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oversigtsplan | 1:2000

Oversigtsplan over Rønde Bypark og de nye projekter, som er
i støbesken.
Projekternes placering er vist på planen, angivet med fortløbende bogstaver:
A - E.

B

B

B

C

E

C

E

E

C

A
C

C

D

A
C

C

C

A
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Diagram: Samlet oversigt over projekter.
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GENERELT DESIGN | dESIGNMANUALENS INDHOLD

GENERELT DESIGN | INDLEDNING

I denne designmanual gennemgås en række designprincipper for nye tiltag i Rønde Bypark. Samtidig defineres en
række konkrete, nye projekter som kan viderebearbejdes og
anlægges. Der redegøres for hvor og hvordan de kan anvendes og indarbejdes i parken.

Rønde Bypark er en klassisk, enkel og smuk park. Det kuperede terrræn, de store vidder og et tydeligt beplantningskoncept er gennemgående landskabstræk.
Det er vigtigt at denne enkle, unikke identitet bevares og underbygges hele vejen, også når der tilføjes nye projekter og
eksisterende forhold opgraderes.

Indledningsvis beskrives materialer: belægning, beplantning
og møblering, som grundelementer for parken og for nye
projekter. Efterfølgende vil projekterne blive gennemgået.
Det er hensigten at designmanualen skal anvendes som retningslinje og inspiration til en fortsat levende og mangfoldig
park, der udvikler sig i harmoni med parkens eksisterende
identitet og dens brugere.

To personer sidder på en bænk. Her får de
pludselig en idé til et nyt projekt i byparken.

De går sammen i en lille gruppe og
videreudvikler idéen.

Så går de til kommunen for at præsentere idéen.

Fælles med kommunen ser de på idéen og
sammenholder den med designmanualen.

Når idé og designmanual stemmer overens,
anlægges det nye projekt i byparken.

Det nye anlæg kan nu nydes af parkens brugere.

nye projekter skal:
Overholde gældende regler for materialekvalitet
Overholde gældende anlæggelseSkrav og fagnormer
Være i overenstemmelse med gælende regler for tilgængelighed i offentlige arealer
Overholde gældende regler for legepladsredskaber og faldunderlag
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GENERELT DESIGN | materialer - belægning

For at fastholde helheden og den visuelle karakter i Byparken, er der udpeget et gennemgående materialevalg.
Sammen med en kvalificeret formgivning, tager materialerne
hensyn til terrænet og underbygger det eksisterende naturpræg.
Det skal være spændende og nemt at komme rundt i byparken.

primære materialer
Belægningerne skal vejlede, guide og føre brugerne rundt i
parken - både for cykel, løb, gang eller ophold og leg.
Ligeledes skal parken tilbyde variation mellem at være tilgængelig og udfordrende.

Asfalt
På parkens primære stier er anvendt asfalt. Dette skal også være tilfældet, hvis der tilføjes ny, primær stiforbindelse.
Hovedstien fra Birkevej mod syd og øst-vest gennem parken (som er en del af Molsruten Cykelrute) er anlagt i 2,5 m bredde.
Øvrige primære stier er anlagt i 1,5 m bredde. Nye, primære stier skal anlægges i min. 1,5 m bredde.

Beton
Den grå beton kan anvendes til belægninger, dog frarådes det at anvende industri-udlagte sten (f.eks. sf-sten). Det foreslåes i stedet, at betonbelægning skal være in-situ-støbt eller som store belægningsfliser, f.eks. bordursten.

Rød tegl
Det røde tegl er allerede en del af parken, som belægning på amfiscenen. Det røde tegl er et varemærke for Rønde by og kan derfor bruges i belægninger, som supplement.
Særlige pladser og opmærksomhedspunkter kan med fordel anlægges i hårdtbrændte tegl for at skabe sammenhæng med eksisterende design.
10

SEKUNDÆRE MATERIALER

Grus
Grus eller grusblandninger kan udlægges under redskaber som faldunderlag.
Parkens sekundære stier samt opholdsarelaer kan ligeledes anlægges i grus.

Træværk

patineret, grålig

Træ er ikke bare træ. Træ der anvendes i parken skal fremstå ubehandlet og gråpatineret (eller bemalet i ral 6028).
Træ af denne karakter kan anvendes i belægninger som supplement.

Stål

blank eller galvaniseret

Som konstruktioner eller som ’små blink’ i forbindelse med andre elementer kan stål anvendes, enten blank eller galvaniseret.
Stål af denne karakter kan anvendes i belægninger som supplement.

Farve - RAL 6028
Den grønne farve er allerede anvendt som striber i amfiscenens belægning, hvor den ligger som grøntglaserede tegl.
Glaseringen har ral 6028. Denne farve bør derfor vælges og anvendes til elementer, accenter og små detaljer.
Farven ral 6028 kan anvendes i belægninger som supplement.
11
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GENERELT DESIGN | materialer - beplantning

Byparken i Rønde ligger smukt på skrånende terræn med søerne i bunden af lavningen.
Parken har både områder med naturpræg som krat, hegn og
naturgræs og områder af park-karakter som klippet græs,
hække og busket. Samlet giver det parken en stor variation
af oplevelser og muligheder, der skaber en fin overgang mellem den omgivende natur og byen Rønde.

Asfalt
Rød tegl
Grus

Diagram: Eksisterende, primære belægningsflader i parken.

EKSIST BELÆGNINGER

Parken skal beholde sit overordnede udtryk med de naturprægede områder herunder krat, hegn, langt græs og eng samt de mere parkprægede elementer
som klippede hække og blomstrende buske, alt bundet sammen af de store græsflader.
Der skabes derudoer ny vådeng / tøreng, for at give yderligere biodiversitet og et mere frodigt udtryk til parken.
Nyetableing af beplanting skal sigte mod hjemmehørende arter og plantesamfund der har naturligt sammenhold med eksisterende beplantning og naturtype.
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GENERELT DESIGN | materialer - møblering og inventar

Rønde Bypark skal være en park med liv og bevægelse.
Parkens møbler og inventar skal understøtte og inspirere til
fordybelse, sammenkomster, spil, oplysning, motion og hvil.
Parkens overordnede udtryk bibeholdes.
Bøgepur- og hæk, solitære træer og klippet græs.

Materialer og placering skal falde naturligt sammen med
parkens rum og øvrige elementer og give muligheder for forskelligartede aktiviteter, fremfor at definere en bestemt leg
eller aktivitet.

Inspirationsbillede:
Vådområdets udtryk.

Inspirationsbillede:
Græseng bruges som kontrast og for at øge
biodiversiteten i forhold til det klippede græs.

Parkens møbler og inventar skal kunne anvendes og formes af brugerne. Møblering og inventar skal altid overholde det gennemgående materialevalg til
møblering og inventar (se næste side for gennemgang).
Plinte: Som primære siddemøbler anvendes enkle plinte i lys beton. Alternativt kan vælges patinerede, store træsveller (se næste side for materialegennemgang).
Belysning: Parkens primære belysning er samme gadelygter som eksisterende ’Avenue’ fra Thorn og som er valgt generelt til Rønde by. Sekundært kan
anvendes pullerter af type ’Sky’ fra Focus Lightning.
Affald: Til nye affaldsbeholdere anvendes samme type som på Kalø Torvet og som er valgt generelt til Rønde by.
Rundt i parken kan placeres diskrete informationstavler til oplysning, oversigt, formidling om natur/bynatur/flora/fauna osv. Disse bør følge kommunens
skiltevejledning (skilte-og-facademanual for roende by - 2000.pdf) og i øvrigt underlægge sig det generelle materialevalg til inventar (se næste side for
materialegennemgang).
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Billedereference midt og nederst nr.: 1, 2

Billedereference nr.: 3, 4
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Naturlegeplads
Betonplint
100m-post

Parken rummer i dag en helt traditionel legeplads, placeret i skovens dybe og (måske) stille ro.

materialer
Møblering og inventar skal altid følge nedestående materialevalg og være af gedign kvalitet. Møblering og inventar
foretrækkes værende diskret i sit design og udformning.

Beton

Den gamle legeplads er med årene blevet slidt og kunne
godt trænge til lidt luft og nye legeredskaber.
Legepladsen bibeholdes i sin uhøjtidelige form og ramme.
EKSIST INVENTAR

Den grå beton kan anvendes primært eller sekundært til møblering og inventar.

Rød tegl
Det røde tegl er allerede en del af parken, som belægning på amfiscenen. Det røde tegl kan derfor bruges primært eller sekundært
i møblering og inventar.
Særlig møblering og opmærksomhedspunkter kan med fordel udføres i hårdtbrændte tegl for at skabe sammenhæng med eksisterende design.

Træværk

patineret, grålig

Træ er ikke bare træ. Træ der anvendes i parken skal fremstå ubehandlet og gråpatineret (eller bemalet i ral 6028).
Træ af denne karakter kan anvendes i møblering og inventar.

Stål

blank eller galvaniseret

Kan anvendes som primære konstruktioner eller som ’små blink’ i forbindelse med andre elementer, enten blank eller galvaniseret.
Stål anvendes lejlighedsvis i møblering og inventar.

Eksisterende legeplads ved indgangen til Rønde Bypark ved Birkevej bibeholdes med traditionelle legeredskaber i naturmaterialer, integreret i skoven.
Legeredskaber og bænke står spredt under træernes kroner. Græsset er langt hvor der ikke er så meget færdsel, og kort hvor der leges meget. Denne
form bibeholdes.
Legerdskaberne er udført i umalet træ og står uden tydelig afgræsning af belægninger og faldunderlag. Denne placering bibeholdes ligeledes.

FAKTABOKS:

Farve - RAL 6028
Den grønne farve er allerede anvendt som striber i amfiscenens belægning, hvor den ligger som glaserede tegl.
Glaseringen har ral 6028. Denne farve bør derfor vælges og anvendes til elementer, accenter og små detaljer i møblering og inventar.
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Leg under skovens tag
Diskret design
Gedigne materialer
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NYE PROJEKTER

Naturlegeplads
Betonplint
100m-post
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EKSIST INVENTAR

Diagram: Eksisterende, primært inventar i parken.

18

Områder - Samlet

Diagram: Nye projekter i parken.
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nye projekter | b: sansesti

Det kribler og krabler af liv og oplevelser i skovbunden. Det
er oplagt at etablere en sti som bevæger sig afsides ind i
skov og krat.

B

Skilte
Skilte

Her kan børn og naturinteresserede frit gå på opdagelse.

Insekthotel

Skilte

B: Sansesti

Skilte

Myreture

Skilte

N
Skilte

1:750

1:250 og eksempler på oplevelser
Principplan: sansestiens placering
og indretning.

Der opsættes infoskilte om rute og mjulige fund på ruten.

I krattet i den nordlige del af parken kan der skabes plads til at gå på opdagelse. Her kan man se på myrer, stankelben, tudser, svampe, mos, stubbe, grene,
blade, planter og træer.
I området åbnes op med en let udtynding og der skabes en lysning. Skilte, et diskret stisystem og evt. lyspullerter skal lede rundt i området (se principplan på
følgende side).
Skilte skal fortælle om det fantastiske liv der er i skovbunden - lige for vores fødder. Hvad kan man finde hvis man løfter de nedfaldne blade? Hvor lever musene? Hvad spiser en regnorm? Kan sommerfugle synge?
Skiltningen skal være henvendt til de yngste, men skal også med et glimt i øjet tale til og kunne vække interessen hos andre aldersgrupper. Man kan også forestille sig at skiltenes indhold kan være udskifteligt.
Skiltene kan desuden henvise til en app, indeholde føle/bevæge-elementer, eller andre motiverende features.
Skiltenes rammer og standere skal være afstemt efter de generelle materialevalg til parken og have et enkelt, diskret og let udtryk (se i øvrigt s. 15).

FAKTABOKS:
Oplevelser for børn og naturinteresserede
Formidling af natur
Lokation til biologi-timen
Ophold under skovens tag
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Billedereference nr.: 6, 7
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nye projekter | E: Boldbaner

NYE PROJEKTER | LEGEPLADS

Leg og læring i lange baner.

Traditionel leg.

Selvfølgelig skal der i Rønde Bypark være mulighed for at
spille bold.

E

D

E: Boldbaner

Legeplads

I området mod vest, tæt på indgangen ved Akelejevej, er terrænet blevet udjævnet i forbindelse med dræning af parken. Det er derfor allerede givet, hvor der
kan skabes mulighed for boldspil.
I tråd med parkens øvrige elementer hegnes arealet ikke ind, men kan tydeliggøres ved tættere klippet græs. Det er tilladt at vise banernes udstrækning ved
f.eks. at markere hjørnerne. Dette gøres diskret ved f.eks. at placere betonfliser i græsset.
Der kan ligeledes stilles enkle net op som mål, hvis de lever op til designmanualens øvrige materiale-retningslinjer.
Boldbanerne skal fremstå uformelle og behøver derfor ikke stemme overens med bestemte mål for de forskellige sportsgrene.
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Billedereference nr.: 16

Billedereference nr.: 20, 21
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NYE PROJEKTER | opholds- og legespots

GENERELT DESIGN | UNDEROVERSKRIFT

Anderledes leg i terræn og landskab.
Stedet udformes ved modellering af terrænet, eller som enkle, grafiske elementer der placeres ind/ned i landskabet.

At samles og spise sammen er dejligt. Især når vi kan mødes i
naturen og spise vores medbragte mad.
2020.09.04

C

Makrel smager bedre under åben himmel.

C

A

C

Opholds- og legespots

Madpakkehus

OVERFLADER/MATERIALER

MADPAKKEHUS

BYPARKEN - RØNDE

Fornæsvej 9
DK-8500 Grenaa
+45 8632 7844
info@arkikon.dk
www.arkikon.dk

Rønde Bypark er en velsignelse af terræn. Netop terrænet kan formes og suppleres med enkelte elementer, så det kan motivere og inspirere til leg - for
børn i alle aldre.

Trækonstruktion
Vil med tiden fremstå grå

Trælameller
Bruges til inventar og skærmvægge

Beplantning
Espalierstruktur som afskærmning

I stedet for at indhegne traditionelle legeredskaber, placeres eventuelle aktivitetsområder til leg eller ophold som en naturlig del af parken, terrænet og
landskabet. Elementerne skal tilskynde til uformel leg og læring og have et multifunktionelt udtryk.
Elementer skal opbygges med terrænet og være i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for materialevalg til parken, samt have minimal
vedligeholdelse.

Fornæsvej 9
DK-8500 Grenaa
+45 8632 7844
info@arkikon.dk
www.arkikon.dk

Det vekslende vejr i Danmark kan somme tider udfordre vores muligheder for at nyde en medbragt madpakke. I stedet for at placere små, usammenhængende,
overdækkede spisepladser, foreslåes det at skabe en større, samlet komstruktion, der giver folk den bedste mulighed for at nyde byparken og spise deres medbragte mad.
Der skabes en åben spiseplads i konstrueret beton/stål med et let udtryk, som lægger sig tæt op af byparkens eksisterende identitet af at være flot og klassisk.
Overdækning skal gerne være så let i udtrykket som muligt og gerne have funktion af en pergola. Denne tankegang er løst i projektet ovenfor (i Byparken, Vejle)
og det skal forsøges at ramme samme æstetiske kvaliteter som denne.
Placeringen af et madpakkehus bør ske med hensyntagen til solforhold, læ for blæst osv.

24

Billedereference nr.: 4

Billedereference nr.: 22, 23
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nye projekter | madpakkehus

nye projekter | madpakkehus

Det nye madpakkehus placeres i den nordøstlige del
af Byparken.
Huset består af en cirkulær pergola-struktur med
overdækkede opholdsarealer, som skaber et både
klassisk og levende hus der animerer både til ophold
og leg.
Formen på huset er en cirkulær bevægelse af en let
konstruktion, der åbner sig op mod resten af Byparken syd-vest for Madpakkehuset. Den cirkulære
form gentages i belægningen, der knytter sig til
stisystemet så der skabes både et byrum omkring
stien og et "gårdrum" omkranset af pergolaen.
Diameteren på cirkelslaget som udgør grundlaget for
huset er 15 m og de 6 overdækkede arealer er hver 5
m2. På den måde optager bebyggelsen ca. 175 m2 af
Byparkens areal og det samlede overdækkede areal
er ca. 30 m2.

Rumlig skitse af Madpakkehuset

Imellem opholdsarealerne opsættes skærmvægge
for læ og med integrede infotavler. Som afskærmning
ved opholdsarealerne etableres espalier med grøn
beplantning
Idéoplægget foreskriver huset opført i en ren
trækonstruktion, med enkelte bærende elementer i
stål og med en belægning i støbte betonflade brudt
af en central plads i glaserede tegl.
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nye projekter | madpakkehus
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nye projekter | madpakkehus

FAKTABOKS:
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
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