
Vester Remisepark

Idéskitse
- set fra Vesterbro

• En ny storbypark

• Ny high-line hen over den hårde trafik

• Sport, kultur, leg og bevægelse

• Planterigdom og frodighed

• Ny funktioner i de gamle remiser

• Pladser og plæner til events

• Plads til foreningsliv, sport og kultur

Vesterbro Lokaludvalg, Lyrskovsgade 4, 2. sal, 1758 København V
www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk

Peter Holst PLA - Arkitekter MAA, Landskabsarkitekter MDL
Küchlersgade 55, 1774 København V - tlf. 2258 0689
mail: Peter.holst.pla@gmail.com
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Vester Remisepark
Vesterbro mangler både grønne områder og 
faciliteter til kultur. Derfor har Vesterbro Lokal-
udvalg taget initiativ til at få udarbejdet dette 
forslag om et rekreativt åndehul på Otto Bus-
ses Vej. Forslaget tager udgangspunkt i stedets 
iboende kvaliteter og potentialer. Forslaget be-
varer det fine samspil mellem de smukke gamle 
remisebygninger og eksisterende træbeplant-
ninger samt de store grønne flader og pladser, 
og skaber et område med mulighed for kulturel 
og fysisk udfoldelse.

Det foreslås at lade hele området indramme af 
et stort sammenhængende skovbryn. På den 
måde opstår en markant ny grøn oase midt i 
trafiklandskabet og den tætte by. Indefra er 
skovbrynet som en boble, der holder storbyens 
stress og jag lidt på afstand og giver borgerne 
mulighed for rekreativ udfoldelse.

Et vigtigt element i forslaget er at skabe bedre 
adgang til området – og med high-linen får par-
ken et nyt stærkt arkitektonisk element, der for-
ener funktionen som trafikåre for cykler og gå-
ende og kan fungere som vartegn for området.

Samspil mellem remisebygning og park december 2017


