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Amager Bakke er et unikt projekt, hvor kombinationen af 
forbrændingsteknologi og tagpark ikke er set før noget sted i verden.

Byggeriet er tegnet af BIG og har tiltrukket sig stor national og 
international opmærksomhed som et eksempel på, hvordan industri og 
rekreative tilbud kan gå hånd i hånd.

ARC er bygherre for selve bygningen Amager Bakke og stiller sin 
tagflade til rådighed for Fonden Amager Bakke, der opfører det 
rekreative areal. Fonden har efter udbud valgt sin operatør, Copenhill
A/S, til at drive det rekreative areal.

Byens Netværk var besøg og tog en tur hele vejen til toppen for at se og 
høre om, hvordan sådan et byggeri foregår, og ikke mindst for at nyde 
udsigten over hele København.

Både Victor Walbum fra Copenhill A/S, Bo Steen Mikkelsen fra Amager 
Ressource Center og Per Malmos fra Malmos A/S var med og fortalte 
om alt det arbejde, der ligger bag opførelsen af en skibakke i 
København.



Vi mødtes i skicenteret, hvor vi vanen tro startede med navnerunde, hvor alle 
75 deltagere præsenterede sig selv. Dernæst fik vi en kort introduktion til hele 
projektet



Dernæst begav vi os udenfor og op med elevatoren til 
toppen af skibakken. På grund af regn kunne vi desværre 
ikke få lov til at gå op ad bakken.



Vi startede med at nyde udsigten som på trods af 
dårlig sigtbarhed stadig var Københavns bedste



Victor Walbom fra Copenhill A/S fortalte om projektets start og udvikling samt  
planerne for bakken. Per Malmos fra Malmos A/S fortalte om de landskabsmæssige 
udfordringer, der opstår, når der blandt andet skal plantes træer i 75 m højde på en 
skrå bakke, og hvordan det logistisk er blevet løst med transport af materialer derop.



Til slut drog vi mod skicenteret igen for at høre Bo 
Steen Mikkelsen fortælle, hvordan Amager Ressource-
center arbejder og dernæst afsluttede vi med afterski
og en lille forfriskning.

Tak for i dag


