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BREDALSPARKEN
Parkpolitik og Parkplan
FORORD
Baggrund
Bredalsparken er kendt som et af landets bedste og smukkeste eksempler
på en parkbebyggelse fra 50’erne, og bebyggelsen rummer mange
værdifulde og bevaringsværdige områder. I dag afklares de driftsmæssige
spørgsmål løbende med ejendomskontoret og funktionærerne, mens
tidsplan og projekter drøftes med Grønt Udvalg. De mere overordnede
forhold er derimod ikke beskrevet og er kun noget der drøftes lejlighedsvis
i forbindelse med stedvise fornyelser eller omlægninger af bede.
For at fastholde Bredalsparkens position som et godt eksempel på en
parkbebyggelse, er det nødvendigt med et styringsredskab der kan
præcisere de forhold der skal være gældende for bebyggelsens fremtid.
Disse retningslinjer skal udmøntes i en overordnet parkpolitik samt en
parkplan.
Om parkbebyggelser - en definition
Et rumforløb hvor væggene tegnes af store plantevolumener af busketter
med overstandere af store træer, og et gulv bestående af et væg-til-væg
tæppe af græs. I dette landskabelige rum ligger bygningerne smukt
placeret.
Til hver bygning er der tilknyttet en forside og en haveside. Forsiden med
indgangspartiet har havepræg, mens havesiden på bygningens bagside
har parkpræg.
Haverummene kendetegnes ved en vekselvirkning mellem åbne og
lukkede rum, kontrasten mellem lys og skygge.
Alle Bredalsparkens delområder ligger indenfor denne overordnede
definition, men indenfor disse rammer har de hver deres karakteristika.
Det betyder at Bredalsparken fremstår som en meget varieret og
spændende bebyggelse i både stor og lille skala.
Parkplanen
Parkplanen er bundet op på registreringer af de mange værdifulde
landskabelige elementer der er i bebyggelsen. Elementerne er dem, der er
med til at skabe bebyggelsens oplevelsesmæssige indhold og hovedtræk
og det er parkplanens formål at bevare disse karaktertræk så Bredalsparken
fortsat kan fremstå som en smuk og historisk parkbebyggelse.
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Park politik og parkplan
De fremtidige disponeringer af friarealerne skal tage udgangspunkt i
Bredalsparkens parkpolitik og parkplanen. Parkpolitikken justeres i takt
med tidens krav og udvikling af fagområdet, og er derfor også beskrevet
særskilt.
Parkpolitikken bygger på tre hovedelementer:
1) Driftsformen. Driftsformen baserer på miljøvenlige plejemetoder
med mineralsk gødning, kompost, jordforbedring og minimal
glatførebekæmpelse med salt. Kemisk ukrudtsbekæmpelse har ikke været
anvendt i bebyggelsen siden 1980erne.
2) Plejeniveauer. Bebyggelsens friarealer plejes generelt i tre niveauer:
Bolignære arealer, butikstorv og indgangspartier har et højt plejeniveau,
fordi her er mest færdsel og dermed flest mennesker, der får glæde
af detaljen. Et moderat plejeniveau anvendes i havearealerne, hvor
planternes naturlige vækstform ønskes fremmet. Og i randplantninger,
skov og fuglebuketter beskæres der sjældent og plantningerne eftergås få
gange årligt.
3) Anlægstyperne. Træer: Når der fældes træer, skal der plantes nye. De store
karaktertræer skal bevares, deriblandt antallet af pyramidepopler samt
jubilæumstræer. Buske er som udgangspunkt fritvoksende og beskæres i
forhold til deres placering og plejeniveau. Græs er klippet. Kun græs med
løgvækster klippes først i begyndelsen af juni. Blomsterbede og kummer
passes ud fra placering og dertilhørende plejeniveau. Til anlægstyper hører
også belægninger, inventar, belysning, hegn, cykelskure- og halvtage,
tørregårde, kunst, nyttehaver og legepladser, som er placeret i forhold til
behov og efter generelle designprincipper.
Bredalsparkens træer er bevaringsværdige fordi de er med til at danne
den landskabsarkitektoniske ramme i bebyggelsen, hvad end de står som
solitære træer eller i en trægruppe.
Den første parkplan blev udarbejdet i december 2000 og er i 2001 indarbejdet
i lokalplan 216 som er en bevarende lokalplan for etageboligbebyggelse.
I det efterfølgende er området delt op i 14 delområder A-N, der hver har
deres egen karakter.
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A: Claus Petersens Allé / Hvidovrevej
B: Butikstorvet
C: Berners Vænge / Sognegårds Allé
D: Sognegårds Allé / Grønningen
E: Arnold Nielsens Boulevard 87 - 105
F: Arnold Nielsens Boulevard 107 - 129
G: Arnold Nielsens Boulevard 131 - 159
H: Arnold Nielsens Boulevard 161 - 177
I : Gurrevej 137 - 201
J: Gurrevej 1 - 135
K: Gurrevej / Sognegårds Allé 35 -39
L: Beboerhus
M: Ældreboliger
N: Ældreboliger
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A

CLAUS PETERSENS ALLÉ / HVIDOVREVEJ

Store rumdannende
grupper af bøgetræer

Havesti

Græstæppet løber helt ind til indgangsstien.

Store grupper af bøgetræer skaber et varieret rumforløb.
Det grønne lange ”kig” skal bevares.

HAVERUM

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Blomstrende busketter og grupper af bøg
KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Claus Petersens Allé: Hanesporetjørn, pyramidepoppel og robinie.
Hvidovrevej: Poppel, tjørn og robinie.
Indre haverum: Robinie, taks og bøg.
Buske: Liguster, fjeldribs, spiræa.
Direkte kontakt

Græs: Langt sammenhængende græsstrøg mellem bygninger.
Andet: Græstæppet går helt ned til indgangsstier.
Ingen beplantninger udfor altaner.
Indgangsbede
Højt plejeniveau

Adgangssti

Principsnit - Indgangsside
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Fra torvet er der udgang /
udsyn til græsstrøg
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Torv
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Skulptur og plantekumme.

Belægning, skulptur og beplantning.
Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

10 m

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer:

Røn, hjertetræ, bøg.

Buske:		

Bøgehæk

Belægning:

30 x 30 cm lys beton og 10 x 30 cm rødlig på vejen

Græs: 		

Visuel kontakt til græs fra siddeplads

Andet: 		

Skulptur, Tingsted, vandkunst.
4 indgangssøjler, specielle BEGA-lamper, halvrund bænk
Plantekummer
Kontakt med græs og parkrum fra opholdsplads.

Torvet set fra Hvidovrevej.
Side 7

C

BERNERS VÆNGE / SOGNEGÅRDS ALLÉ

GRØNNINGEN

INDGANGSSIDE

HAVESIDE

Græstæppe som forbinder den ene side med den anden.

Brede lave busketter ved indgangene.

Parkering
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Parkering

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Bede ved gavle.

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Pyramidepoppel, småbladet lind, robinie.
Buske: Syren, buskparadisæble, lav snebær, vilde roser, taks.
Græs: Tæppe, som forbinder den ene vejside med den anden skal udbygges.
Andet: Skulptur i Elm er rådnet væk.

Bunddække, lette buske og stauder ud
mod adgangssti

Organiske formede bede ud mod adgangssti.

Buske og træer udmod haveside

Principsnit
Side 8
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SOGNEGÅRDS ALLÉ / GRØNNINGEN

Busket med grupper af store træer

GRØNNINGEN

Græslommer ind til bebyggelsen

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Store buskettunger ud i grønningen. Ny generation pyramidepoppel på vej

Det skål-formede terræn.

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Robnie, pyramidepoppel.
Buske: Liguster, forsythia, roser.
Græs: Græstæppe mellem bygningerne hænger sammen med grønningen.
Andet: Store tungeformede busketter strækker sig ud i grønningen og
forstærker terrænet.
Beplantet kælkebakke.
Løgvækster ved blok 52.

Grønningen

Store buskettunger ud i grønningen.

Busket af grove buske og mindre træer med bryn til jorden

Principsnit - Plantevolumer
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ARNOLD NIELSENS BOULEVARD 87 - 105

Private haver med udgang til fælles friareal

Halvprivat haverum

GRØNNINGEN

Et stort grønt haverum.

Smukke bede langs indgangssiden.

Smukke bede langs indgangssiden.

Smukke bede langs indgangssiden.

Busket med grupper
af store træer

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Popler.
Buske: Liguster, roser, hortensia, surbær, benved.
Græs: Kun græskontakt til altan/haveside.
Stauder: Kerte-pileurt, vedbend.
Andet: Indgangsparti meget åbent.

Grønning
Private haver / altaner

Svalegang Bede langs indgangsside

Garageanlæg

Principsnit - Indangs- og haveside
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Beplantning /
hegn mod vej

Indgangsbede - nordende.

Indgangsbede - sydende.

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Popler, rødeg, paradisæbler.
Buske: Spiræa, liguster, roser
Indgangsbede lave.
Græs: Smal stribe langs vestside.
Andet: Store solitærtræer på østside samt paradisæbler mod vest.

Tæt beplantning / hegn mod vej

Græsstrøg

Private haver / altaner

Bede med lav beplantning

Sti

Busket med store træer

Principsnit - Indangs- og haveside
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Græsstrøg.

Grønningen

10 m

Parkeringsareal lige foran indgangspartierne.

Indgangssiden ud mod grønningen.

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Paradisæbler, popler, blodblomme, frugttræer.
Buske: Spiræa, liguster, roser.
Græs: Smal græsstribe mod vest.
Andet: Store solitærtræer på østside.
Indgangsbede med lave busketter.

Tæt beplantning / hegn mod vej

Græsstrøg

Private haver / altaner

Bede med lav beplanting

Sti

Grønningen

Principsnit - Indangs- og haveside
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Parkering

Nyplantede paradisæbler.

Indgangssiden i efterårsfarver. Japansk kirsebær.

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Paradisæbler, popler, løn, japansk kirsebær
Buske: Ildtorn, liguster, spiræa, syren, rose.
Græs: Smal græsstribe mod vest.
Andet: Indgangsside præget af meget lige forløb
Frugttræer i græsstribe.
		

Lav beplantning med små træer

Sti

Hæk og træer

Parkering

Principsnit - Indangs- og haveside
Side 13

I

GURREVEJ 137 - 201

GURREVEJ
Parkering

Private haver med udgang til fælles
friareal

Græsstrøg

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering
Let afskærmning og terrænspring mod parkeringsareal.

Smalt haverum med liguster og popler.

Svalegang.

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Rødtjørn, popler, himalayabirk.
Buske: Liguster, hypericum, syren.
Græs: Græsstribe mod syd.
Andet: Hævede indgangspartier med belægningssten.
Hævede bede.
Nyttehaver.
			

Parkering

Buske m. bunddække Svalegang

Private haver / altaner

Busket med grupper af store træer

Principsnit - Indangs- og haveside
Side 14
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Parkering

INDGANGSSIDE / STRÆDE
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Parkering
HAVESIDE

Tæt busket
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Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Staudebede i græs.

Svalegang.

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Japansk kirsebær, gråpopler, robinie, rødeg.
Buske: Liguster.
Græs: Græsstribe/ - skråning mod syd.
Andet: Staudebede i græs.
		

Busket

Skråning med træer og grupper af stauder

Friholdt græsstrøg

Strædet

Parkering, 90o

Vej

Principsnit - Indangs- og haveside
Side 15
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GURREVEJ / SOGNEGÅRDS ALLÉ 35 - 39

HAVESIDE

INDGANGSSIDE
GRØNNINGEN

Indgangsparti.
Parkering
10 m
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Parkering

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Indgangsstier.

Havesiden med de smukke busketter

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Robinie, tjørn, fyr, søjleeg.
Buske: Syren, roser, liguster.
Græs: Der er lukkede haverum mellem én bygnings altanside og den næste
bygnings indgangsside.
Haverum åbner sig mod Gurrevej.
Andet: Brede vedbendbede langs støttemure ved indgangsside.
Blomsterløgseng.
Billes mindelund på hjørnet af Gurrevej og Sognegårds Allé.

Søttemur Bredt bånd
med vedbend

Busket med træer

Græs

Principsnit - Indangsside
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L

BEBOERHUS

Hæk

Æbletræer
Parkering

CLAUS PETERSENS ALLé

Terrassehaven

Græs

Store frugttræer i den gamle have.

10 m

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Hanesporetjørn. Parkeringspladsen.
KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Frugttræer, cypres.
Buske: Liguster, forsythia, syren.
Græs: Græsareal som en have.
Andet: Terrassehave
			

Terrassehave

Beboerhus

Fliseforplads

Flagstang

Æbletræ

Hæk Parkeringsplads

Principsnit - Haven

Terrassehave under anlæggelse.
Side 17
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ÆLDREBOLIGERNE

Parkering

CLAUS PETERSENS ALLÉ

Indgangsparti med slyngplanter ved stolperne.

Parkering

Linde-stammehækken.

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

Linde-stammehækken.

10 m

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Lind, lærk, frugttræer, tjørn
Hanesporetjørn langs parkeringsplads.
Buske: Liguster, spiræa.
Græs: Haverum, hvor græsset omkranser bygningerne.
Andet: Slyngplanter opad bygningssøjler.

Svalegang Slyngplanter v. stolper

Principsnit - Indangsside
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ÆLDREBOLIGERNE

Legeplads

Græs

Sedumtag

Indgangsparti med stedsegrønt bunddække, paradisæble og buske

Pyramidepoppel

Parkering

EVEJ
BROSTYKK

Planudsnit - Princip for overordnet arealdisponering

10 m

Sti til parkeringsplads flankeret af busketter med overstandere

Pyramidepoppel ved P-plads ud til Brostykkevej

KARAKTERGIVENDE ELEMENTER:
Træer: Paradisæble, bøg, søjlepoppel langs P-plads.
Buske: Spiræa, syren, taks.
Græs: Græsareal med legeplads mod nord.
Andet: Bunddækkende vedbend med overstandere ved indgangspartier.
Sedum på tag over opgangene.

Indgangsparti

Indgangsparti

Principsnit - Indangsside
Side 19

