Daginstitution Rymarksvej
Byggemodning af grund og etablering af udendørsarealer

Petri & Haugsted AS har i samarbejde med Ason A/S, Kant Arkitekter og Thing
Brandt Landskab udført en spændende byggemodning på Rymarksvej, hvor Danmarks første daginstitution med idrætsprofil er opført med et samlet byggeareal på
3.100 kvadratmeter.
Leg og bevægelse i fokus
Ud over jordarbejder indeholdte projektet også en omfattende kloak- og LARløsning med etablering af regnvandsledninger og brønde i terræn samt lægning af
faskiner med tilslutning af overløb fra faskinesystemet frem til ny multibane.
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I anlæggelsen af udendørsarealer var der fuld fokus på, at arkitekturen skulle understøtte den fysiske aktivitet på en ny og innovativ måde. Udformning af multifunktionelle landskabelige elementer skal skabe en visuel og oplevelsesrig sammenhæng,
som kan udvikle og forandre sig alt efter brugen og årstiderne. Muligheden for
varieret udfoldelse og aktivitet er derfor tænkt ind overalt i de tilhørerende udearealer i udformning af bakker, kiler, høje, dale og spiraler.
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Ekstra hensyn
I forbindelse med rydning af samtlige af de områder, der blev berørt af anlægsarbejderne, var vi særligt opmærksomme på at beskytte eksisterende træer, som skulle
bevares. Endvidere blev der taget hensyn til eksisterende legeudstyr og inventar,
som ikke måtte beskadiges ved det omfattende rydningsarbejde. Arbejdet er udført,
så miljøgener og øvrige gener for naboer og den eksisterende institution blev
begrænset mest muligt.

5.500 m³ jordarbejde
285 m regnvandsledning
240 m spildevandsledning
150 m dræn og terrændræn
72 brønde
120 m³ faskiner inkl. tilslutninger
85 m stålkanter + insitustøbte
betonkanter
950 m² punkt- og stribefundamenter samt betondæk
600 m² belægningsarbejder
(brosten, betonfliser, grus, asfalt)
110 m² gummibelægning
500 m² muld og beplantnings
arbejder
Terræninventar: legeudstyr og
møblering

Bygherre
Byggeri København (ByK.)
Aftaleform
Underentreprise
Totalentreprenør
Ason A/S
Rådgiver
Kant Arkitekter, Thing & Brandt og
Alectia A/S
Anlægsperiode
2016-2017
Kontraktsum
8 mio. kr.

42_Byggemodning Rymarksvej-rev.2/FEB2018

PETRI & HAUGSTED AS
Islevdalvej 181
2610 Rødovre
Telefon 4488 7700
Fax 4488 7701
www.petri-haugsted.dk

