Bispebjerg Campus

Analyse og Fortællende regitrering

Greb og Konceptmodel

Bispebjerg Stationsområde

Konstruktionsprincip

Uddrag fra Bispebjerg Faktahæfte marts 2009
Kommunen vil sikre plads og rum for udendørs fysisk aktivitet, udflugter og
mødesteder
Grønne gader og stiforbindelser gennem byen er afgørende forudsætninger
for, at københavnerne har let og sikker adgang til de grønne og blå områder
og får lyst til at bruge dem endnu mere i det daglige.
Ruten skal også gå gennem Lersøparken
Cykelstien er understøttet af fast indspændte betonsøjler, hvorpå der på hver af dem sidder en udkragning.
Dette er illustreret på figuren ovenfor, hvor udkragningerne for forståelsens skyld er synliggjort under cykelstien.

Til højre ses et
kort over området på den
modsatte side af
skinnerne.

Lokalplan, Oversigt

Området som det ser ud idag: Et område der på den ene
side har grønne parker og boligområder, og på den an
den har erhvervsbygninger

Får at kunne overslagsdementionere vores cykelsti har vi
valgt teoretisk at forsimple konstruktionen til krydsliggende
bjælker.

Aktører der former
området

Cirklerne på figuren til venstre viser understøtningernes
placering, og det kan ses at hver bjælke understøttes to steder. Den markerede bjælke har de største udkragninger, og vi
har derfor valgt at kigge nærmere på denne.

En kombination af bygninger og stisystemer, der integrer og forbinder vores område
med den eksisterende by.

Et øde område omringet
af trafik fra biler og tog

Støj og Trafik er integreret i et nyt og
spændende campusområde
To områder med aktivitet og
færdsel
Ellipsen er grundelement i
området
Københavns Universitet udvider Nørre Campus

Ubrugte skinnesystemer
Endelig konceptmodel
Stort åben plads, med muligheder

Til højre er vist en skøn af momentkurven, der fås af vores
givne situation. Det ses at momentet er størst ved understøtningerne. Det er derfor her nødvendigt at have det største
tværsnit.

Forlængelse af Superkilen

Ubenyttet brorum

Gennemkørende S-tog hver 5. min

Hver bjælke er belastet med en ens fordelt last over hele
bjælken og er understøttet to steder.

skralde-container med overmalet
graffiti.

Sti-systemer der forbinder naboområdet på den anden
side af jernebanen, samt stisystem med indlagt løbebane.

En central bygning, der skal være samlingspunktet, udlagte
stisystemer til cyklister og fodgængere, samt grønne områdr.

Integrere biler og s-tog i området med lys
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Udkragningens tykkelse skal ved overslagsdimentionering
være 1/10 af udkragningens længde fra understøtningen til
yderste punkt. Vi har valgt at dimenstionere ud fra vores
længste udkragning hvilket giver os en tykkelse på 850mm.
Da momentet bliver mindre gående fra uderstøtningen, har
vi valgt ligeledes at lade tykkelsen blive mindre. Nedenfor
ses en tværsnit vinkelret på cykelstien.
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