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Det lød som en joke, da Bjarke Ingels Group, BIG, foreslog 
at skabe en kunstig skibakke på toppen af Amager 
Ressource Centers nye forbrændingsanlæg. Men nu er 
skibakken ved at tage form, og den er allerede en del af 
Københavns skyline. 

”Bygningen skulle kunne noget mere – den skulle være en 
arkitektonisk og æstetisk oplevelse”, sådan beskrev Patrik 
Gustavsson fra ARC ambitionerne for Amager Bakke. 

Og ambitionerne er høje både inde og ude: Amager 
Bakke vil få et hav af aktiviteter tilpasset forskellige 
målgrupper bl.a. grønne områder til vandring og træning, 
en 80 meter høj klatrevæg, kælkebakke og naturligvis 
selve skibakken med fire forskellige løjper. 

Byens Netværk besøgte ARC for at høre nærmere om den 
vilde idé og om verdens mest effektive og miljørigtige 
affaldsbaserede energianlæg. Kravl med op på toppen og 
få et vue over den kommende skibakke. 



Der er allerede et leben 
ved ressourcecentret –
med Gokart-baner, 
wakeboarding – og snart 
åbner også Amager 
Bakke, Danmarks første 
skibakke.



Projektet er et eksempel på dansk gå-på-mod: 
”Der skal fand’me være en skibakke på Amager!”, 
grinede Patrik Gustavsson fra ARC.

Patrik Gustavsson beskrev sit arbejde med at 
realisere den sindssyge idé om en skiløjpe af plastik 
på toppen af et forbrændingsanlæg i lille flade 
Danmark. 



”ARC skal være en del af byen. Vi ligger her midt i byens tidligere 
industriområde, og vi vil gerne have et tæt forhold til vores 
omgivelser, hvor vi ønsker at skabe værdi,” fortalte direktør Ulla 
Röttger fra ARC. Amager Bakke-projektet er et led i denne tankegang, 
hvor ARC ønsker at give noget mere tilbage til byen, så de kan få 
glade naboer og skabe et positivt kendskab til ARC.  



”ARC har også store ambitioner inde i anlægget”, forklarede 
Inger Anette Søndergaard fra Rambøll. Inger Anette 
Søndergaard gennemgik processerne inde i verdens mest 
effektive kraftvarmeværk på affald. 



ARC har også verdens eneste udstilling af kunstig 
skiløjpe-belægning.  









Tak for i dag – vi glæder os til at stå 
på ski på Amager Bakke i julen 2017. 


