vægt på en frodig, mangfoldig, beplantning.

DEN URBANE PLADS

Den urbane plads er ankomst til Selsmosen fra
Taastrup Station. Med et overraskende materialevalg og møblering af pladsen opfordrer rummet til
ophold. Det er rum for tilfældige møder, og også her
hvor unge kan hænge ud, skate og betragte de forbipasserende. I stedet for blot at være et anonymt
transitrum er det hensigten at skabe en flexibel
flade der kan tages i brug ved større events som
loppemarked, danseforestillinger og udendørs udstillinger.
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PARKENS TEMAER
SELSMOSEN

SPORT
Størstedelen af idrætsudøvere i Danmark
dyrker selvorganiseret sport. Det er sport
der kan dyrkes uafhængig af medlemskab i en forening, når den enkelte eller en
gruppe har tid og lyst. Eksempler på individuel selvorganiseret sport er løb, stavgang, fitnesstræning, inline-skating osv.
Selvorganiseret sport i grupper kan være
den spontane fodboldkamp en sommeraften, eller et spil basket tirsdag eftermiddag efter skole.
Det er hensigten at skabe et offentligt
sportsområde der kan benyttes af alle.
Der skal etableres beachvolleybane,
streetbasketkurve og en klatrevæg. Den
eksisterende fodboldbane skal åbnes op
og gøres tilgængelig. Derudover skal der
etableres en løberute med tilhørende
udendørs fitnessredskaber til opvarmning og styrketræning. Sportsfaciliteterne
skal henvende sig til alle brugergrupper
på tværs af alder, køn og kulturel baggrund. Materialer og overflader vælges dels
med udgangspunkt i idrætsaktiviteterne,
men også men henblik på at give et mangfoldigt sanseindtryk.

PARKENS TEMAER
SELSMOSEN
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ÅRSTIDER
Årstiderne spiller en stor rolle for anvendelse af udendørsarealer. I Skandinavien vil der om sommeren pga. af varmere temperaturer og flere dagstimer være mere aktivitet
og liv i park- og sportsområder end om vinteren. For ikke
at lade Selsmosen ligge øde hen i vintermånederne er det
vigtig at tænke en fleksibilitet ind i området. Fx kan beachvolleybanen i vintermånederne ændres til en skøjtebane.
Græstuer skabt af overskudsjord der om sommeren anvendes af mountainbikesryttere kan i et snelandskab bruges som kælkebakker.
I overgangsmånederne hvor det danske vejr domineres af
regn og blæst er det vigtig at tænke læ og ly ind i landskabet. Derfor bevares større eksisterende træer således at
området ikke fremstår forblæst og bart. De smukke kastanjetræer i de to eksisterende alléer bevares og tilfører om
efteråret området flotte varme farver.
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Eksisterende forhold:
Selsmose Sø er et regnvandsreservoir på 17.500 m2. Ved kraftige regnskyl går
søen over sine breder og oversvømmer de nærliggende villakvarterer.
Området omkring søen er et grønt rekreativt sted med mulighed for ophold,
gåture og dyrke sport bl.a. løb og fodbold. Desværre rummer stedet en del
utrygge elementer, så som mørke kroge, manglende belysning og overblik.
Nær Søen ligger Tåstrup Teater, biblioteket, børneinstitution, Tåstrup Stationscenter og S-tog station.
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Identitetsskabende elementer:
Af identitetsskabende elementer er der de smukke kastanjetræsalléer, den
rumskabende trærække langs søbredden og de grønne græsflader i vest og
syd, som danner ankomst og opholdsarealer for parkens brugere.

PROCESKONKLUSIONER
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Udvidelse:
Søen udvides med 12.000 m2, hvilket betyder at en væsentlig del af de grønne
områder inddrages.
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Øer:
For at bevare følelsen af at være i et frodigt, park lignende område, etableres
to øer på søen. Øerne er placeret således, at rækken af de eksisterende træer
som løber langs med den nuværende søbred bevares.
Øerne og træerne inddeler søen i nogle genkendelige rum. De skaber tilgængelighed til vandfladen og giver mulighed for et varieret stiforløb på tværs af
Selsmosen..
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Programmering af parken:
Parken inddeles i overordnede områder som igen inddeles i mindre aktivitetsflader.
–
den urbane plads ved Tåstrup Stationscenter og S-tog stationen
–
legeområdet i den sydlige del af parken
–
sportsområdet i vest
–
naturområdet i nordvest
–
kulturområdet i nord som kobler sig på Tåstrup Teater

Infrastruktur/cirkulation
Parkområdet kobles på de omkringliggende veje via større og mindre ankomstpunkter, hvorfra man kan bevæge sig gennem parken og videre til bl.a
Tåstrup Teater og S-tog stationen.
Fra den urbane plads ledes man som teatergænger langs den østlige side af
søen -hvor en promenade er etableret - via øerne til Tåstrup Teater.
Foruden stisystemerne er de forskellige hovedområder inddelt i mindre flader,
som cyklister og gående frit kan bevæge sig hen over.

PROCESKONKLUSIONER
SELSMOSEN

SELSMOSEN
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MASTERPLAN 1: 1500
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SELSMOSEN

ANKOMST SELSMOSEVEJ
ANKOMST VIA CYKELTUNNEL

Den eksisterende tætte beplantning reduceres og
rummet åbnes op og synliggøres. Den ankomne mødes
af et torv. Belysningen i og omkring tunnelen øges.

Efter at have krydset Selsmosevej træder den
ankomne ud på et trædæk (Pumpestation nord),
hvorfra der er udsyn over søen. Herfra kan den
ankomne gå på promenaden langs Selsmosens
østlige bred eller følge grusstien mod vest ned
mod et torv og videre ned ad sports og legefladerne.

ANKOMST STHENSVEJ
ANKOMST TAASTRUPGAARD NORD

Den nordlige ankomst fra boligbebyggelsen Taastrupgaard er start og slutpunktet for Selsmosens løberute. I
forbindelse med stien ligger et ’opvarmningsareal’ med
fitnessredskaber, så motionisten kan varme op, inden
han eller hun begiver sig ud på løberuten.

Efter at have krydset Selsmosevej træder den ankomne
ud på et trædæk, der er placeret midt på den østlige
promenade. Herfra kan den ankomne fortsætte ud på den
nordlige ø, hvor belægningen ændres til armeret grus. Fra
øen er der direkte forbindelse via en flydende træbro til
torvet der leder op til Taastrup teater.

ANKOMST KIRKEVEJ

Ankommer man fra Kirkevej, kan man via en
handicapvenlig rampe komme ned på
træpromenaden eller følge fortorvet syd mod
Stationscentertorvet.

ANKOMST TAASTRUPGAARD SYD

Når man ser på Taastrup som helhed, ligger Selsmosen meget centralt, i tæt
forbindelse til Taastrup station. Bevæger man sig til fods igennem området,
er det imidlertid påfaldende, hvor introvert parken forholder sig til stationen
og Selsmosevej. Ankomsten til parken opleves anonym og flere steder bevæger man sig ind eller ud af parken ’ad bagdøren’, dvs.: gennem eller forbi
områder der virker lidt tilfældige eller fungerer som p-plads.

Ankomst via stien syd for boligbebyggelsen
Taastrupgaard foregår via den Sydlige kastanje allé,
hvor fra den bløde trafikkant kan skimte et torv, som
er placeret som pejlemærke for enden af alléen.
Denne ankomst er i direkte forbindelse med sports
og legefladerne.

ANKOMST STATION

Ankomsten fra Taastrup station er hovedankomsten
til Selsmosen. Fra opgangene under perronerne
ledes folk op og henover Stationscentertorvet hen
mod Selsmosen. Inden de ankomne træder ind i
Selsmosen, får de et udsyn ud over parken.

ANKOMSTSITUATIONER

SELSMOSEN

Selsmosens udfordring
Selsmosen mangler i dag både liv, mangfoldighed og tydelig markering af
parkens ankomstområder. Projektet sigter mod nyt, mangfoldigt liv til området, ved at tilbyde aktiviteter og ophold af både rolig og oplevelsesrig karakter. Samtidig tilføres nye stoflige indtryk i form af materialevalg og belægninger som grus, græs, asfalt, gummiflader, sand, kuperede flader, broer og øer,
som udfordrer Selsmosens nuværende lidt slidte fremtoning.

Den nye Selsmose tager udgangspunkt i områdets cirkulation og ankomst til
parken. Således behandles østbredden og vestbredden på to grundlæggende
forskellige måder. Østbredden udlægges med en skarp kant mellem vej og
sø, som giver et overskueligt og funktionelt stræk til fodgængere og andre
bløde trafikanter. Vestbredden derimod inddeles i en perlerække af programmerede flader, som samlet giver et ’patchwork’ af oplevelser og aktiviteter til
leg, sport, rekreation og kulturelle oplevelser. Hvor østbredden inviterer til at
bevæge sig målrettet og trygt gennem området, fremstår vestbredden som
et tilbud om at involvere og aktivere sig – alene eller i grupper og uafhængigt
af alder.
Den nye Selsmose har potentiale til at binde Taastrup station og Taastrup
Teater sammen som en ny kreativ akse i byens centrum. Hvor Selsmosen i
dag er lidt i mangel på uforpligtende mødesteder, etableres nye pladser ved
parkens ankomst og knudepunkter. Ankomsterne danner ramme for overgangen mellem by og park og knudepunkterne er med til at generere liv og samlingssteder for områdets beboere og besøgende.
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Tilgængelighed
Der er adgang til alle områder
af Selsmosen for gangbesværede og kørestolsbrugere.
Cirkulation sker via ramper,
der er tilgængelige uafhængigt af årstid eller søens skiftende vandspejl.

Fodgængere og cyklister
Fodgængere
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INFRASTRUKTUR / CIRKULATION
SELSMOSEN

KNUDEPUNKT NORD

Knudepunktet danner overgang mellem Selmosen og
Taastrup Teater. Placeringen i landskabet samt de høje
lysmaster gør knudepunktet til et pejlemærke for de
mennesker, der bevæger sig mellem stationen og
teateret.

Knudepunkterne fungerer som samlingspunkt for alle befolkningsgrupper. Da fladen
ikke er programmeret til en bestemt
aktivitet, henvender den sig til alle uorganiseret leg og ophold kan finde sted.

Ensartet belægning binder fladen sammen
til en enhed. Der anvendes henholdsvis
grus og asfalt.

’Mødemøbler’ - pladserne møbleres
med skulpturelle betonskulpture,
som opfordrer til ophold, samtale og
selvorganiseret leg.

Infrastrukturelle knudepunkter

KNUDEPUNKT VEST

Dette knudepunkt fungerer dels som ankomst fra Taastrupgaard syd og dels som et led i den nord og sydgående programmerede fladerække. Derudover er der fra pladsen forbindelse til
den sydlige ø.
Fladen er belagt med asfalt og møbleret med lysmaster og
elementer, der opfordre til ophold og leg.

KNUDEPUNKT SYD

Knudepunktet fungerer som hængsel / overgang mellem Selsmosen og Stationscentertorvet. Det er herfra den ankomne med tog får det første kik ud over Selsmosens vandflade. Omvendt er det det sidste af parken brugeren opholder sig i, inden
han eller hun stiger op på asfaltfladen og hen mod stationen.
Knudepunktet er fremhævet med lysmaster, træer og lave elementer. Den opfordrer
til ophold, leg eller skating. Men stedet er også i konstant bevægelse pga. den
intense bløde infrastruktur. Fladen er belagt med lyst grus, der får pladsen til at stå
i kontrast til den tilstødende mørke asfalt.

Master som fokuspunkter i landskabet.

KNUDEPUNKTER
SELSMOSEN

Lysmasterne skaber i aftentimerne
fokus på parkens knudepunkter

FORCE4 ARCHITECTS

DET NATURLIGE

TAASTRUP TEATER

Selsmosens nordlige del samt de to øer kontrasterer de
programmerede flader mod syd ved at ikke at indeholde
skarpt afgrænsede programmer. Området fremstår som
en helhed ved den gennemgående beplantning af
græsser og buske. Området er grønt og selvgroet og
indeholder ud over grillplads på den nordlige ø ikke
specifikke programmer. Det er et område hvor man
lufter sin hund, spiller rundbold til børnefødselsdagen
eller går en tur med familien.

STATIONSCENTER

DET PROGRAMMEREDE

Den sydvestlige del af Selsmosen er karakteriseret ved
de programmerede flader, der ligger side om side.
Overfladerne er rationelle og specielt udvalgt til de
aktiviteter, der tænkes udført på de forskellige felter.
Bevægelsen gennem dette område er en oplevelsestur
hen over forskellige overflader.

Bæredygtighed
Anlægsprojektet for Selsmosen udføres så vidt muligt af genanvendelige materialer, som er udvalgt med henblik på holdbarhed, slidstyrke og ressourceforbrug. Det sikrer et holdbart parkrum og en rationel anlægsproces og drift.
For at understrege Selsmosens bæredygtige ambitioner er det tanken at
genanvende den egnede del af parkens jord til landskabelig bearbejdning af
parkens norddel. Ligeledes er det tilsigtet at bevare så mange træer som muligt og så vidt det kan lade sig gøre, genanvende egnede træer på en ny placering. Al ny belysning udføres som lavenergi LED eller lignende energibesparende lyskilde. Eksisterende byinventar som affaldsbeholdere genanvendes.
Som del af Selsmosens bæredygtige koncept opfordres projektets parter til
at etablere en ’grøn startegi’, der eksempelvis kunne tilgodese at parkens
brug af elektricitet udelukkende stammer fra vedvarende kilder.
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NATUR VS. KULTUR
SELSMOSEN

Oplysning af knudepunkter
i landskabet med
lysmaster

Retningsgivende lys i
pullerter

Lysstofsrør i østpromenadens værn

Lys i værn

Oplysning af sportarealer

Belysning
Selsmosen opleves om aftenen som et kontrastfuldt parkrum. For
at skabe atmosfære og identitet opdeles parken i belysningszoner
af varierende styrke og funktion. Nogle steder indbyder til rationel
brug eller leg – andre til rolig spadseretur og ophold. Den overordnede målsætning er at skabe trygge stemningsfulde rammer
uden at gøre natten til dag.
Forløbet gennem Selsmosens vestside markeres med pullerter
som oplyser cirkulationsområdet uden at blænde brugerne. Oplevelsen skifter når man betræder parkens knudepunkter, hvor høje
lysmaster med spots giver en punktvis belysning, der bevidst skaber en variation mellem lys og skygge. Udvalgte sportsflader oplyses ligeledes af højtplacerede spots. Men her som stadionbelysning, så parkens aktivitetsniveau ikke begrænses efter mørkets
frembrud. Indirekte lys langs med rækværket af parkens pælebroer,
markerer stiforbindelserne og giver en rolig og dæmpet stemning,
der genspejler sig i søens vand. Udvalgte steder i parkens nordlige
område og på øerne, placeres nedsænkede armaturer der oplyser
beplantningen på en stemningsgivende facon.

BELYSNING
SELSMOSEN

Således oplyses broer og flader og danner et visuelt lysende forløb,
der binder Selsmosen sammen på en tryg og smuk måde.
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BELYSNING
I BELYSNINGEN INDTÆNKES
EN VARIATION, SÅ OPLEVELSEN
AF NAT BIBEHOLDES, SAMTIDIG
MED AT DER SKABES TRYGGE
OG STEMNINGSFULDE RUM.

INDIREKTE BELYSNING
LANGS MED ØSTSIDENS PÆLEBROER ETABLERES INDIREKTE
BELYSNING UNDER RÆKVÆRKET.
BELYSNINGEN BLIVER SÅLEDES
BÅDE FUNKTIONEL OG STEMNINGSSKABENDE OG SPEJLER SIG I
VANDFLADEN.

STADIONBELYSNING
UDVALGTE AREALER I SPORTSOMRÅDET OPLYSES JÆVNT AF LYSMASTER
MED STADIONSPOTS. HENSIGTEN ER
ET FUNKTIONELT LYS DER INVITERER
TIL BEVÆGELSESAKTIVITET UAFHÆNGIGT AF VEJR OG TID.
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RETNINGSGIVENDE BELYSNING
LANGS MED PARKENS HOVEDRETNINGER ETABLERES LAVE
PULLERTER DER MARKERER
CIRKULATION OG SKABER
ORIENTERING.

FREMHÆVE KVALITETER
I DET REKREATIVE OMRÅDE ARBEJDES
MED GRØNT LYS SOM UNDERSTREGER
BEPLANTNINGENS FARVE OG VESTSIDENS FRODIGE VEGETATION.

STEMNINGSSKABERE
I KULTUROMRÅDET ETABLERES
STEDVIS BELYSNING I BEPLANTEDE OMRÅDER.

SPOT
PARKENS CENTRALE KNUDEPUNKTER OG ANKOMSTER OPLYSES STEDVIS AF LYSMASTER MED SPOTLIGHT.
MÅLET ER ET FUNKTIONELT LYS DER
SAMTIDIG ER STEMNINGSSKABENDE
OG VARIERET.

BELYSNING
SELSMOSEN

SELSMOSEN
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Promenade

Tagparkering

Cykelsti

Taastrup Stationscenter

Betonsti

Pumpestation Syd

Siddepladser
Betonkant

Grusterasser

Indgang Vest
Stationscenter

Udsigtsplateau
Siddepladser / skateelementer

Græs

Græs
Pullerter
Indgang Syd
Stationscenter
Shared space

Lysmaster

Siddepladser

Grus
Lysmaster

Asfalt

Bygning på Taastrup Kommunes byggefelt
Siddepladser

Opgang Vest
Depotvej

DEN URBANE PLADS 1:400
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SELSMOSEN

DEN URBANE PLADS
Den urbane plads er Selsmosens kobling til Taastrups
trafikale knudepunkt for s-tog og bustrafik. Pladsen er
Selsmosens forplads og giver beboere og besøgende et
smukt kig over søens udstrækning og parkens aktivitetsfelter. Samtidig er pladsen et åbent mulighedsfelt hvor
byen kan afholde udendørs aktiviteter, markedsdage eller
events.
Ved ankomsten fra stationen træder man ud på den store
nordlige stationsforplads. Området fremstår som en sammenhængende mørk flade der streges op og inddeles ved
hjælp af pullerter, stedvise betonkanter og reflekterende
vejmarkering i forskellige lysende farver. Vejmarkeringen
opdeler pladsen i p-område og cirkulationsflade til personbiler mod nord-øst og i åben opholdsflade med et retningsgivende mønster mod vest. Stationsforpladsen leder
via sit mønster og sammenhæng i materialitet de besøgende over mod Selsmosen. Pladsens vestlige del fungerer som udkigspunkt til søen og parken. Her er der talrige
muligheder for at nyde det åbne rum – bl.a. ved ophold på
pladsens centrale trappe eller ved den terrasserede flade
der fører helt ned til søens kant og videre ud på østbreddens pælebro.

DEN URBANE PLADS SNIT 1:200
SELSMOSEN
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BETON
DELE AF SØENS OG PARKENS KANTER UDFØRES I BETON. OVERFLADEN
KAN BEHANDLES PÅ FORSKELLIGE
MÅDER: EKSEMPELVIS KOSTET,
PROFIL- ELLER GLATSTØBT.

FARVE
FOR AT SKABE VARIATION IMELLEM
PARKENS ASFALTBELÆGNING, KAN
VISSE OMRÅDER STØBES I FORSKELLIGE FARVENUANCER. MATERIALET
ER GENNEMFARVET OG SLIDSTÆRKT.

GUMMIBELÆGNING
SOM SUPPLEMENT TIL OMRÅDETS
ASFALT OG GRUS, STØBES
UDVALGTE AKTIVITETSFLADER I
TARTAN.

ASFALT OG BETONPLATEAUER
SØENS SYDLIGE KANTER UDFØRES
SOM EN BLANDING AF ASFALT OG
BETON. NEDTRAPNINGEN AF DEN
STORE ASFALTFLADE UDFØRES MED
BETONKANTER MOD SØEN.



MØNSTER OG VEJMARKERING
PLADSENS STORE FLADE OPDELES
BLANDT ANDET VED HJÆLP AF FARVET
OPSTRIBNING AF PLADSEN. SUPPLERENDE BEHANDLES OMRÅDERNE FOR DE
BLØDE TRAFFIKANTER MED ET GRAFISK
MØNSTER DER LEDER BESØGENDE MOD
SELSMOSEN.



Fleksibilitet
Selsmosens spatiøse flader giver en maksimal fleksibilitet ift. cirkulation,
brug og brugergrupper. Det medfører at Selsmosen naturligt vil være et sted
for skiftende aktiviteter og oplevelser. Samtidig vil søens øer og flydende
konstruktioner, give besøgende mulighed for være tæt på vandoverfladen, så
vandet og dets bevægelse vil være en allestedsnærværende oplevelse.
Ejerskab
Det er målsætningen at Kommunen, HTK Kloak A/S og Nordicom etablerer
parken, søen og pladserne over en årrække. Det er vigtigt at der udover etablerings- og driftsfasen indtænkes en strategi for engagement og delagtiggørelse af lokale interessegrupper. Strategien skal have til sigte at skabe en
bred oplevelse af ejerskab, liv og tryghed og samtidig imødegå hærværk. Med
Kulturringen som styregruppe kunne udvalgte arealer af Selsmosen indtages
som projektrum for mangfoldige og oplevelsesrige initiativer – som eksempelvis den unikke, temporære udsmykning af Selsmosens sti.
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SELSMOSEN

VAND & BEVÆGELSE
SELSMOSEN
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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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SELSMOSEN

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.

FORCE4 ARCHITECTS

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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SELSMOSEN

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.







SELSMOSEN

VANDAKTIVITET SNIT 1:200
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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

SELSMOSEN
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Ankomst Selsmosevej

Græstuer

Cykeltunnel

Grussti

Lysmaster
Sti til Taastrup Teater

Promenade / cykelsti
trædæk

Siddepladser

Asfalt

Selsmosevej

Lysmaster

Trædæk

Flydebro trædæk
Cykelsti

Sivskov

Grussti

Armeret grussti

Græs

Sivskov
Grillplads trædæk

Krat / lav beplanting

NORDDELEN 1:400
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Sivskov

Ankomst Sthensvej

Flydebro trædæk

SELSMOSEN

NORDDELEN
’Rekreation’
Området er Selsmosens største sammenhængende græsflade og fremstår meget lig med områdets nuværende
karakter. Taastrups grønne oase ligger i direkte forbindelse med søen i form af en naturlig søbred med siv og
andre smukke vandplanter. Den store naturplæne trapper
ned i vandet giver mulighed for at man kan komme helt
tæt på vandet, nyde spejlinger og søens store skala. Som
programmet antyder, er det her der er plads til at dase,
reflektere eller læse en bog. En mulighed for at slappe af
i et mere stille område, hvor beplantningen spiller sammen med vandets bevægelser og farver. Et grønt åndehul
der på sanselig vis modsvarer aktivitetsfladernes glade
farve- og materialevalg og hvis beplantning danner læ
mod omgivelserne. Om aftenen lystættes området med
grønt lys og fortæller således også i mørke, historien om
et særligt frodigt, rekreativt åndehul i byen.
Knudepunkt Kultur-Natur
Det nordlige knudepunkt tager form af en blæksprutte,
med stier til alle sider. Pladsen er ankomstpunkt for besøgende fra nord og ligger omringet af grønne flader og høje
træer. Pladsen er ligesom sport&leg pladsen møbleret med
brede lange bænke i glat, formstøbt beton. Bænkene placeres så de i s-form bevæger sig mod søen. Der etableres
også her høje master med farvede vimpler. Masterne står
som velkomst for de nyankomne og som pejlemærke for
enden af pælebroen fra øst.

NORDDELEN SNIT 1:200
SELSMOSEN

’Kultur’
Det nordlige område af Selsmoseparken er et grønt mulighedsfelt som knytter sig til områdets institutioner og
kulturtilbud. Den grønne flade fremstår her som et kuperet terræn med mangfoldige niveauer og anvendelsesmuligheder til kulturelle formål. Norddelen er et oplagt
sted at nyde både sol og udsigt over parken. De forskellige
landskabelige niveauer kan dels bruges som opholdsflade
eller til kulturelle aktiviteter som f.eks. dans, ballet, teater, film eller koncert. Området kobler park og by mod nord
og nordvest i form af sort asfalterede stier med citater og
rim fra kulturens verden. Som i forfatterstrædet i Stockholm giver de tekstede stier området en tydelig identitet
og inviterer til at fundere og dvæle over de skrevne ord.
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INVENTAR
KNUDEPUNKTERNE MØBLERES MED
BÆNKE I FORMSTØBT BETON. BÆNKENE PLACERES SÅ DE DANNER MINDRE GRUPPER UDEN AT FREMSTÅ
EKSKLUDERENDE.

ØERNES STIER
STIERNE DER DANNER ADGANGSVEJ HEN
OVER ØERNE UDFØRES SOM MINIMALE
KONSTRUKTIONER I ENTEN TRÆ ELLER
PROFILPLADER. TANKEN ER ET SÅ
NÆNSOMT INDGREB PÅ NATURØERNE
SOM MULIGT. SÅLEDES LÆGGES STIERNE
UD PÅ GROVE SVELLER OG KRÆVER
INGEN FUNDERING.

TRÆBELÆGNING
ENKELTE OPHOLDSFLADER PÅ
SELSMOSENS ØER UDLÆGGES SOM
HÆVEDE TRÆBELAGTE
OPHOLDSFLADER. TRÆ ER VALGT UD
FRA AT MATERIALET ER ET NATURPRODUKT SOM MATCHER ØENS
UBERØRTE KARAKTER.

NATURØER
ØERNE BØR FREMSTÅ SÅ UBERØRTE
OG NATURLIGE SOM MULIGT. DE
REPRÆSENTERER EN MODPOL TIL
PARKENS PROGRAMMEREDE FLADER
OG SKIFTENDE BELÆGNINGER.

KULTUR
SELSMOSENS NORDLIGSTE DEL ER
PARKENS KREATIVE
UDFOLDELSESAREAL. DET ER HER
DER KAN FOREGÅ EVENTS, DANS,
FILM OG KONCERTER

Snit ved Selsmosevej
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SELSMOSEN

GRÆNSEFLADEDIAGRAM
GRÆNSEFLADEDIAGRAMMET REPRÆSENTERER FORCE4 ARCHITECTS UDKAST
TIL EN OPDELING AF SELSMOSEPROJEKTETS ANLÆGSØKONOMI.
ANLÆGSØKONOMIEN ER ET VURDERINGSSPØRGSMÅL OG BØR DISKUTERES
PARTERNE IMELLEM I JANUAR 2009. DETTE DIAGRAM SKAL SÅLEDES SES SOM
DISKUSSIONSGRUNDLAG - MERE FOR AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ
PROBLEMATIKKEN END FOR AT FOREGRIBE EN BESLUTNING.

VI HAR MED DIAGRAMMET SKITSERET EN FORDELING SOM VI MENER SVARER
OVERORDNET TIL PARTERNES TILKENDEGIVELSER. SÅLEDES ER DET
KOMMUNEN DER STÅR FOR ALLE PARKENS OVERFLADER, SAMT DELE AF ’DEN
URBANE PLADS’. DERIMOD ER DET HTK KLOAK A/S SOM STÅR FOR
UDVIDELSEN AF BASSINET, SAMT RE-ETABLERING AF KANTER OG NØDVENDIG
MINIMUMS-CIRKULATION RUNDT OM SØEN INKLUSIV TVÆRFORBINDELSEN TIL
STEHNSVEJ.
SOM DIAGRAMMET VISER ER ØERNE OGSÅ DEL AF KLOAKBUDGETTET. DET
BUNDER I DEN NUVÆRENDE VURDERING AF AT OMKOSTNINGERNE FOR
ETABLERING AF ØERNE IKKE ER MARKANT MEGET HØJERE END UDGRAVNING
OG BORTSKAFFELSE AF ØERNES JORD OG BEPLANTNING.
STATIONSFORPLADSEN ER SOM DEL AF ’DEN URBANE PLADS’ TÆNKT IND I ET
BUDGET, SOM KOMMUNEN BØR DRØFTE NØJERE MED CENTERETS EJER:
NORDICOM.

FARVEFORKLARING:

HTK KLOAK A/S
HTK KLOAK A/S : TERRÆNARBEJDE
HØJE TAASTRUP KOMMUNE: BELÆGNING

HØJE TAASTRUP KOMMUNE

HØJE TAASTRUP KOMMUNE & NORDICOM

GRÆNSEFLADEDIAGRAM
SELSMOSEN
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