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Helhedsplan
Vision
Kibæk er en livlig by fuld af engagement, aktive foreninger og -skoler. På tværs af byen løber byens
jernbane som sammen med hotellet, bageren og pizzeriaet udgør byens midtpunkt og byliv med
spisesteder og ankomst til byen via tog og bus. Yderligere har byen en fantastisk og meget bynær
natur med skov, søer og masser at ”grøn” aktivitet. Dog udnyttes disse potentialer ikke til fulde i dag.
Byen mangler i dag en styrket identitet, gode mødesteder og klart definerede, indbydende uderum
med attraktive og aktivitetsgivende funktioner - Den ”Kibækske” identitet. Dertil ligger der et stort
potentiale i at arbejde den menneskelige skala ind i byens kommende nye funktioner til samvær og
udeaktivitet.
Kibæk rummer en stærk række karakteristiske og fantastiske aktiver som foreninger, skole, hal, børnehave, ”børnesøen”, station og hotel. Disse steder har dog generelt meget lidt synlig udendørs aktivitet. Yderligere ligger de i tæt forbindelse sammen, men uden en egentlig indtænkt visuel forbindelse
og sammenhæng. Samtidig har Kibæk en række fine arbejdspladser og producerer blandt andet
mange typer sejl, skilte og overdække hos Kibæk Presenning A/S
For at skabe et mere aktiv og attraktiv Kibæk samt styrke byens identitet som Aktiv grøn by med vilje,
arbejder vi med:
• At skabe gode aktive ”naturruter” med visuelle pejlemærker, der sammenbinder byen
med naturen.
• At sammenbinde og bruge byens mange aktive kræfter og særlige steder.
• At skabe indbydende og klart definerede rumligheder i byrummet med grønne uderum i
menneskelig Kibæk skala.
• At skabe og designe aktivitetsgivende ”ikon-lege og aktivitetselementer.”
• At bruge identitetsskabende elementer med vild natur og lokalproducerede materialer
som ”Kibæk-identitet”.
• At tilføje en større grad af- og fokus på biodiversitet for herved at trække naturen helt
ind i centrum.
• At udforme en inddragende proces for igangsættelse af fremtidige funktioner, ejerskab
og aktiviteter.

Materialer og formgivningsprincipper med Kibækidentitet
Vores vision er dermed samlet set at styrke Kibæks identitet som en by med naturen helt ind i
centrum. På denne måde sammenbinder vi herved byens station, skole, hal og byens handel med
naturen. Dette gøres dels ved at arbejde med materialer og formgivningsprincipper med en klar
natur-identitet samt ved at skabe og synliggøre ”naturruter”. Alt sammen som en samlet forbindelse
mellem byens natur og byens primære ”magneter”.
Som hovedgreb bliver den vilde natur-identiteten forstærket via de ”biodiverse bakker”, vilde
beplantninger samt en række begrønnede konstruktioner med de lokal producerede presenninger/
sejl i nyt design. De gennemgående nye områder med en særlig biodiversitet i beplantningen skaber
herved et klart og identitetsskabende fokus på mangfoldighed i flora og fauna.
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Fælles for de 3 delområder
En del af de omkringliggende funktioner til projektets tre områder har i dag aktiviteter,
der primært foregår indendørs. Der ligger et stort potentiale i at trække disse aktiviteter
fra det lukkede inde-rum ud i byrummet så Kibæk i fremtiden også udadtil kommer til at
fremstå som en aktiv og driftig, moderne by.

Ungdomsknudepunktet
Kibæk Hal

Fælles for de centrale aktivitetsområder i midtbyen; Det urbane møde-, - Famille og lege
området og ungdomsknudepunktet er at der arbejdes med:
• Visuel kontakt mellem byens funktioner og naturen/aktivitetsområderne.
• En høj grad af beplantning, da dette er med til at trække naturen identiteten helt ind
i Kibæk centrum.
• Aktiviteter tilpasset de omkringliggende funktioner.
• Rumskabende beplantning og elementer, der danner præcise og veldefinerede rum
i menneskelig skala.
• Image- og aktivitetsskabende design.
• Inddragende proces.

Kibæk Skole

De 3 delområder
Startende ved stationen, tilføjer vi med vores projekt en tværliggende, aktiv og grøn
forbindelse, der indfanger den omkringliggende natur og sammenbinder byens attraktioner, aktive foreninger og skoler. Herefter ledes man videre mod nord i den grønne kile,
hvor flere særlige steder bliver en del af områdefornyelsen.
Projektets 3 hovedområder er:
• Det urbane møde-, spise- og hængudsted ved jernbanestationen og
byens spisesteder.
• Familie- og lege-området ved Børnesøen og byens hverdagshandel (Fakta og Meny)
• Ungdomsknudepunktet ved BMX-banen, Mølledammen og sportsbanerne
ved hallen/skolen
Stationen er sammen med byens spisesteder byens mest centrale og synlige byrum.
Derved er det også her, hvor der kommer flest mennesker forbi, både cyklister, fodgængere, bilister, tog- og bus-brugere, såvel som forbipasserende- og herved potentielle brugere af området. Vi har derfor også valgt at orienterer dette rum mod togbanen, krydset, spisestederne og ”naturen”. Dette områder er således også her vi har skabt størst
mængde af aktivitetsgivende elementer og ændringer og dermed brugt flest penge.
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Det Urbane Mødested
Ved stationen

Med sin centrale placering ved jernbanen tæt på handels-aksen udgør Jernbanepladsen Kibæks belagte hjerte. Området har
dog lidt under tidens gang og glemsel. Området fremstår derfor uden synlig funktion, identitet og retning. Den nærtliggende
store parkeringsplads virker dominerende, og stedet savner aktivitet.
Vi vil herved skabe et smukt udeserveringsområde med læ og noget at kikke på. Der gøres op med områdets anonymitet, og
med præcise greb fokuseres der på at skabe et stærkt og identitetsfremmende vartegn, som inviterer til ophold, aktivitet og
brug – Stationspladsens ”Mega-møbel”.

Presenning sejl

På denne måde iscenesættes og defineres pladsen klart og bliver et pejlemærke for byen. Samtidig flyttes bil- og cykel-parkering rundt således at der opstår en synlig og sammenhængende pladsdannelse. Som lægivende- og identitets skabende
element placeres plantefelter og kummer med vilde beplantninger i ”Mega-møblet”/pladsdannelsen. Disser skaber et veldefineret og præcist rum, der samtidig åbner sig op mod hovedgaden, slører bagvedliggende parkering samt danner en smuk,
identitetsfremmende baggrund til pladsens nye funktioner. Den ”vilde” identitet spreder sig helt hen til krydset og synliggør
derved byens natur-vilde karakter helt inde i dens hjerte.
Torvets eksisterende ”gulv” består af en chaussestens-, tegl- og betonflise-belægning. Den nye pladsdannelse forenkles i sit
udtryk ved at lade genbrug af chaussestenen skabe pladsens bund fremadrettet. (bevaring/flytning).
På gulvet placeres stationspladsens ”Mega-møbel”- Et slænge-, sidde- og lege-møbel som kan fungere som scene, udeservering/spisning, legeområde. Møblet hæver sig over pladsen som et træ- eller beton-podie og vil til daglig fungere som et sidde-opholds-møbel. Facaden på den gamle stationsbygning begrønnes og enkelte facadeudsmykninger monteres på gavlene
som fortæller om byens grønne identitet. Om aftenen belyses podiet af filterspots fra de nærtstående master der udsmykker
møblet og gavlene.

Biodiversitet
Højbed

Nord for pladsen ligger den store naturkile. På belægningen fra pladsen skabes en grafisk udsmykning på belægningen med
asfaltmaling, hvor natur-ikoner guider mod søerne og trækker naturen ind til pladsen.

Sejl installation
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Familie- og legeområdet
Ved Børnesøen

Området ved Børnesøen fremstår i dag som et hyggeligt lege- og opholdsområde. Shelterne er i dag samlingssted for byens unge,
men der savnes lys og mere varieret liv i området.
Der gøres derfor op med det lukkede rum og fokuseres på at skabe visuelle sammenhænge og genkendelige identitetsfremmende
vartegn. Der åbnes op mod byens handelsområde med indkøb og dagligt liv med en klar visuel forbindelse som inviterer til ophold,
aktivitet og til brug for både den besøgende og de daglige forbipasserende.
Vores hovedidé er at åbne op til dette fantastiske sted og skabe et åben og smukt familieareal med mere småbørnsleg, stiforløb
langs den smukke å og bevare den eksisterende og velfungerende multibane. Området ved børnesøen giver på denne måde også
byen værdi og trække natur og synlig aktivitet helt ind i handelsområdet med indkøb. Området indskriver sig samtidig i helhedsstrategien med en overordnet identitet defineret med markant biodiversitet, bakker med vind-/sejlskulpturer, fuglehuse, insektbo og
lignende.
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Ungdomsknudepunktet
Ved BMX-banen, Mølledammen og sportsbanerne ved hallen/skolen

Tæt på hallen, skolen og byens sportsbaner kommer det nye Ungdomsknudepunkt.
Der er i dag ved at blive anlagt en 4 m. høj BMX bane. Det omkringliggende område arbejdes der med det rustikke og vilde udtryk
med træningsfaciliteter, ”mega-gynger”, bål og vildplante-dyrkning. Funktioner der på en og samme tid appellerer til de unge fra
skole, hal og sportsbaner og samtidig placeres således at den fantastiske udsigt ud over søerne udnyttes. Området udformes så de
inviterer til aktivitet og brug for en bred brugergruppe. Der fokuseres derfor på at skabe en skolehave til både skoleelever, aftenskole, den besøgende og de dagligt forbipasserende.
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