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Avedørelejrens karakter som campus

og tidligere militært anlæg opleves i

dag tydeligt mange steder i området.

Særligt opleves det i bygningernes

fine detaljer og inventar. Udformnin-

gen af A vedørelejrens bebyggelses-

plan og bygningskunst var inspireret

af Københavns Kastel. Ligeledes ses

referencer til Holmens byggeri.

For at fastholde og forstærke de tid-

ligere militære træk, der i dag vur-

deres som bevaringsværdige, er det

vigtigt at nye designmæssige tiltag i

Avedørelejren, følger den oprindelige

karakter.

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar

2000 Lokalplan 430 for A vedørelejren.

Ifølge lokalplanen vil Kommunalbesty-

relsen lade udarbejde rammer til en

designmanual om byrumsinventar for

bygninger og udearealer omfattet af

lokalplanen.

Denne designmanual fastlægger ret-

ningslinierne for bevaring af detaljer

og design ved eksisterende bygnin-

ger og udearealer, herunder veje.

Designmanualen fastlægger endvi-

dere retningslinier for udformning af

udearealer, skiltning og andet by-

rumsinventar, herunder belysning.

Designmanualen er vedtaget af Kom-

munalbestyrelsen den 22 august

2000.

FORORD
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MATERIALER

De dominerende materialer i Ave-

dørelejrens inventar, er støbejern,

metal og træ. Det gælder både det

originale fra perioden 1912-14 og det

i 1950’erne tilførte. For at fortsætte

og tydeliggøre den stemning og ka-

rakter af djærv og gedigen fremtoning,

bør de samme materialer bruges frem-

over. Støbejern, metal og træ kan

optræde malet eller umalet.

FARVER

Avedørelejrens træværk er i dag ma-

let i forskellige rødbrune farver. Frem-

over vil al træværk blive malet i en

tilsvarende rødbrun farve, NCS S 4050

Y90R. Træværk på vinduer er hvidt.

Al udvendig træværk males med al-

kydmaling i glans 40-50 (halvblank).

For bemalet støbejern og metal iøvrigt

introduceres en ny farve, NCS 8005

B20G. Det er en grå farve, der vil frem-

hæve Avedørelejrens karakter samti-

dig med at være diskret og falde na-

turligt ind i det såvel nuværende som

nye miljø. En slags camouflagefarve.

Grå, NCS 8005 B20G

Det er en mulighed at præge Hvid-

ovre Kommunes byvåben i inventar

som fx. pullerter og bænke, i den

udstrækning der er plads på produk-

terne et passende sted. Prægningen

giver et signal om at inventaret er spe-

cielt udvalgt til Avedørelejren. Pullert med bo-
m æ r k e

Støbejernsdetalje

Avedørelejrens indgangsport i bemalet træ

PRÆGNING

Rød, NCS S 4050-Y90R
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Indgangsparti med portalopsats

Indgangsparti med trædørIndgangsparti med halvbue

Detalje af indgangsparti

Trappesten i sandsten Detalje af trappe

INDGANGSPARTI

Den ældste del af Avedørelejren, ‘Den

røde By’, har et tæt bymæssigt præg

med karakterfulde gader, pladser og

huse.

Alle indgangspartier i det bevaring-

sværdige del af ‘Den røde By’ er i stort

omfang intakte.

På opslaget her viser registreringen

nogle fine eksempler på indgangspar-

tier i ‘Den røde By’.

Indgangspartier restaureres ved tegn

på slitage eller forvitring, og hvor der

er anvendt andre materialer end de

originale, som fx. betontrapper istedet

for sandstenstrapper, erstattes det af

originalt materiale og udformning.

Før et sådant arbejde går igang, regi-

streres den originale detalje. Deref-

ter udføres restaureringen i samråd

med Hvidovre Kommune.
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BYGNINGSDETALJER

Rundt vindue omgivet af
cirkelstik

Bygningerne i  A vedørelejren rummer

mange detaljer i murværk og træ-

værk, der har en stor effekt på identi-

fikationen af Avedørelejren.

På opslaget her viser registreringen

nogle typiske eksempler på disse de-

taljer.

I den bevaringsværdige del af ‘Den

røde By’ skal bygningernes karakter

og udseende, i forbindelse med re-

noveringer, opretholdes, ligesom om-

bygninger, renoveringer og istandsæt-

telser skal ske under videst mulige

hensyn til bygningernes be-

varingsværdige karakter, materialer,

udformning m.v. jvf. Lokalplan 430 for

Avedørelejren, afsnit Lokalplanens

indhold, Bebyggelse i delområde 1.

Dekoration i murværket

Niche i trækonstruktion Rundbuet stik  over trælåge

Gesims i gule stenSålbænk i glaserede røde teglsten

Dekoration i murværk på hjørne eMur afsluttet med hjørnesøjle
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Avedørelejren rummer særlige former

for inventar, der vidner om A ved-øre-

lejrens historie og kulturelle identitet.

På opslaget her viser registreringen

nogle typiske eksempler på dette

inventar.

Større dele eller indbyggede elemen-

ter som ure  i murværket, granitkar

med vandpumpe, vejrhaner og mur-

ankre bevares og vedligeholdes.

Det resterende inventar bevares til det

er udtjent, hvorefter det afmon-teres

og det omgivende murværk retable-

res.

Ur i murværketVejrhane

Støvle-renser Granitkar med vandpumpe

Detalje af vandpumpeSmedejernstal/muranker

TøjringskrogHængsel

NUVÆRENDE INVENTAR
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BÆNK

En bænk som Wienerbænken fra

Veksø A/S, har disse elementer. Den

er en klassisk støbejernsbænk med

faconhøvlede planker i oliebehandlet

maghoni.

Bænken kan fastgøres til beton-

sokler, der graves ned under terræn.

Bænk vedligeholdes med oliebe-

handling 1-2 gange årligt.

Møblement og andet byrumsinventar

som f.eks. parasoller, der placeres i

Avedørelejren, skal fremtræde diskret

i farve og udformning, og ikke skæm-

me den omkringliggende bebyggelse.

Det anbefales at bænke, borde og

stole er af træ og metal, for at under-

støtte Avedørelejrens særlige stem-

ning og kvalitative udtryk.

Møblernes trædele foretrækkes ube-

malede, mens metaldelene bemales,

som beskrevet under afsnittet FAR-

VER.
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MILITÆRT INVENTAR

Der kan opstilles en kvindekanon på

Alarmpladsen.

Kvindekanonen er fra slutningen af

1800-tallet og den var blandt de ka-

noner der blev indkøbt til Vestvolden

af en sammenslutning af danske kvin-

der. Den stod i en lang årrække i

Avedørelejren, indtil militæret røm-

mede lejren. Dens nuværende place-

ring er på Tøjhusmuseet.

Kvindekanonen er en kortløbet stål-

kanon på hjul. To sølvplader på siden

bærer indskriften: Skænket af dan-

ske kvinder.

Kanonen restaureres, inden den igen

placeres i Avedørelejren.
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Kvindekanon

FB-nummerskilt i ‘Den gule By’

FB-nummerskilt i ‘Den røde By’

På bygninger i både ‘Den røde By’

og ‘Den gule By’/Filmbyen forefindes

idag skilte med Forsvarets Byg-

ningstjenestes (FB) bygningsnum-

merering. Disse FB-nummerskilte bør

så vidt muligt bevares, hvor de ikke

kolliderer med den fremtidige numme-

rering af lejren.



PAPIRKURV

Papirkurve skal være rummelige,

funktionelle i drift og alligevel virke

diskrete.

Model Rufle fra V eksø A/S er enkel

papirkurv, der leveres med en inder-

spand, der gør det nemt at montere

affaldsposer, så de ikke er synlige ud-

adtil.

Låg, inderspand og underdel er ud-

ført i varmgalvaniseret stål. Kurven er

i varmgalvaniseret pyramidestål.

Alle dele bemales med grå farve, som

beskrevet under afsnittet FA RVER.

Låget åbnes ved hjælp af en 3-kant-

nøgle og låses uden brug af nøgle.

Kurven rummer 80 l.
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MILJØSTATION

Miljøstationen består af en overdæk-

ket plads til placering af containere

til husholdningsaffald og aviser/pap.

Pladsen udformes med et rengøring-

svenligt fast gulv af fx. fliser, der om-

kranses af en bøgehæk. Hækken

klippes i en højde af ca. 140 cm.

Der anvendes zinkplader til taget, der

bæres af en stålkonstruktion.

Der skal tages højde for de typer af

affalds-, papir- og glascontainere som

anvendes i resten af kommunen i

udformningen af miljøstationen.

Miljøstationen placeres de steder i

‘Den røde By’ og i den ny bebyggelse,

hvor funktionen ikke kan integreres i

bygningerne.

Det er afgørende at miljøstationen

udfomes som en diskret løsning, der

skærmer af for indholdet, men uden

at skæmme for den omkringliggende

bebyggelse.

Principiel udformning af miljøstation
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BELYSNINGSOMRÅDER

Plan af belysningsområder i Avedørelejren

Adgangsvej

Område 1

Område 3

Område 2

Det anbefales at disponere belysnin-

gen ud fra de forskellige områders ka-

rakter og brug.

Her skelnes der imellem:

Område 1 Eksisterende renove-

rede bygninger til bolig

og andre aktiviteter.

Område 2 Nyt byggeri.

Område 3 Filmby med værkste-

der, studier, m.m.

Adgangsvej Hovedadgangsvej for

tungere trafik til lejren.

I Område 1 bør der lægges vægt på,

at alle færdselsarealer og adgangs-

veje belyses.

I Område 2 bør der lægges vægt på,

at alle adgangsveje og parkerings-

arealer belyses.

I Område 3 kan en mere forskelligar-

tet belysningsform anvendes, når

område 1 og 2 ikke generes.

På adgangsvej bør der anvendes en

styret og afskærmet belysning, der

belyser færdselsarealet.

11

N

N



NUVÆRENDE LAMPER

Den oprindelige udendørsbelysning i

‘Den røde By’ ses stadig flere steder.

Over indgange og på bygningshjør-ner

sidder støbejernsarmaturer med glas-

skærme. Disse lamper skal bevares,

dels af historiske grunde og dels pga.

deres betydning for Ave-dørelejrens

identi tet.

De eksisterende lamper integreres i

et belysningsprincip, der indarbejder

lejrens nye funktioner, landskab og

arkitektur.

Nyere belysningsarmaturer i ‘Den

røde By’ og ‘Den gule By’/Filmbyen,

skal på sigt alle udskiftes. Udskift-

ningen sker løbende som følge af

utidssvarende installationer, slid og

defekter.

Især i den bevaringsværdige del af

‘Den røde By’ er udskiftningen afgø-

rende de steder, hvor den nyere be-

lysning skæmmer bygningerne eller

udearealerne.

Efter fjernelse af armaturer retableres

murværk eller belægning  i overens-

stemmelse med det omgivende.

Oprindeligt støbejernsarmatur

Nyere belysningsarmaturer
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NY BELYSNING

På lokalveje anvendes den samme

lampe-serie i hele lejren, idet der der-

ved opnåes et roligt helhedspræg.

Til den øst-vestgående adgangsvej

anvendes en anden belysningsform,

da den er hovedadgangsvej for tun-

gere trafik til lejren.

For at opnå en ’rumbelysning’, som

belyser færdselsarealer, husfacader

og bevoksning i ‘Den røde By’, an-

vendes en kombination af lygter og

væglamper fra Cast Iron-serien fra GH

Form A/S.

Lygterne anbringes langs veje og P-

pladser og væglamperne på husfa-

cader.

Lygter på mast har en lyspunkthøj-

de på ca. 3 m. Lygter på vægflange

placeres ligeledes i  ca. 3 m. højde

som vandalsikring, i det omfang det

er muligt.

OMRÅDE 1

Cast Iron lygte
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OMRÅDE 2

I område 2,  A vedørelejrens nye byg-

geri, anvendes en belysning bestå-

ende af  lygtearmaturer fra GH Form

A/S, som i område 1.

Belysningen placeres, så den pri-

mært oplyser adgangsveje og parke-

ringspladser.

Som lyskilde anvendes TC-T kom-

paktlysrrør med 3000 K.

Alle lamperne er udført i støbejern og

slagfast plast. Masten fastgøres til

nedstøbt fundament og kan ni-

velleres, således at den står i lod,

uden at rette fundamentet op.

Lyskilden i lygte og væglampe er af-

skærmet af en opalindsats. Som lys-

kilde anvendes TC-T kompaktlysrør

med 3000 K.

Cast Iron lygte

14
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For at opnå en styret og afskærmet

belysning på den øst-vestgående ad-

gangsvej anvendes Københavner-ar-

maturet fra Philips A/S, med Hvid-

ovrearmen.

Armaturet placeres på master, med

en lyspunkthøjde på  ca. 5,5 m. Ma-

sterne stilles i den sydlige vejside

med ca. 30 m. afstand. Belysning-

sanlægget belyser kun færdsels-

arealet og de tilstødende sidearealer.

Masterne er rundkoniske og udføres

i galvaniseret stål. Armaturet består

af et glasfiberarmeret polyester-hus

og armeret plant glas.

Som lyskilde anvendes PL-T kom-

paktlysrør 42W.

ADGANGSVEJADGANGSVEJADGANGSVEJADGANGSVEJADGANGSVEJ

OMRÅDE 3OMRÅDE 3OMRÅDE 3OMRÅDE 3OMRÅDE 3

I område 3 kan der anvendes forskel-

lige armaturer med forskellige lyskil-

der, som anbringes på master og

bygningsfacader.

Alle armaturer skal enten have vand-

ret lysåbning og plan klar afskærm-

ning eller opfylde blændingsklasse

D6. Brug af højtryksnatriumlamper bør

undgåes.

Københavner-armaturet på Hvidovrearm

Københavner-armaturet
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CYKELPARKERING

Cykelstativer i lejren må ikke virke do-

minerende og skæmmende på cam-

pus-karakteren.

Model NO fra V eksø A/S  er et lavt og

enkelt stativ, bestående af en dobbelt-

ring fastmonteret til en lav søjle eller

evt. en tværstang.

Cykelstativet er udført i galvaniseret

stål og bemales med grå farve som

vist under afsnit FA RVER.

Det kan anvendes til alle typer cykler

og dæk, som mountain-bikes og ra-

cercykler.

Cykelstativer på tværstang kan pla-

ceres langs facader og mure.

Alle andre steder bruges den fri tstå-

ende model. Ved at anvende den,

undgåes det at skille arealerne ad

med tværstænger. Således kan man

frit færdes over de arealer, der også

bruges til cykelparkering.
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OVERDÆKKET CYKEL-P

Cykelrummet  består af en overdæk-

ket plads til placering af cykler og evt.

barnevogne.

Pladsen udformes med et fast gulv af

fx. komprimeret grus, der omkran-ses

af en bøgehæk. Hækken klippes i en

højde af ca. 140 cm.

Der anvendes zinkplader til taget, der

bæres af en stålkonstruktion.

Cykelrummet placeres de steder i

‘Den røde By’ og i den ny bebyggelse,

hvor funktionen ikke kan integreres i

bygningerne.

Cykelrummet udfomes som en di-

skret løsning, der skærmer af for ind-

holdet, men uden at skæmme for

den omkringliggende bebyggelse.

Principiel udformning af cykelparkering
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PULLERT

Pullerter er et effektivt middel til at

styre og opdele forskellige trafik-

former.

I  Avedørelejren kan pullerter bruges

som en smuk og enkel opdeling af

gående og biler, hvor det findes på-

krævet fx. ved Alarmpladsen.

Pullerter kan også anvendes til at for-

hindre påkørsel af fx. træer, bygnin-

ger og inventar.

Pullert nr. 9 fra Dan-intra A/S, er en

rustik pullert i galvaniseret stål. Den

bemales med grå farve, se afsnit

FA RVER. Den afbildede pullert er

udført med prægning.

Pullerten kan fåes i en faststøbt og

en flytbar udgave.
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VEJPROFIL

De eksisterende veje opretholdes og

der anlægges nye svarende til de

eksisterende i snit og profil.(se lokal-

plan 430 §9 og planbilag 3 og 9).

Overordnede veje anlægges med for-

tov eller rabat i begge sider, bortset

fra adgangsvejen fra Byvej, hvor der

kun etableres fortov på vejens syd-

side. Princip for opbygning af over-

ordnede veje: asfalt, 2 skifter brosten,

brostenskant/granitkantsten, fortov/

rabat.

Til fortove anvendes fuldkantede for-

tovsfliser.

På øvrige veje etableres der ikke for-

tov. Princip for opbygning af øvrige

veje: asfaltflade afsluttet med vand-

rende af 3 skifter brosten.

Eksisterende riste udskiftes efterhån-

den som det bliver nødvendigt, med

nye firkantede riste.
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SKILTNING

Avedørelejren vil i fremtiden rumme

mange både indad- og udadrettede

aktiveter som cirkusmuseum, restau-

rant og forskellige erhverv. Derfor er

det afgørende med en skiltning, der

naturligt og diskret leder beboere og

besøgende rundt i området.

Skiltet kan vise gaden/pladsens navn

samt husnumre.

Cast Iron fra GH Form A/S er et flek-

sibelt skiltesystem, der er modulop-

bygget, således at én stander kan

tage  op til 12 skilte i fire retninger

med 90 graders mellemrum.

Skiltesystemet er udført i støbejern,

og bemales med  grå farve, som be-

skrevet under afsnit FA R VER. Tek-

sten påføres med hvid skrift i skrift-

type Frutiger Roman.

Vægskiltet monteres til murværk og

masten monteres på en nedstøbt

dorn. I samme serie leveres også skilt

med husnummer.

Informationstavler placeres ved ind-

gange til Avedørelejren og til Den røde

og Den gule by. Den udføres med to

støbejernsstandere, af samme type

som i skiltesystemet, hvorimellem der

monteres en stålplade  med et  kort

over lejren med gadenavne.

Under kortet opsættes udskiftelige

skilte med henvisning til fx. restau-

rant, biograf eller et firma. Informa-

tiontavlen udføres i samarbejde mel-

lem en grafiker og GH Form A/S.
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POSTKASSER

Private postkasser, der placeres i

Avedørelejren, skal fremtræde di-

skrete i farve,  udformning og valg af

opsætningplads.

I boliger i det nye byggeri, hvor der er

mere end 3 afleveringssteder,  skal   der

indrettes brevkasseanlæg  i umiddel-

bar nærhed af hovedind-gangsdør.

Brevkasseanlægget placeres i sam-

råd med postvæsenet.

Opstår der behov for opsætning af

postvæsenets røde postkasser i Ave-

dørelejren, kan Hvidovre Kommune/

grundejerforeningen kontakte Hvidov-

res hovedpostkontor.

Ønsker postvæsenet fordelingskas-

ser placeret undervejs på distribu-

tionsruten i området, skal disse pla-

ceres i samråd med Hvidovre Kom-

mune.
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FLAG

Der kan opsættes en flagstang på

max 12 m. på Alarmpladsen og en

flagstang inden for hvert haverum/

gårdrum tilhørende de enkelte ejen-

domme.

Der må ikke opsættes flagstænger

på de fælles udearealer. Der må ikke

opsættes reklameflag eller lignende.

Dog må der opsættes en flagstang i

græsarealet nord for BBR bygnings-

nummer 41 til bl.a. firmaflag i en høj-

de svarende til flagstangen på Alarm-

pladsen.

De opstillede flagstænger incl. flag-

stangsfod er af hvidmalet træ, og der

flages efter danske flagregler.
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INSTALLATIONER

Da Avedørelejren gennem en  lang

årrække har været anvendt til forskel-

lige militære formål,  rummer lejren

mange typer installationer, hvoraf

nogle idag er utidsvarende eller uan-

vendelige.

De installationer, der ikke skal beva-

res,  fjernes.  Herunder hører gamle

ledninger, kabler, antenner, projektø-

rer, stik m.v. jvf. Lokalplan 430 for

Avedørelejren, §10, pkt. 10.3.

Efter nedtagningen retableres murvær-

ket i overensstemmelse med det

omgivende murværk.
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KABELSKABE

Kabelskabe, der opsættes i A vedøre-

lejren skal være af type Combi-Line

fra ABB Energi og Industri A/S, der

er en serie af modulbyggede kabel-

skabe for EL, TV og TELE.

Skabene er fremstillet i gennemfarvet

thermo-plast.

Det er afgørende at kabelskabe pla-

ceres på en diskret måde, så  de ikke

skæmmer de omkringliggende  byg-

ninger.
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BRANDHANE

Brandhaner der opsættes i lejren skal

være teleskop brandhaner fra maskin-

fabrik Phønix, som de øvrige eksiste-

rende brandhaner i Hvidovre Kom-

mune.

De fremstilles med ventil i.h.t. dansk

standard, med Storz-kobling og

lænserør. Overdel og fodbøjning af

støbejern, mellemrør af PEH-rør,

ventilkegle, -styr og -spindel af rød-

gods, og ventilpakning af gummi.

Phønix teleskop brandhaner er god-

kendt af Statens  Brandinspektion.

Brandhanen skal være malet i ‘Hvid-

ovre-farver’ med hvid krop og rødt låg

og top. Brandhanen opstilles efter

godkendelse af Hvidovre Kommune.
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HEGN

Efter særlig godkendelse ( se lokal-

plan 430 §8 pkt. 8.9) kan der opsæt-

tes permanente indhegninger i lokal-

planens område:

- til børneinstitutioner, hvor indhegnin-

ger og låger skal udføres i rødmalet

træ,

- omkring arealer i ‘Den gule By’/Film-

byen, delområde 6, som anvendes til

filmproduktion, og hvor det af hensyn

til sikkerhed er nødvendigt at ind-

hegne.

I nord- og vestskel kan der opsættes

trådhegn i en højde på 1,8 m. Tråd-

hegnet skal være som type Legi  fra

Kompan A/S. Det er et finmasket

hegn, der fremtræder diskret.

I ‘Den gule By’/Filmbyens sydvest-

lige skel skal hegnet  beplantes med

en hurtigvoksende og evt. stedsegrøn

klatreplante, som vedbend, så heg-

net overvejende fremtræder grønt af

Trådhegn af type Legi

Princip af tværsnit i vej og hegn med klatreplanter
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Design manualen er udarbejdet af Stig L. Andersson aps Landskabsarkitekter i samarbejde med

Hansen og Henneberg A/S Rådgivn. Ingeniører og Hvidovre Kommune, T eknisk Forvaltning, juni 2000
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