
SKITSEFORSLAG 2021

DRAGØR 
SKATEPARK

Dragør Skatepark 2021

VI TROR PÅ UNGDOMMEN

VI TROR PÅ, AT VORES BØRN OG UNGE SKAL HAVE 
DE BEDSTE FORUDSÆTNINGER I LIVET.

DER SKAL VÆRE PLADS OG  GROBUND FOR UDELIV, LEG OG BEVÆGELSE. 

ET FRIRUM OG MØDESTED, HVOR
VENSKABER  OPSTÅR. EN KERNE, 
DER KAN VÆRE MED TIL AT FORME HVEM DE ER.

BØRN, UNGE OG VOKSNE. VI STÅR ALLE HER MIDT I LIVET. VI KAN IKKE 
VENTE MED AT LEVE DET - LIGE NU OG HER I DRAGØR. 

DERFOR MØDES VI VED 
DRAGØR SKATEPARK 2021



Vi skal have en skatepark til Dragør. 
- Og hvorfor så det?

Det har fået stor betydning for mange byer at få gadeidrætten ud i byrummet. Det er 
nemlig ca. 30 % af vores fysiske udfoldelse,  der udgør bevægelse uden for organisationer og 
klubber. 

Gadeidræt er med til at skabe samlingspunkter for børn og unge, hvor bevægelse er i fokus. 
Når vi skaber fællesområder med fritidsaktiviteter, hvor man kan komme og gå uden at 
skulle tilmelde sig, så bliver det tilgængeligt at være aktiv og søge fælleskabet.  Der sker 
noget helt enestående, når vi selv organiserer os og mødes i grupper af ren lyst og glæde 
ved en fælles interesse. Friheden til selv at opsøge det at dygtiggøre sig og det at være 
sammen og have det sjovt. 

Mere end nogensinde er det vigtig at tilbyde inkluderende byrum, hvor der er plads og frihed 
til at improvisere, udøve og være kreativ i sin udfoldelse, uden at skulle være tilknyttet en 
idrætsklub. Sociale tiltag og fysiske aktiviteter er med til at reducere den stigende ensomhed 
hos børn og unge. Men det skaber også fundament for social integration. Dette oplever vi 
særligt i streetkulturen med gadeidrætten.

Med Dragør Skatepark kan man uforpligtende vælge det til og fra. Her kan man udfordre sig 
selv på rulleskøjter, løbehjul og skateboard. Et nyt samlingspunkt til hele byen. 
Dragør Skatepark  2021 er et mødested for børn, unge og voksne. Et attraktivt vartegn.  Med 
Dragør Kommunes godkendelse af projektet vil  man forstærke og stimulere væksten og 
udviklingen i kommunen.  Familier, børn og unge vil være en del af helhedsplanen for Dragør 
by og havn. 
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Et mødested for 
børn og unge

Fællesskaber 
og socialt samvær

Leg og bevægelse
for alle aldre

Trivsel og 
sundhed

Grobund 
for udeliv

Nærmiljø 
for by og havn

Skatepark i høj kvalitet og minimal 
vedligeholdelse

VISION
Dragør Skatepark 2021

Et arkitektonisk vartegn, 
som børn og unge er stolte af

INDLEDNING
DRAGØR 
SKATEPARK

Det handler om meget 
mere end en 

skatepark  i Dragør

FÆLLESSKABER
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Fremtidig skatepark
• Areal: 750 m2 

• Placering: Der bliver nu bygget en større bane ved havnen. Med et areal på ca. 
750 m2 vil skateboardbanen ligge på samme ideelle placering som den 
hidtidige bane og udvides i et keglesnit i forlængelse af legepladsen. 

• Stand: En ny, flot, gennemarbejdet skatepark med minimal vedligeholdelse.  
Ramper og forløb for brugere på alle niveauer. 

• Argument: Sociale relationer og fællesskaber er afgørende for vores livskvalitet. 
Stærke fællesskaber kan trives alle steder, men de rette fysiske rammer kan være 
med til at udvikle og styrke nye inkluderende og ligeværdige fællesskaber. Vi har 
mere end nogensinde brug for at tage dette yderst alvorligt også her i Dragør. 
Her findes også børn og unge, der føler sig isolerede, både fysisk og mentalt.

• Mødested: Dragør Skatepark bliver et flot arkitektonisk vartegn, der vil  gøre børn 
og unge stolte. Et mødested, der blive besøgt og brugt af både Dragør-borgere 
og de mange besøgende. 

Eksisterende skaterbane
• Areal: 200 m2 

• Placering: Dragør har allerede en lille 
skateboardbane beliggende ved Dragør Havn.  
Den er placeret op ad legepladsen. En Ideel 
placering, hvor man samler leg for børn, unge og 
børnefamilier.

• Stand: Banen består af meget få aktiviteter. 
Ramperne er ikke tidssvarende og i dårlig stand.

• Argument:  Der  har i sin tid været gode 
intentioner om en skaterbane, men ramperne 
kan ikke benyttes uden større risiko for skader, og 
mange børn må desværre helt undgå at bruge 
den.  

• Mødested: Banen er derfor på nuværende 
tidspunkt ikke et sted, børnene mødes for at 
skate.

BELIGGENHED
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Note: I 2014/15 omlagde kommunen dele af det tidligere 
færgeareal til parkering og bådoplæg. Ud over at der nu er 
flere p-pladser til private og turistbusser, blev der også skabt 
mere plads til legende børn med en legeplads og et 
skaterareal.

https://www.dragoer.dk/vores‐kommune/byplanlaegning/havneplanlaegning/forvent‐
forandring‐paa‐havnen/

Beliggenhed af skaterpark

Dragør har allerede en mindre skateboardbane 
beliggende ved Dragør Havn.  Den er placeret op 
af legepladsen. 

• Der er derfor allerede taget stilling til en ideel 
plads for en skatebane ved havnen.

Banen er lille, redskaberne kan stort set ikke benyttes 
og den står det meste af tiden forfalden og forladt 
hen.

Der bør tages stilling til følgende:

• Skal byen bevarer en skatebane?
• eller skal den gå i forfald?

Når man laver en ny bane, giver det god mening at 
gøre det ordentligt. Det er vigtigt, at banen får en 
størrelse og en kvalitet, der fremtidssikrer den for 
fremtidens børn og unge i Dragør.

Dragør Skatepark
En ideel placering!

Her findes allerede:
• Legeplads
• Toiletforhold
• Skraldespande
• Parkeringsforhold
• Gadebelysning

Børn og unge længes efter 
en skatepark i Dragør
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Omgivelser
Dragør Skatepark vil fremstå i åben 
forbindelse til havnen og den 
tilstødende legeplads med særlige 
hensyn til beboelse, naturen og 
havnemiljøet.

Lemvig giver her et godt eksempel på naturlige 
græsklædte volde omkring ramperne og 
integrering af havnemiljøet

Beboelse og havnemiljø
Med en skaterbane ved havnen generer man ikke nogen. Den 
ligger tilpas langt væk fra beboelse, men tæt på havn og 
legeplads, til gavn for borgere og byens besøgende. Det er 
væsentligt, at banen netop er ved havnen, fordi både børn og 
voksne opsøger området, når de har fri og vil nyde området, 
havet eller mødes i en social sammenhæng.

Bygrænsen
Her ser vi et forslag til, hvordan 
ramper  ind mod havn og ind 
mod beboelse er dækket af en 
mindre græsbeklædt bakke-
formation. Banen vil stort set ikke 
bemærkes  inde ved 
bygrænsen. Samtidig vil en 
mindre vold give en smule læ 
på banen.

Inspiration: Lemvig SkateparkInspiration: Ebeltoft
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Baconrampen fra Enghaveplads.  Buler/bakker i farvet beton

Munkebo: ”Hestesko-rampe”  

Inspiration og udformning
Skaterbaner skyder op alle steder i de danske byer. 
Nogle er mere besøgt og vellykkede end andre.
Med inspiration fra attraktive baner og i dialog med 
unge og professionelle udøvere har vi været på jagt 
efter den rigtige udformning. I samarbejde med 
dygtige fagfolk i branchen er vi kommet frem til vores 
bud på Dragør Skatepark 2021.Ølstykkes rampeforløb

Rampeforløb
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UDFORMNING OG ARKITEKTUR

Dragør Skatepark 2021
• Med særligt fokus på løbehjul, skateboard og rulleskøjter. 

• En skaterbane i høj kvalitet, lang levetid og minimal 
vedligeholdelse.

• Banen vil fremstå gennemført og sætte standarden i omgivelserne. 

• Et mødested og vartegn for byen, der begejstrer og udfordrer alle 
besøgende.

DRAGØR 
SKATEPARK

Udformning og arkitektur
Banen vil på æstetisk vis tydeliggøre, at her kan man trygt udfordre 
sig selv, uanset om man er helt nybegynder eller meget øvet. Der 
vil være plads til den rutinerede, den forsigtige og de små.

Skateparken bugter og snor sig i en legende bevægelse på et 
afgrænset areal. Der er fokuseret på at lave en flot og sjov bane i 
et harmonisk design.

Der vil komme et godt flow med flere aktiviteter  på banen. 
Ramper er udført i en enkel arkitektonisk form samt mere organiske 
ramper, der grænser op til naturlige bakkeformationer med lave 
græsser.

Græsbakker

Placering af græsbakker op mod flere af ramperne. Bakkerne vil  
omfavne banen, skabe hygge og få banen til at integrere sig i 
miljøet. 

Dragør 
Skatepark 

Et fristed ved 
Havnen
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Udformning
Dragør Skatepark vil udgøre et areal på  750 m2. Den 
vil blive udført i beton. En rampe-orienteret bane med 
dobbelt krum spine på flere af ramperne. Der vil blandt 
andet være en organisk  hestesko-rampe samt bakke-
formationer og buler i grundplanet i form af cirkler i 
farvet beton.

Børn og unge  kan være omskiftelige i at bevare fokus i deres 
aktiviteter. Derfor designes en bane med plads til udvikling, 
så man bevarer interessen for de aktiviteter, de i øjeblikket er 
grebet af. Konstant udfordring og udvikling samt personlige 
succesoplevelser er med til at bevare interessen for legen. 
Med en bane, hvor der  er gennemtænkte nicher for 
bevægelse og forskellige flows og rytmer i forløbene, vil man 
opleve en uendelig kombination af muligheder og 
udfordringer. Dette vil gøre Dragør Skatepark spændende 
og unik.



Box

Bacon (bølgerampe)

Pump bump 
(buler)

Bowl corner (hestesko-rampe) 

Pump bump/bule 

Bank (Lav u-rampe)

Bank
(Høj rampe)

Bank (høj rampe)

Bench
Siddeplads

Bank 
(Lang rampe)

Stiplet linje marker et område tilegnet helt 
små brugere af banen

Bank (flad rampe)
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Udførelse

• Baneareal: 750 m2

• Betonen bliver udført i 12 cm tykkelse

• Armeringsnet er 10 mm, 150/150 mm 
masker

• Alle støbeskel bliver bundet sammen

• På stampet jord bliver der lagt stabil 
drængrus under betonen

• Vand bliver ledt væk fra ramperne og 
banen og ned i eksisterende afløb.

• Overfladen vil være en glittet overflade

• Der vil blive støbt i farvet kostet beton på 
udvalgte spots

• Banen vil ligge i grundniveau, mens  
ramperne vil hæve sig op mod 50, 100 og 
170 cm i højden

Ramperne
Banen vil blive udført med ramper i 
forskellige skalaer og højder. Ramperne vil 
udfordre brugerne med både flade og 
stejle kurver, så alle kan være med.
Der vil være den klassiske rampe samt 
nogle mere arkitektoniske og organiske 
ramper for at skabe dynamik og 
bevægelse.

Ramperne vil så vidt muligt være dækket 
med jordhøje med græsser.
Dette gør. at udsynet ud mod vandet ikke 
bliver forstyrret af anlægget. 
Det kommer til at ligne et lavt bakke-
landskab. Derved får arealet et mere 
åbent og velkommende udtryk. Samtidig 
vil  afskærmningen give læ og  sænke  
lydniveauet til omgivelserne.

På billedet ser vi, hvordan Lemvig har 
arbejdet med denne metode.
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Højdegrænse  (blå linje)

Udsynet inde fra bygrænsen ud 
mod havet ved legepladsen og 
skateparken vil være næsten 
uændret.  Øjet vil kun være 
forstyrret af en mindre grøn 
bakkeformation.

Skateparken skal placeres med 
noget afstand til vejen. Den 
grønne kile mellem banen og 
legepladsen skal udnyttes med 
bænke til ophold og samvær. 

Økonomi
Projektets omkostninger for  banen 
er beregnet til:

1.350.000 kr.  inkl. moms.

Der forventes en tidsplan for 
udførelsen på 2-3 måneder.

Anlægget skal finansieres ved 
virksomhedsdonationer, fonde og 
sponsorater. Indhentet og 
organiseret af Foreningen for Dragør 
Skatepark.



Vedligeholdelse af skateparken

Beton
Dragør Skatepark bliver udført i beton. Materialet er stærkt og 
kræver meget lidt vedligeholdelse pga. betonens styrke og 
holdbarhed. 

Der vil altid opstå små revner på op til 5 mm, men oftest har de 
ingen betydning, og man skal bare lade dem være. 

Det er normalt, at der vil være de såkaldte edderkoppespind i 
betonoverfladen, hvor der vil være en masse lukkede smårevner. 
Disse revner opstår i betonens tørringsproces og er rent kosmetiske 
og derfor fuldstændigt ufarlige af natur. Større revner skal man dog 
holde øje med, da der kan komme frostsprængninger i denne type 
revner. Vedligeholdelsen er simpel og billig at udføre. Revnerne skal 
spartles op , så vandet ikke trænge ind i betonen. Det er en god ide 
at gennemgå banen tre gange om året for revner og fejl. Særligt 
inden vinteren sætter ind, så revner på over 5 mm lukkes, inden 
frosten kommer. Vi forventer, at denne opgave bliver varetaget af 
foreningen.

Græs og beplantning
På bakkerne omkring banen bliver der plantet slidstærkt græs med 
mikrokløver. Græsset vil kunne klippes af kommunen i samme 
ombæring som resten af plænerne omkring banen bliver 
vedligeholdt. Det antages derfor, at der vil være meget få 
omkostninger forbundet med vedligeholdelse af græsset. 

I kanten af banen på udvalgte steder bliver der plantet  dværgfyr i 
små klynger.  Dværgfyr hører til fyrfamilien og passer godt til 
havmiljøet. Den er med til at skabe dynamik, farveskift  og hygge i 
det grønne. Dværgfyr vokser ikke meget i højden, den trives ved 
sandet jord og er total vedligeholdelsesfri.

VEDLIGEHOLDELSE
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Børn og unge i 
Dragør

Trivsel og 
sundhed

Fakta

Forening

I Dragør har vi rigtig mange børn 
og unge, der løber på løbehjul 
eller skateboard.

Det har længe været et stort 
ønske at få en ordenlig bane til 
byen, så børnene kan mødes 
efter skole eller i weekenden.
Pludselig er de blevet for store til 
legepladsen, men altså ikke for 
gamle til at lege ude. 

Mange forældre må køre til 
nabobyerne med deres børn og 
unge for at skate. Skaterbanen, 
som den er nu, bliver dermed 
ikke et naturligt mødested til leg 
efter skole.

Der er brug for at børnene 
frivilligt tilvælger at bevæge sig 
ude i det fri. Det er godt for 
deres sociale trivsel, sundhed 
og netværk.  Alt for mange 
sidder inde med deres skærme. 
Det er et kæmpe problem med 
ensomhed i alle sociale lag. 
Med en skaterbane kan man 
både til vælge fælleskabet og 
lege alene . Det er meget 
simpelt. 

Vi drømmer om at skabe et 
udemiljø til byens mange 
foreninger og grupper af 
mennesker, der uanset alder 
gerne vil mødes tæt på 
naturen og have fornemmelsen 
af at være ude i det fri.

Omgivelserne omkring 
skaterbanen vil være et 
naturligt socialt opholdssted.

Her opstår et fantastisk frirum for 
fælleskaber, et mødested for 
leg og venskaber. 
Ramperne vil give mulighed for 
at skabe læ-kroge med 
bænke, hvor  man kan sidde 
og slappe af eller følge med i 
aktiviteterne.

Vores vision er, at det skal være 
et mødested for alle. 

Alle skal kunne se, hvad der 
foregår, samt hvem der leger 
og bruger banen. Dette gør 
den indbydende, tilgængelig 
og skaber åbenhed.

Med en skaterbane ved 
havnen generer man ikke 
nogen. Den ligger tilpas langt 
væk fra beboelse, men tæt på 
havn og legeplads, til gavn for 
borgere og byens besøgende.

Dragør Skatepark bliver et flot 
arkitektonisk vartegn, der vil 
blive besøgt og brugt af 
mange.

Fælleskab og 
mødested

Fakta Dragør 2020 :  

• 14.495 indbyggere  
• 4.059  indbyggere i alderen 0 - 24 år

Af erfaring ved vi, at brugerne af banen 
strækker sig fra 2 år og langt op i 40’erne. 
Hovedvægten vil være mellem  4 - 25 år

Børn og unge i 
Dragør

Foreningen Dragør Skatepark:  

Der bliver stiftet en forening. Foreningen 
vil være spydspids for finansieringen og 
etablering af banen. Finansieringen til 
banen består af indsamlinger, 
kulturarrangementer, kontingenter, 
fundraising, donationer og sponsorater 
fra fonde, lokale aktører, private og 
eksterne virksomheder. Foreningen 
drives udelukkende af frivillige og 
passionerede kræfter med en fælles 
vision.
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Dragør Skatepark

Kontaktoplysninger:

Louise Seier 
Tlf: 26 67 22 07
Louiseseier@gmail.com

Peter Beier
Tlf: 41 20 04 00
seierbeier@gmail.com
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