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En af landskabsarkitektens vigtigste
roller er at forme det fysiske miljø, så
det tilgodeser brugskrav i respekt for
stedet og den tid, det er udformet i.
I et kulturlandskab, som det danske,
er hensynet til de eksisterende land¬
skabelige værdier af stor betydning.
Analysen af de eksisterende værdier
får stor betydning for, hvordan nyt
kan føjes ind. Hvordan beskyttes ek¬
sisterende landskabelige værdier
når nye arkitektoniske muligheder
skal skabes, er centrale spørgsmål,
som landskabsarkitekten må tage
stilling til i skitseringen. Dette bliver
også hovedspørgsmålet i DL's
éndags konference 25. oktober, hvor
6 indlæg fra forskellige vinkler skal
forsøge finde ind til kernen af tidens
landskabsarkitektur.
Målet er at skabe en konference,
som kan give anledning til refleksion
over de tendenser, der er i dansk
landskabsarkitektur i dag, give an¬
ledning til en faglig diskussion samt
styrke den faglige profil over for
samarbejdspartnere. Konferencens
målgruppe er primært projekterende

landskabsarkitekter, men også andre,
der har interesse i tidens landskabs¬
arkitektur, såsom ledende kommuna¬
le forvaltere, ansatte arkitekter, kul¬
turhistorikere samt forskere er

meget velkomne.

Indlæggene handler om
- at føje nyt til et landskab
- at lægge vand i et landskab
- at vælge nye materialer til

eksisterende landskaber
- at sætte sten i landskabet
- at sætte lægge spor i landskabet
- og at sætte spor i jord

Pris for deltagelse i konferencen er
1.800 kr. for medlemmer af DL og
2.300 kr. for ikke-medlemmer.
Pris for studentermedlemmer af DL
er 400 kr. Priser er ekskl. moms.

Skriftlig tilmelding til DL's sekretariat:
dl@landskabsarkiteker.dk
eller fax 55 56 58 59
eller brev til DL, c/o Miret,
Nansensgade 29 4. tv. 1366 Kbh K

Udførligt program på DL's hjemmeside
www. landskabsarkitekter, dk

STEN OG STOFFER
I LANDSKABET
KURSUS OM ANLÆGSGARTNERI
I et samarbejde mellem KVL, Danske
Landskabsarkitekter (DL) og Stads-
og Kommunegartnerforeningen (SK)
sættes i dette kursus fokus på
anlægsgartneriet i landskabet. En
serie på 4 selvstændige temadage,
en rundbordssamtale og muligheden
for at udarbejde en selvstændig
kompetencegivende opgave med
vejledning fra KVL udgør tilsammen
elementerne i et fleksibelt tilbud
med efteruddannelse til travle prak¬
tikere som ønsker ny inspiration.
Målet med kursusforløbet er at give
en grundlæggende forståelse for de
basale spørgsmål, komme ud og se
produktionen af produkter samt at
tale med de personer, der har ansva¬
ret og dermed den mest detaljerede

viden om de enkelte produkter —

nemlig producenterne.
Det er de personer, der kan fortælle
bedst og mest inspirerende om bag¬
grund og anvendelsesmuligheder
med udgangspunkt i produktionen.
At besøge produktionsstederne,
bygge- og oplagspladserne giver en
mulighed for en direkte sansning af
materialernes karakter og dermed
for at få idéer til kreative anvendel¬
ser i nye sammenhænge.

Målsætningen med rundbordssam¬
talen er at skabe en debat mellem
landskabsarkitekter, der ønsker at

undersøge sammenhængen mellem
detalje og helhed, stof og idé.
Et mødested med dialog mellem
landskabsarkitekter, indbudte speci¬
alister og KVL forskere, og hvor
emnet er faglige sammenhænge,
innovation og nytænkning.

Datoer og temaer for de 4 dage er:
10. september 2002, Miljørigtig
brug af træ
24. september 2002, Jord og græs
8. oktober, Planter i anlægsgartneri
22. oktober 2002, Granit som mate¬
riale

Salonaften med rundbordssamtale

og efterfølgende middag er fastsat
til den 5. november. Salonaftenen

tager udgangspunkt i landskabs¬
arkitektfagets udviklingspotentialer.

Pris for deltagelse i hver af tema¬
dagene og i salonaften er 500 kr. pr.
arrangement. Priser er ekskl. moms.
Medlemmer af SK og DL har for¬
trinsret til deltagelse.
Temadage finder sted på KVL.

Skriftlig tilmelding til DL's sekretariat:
dl@landskabsarkiteker.dk
eller fax 55 56 58 59
eller brev til DL, c/o Miret,
Nansensgade 29 4. tv. 1366 Kbh K
Udførligt program med endelig dato
på DL's hjemmeside
www. landskabsarkitekter, dk
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BYENS RYTME Frode Birk Nielsen

)

Med bilismens indtog i vore byer, ændrede byens rum

radikalt karakter. Som udgangspunkt er byrummene
skabt for menneskelig aktivitet — bevægelse, passiar,
handel, optræden, leg - som en offentlig scene for
byens sociale liv. Ud over folkelivet, var gaderne frem
til slutningen af forrige århundrede domineret af heste¬
køretøjer, der transporterede varer fra land til by og

vice versa.

Belægningerne var ofte granitpigsten — afrundede
marksten - der udover at udgøre en holdbar bund for
hestesko og -kærrer, også rummede variationsmulighe¬
der i udtryk, alt afhængig af farve, størrelse og lægge-
retning.

Senere gjorde cyklen sit indtog på scenen, men sta¬

dig udspilles byrumslivet i en rytme og skala, der sy¬

nes i naturlig balance med menneskets eget tempo,

fysisk og mentalt.
Samtidig sker der en forædling af byens belægnin¬

ger, idet de toppede pigsten mange steder må vige
pladsen til fordel for råhuggede brosten, chaussésten
og bordursten. Disse danner en mere jævn og lettere
fremkommelig overflade, ligesom der derved er åbnet
op for et mere varieret og raffineret farve- og mønster¬

spil. Således betragtes byens gulvbelægning ikke kun
som et nødvendigt funktionelt underlag, men også i
høj gr^d som en tæppebelægning med sanseligt udtryk.

Dette afspejles tillige i byinventarets udformning,
eksempelvis lygter, bænke, render og håndlister, typisk
formet i støbejern. Et materiale, der ligesom brostens-
og chausséstensflader ældes med ynde, hvor årestruk-
tur og farvenuancer fremstår stærkere og smukkere
med tiden.

Granitbelægninger er langtidsholdbare, således ses

stadigvæk mange steder velfungerende belægninger af
ældre brosten og chaussésten - efter måske århundre¬
ders slid. Et usædvanligt smukt eksempel herpå kan
ses ved Århus Domkirke mod Bispetorv, hvor brostens-
belægningen står svagt hvælvet, plarv og blankslidt.

Med de motoriserede køretøjers fremmarch i 1930-
rne, 40rne og 50erne ændredes bybilledet radikalt,
ligesom synet på byrummets funktion og udtryk æn¬
dredes. At lette bilernes fremkommelighed i byen '
samt at finde holdepladser til dem sås nu som en

hovedopgave. Gaderummenes integrerede liv opdeles
nu typisk i adskilte zoner med et bredt midterareal
for bilerne, og med smalle fodgængerzoner langs hus¬
rækkerne.

Kravene til kørebanens jævnhed øges, og asfalt - et
oliebaseret overfladeprodukt - blev den foretrukne
vejbelægning, der ofte blev udlagt direkte på den op¬

rindelige granitstensbelægning. Fortove anlagdes ty¬

pisk som betonbelægning, og mellem kørebane og
fortov etableredes markante niveauspring, i form af
betonkantsten. I løbet af en kortere årrække ombyg¬
gedes bygaderne konsekvent og stereotypt efter dette
koncept, ligesom torve og pladser blev omformet til
holdepladser for biler. Byens rum for udeliv var her¬
med reduceret til smalle bånd langs facadeløbene,
samtidig med at gaderummene gradvis fyldes med
støjende og osende køretøjer. En kvalitativ deroute,
med et forsimplet og ensartet belægnings- og inven¬
tardesign og uden hensyntagen til det givne byrums
potentialer.

Det er den situation og det bybillede, vi har vænnet

os til, og som vi ind imellem tager for givet. Der
måtte en energikrise til for at ændre på det verdens¬
billede - med oliekrisen i 1973 oplevede danskerne
bilfrie søndage, og efterdønningerne af krisen må be¬
tegnes som vendepunktet for troen på bilen som alle¬
stedsnærværende befordringsmiddel. Samtidig kom
der focus på byens uderum med ønsker om kvalitativ
højnelse af disses facadeløb, belægninger, inventar og

anvendelsesmuligheder.
Så hvor bestræbelserne i perioden frem til 1970erne

samledes om at skaffe flere og flere kørende og parke¬
rede biler ind i byen, er udviklingen gennem den sid¬
ste snes år vendt, således at kræfterne nu koncentreres
mod at begrænse biltrafikken i bykernerne, hvorved
fodgængere og cyklister erobrer terræn. Dette ændrede
adfærds- og bevægelsesmønster har fordret en fysisk
omstrukturering af byens udearealer.

1 det følgende er beskrevet tre bymidteprojekter fra
henholdsvis Århus, Aalborg og Holbæk, der alle er

projekteret og anlagt i perioden 1995-2000. Fælles
for områderne er, at de udgør de respektive byers ab¬
solutte centrum og historiske udgangspunkt. Projek¬
terne er gennemført ud fra ønsket om at etablere
smukkere byrum, samtidig med at'biltrafikken ned¬
drosles eller helt fjernes.

Aaboulevarden i Århus er kategoriseret som gågade,
hvor kun ærinde- og varekørsel er tilladt. Med andre
ord udspiller livet sig her på fodgængernes præmisser.
På Østerågade/Boulevarden i Aalborg er kørebanen -

der før fuldstændig dominerede gaderummet — ind-
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snævret til cirka 6 meters bredde. Gaden er reserveret

for kørsel med busser, taxaer og cykler, og dermed har
det været muligt at anlægge brede promenader langs
facaderne. Det samme gælder i Ahlgade i Holbæk,
hvor gaden er indsnævret til 5 1/2 meters bredde,
med langsgående parkering i begge sider. Idet Ahlgade
generelt er 25-30 meter bred, opleves byrummet som

disponeret på fodgængernes præmisser - som et bredt
torverum med et relativt smalt kørespor henover.

Aaboulevarden i Århus
Århus er som kystby opstået der, hvor Århus Å møder
den jyske østkyst. Åen er således byens arnested, hvor
vandet i århundreder har været en livgivende kilde for
sjæl og krop, rindende centralt gennem byen.

Med industrialismens fremmarch voksede byen
hastigt, og samtidig mindskedes åens betydning som

havne- og handelsplads. Derimod øgedes behovet for
en hurtig og bekvem trafikforbindelse til havnen. I
1938 blev åen derfor lagt i store rør, og trafikvejen
Aaboulevarden var dermed en realitet. Medvirkende

årsag til denne beslutning var tillige lugtgenerne fra
åvandet, idet byens urensede spildevand dengang led¬
tes direkte ud i åvandet.

Aaboulevarden indgår i en sekvens af torve og gå¬
gader i byens centrum. I 1994 fjernedes trafikken fra
Store Torv, hvorved pladsen påny fik torvekarakter,
understreget af en kvalitativ granitflisebelægning på
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hele fladen. Et koncept der er fastholdt, også ved ud¬
formningen af gågaden Immervad og Aaboulevarden,
der i forening med Torvet udgør et sammenhængende
fodgængerområde i bymidten.

Vision

Idet Immervad og Aaboulevarden i stort omfang af¬
grænses af bebyggelser fra de seneste årtier, var det
ved udformningen væsentligt - på grundlag af stedets
iboende kvaliteter - at skabe et markant, originalt arki¬
tektonisk udtryk, med et nutidigt og kvalitativt præg.

Åbningen af åen er et projekt, der strækker sig over

flere etaper og dermed mange år. Derfor var det vig¬
tigt fra start at udvikle en helhedsplan, der fastlagde
de overordnede design- og belægningsprincipper.

Projekt
De arkitektoniske virkemidler er belægningen, be¬
plantningen og byinventaret samt - for Aaboulevar-
dens vedkommende — samspillet med vandet. På
den solvendte nordside, der har karakter af en bred

promenade, er udgangspunktet et frit fabulerende be-
lægningsmønster - med henblik på at skabe et karak¬
terfuldt og varieret mosaikgulv. Hvorimod belægnings-
mønstret på sydsidens smalle gangstrøg dannes af et
enklere stribemønster. De enkelte brikker i denne

mosaik udføres af granitfliser i kvadratiske formater
30 x 30, 60 x 60 cm samt en ligesidet (60 cm) tre¬

kantflise. I farvekombination af norsk Iddefjord granit
(lysgrå) finsk Kuru-granit (rødbrun) og med tværlagte
bordurstensstriber af (sort) finsk granit. Der er i pro¬

jektet udelukkende anvendt granit af nordisk her¬
komst med henblik på at skabe en enstonet farveskala.
Samtlige granitfliser er jetbrændte, hvilket sikrer både
god skridsikkerhed og dertil giver et relativt blankt og

mondænt udtryk, hvori granittens årestruktur tydeligt
fremstår.

Det har været afgørende at skabe variation på stræk¬
ningen og nærkontakt til vandet. Hvor åens løb drejer,
forskydes åkassevæggene, og disse forskydninger an¬

vendes til etablering af trappeløb ned til åen. På nord¬
siden af åen etableres nedhængte trægallerier med
opholdsmulighed. Længst mod vest er anlagt plads -

kaldet Bryggen - af granitplanker, lagt ud over åkasse-
væggen. Denne granitflade er samtidig forsænket i
forhold til terræn, således at man kommer til pladsen
via diagonallagte trappeløb. Hvor bunden af hvert trin

Bygherre: Århus Kommune
Landskabsarkitekt: Birk Nielsens Tegnestue
Arkitekt: Stadsarkitektens kontor

Ingeniør: Ramboll A/S, Vejkontoret
Entreprenør: Danjord AJS. Anlagt: 1995-99

møder spidsen af overliggende trin opstår dobbelthøje
trin, der kan anvendes som siddeplinte. Med vand¬
fontænen længere mod øst var ønsket via vandets ris¬
len at tilføre promenaden et poetisk stemningsska-
bende element. Fontænen er udført som diagonalt
kvadrat, med vandtrappeeffekt.

For at skabe et samlingssted med tættest mulig
kontakt til vandet, formedes et trappeanlæg - senere
døbt Vadestedet - ud for Immervads udmunding i
Aaboulevarden. Tanken med dette var at skabe et
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sidde/opholdsareal, med stor variation og et utal af
kombinationsmuligheder: Små grupper, store grup¬

per, siddende, gående, stående, front mod vand, front
mod land osv. Princippet er et trappeanlæg med nor¬
maltrin, der momentvis smelter sammen to og to, og
derved får funktion af siddeplinte. Trinnene er skifte¬
vis opbygget af lysgrå og rødbrun granit. Herudover
er placeret enkeltstående siddeplinte i sort granit, der
'vandrer' op over trappeanlægget og vandrer videre
som pullerter langs åen. Inventaret - lysmaster, pul¬
lerter, bænke, papirkurve - er samlet under den fort¬
løbende række af lindetræer, parallelt med åen. Åens
bredder er yderligere markeret med lysrækker, der om

aftenen indgår som sanseligt og stemningsskabende
element.

Byinventaret og trærækken er på gågaden Immervad
placeret langs de lave huse på gadens østside, hvor
træerne ad åre vil udgøre en modvægt til Magasins
facade mod vest. Immervad er med udgangspunkt i
tidligere nævnte stenformater anlagt i slangeskinds-
mønster, hvori 'rygraden' er markeret i et stofligt spil
mellem ru (stokhugget), jævn (jetbrændt) og glat
(savskårne) granitsten. Herudover spiller vejrliget en
stor rolle for granitfladens udtryk: i tørt vejr fremstår
belægningen som en homogen flade, hvori belægnings-
mønstret kun svagt anes. Hvorimod granittens farve¬
spil umiddelbart efter en regnbyge fremstår i al sin
pragt.

Resultat

Efter åbningen er projektet blevet overvældende godt
modtaget og brugt af byens borgere. Kombinationen
læ, sol og vand har en tilsyneladende magisk tiltræk¬
ningskraft - således er trappeanlægget ofte tæt besat i
hele sommerperioden. Åens frilægning har samtidig
bevirket, at forretningerne langs åen er blomstret op.

Tidligere udgjorde Aaboulevarden byens bagside med
kun få butikker. Nu er billedet vendt, således at gaden
udgør et attraktivt strøg, hvor først og fremmest en
række kvalitative cafeer og spiserestauranter har etab¬
leret sig. Disse har bidraget til det positive løft som

området har gennemgået. Inden åbningen af 1. etape
var der megen modstand mod projektet. Mange af
byens ældre medborgere - der kunne huske det be¬
skidte og stinkende åløb inden overdækningen - var

arge modstandere af åbningen. Det har derfor været
en stor glæde at opleve, hvordan stort set alle efter
åbningen har taget anlægget til sig. Den positive stem¬

ning har bevirket, at byrådet prioriterer åbning af den
resterende del i de kommende år. Århus Å var over¬

dækket på i alt ca. 750 m, og er planlagt åbnet op på
hele strækningen. 1. og 2. etape er færdiganlagt, sva¬
rende til halvdelen af strækningen. Den resterende del
tænkes åbnet successivt de kommende år. Dermed er

der lagt op til, at byen kan gå fremtiden i møde med
en stærkt forandret og miljøvenlig bymidte. Med åen
som et livgivende og karakterfuldt element i bybilledet.
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Østerågade/Boulevarden i Aalborg
Østerå har op gennem historien spillet en central rol¬
le for Aalborg. Her opstod byen - og åen tjente som

handelsvej og havn for skibene, der lastede varer og

bragte de forarbejdede produkter videre ad søens vej.
Middelalderens købmandsgårde langs åen fortæller
om et rigt handelsliv, og ved Gammel Torv blomstre¬
de torvehandelen. Her opførtes tillige rådhuset, hvor
byens styre holdt til. Velbevarede købmandsgårde og

borgerhuse giver i dag området en særlig arkitekto¬
nisk og historisk værdi.

I begyndelsen af 1800-tallet blev der opført fabrik¬
ker, der udnyttede åens vand i produktionen. Men
store forandringer i byen i sidste halvdel af 1800-tal¬
let medførte, at åen blev overdækket og senere delvist
rørlagt. I den forbindelse blev åen ledt uden om byen
og den gamle åkasse inddraget i byens kloaksystem.
Gaden, der følger åens løb, blev naturligt kaldt Øster-
ågade - og dens status som livlig trafikeret handelsga¬
de er fortsat af stor betydning for byen. Området har
igennem de sidste 50 år været et trafikeret knude¬
punkt for byens bustrafik med central busterminal på
Nytorv.

Vision

Det overordnede mål ved opstart af opgaven var at
skabe større sammenhæng mellem de to gågader —

Algade og Bispensgade - samt etablere bedre forhold
for fodgængere i et stort, sammenhængende og ople¬
velsesrigt strøgmiljø. Udgangspunktet var, at områdets
nye indretning og belægning skulle respektere og

styrke det historiske bygningsmiljø i en nutidig ud¬
formning. I den forbindelse var det af stor betydning,
at stedet, hvor Nytorv møder Østerågade, understre¬
ges og gives en særlig udformning. Endelig var det
ambitionen at styrke sammenhængen mellem byens
centrum og havnefronten.

Ved udformningen er der lagt vægt på, at gaderne
opfattes som sammenhængende og helstøbte byrum,
spændende fra facade til facade. Ensartet karakter af
belægningsmaterialet for hele midtbyprojektet er der¬
for vægtet, med henblik på at skabe et sådant udtryk.

Adskillelsen mellem fodgængere og busser/cyklister
er markeret via materialekarakteren - henholdsvis

granitfliser og granitbrosten samt via udformningen
af kantstenselementet. Kantstensopspringet er søgt
minimeret mest muligt, således at gaderummet kan
opleves og fungere som et samlet torve- og opholds¬
rum, når busdriften forventeligt inden for en kort
årrække ledes udenom Østerågade.

Projekt
Centralt — i krydset Østerå/Nytorv — er anlagt en

stjerneformet plads, der funktionelt tjener til afvikling
af trafikken, og som visuelt udgør områdets samlende
centrum. Pladsen er flankeret af tre vandfontæner, der

opleves som tredimensionelle fixpunkter, og tillige — i
forening med pladsen - indgår som koblingsled og

samlingspunkt. Vandfontænerne er udført af en vinge-
formet granitblok - med et kildevæld i spidsen heraf.
Herfra løber det ud over fladen, risler ned over vand¬

trappen og falder til ro i det underliggende rhombe-
formede spejlbassin. Kildevældet er tænkt som livgiven¬
de og symbolsk element for Østeråens oprindelig strøm,

og rummer en åbenbar tiltrækningskraft.
I Østerås sydlige del forlægges kørebanen mod øst

- tilnærmet det oprindelig åløb - således at der opnås
relativt bred opholdsplads samt forplads foran de mar¬

kante og prominente bygningsanlæg på Østerås vest¬

lige side. Centralt i Østerå plantes solitære, opstamme-

de træer i et fortløbende stræk, med mindelser om

gadens oprindelige beplantningsprincip. I dette centra¬
le forløb placeres ligeledes øvrige inventarelementer
samt lygtestandere, der via denne midterplacering vil
kunne give optimal oplysning af kørebanen samt øn¬
sket illuminering af gangarealer.

Med henblik på at skabe en homogen og kvalitets¬
betonet belægning i hele midtbyområdet, er samtlige
belægninger udført som granitstensbelægninger. Der
er generelt anvendt granit af nordisk oprindelse i far-
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verne lysgrå, rødbrun og sort, med overvejende jet-
brændt overflade, og enkelte borter, kanter etc. som

stokhugget. Som kørebanebelægning er dog anvendt
savskårne granitbrosten af kinesisk herkomst. Som
adskillelse mellem kørebane og promenade er sat spe¬

cialdesignet granitkantsten. Dennes kant er udført
med to centimeters affasning for visuelt set at mini¬
mere den krævede niveauforskydning.

Hastigheden for busser, taxaer og cykler er på
strækningen fastsat til 30 km/time.

Resultat

Efter anlæggets realisering er der skabt en naturlig
sammenhæng i bymidtens gågadesystem fra Bispens-
gade til Algade. Hvor Østerågade tidligere oplevedes
som en flaskehals for fodgængere, er der nu skabt be¬
vægelsesfrihed via de brede promenader i Østerågade
og Boulevarden.

Gaderummet fornemmes som en stor central torve¬

dannelse med et smalt kørespor henover. Med krydset
Østerågade/Nytorv som det naturlige centrum, frem¬
hævet af belægning og vandfontæner.

Basalt set lød opgaven her på at udforme et T-kryds
med nødvendige drejeradier for bustrafikken, der på
stedet er intens med cirka 1000 busser i døgnet. En
opgave der umiddelbart forekom uforenelig med øn¬
sket om at etablere en central plads for ophold på
dette sted, der gennem tiderne altid har haft en speciel
markering og status som byens absolutte hjerte.

Ikke desto mindre fungerer pladsen i dag i god sam¬

drægtighed mellem busser og fodgængere, uanset den
tætte trafik. Samtidig er pladsen udformet med henblik
på, at denne med tiden kan opfattes og fungere som

ren passage- og opholdsplads fof fodgængere og cykli¬
ster, når busterminalen flyttes fra Nytorv til havnen,
og busserne dermed ledes udenom de centrale byrum.
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Bygherre: Aalborg Kommune
Landskabsarkitekt: Birk Nielsens Tegnestue
Ingeniør: COWI AIS
Entreprenør: Drift- og anlæg, Aalborg Kommune
Anlagt: 1997-2001
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Ahlgade i Holbæk
Holbæk Kommune udskrev i 1996 en totalentreprise¬
konkurrence for omlægning af Ahlgade i Holbæk over

3-5 etaper og med maksimal samlet anlægssum på 25
mio. kr. Konkurrencen skulle derfor også opfattes som

en omvendt licitation. Via prækvalifikation blev fire
projektgrupper udvalgt til at deltage, hvoraf tegne¬
stuens forslag af dommerkomiteen blev udvalgt til
realisering. Projektets fem etaper er anlagt i perioden
1997-2000.

Historie

Holbæk strækker sig på ryggen af et bakkedrag, langs
sydsiden af Holbæk Fjord. Byens grundplan og rygrad
er formet over det vejsystem, der forbinder havn, by
og omegn. Mellem Holbæk Slot i vest og den gamle
bondeby Labæk i øst anlagdes Holbæks torvegade,
nutidens Ahlgade.

Denne udtrykker — med sin usædvanlige bredde og

karakteristiske aftrapning mod enderne - den oprinde¬
lige middelalderlige torvegade, som gav plads for mar-

kedshandel, stader og boder. De byggelinier, der blev
udstukket allerede i 1200-tallet er bevaret frem til i

dag, hvor Ahlgade fremstår som den måske rumme¬

ligste hovedgade nogen dansk købstad kan fremvise.
Ahlgade har i sjælden grad bevaret værdifulde sammen¬

hængende facadeforløb, med helstøbt og gedigent
udtryk. Med kun få absolutte arkitektoniske perler,
men med vægten lagt på helheden.

Ovennævnte historiske og byfysiognomiske forud¬
sætninger har været værdifulde ledetråde og inspirati¬
onskilder ved udformning af projeket.

Vision

Ahlgades karakter af torverum har det været væsent¬

ligt at genkalde. Ligeledes ønskedes med forslaget at
fremhæve gadens brede og åbne karakter,- via kvalita¬
tive belægningsfladei;, -linier og -mønstre, der under¬
streger dette helt unikke forhold.

Tillige ønskedes at understrege spændingen mellem
det brede, lange forløb og terrænstigningen fra både

øst og vest kulminerende på torvet. Dette spændings¬
forhold - sammenholdt med det svage krumningsfor-
løb i facaderækkerne - er afgørende faktorer ved op¬

levelsen af Ahlgades rumlige kvaliteter. Endelig var

intentionen at skabe den ønskede og nødvendige
trafikdæmpning og -differentiering med en smuk og

sammenhængende belægning, der spænder ud over

hele fladen i varierende farve- og strukturnuancer.

Projekt
Genbrug samt anvendelsen af naturmaterialer med
kvalitet og skønhed har været afgørende ved valg af
belægningstyper. Gaderummet er overalt disponeret
med dobbeltrettet vej, langsgående parkeringsbåse samt

gangbelægning frem til facader i varierende bredder.
Langs facader er udstillingszonen defineret og afgræn¬
set af bordurstensbånd. Belægning er udført som granit-
stensbelægning med torvekarakter fra facade til facade
og med ovennævnte funktioner markeret via diverge¬
rende farve- og overfladestrukturer i granitten.

Hvorfor granit? Fordi granit er et smukt og ædelt
materiale for udendørsbelægninger. Granit er et natur¬

materiale, der kræver minimal vedligeholdelse. Granit
ældes med ynde, en granitbelægning vil kunne holde
i århundreder. Og, som ældre fotos viser, er der tradi¬
tion for granitbelægning i Ahlgade. Men hvor der
førhen var tale om en relativ ujævn belægning med
toppede pigsten, anvendes nu tilhuggede chaussésten
/brosten/bordursten, der i højere grad danner en gang¬

venlig belægning.
Til kørebanearealer er anvendt lysgrå granitchaussé¬

sten. Parkeringsbåse anlægges i sorte chaussésten (olie¬
dryp fra biler ses kun minimalt herpå). Promenader
er anlagt i røde svenske chaussésten og udstillingszone
i sorte chaussésten. Herimellem er anlagt to gangbånd
for handicappede/gangbesværede. Granitbelægningen
spænder således fra facade til facade, markeret af tvær-
løbende bordurgranitsten.

Disse har visuelt set en forbindende og rytmegivende
rolle, ligesom de ligger til markering og fremhævelse
af det stigende terræn, set i længderetningen.
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Torvet er udført i brosten/chaussésten med udgangs¬
punkt i de eksisterende, smukt slidte sten og med
chausséstenene nærmest kørevejen. På torvets abso¬
lutte højdepunkt og naturlige midtpunkt er placeret
vandfontæner, formet af specialhuggede granitsten,
hvis tyngde står i kontrast til vandets lette rislen.
Granitkanterne er udformet således, at de tillige tjener
som siddeplinte.

Apotekerbygningen fremhæves med et rødt tæppe
af kløvede todelte granitmarksten, der sættes med den
plane side opad. Herved opstår en smuk og særegen

belægning, der skaber en værdig ramme og forplads
for gadens fineste hus.

ventet - men sporadisk på hele strækningen. Gadens
brede promenader fungerer på den måde som torve¬

arealer med plads for både fodgængere, ophold og

udstillingsarealer. Ad åre med løvtag fra gadetræerne,
der er en kombination af eksisterende og nyplantede
træer.

Trafikken er stadig intens, men vægtningen mellem
rummets usædvanligt store volumen og bilernes fylde
synes velafbalanceret. For fodgængere er kørebanen
relativ let at passere overalt på den 700 meter lange
strækning som omlægningen af Ahlgade omfatter,
hvilket kan tilskrives både det smalle kørespor samt

den relativt lave hastighed der køres med.

Bygherre: Holbæk Kommune
Landskabsarkitekt:

Birk Nielsens Tegnestue
Arkitekt: Jan W Hansen Aps
Ingeniør: Niras A/S
Entreprenør: Danjord A/S
Anlagt: 1997-2000

Resultat

Med omlægningen af Ahlgade er det lykkedes at fast¬
holde og forstærke denne som vital handelsgade med
et bredt udvalg af butikker og med udeservering i til¬
knytning til cafeer og restauranter. Udeserveringen er

dog ikke knyttet til den centrale torvedel- — som for-

Vor centrale bykerner er ikke skabt for den massive,
intense biltrafik - den menneskelige sjæl er ej heller.
Vi har brug for pauser og ro indimellem, og vi har behov
for uderum med socialt liv og aktivitet; behov for at

generobre byens uderum, og redefinere brugen heraf.
Frode Birk Nielsen, landskabsarkitekt maa, mdl
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KONKURRENCEFORSLAG TIL

TO BYNÆRE KYSTOMRÅDER
Kathrine Brandt og Rasmus Dragenberg

Åben idékonkurrence om et område sydfor Køge Havn
— En strandeng sydfor Køge Havn, tildelt delt 2.præmie.
Udført afKathrine Brandt og Rasmus Dragenberg,
landskabsarkitekter mdl

Køge Kommune udskrev i 1998 en åben idékonkur¬
rence, der havde til formål at belyse de byplan- og

bybygningsmæssige muligheder/fremtidsperspektiver
for et ca. 40 ha stort areal beliggende tæt ved byens
centrum og havnen og grænsende op til et stort åbent
strandengsområde. Til konkurrencen indkom 55 for¬
slag, af disse blev dette forslag tildelt en delt 2. præmie.

Søndre Havn i Køge er en smeltekedel af forskelli¬
ge funktioner og interesser og dermed også formgiv¬
ning. Den består af fragmenter, hver med sine karak¬
teristika, men med en diffus og tilfældig afgrænsning
og sammenkobling.

De store landskabstræk er vandet, præsenteret ved
havet og Køge Å, som via Åbassinet munder ud i
havnen, den store strandeng og fyrreskoven syd for
Hotel Hvide Hus.

Området er i dag opdelt i isolerede delområder
uden kontakt og sammenhæng. Boligbebyggelsen
langs Strandvejen er en homogen bebyggelse beståen¬
de af enkelt- og dobbelthuse opført i perioden 1920-
1950. Industri- og erhvervsområdets kvaliteter består
af de markante bygninger, siloer og gastanke. Områ¬
det fremstår uhomogent og præget af store tilfældige
kørearealer. Omkring åbassinet er opstået en pittoresk
og 'se|vgroet' karakter, med små fiskerbåde, lystfartø¬
jer og mindre bygninger/skure/fiskerhytter. Strand¬
engen syd for industriområdet punkteres som biotop
af funktioner som campingplads og dyrskue- og cir¬
kusplads.

Opgavens udfordring, som vi så den, var at skabe et

samspil mellem Køges bykerne, miljøet omkring
åbassinet og det store rekreative område syd for hav¬
neområdet. Opgaven var desuden en opgave i at løse
overgange og grænser mellem områder med vidt for¬
skellige form og funktion og skabe en rekreativ for¬
bindelse fra byen og ud til kysten.

Den overordnede idé var at præsentere et begræn¬
set indgreb, der kunne have en stor effekt. Kontrasten
mellem det umiddelbare menneskeskabte og naturen
blev benyttet til at fremhæve stedets kvaliteter, hvor
forskellige de end måtte være, i en tilpasset og enkel
helhed.

En 3-rækket allé af Salix Alba 'Sericea', sølvpil var

tænkt som det enkle indgreb, der skulle formå at
sammenkoble bykernen med strandengen og fyrre¬
skoven syd for Hotel Hvide Hus. Alléen er placeret så
den danner ryg for den store strandeng og samtidig
definerer byens udstrækning mod øst og havneområ¬
dets udstrækning mod vest. Sølvpilens lyse og skin¬
nende løv er karakteristisk og giver associationer til
vandets glitren. I alléen etableres en gang- og cykelsti,
og der skabes hermed en fysisk og visuel forbindelse
fra byen til stranden.

En vigtig forudsætning for at skabe et område med
rekreative værdier er tilgængelighed. Vestre Havnevej,
der via en klapbro forbinder den nordlige og sydlige
del af havnen, foreslås nedlagt så al trafik til den syd¬
lige del af havnen kun kan ske via Carlsensvej. Her¬
ved indskrænkes den tunge trafiks doipinans i områ¬
det. Området omkring åbassinet foreslås udlagt til
bypark. En bypark på dette sted vil, ud over den re¬

kreative værdi, også fungere som omdrejningspunkt
for hele området. Byparken forbinder både bykerne
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med havneområdet og det åbne strandengsområde, og

Køge Å med havnen og Øresund. Parken tænkes til¬
plantet med spredte grupper af skovfyr, Pinus sylvestris.

Strandengen rekonstrueres som landskabsbillede.
Campingpladsen foreslås fjernet og dyrskue- og cirkus¬
pladsen foreslås flyttet til bysiden af den 3-rækkede
allé. Der udlægges to træbroer/stier vinkelret på kyst¬
linien. Stierne skærer sig horisontalt igennem strand¬
engen og ender ude i vandet som badebroer. Det ho¬
risontale forløb har til formål at synliggøre de små
terrænforskelle, der er på strandengen samt at frem¬
hæve den hjemmehørende beplantningspræference i
forhold til fugtige og tørre voksesteder.

Vi ønskede at tydeliggøre industrien og strandengen,
da begge er en betydelig del af Køges identitet som
en by ved havet. Ved at lade de to områder kontraste¬
re hinanden vil de hver især blive fremhævet. Græn¬

sen mellem de to områder foreslås derfor markeret

som en tilnærmelsesvis 'usynlig' grænse, men som

samtidig opfylder kravet til en funktionel adskillelse.
Dette foreslås løst med en 4 m høj acrylskærm, der
strækker sig fra alléen i vest forbi industriområdet og
ud i vandet i øst.

Strandengens diversitet foreslås beskrevet ved at •

isolere og udstille enkeltelementerne. Motivet med
acrylskærmen føres videre her, hvor elementer fra
strandengen udstilles i 'montrer'.

Overordnet princip • Primary concept

Beplantningsstruktur • Landscaping structure

Erhverv/Industri

Boligbebyggelse

Rekreativt areal



 



Pil
PH, tom findas pé strandangan, plantas sitar
dat groadas princip. Da plantas mad samme
afstand som da stir i naturan og buskana vil
trykke sig mod ptaxigtavsaggen ag mad tidan
gro halt ep igannam plexiglaskassen.

Strandengens diversitet fore¬
slås beskrevet ved at isolere og
udstille enkeltelementerne.
Motivet med acrylskærmen
føres videre her, hvor elementer
fra strandengen udstilles i
'montrer'.
• The diverse character of the
costal meadow is suggested
described by isolating and dis¬
playing singular elements. The
theme with the acrylic screens
is continued here, where ele¬
ments from the costal meadow
are presented in "display
cases."

Stan

Udstiingan mad star bestir af to smaNa man

langstrakt« mantrar, der vil egfsttes sam an
ftada i strai

Plexites
Mannaskar
Danna montra ar dan anasta dat ar muligt at
komma ind i. Indo i montran klippes grassat
som an plana og dar opstias kort, dor
baskrivar strandangan udaTifor, sive! plante
som dyraéiv.
Mans man batragtar naturan indafra Miver
man salv an dal af udstiingan.

Rirsump
Strandangan ganataMaraa pi datta stad si dar
skabas gada fugtiga vsakstfartwU far åv.
Rarsumpon vil miske pi rwgta tidspunkter
tam ud kgaaam andra stadar.

Affald
Montren skal tyktes mad affald,
strandangan; ganda madri
cigarttsked, plasticflasker etc.
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I lighed med i dag skal området ved
Vikingestrandbadet indeholde akti¬
viteter som er knyttet til strand og
vand. Strandengen bevares som
strandeng og udvides, hvor eksiste¬
rende boliger forslås fjernet.
• Similar to the present situation,
the area at the Vikingestrandbadet
includes activities related to the
beach and water. The coastal mea¬

dows are preserved and will be
expanded in the areas where the 1:1200
existing housing is removed.
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Åben idékonkurrence om udformning afen Strand¬
promenade i Helsingborg nord
En streg i sandet, tildelt 1. præmie. Udført afKathrine
Brandt og Rasmus Dragenberg, landskabsarkitekter mdl

I januar 2001 udskrev Helsingborg Kommune en
åben idékonkurrence om udformning af et ca. 200 m

bredt og 2,5 km langt området nord for Norra Hamn
i Helsingborg. Formålet var 'ud fra et helhedssyn på
områdets kvaliteter og forudsætninger at udvikle den¬
ne kystzone til et af Nordeuropas mest attraktive ur¬
bane promenade- og rekreationsstrøg'.

Området strækker sig fra byens centrum ved Norra
Hamn med industri, færgesejlads, lystbådehavn, jern¬
bane og boliger, over et større grønt område og videre

nordpå, hvor karakteren gradvis bliver mindre og min¬
dre urban. Områdets placering med direkte adgang
til centrum af byen og naturen på samme tid er unik.

De store landskabelige træk er havet, stranden og
den karakteristiske skråning, som kaldes Landborgen.
Landborgen adskiller kyststrækningens nedre plateau
fra indlandets øvre. Denne nord-syd-gående bevægelse
går igen i hele Helsingborgs bystruktur.

Strækningen er i dag opdelt i mere eller mindre
tilfældige delområder, med forskellige funktioner og
servicetilbud. Dette er et resultat af vejudvidelser og

mere eller mindre tilfældig bebyggelse i strandzonen.
Bebyggelsen, der indeholder kiosker, restauranter og

lignende, har for en stor del karakter af midlertidig
bebyggelse.

vikingstrandbaden

strandeng

strandvågen

kysttorget

grønningen

tågapiatsen

byen



Vi så opgaven som en øvelse i, hvordan man får knyt¬
tet et langstrakt område med stor diversitet sammen
til en sammenhængende helhed.

Vi ønskede, at de enkelte delområders karakteristika
skulle bevares og styrkes, men udformet på en sådan
måde, at de på en naturlig måde kunne indgå i det
langstrakte forløb.

Ved at fremhæve stedets landskabelige sammenhæng
skabes en rumlig og opfattelig helhed. Stranden som

element føres helt frem til det punkt, hvor byen ender.
På overgangen mellem strand og by placeres en linie
- en mur. Muren markerer grænsen for byens ud¬
strækning mod havet, ligesom Landborgen markerer
grænsen mellem kysten og indlandet. Langs med mu¬
ren placeres en ca. 10 m bred promenade.

De fire elementer: havet, stranden, promenaden og

Landborgen vil tilsammen tegne bugtens form og
fremhæve stedets landskabelige kontekst.

For at gøre stranden tilgængelig for alle foreslås
det, at al bebyggelse fjernes fra strandzonen. Ved på
enkelte steder at trække kystlinien tilbage bliver det
muligt at etablere strand i hele bugtens udstrækning.
Det vil dermed blive muligt at spadsere i vandkanten
på hele den 2,5 km lange strækning og helt ind til
byens centrum.

Promenaden er projektets rygrad. Med sin place¬
ring og kurvatur tegner den landskabsrummet, man

befinder sig i, og den binder på den måde området
sammen funktionelt og rumligt. De enkelte delom¬
råder er som perler på en snor hægtet på promenaden.

1:1200

Arealet ved Pålsjøbadet åbnes for
almenheden, og omkring Pålsjøbæk-
ken etableres naturgræs og grupper
af træer.
• The area at Pålsjøbadet is to be
opened to the public, and natural
grass and tree groups are to be
established along the Pålsjøbækken
stream.



BOREHUSE
AfJan Knudsen

Skitse til kildeplads.
Kildepladsens åbne landskabs-
bearbejdning signalerer funktio¬
nalitet, renhed og hygiejne.
I Tranbjergområdet syd for Århus
ligger de 12 borehuse spredt i
landskabet med 200-1.000 meters
afstand.
• Sketch of wellhead.
The wellhead's open landscape
treatment signals functionality,
purity and hygiene.
In the Tranbjerg area, south of
Århus, there are twelve well
houses spread through the land¬
scape at distances between 200
and 1,000 meters.

Århus Kommune vil gerne vise, at vandforsyning kan
være andet end intetsigende tekniske anlæg. Det er

derfor med en vis stolthed, at Jørgen Dall, arkitekt
ved Århus Kommunale Værker (ÅKV), viser de nye

kildepladser frem i det østjyske landskab, for de er et
resultat af en designmæssig bearbejdning af både bore¬
hus og landskab.

Selv om anlæggene ikke fylder meget i landskabet,
er de ikke uden betydning. Tidligere havde vandvær¬
ker og borehuse en vis status. Det var anlæg, man var
stolte af, men efterhånden som anlæggene er blevet
affolket, i takt med indførelse af ny teknologi, er der
også gået meget pondus tabt over disse steder.

I samarbejde med ÅKV står arkitekt Jens Balund
Jespersen og landskabsarkitekt Jette Nielsen fra Møller
& Grønborg, Arkitekter og Planlæggere A/S, Beder
for henholdsvis den designmæssige udformning af
borehuset og den landskabsmæssige bearbejdning om¬

kring borehusene, og der arbejdes nu på at tilføre kil¬
depladserne, hvorfra vandet pumpes op af undefgrun-
den til vandværkerne, værdighed i form af markante
små borehuse, der tilpasser sig landskabet - dels for

at markere, at vi skal tage vare på drikkevandet, men

også for at vise, at tekniske anlæg ikke behøver at lig¬
ne fugleskræmsler i landskabet.

Kildepladserne er tilpasset landskabet, men de er
næsten ens i deres grundopbygning. Omkring bore¬
huset er landskabet bearbejdet på et areal, der udgør
ca. 20 x 20 m. Dette areal svarer til, hvad private lods¬
ejer får erstatning for, når der etableres nye boringer.
For at sikre grundvandet mod forurening er der des¬
uden en sikkerhedszone på 300 m omkring boringen,
hvor det ikke er tilladt at nedgrave septiktanke, brøn¬
de el. lign. Fra kommunens side ser man i dag også
gerne et fremtidigt forbud mod sprøjtning af afgrøder
inden for denne afstand, men det er et spørgsmål, der
først skal behandles politisk.

For at opnå en ensartethed, men samtidig også en
fleksibilitet i udformningen af de forskellige kildeplad¬
ser, arbejdes der pt. på at udvikle nogle standarder for
beplantning og belægning. 1 det åbne land er der, som

kørebelægning omkring borehuset, anvendt små granit¬
skærver, hvori der er sået græs, og som belægning i by¬
mæssige sammenhænge anvendes græsarmeringssten.
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Beplantningen består af træer som bærmispel, hvid¬
tjørn og sølvrøn, og som bunddække er plantet lave
buske bl.a. krybende pil og kranstop.

Borehuset består af et støbt betongulv og et standard¬
skelet i galvaniserede stålprofiler, hvorpå det er muligt
at variere beklædningen efter de landskabelige forhold.
I øjeblikket eksperimenteres der med cedertræ og lærk,
da disse træsorter kan stå ubehandlet og med tiden
gråpatinerer, så borehusene smelter sammen med land¬
skabet. Alternativt kan disse træbeklædninger behand¬
les med olie, evt. tilsat pigment, så facaderne står mere

markante i landskabet.

Der stilles i dag store krav til hygiejne og æstetik,
så mange anlæg fra 1940rne og 50erne betragtes som

fugtige og uhumske, selv om de ikke udgør nogen
sundhedsrisiko. Dengang sad pumpen oppe i borehu¬
set, men med den nye teknologi er pumpen flyttet helt
ned i vandlaget, der kan ligge i en dybde af 20-140 m

under jordens overflade. Det betyder, at især de ældre
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borehuse og nedgravede tørbrønde ikke længere kan
holdes opvarmet af pumpens overskudsvarme, og det
giver store fugtproblemer, men de nye moderne bore¬
huse er fugt og frostfrie, så de lever op til tidens krav
til hygiejne, teknik og æstetik.

Der er i dag etableret 12 borehuse, og det er me¬

ningen, at ÅKV's i alt 102 borehuse efterhånden skal
udskiftes til de mere tidssvarende anlæg. Borehusene
er som vandværkerne offentlige bygninger, og de skal,
iflg. Jørgen Dall, forvaltes på bedste måde. 'Vi vælger
kun de bedste løsninger, og vi ser hele vandforsynin¬
gen som én samlet enhed. Vi bruger den bedste kvali¬
tet i pumper og andet materiel, der ligger dybt nede i
jorden - så hvorfor ikke også bruge det bedste over

jorden - det er jo det, man kan se', siger Jørgen Dall.
Jan Knudsen, arkitekt maa

• Below: Elevations. Shown here divided and sided with metal panels in
a proposal of how a well house could appear in a more urban context.
Opposite page, Section. Well house containing control panels for moni¬
toring pressure and flow, as well as equipment to collect water samples.
The pump is located deep in the well and can only be removed for
inspection and maintenance through the roof hatch

Herunder. Opstalt af gavl og facade. Her inddelt og beklædt
med metalplader som et forslag til, hvordan et borehus kan tage
sig ud i en mere bymæssig sammenhæng..
Modstående side. Snit. Borehuset indeholder el-tavler til over¬

vågning af tryk og flow samt udstyr til at udtage vandprøver.
Selve pumpen er placeret dybt nede i boringen og tages kun op,
af taglemmen, når den skal efterses.

1:40
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EN HÅNDBOG OM VEJARKITEKTUR
Barbara le Maire Wandall

Vejprojekter er i vidt omfang emne for kritisk opmærk¬
somhed fra mange sider. Blandt andet de arkitektoni¬
ske aspekter har i den forbindelse fået stor opmærk¬
somhed, og vej planlæggere er da også i stigende grad
er blevet opmærksomme på at inddrage æstetiske
forhold.

Vejdirektoratet formulerede i 1995 Strategifor smukke
veje med det formål at styrke arbejdet med de arkitek¬
toniske og visuelle sider af vejplanlægning. Strategien
spænder vidt og har ført mange aktiviteter med sig.

Som seneste skud på stammen er netop udkommet
Smukke veje — en håndbog i vejarkitektur, der beskriver
centrale arkitektoniske emner i planlægning, projekte¬
ring og vedligehold af vejanlæg. Her gives ingen 'rig¬
tige' eller 'færdige' løsninger - men her er mange gode
råd og god inspiration at hente. Håndbogen indehol¬
der desuden et system af tjeklister som hjælp til at

indarbejde de æstetiske aspekter allerede fra starten -

og igennem hele projektforløbet. Tjeklisterne dækker
så vidt muligt alle projekt typer og -faser.

Vejarkitektur som begreb
Introduktionen af begrebet vejarkitektur illustrerer et

paradigmeskift fra at tale om vejæstetik til at betragte
vejen som bygningsværk med arkitektonisk kvalitet -
og med udgangspunkt i arkitektoniske arbejdsmetoder.
Selv om vejarkitekturen tager sit overordnede udgangs¬
punkt i de samme præmisser som arkitektur generelt,
er vejarkitekturen i højere grad bundet til lokaliteten
og de konkrete vilkår.

Vejens primære funktion er at transportere menne¬
sker og gods, hurtigt, sikkert og komfortabelt. Dette

stiller store og specifikke krav til teknisk design, sik¬
kerhed, oversigtsforhold og belysning. I vejarkitekturen
må de æstetiske hensyn indarbejdes på disse præmis¬
ser, og mulighederne for variation er derfor begrænse¬
de sammenlignet med arkitektur i bred forstand.

Vejarkitekturen er desuden karakteriseret ved, at en
stor del af æstetikken gives af omgivelserne selv. Vej¬
arkitektur handler derfor om at se og forstå disse kva¬
liteter og ikke mindst om at formå at indarbejde dem
i vejoplevelsen.

Grundlæggende koncepter, principper og metoder
Håndbogen giver en generel beskrivelse af grundlæg¬
gende begreber i vejarkitektur: rum, skala, struktur,
identitet, æstetik og historie. Disse begreber er beskre¬
vet ud fra et ønske om at skabe forståelse for sammen¬

hænge i både det urbane og det rurale landskab og
for at give f.eks. projektlederen overblik over sammen¬

hænge og eventuelle konflikter i et givet projekt.
Tilsvarende beskrives de mest almindelige metoder

til at strukturere og illustrere beslutningsgrundlaget
for såvel de overordnede principper for vejens design
som for de mere detaljerede løsninger.

Generelle anbefalinger
Ud over at formidle betydningen af arkitektoniske hel¬
hedsbetragtninger i relation til vejprojekter, giver hånd¬
bogen en række generelle anbefalinger til at håndtere
både de typiske problemstillinger og de elementer,
der knytter sig til vejen.

De forskellige vejtyper beskrives med de kvaliteter,
problemer og konflikter, som knytter sig til dem hver



især. Det er f.eks. motorvejens linieføring, omfarts¬
vejens placering, integration af vejen i forstadsmiljøet,
indfaldsvejens kompleksitet eller historien knyttet til
gaden i den gamle købstad. Umiddelbart er disse pro¬

blemstillinger af meget forskellig karakter - men de
grundlæggende overvejelser handler i hvert tilfælde
om, hvordan vejen tilpasses omgivelserne.

Adskillige elementer relaterer sig til vejen: Bygnin¬
ger, udstyr, støjskærme, kunst, belysning, belægninger
og beplantning. Alt sammen noget, som kan designes
og planlægges efter forskellige overordnede koncepter,
men som samtidigt må relatere sig til såvel helheden i
det konkrete vejdesign som til sammenhængen med
omgivelserne og til de funktioner, der er knyttet hertil.

Elementerne beskrives emnevis hver for sig og led¬
sages af anbefalinger baseret på forfatternes praksis og

erfaring.

Et system til bedre vejarkitektur?
I Vejdirektoratet og blandt de mange, som har med¬
virket i arbejdet med håndbogen, er der erfaring for,
at arkitektoniske spørgsmål i vejplanlægningen skal
behandles kompetent og på rette tidspunkt for at give
de bedste resultater. Gennem en interviewundersøgelse
blandt rådgivere, amter og kommuner blev det klart,
at der var et behov for praktiske redskaber i form af
tjeklister og vejledninger, foruden eksempelsamlinger
og pilotprojekter, til hjælp og inspiration i arbejdet
med vejarkitektur.

Systemet med håndbogen og tjeklisterne er et

praktisk redskab, som ikke i sig selv garanterer god
vejarkitektur. Høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet
kræver kendskab til det konkrete projekt, dets histori¬
ske og landskabelige forudsætninger, kombineret med
kundskaber og talent for både overordnet og detaljeret
formgivning.

For en projektleder kan systemet ikke desto mindre
være en god hjælp, når ambitioner om god arkitektur
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i det offentlige rum skal føres ud i livet. Håndbogen
beskriver en række grundlæggende æstetiske begreber
og principper, set i sammenhæng med de øvrige fak¬
torer, der tilsammen er forudsætningerne for god vej¬
arkitektur. Tjeklisterne indgår som et dynamisk ar¬

bejdsredskab og har flere funktioner.
Tjeklisterne giver overblik over processen mht. an¬

svarsfordeling, status og deadlines, ligesom de sikrer
proceduren ved at stille relevante spørgsmål på de re¬
levante tidspunkter i løbet af processen.

Tjeklisterne kan desuden bruges som dokumenta¬
tion for indgåede aftaler og fungerer på den måde
som et kommunikationsredskab og fælles reference
ramme.

Smukke veje. En håndbog om vejarkitektur
Udgiver: Vejdirektoratet
Forfattere: Ulla Egebjerg, Peter Friis, Niels Lutzen,
Niels Tørsløv, Barbara le Maire Wandall
Kan rekvireres fra Vejdirektoratets boghandel,
46 74 01 07 eller boghandel@vd.dk
Pris: 100 kr + moms og ekspeditionsgebyr
Kan også findes i pdfformat på www.vejsektoren.dk »
eller Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk
ISBN 87-7923-170-5

Net-ISBN 87-7923-171-3

Engelsk version kun på CD-rom:
Beautiful Roads. A Handbook ofRoad Architecture

Barbara le Maire Wandall, Vejdirektoratet,
landskabsarkitekt mdl



The city's rhythm, p. 73
Frode Birk Nielsen

Three city center projects from Århus, Aal¬
borg and Holbæk are reviewed here. They
were all designed and established between
1995-2000. A common feature of these areas

is that they all constitute and represent the
respective city's absolute center and historical
origins. The basis for the projects was the
desire to establish more beautiful urban
spaces while reducing or removing vehicular
traffic. Aaboulevarden in Århus is classified
as a pedestrian street, where the only traffic
allowed is for brief errands and deliveries.
On Østerågade/Boulevarden in Aalborg,
the road, which previously dominated the
street space, has been narrowed to about six
meters and is now reserved for busses, taxies
and bicycles. In this way it was possible to
establish wide promenades along the facades.
This was also the case on Ahlgade street in
Holbæk, where the road was narrowed to 5.5
meters, with parallel parking on both sides.
As Ahlgade street is generally 25-30 meters
wide, the urban space appears to be organized
on the terms of the pedestrians - as a wide
square with a relatively small vehicle path.

Aaboulevarden in Århus
Århus Å stream was previously covered for
a stretch of about 750 meters, and the city
has plans to reopen the entire stream and
develop the area. Today, about half of this
has been realized. The sunny north side has
the character of a wide promenade with a
highly imaginative paving pattern which
creates a characterful and varied mosaic floor.
The paving pattern on the narrow south
side has a more simple striped pattern. The
individual pieces of this mosaic consist of
square granite pavers in sizes of 30 x 30, 60
x 60 cm, and an equilateral triangular paver
(60 cm). The color combination consists of
Norwegian, Iddefjord granite (pale grey),
Finnish Kuru-granite (reddish-brown), and
lateral strips of bordure blocks of (black)
Finnish granite. All the granite used in the
scheme is Nordic in order to create a

monochromatic color scale. All the granite
pavers have been jet-fired to ensure a non-
skid surface as well as to give a relatively
polished and sophisticated expression, in
which the vein structure of the granite is
clearly visible.

In order to create a gathering place with
the best possible contact with the water, a
stairway was established near Immervad
street's intersection with Aaboulevarden.
In principle the stairway has normal treads
that fuse together in pairs, and thus serve as
plinth seats. The treads alternately consist
of pale grey and reddish-brown granite. In
addition to this there are freestanding seat¬
ing plinths in black granite, which "wan¬
der" up the stair complex, and further
along the stream as bollards

Østerågade/Boulevarden in Aalborg
In this project, emphasis was placed on
ensuring that the streets appear as part of a

continuous, integrated urban space spanning
from facade to facade. Therefore, a uniform
character in paving materials was stressed
for the entire city center project in order to
achieve this expression. The separation of
pedestrians and buses/bicycles is marked by
different materials such as granite pavers and
granite sett stone as well as curb elements.
The curb height is held at a minimum so
that the street space can be experienced and
function as a unified square and gathering
space when bus service in the near future is
moved away from Østerågade.

Centrally located, at the junction ofØsterå/
Nytorv, there is a star-shaped plaza, which
resolves traffic changes, and visually serves
as the area's central gathering point. All the
paving here is granite, mostly Nordic in ori¬
gin, in pale grey, reddish-brown and black,
with jet-fired surfaces, and a few edging
stones etc. with rough-hewn surfaces. The
vehicle lanes are marked by sawn blocks of
Chinese granite. To separated the vehicle
lanes from the promenade, specially designed
granite curbing was employed with a two-
centimeter chamfered edge to visually
reduce the required difference in level.

Ahlgade in Holbæk
With its unusual width and characteristic

stepping down at the ends, Ahlgade street
expresses the original medieval market street
that offered a place to sell goods from booths
and stalls. The building lines that were
established already in the thirteenth century
have been preserved and Ahlgade thus
appears as perhaps the most spacious main
street in any Danish provincial city. To a
rare degree, Ahlgade still has an admirably
integrated and sterling expression.

The street space is characterized by two-
way traffic, parallel parking and path paving
running up to the facades in varying widths.
Along the facades, the display zone is defined
and marked by bands of bordure pavers.
The paving is granite with a plaza like char¬
acter from facade to facade, with various
functions marked by different color and
surface structures. The vehicle paths are of
pale-grey sett pavers. The promenades are
of red Swedish sett pavers, and the display
areas and parking places are of black sett
pavers. Between this there are two pedestrian
paths for the disabled. The granite paving
thus spans from facade to facade and is
marked by granite bordure pavers running
crosswise. At the highest part of the square,
and the natural center, there are fountains
made of specially hewn granite blocks, whose
heaviness forms a contrast to the light trick¬
ling water. The granite edging is formed so
that it also serves as a seating plinth.

Competition proposals for urban coast
areas, p. 82
Kathrine Brandt and Rasmus Dragenberg

In 1998, Køge Municipality organized a
design competition to investigate the city
planning and city building possibilities and

future perspectives for a forty-hectare area
near the city center and harbor, adjacent to
a large open coastal meadow. The proposal
reviewed here was awarded a shared second
prize.

In January 2001, the municipality of Hel¬
singborg organized a competition for the
design of a coastal promenade along a 200-
meter wide and 2.5-kilometer stretch, just
north of the Norra Hamn area in Helsing¬
borg. On the basis of comprehensive con¬
siderations of the qualities and conditions
in the area, the goal was to develop this
coastal area to one of north Europe's most
attractive urbane promenade and recre¬
ational areas. With direct access to the city
and its unusual surrounding nature, the
area stretches from the city center toward
north and Sofie Ro.

The proposal was awarded first prize.

Well houses, p. 90
Jan Knudsen

The new wellhead areas in Århus Munici¬

pality are the result of a design treatment of
both the well houses and the landscape.
The wellheads, from where the water is
pumped up to the waterworks, are integrated
with the landscape and also indicate that we
should be careful with our drinking water.

The wellhead areas are almost identical
in their basic organization. The landscape
around the well houses has been treated on

an area of about 20 x 20 meters. The well
house consists of a cast concrete floor with
a standard frame in galvanized steel on
which different sidings can be mounted
depending on the local landscape conditions.
Today, twelve well houses have been estab¬
lished and there are plans to modernize all
102 of ÅKV's well houses.

A handbook on road architecture, p. 94
Barbara le Maire Wandall

In 1995 The National Road Directorate
formulated a strategy for beautiful roads,
for the purpose of supporting efforts with
the architectural and visual elements in
road planning. Recently, a handbook on
road architecture was published, "Smukke
veje" (beautiful roads), which describes the
main architectural elements in the planning,
design and maintenance of roads. There are
no "correct" or "total" solutions here, but
much good advice and inspiration. The
handbook also contains a system of check¬
lists as an aid in incorporating the aesthetic
aspects from the beginning of a project -
and throughout the entire process.

The handbook has a general description
of the basic issues in road architecture: space,
scale, structure, identity, aesthetics and his¬
tory. The methods described are landscape
analysis, stretch analysis and consequence
analysis. The handbook and checklist can
be found at: www.vejsektoren.dk
Pete Avondoglio
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IFLA FOUNDATION MEMBER
RENÉ PECHÉRE 1908-2002
Diane Menzies skriver i IFLA insite,
maj 2002 om prof. René Pechére fra
Belgien, som i 1948 var med til at
stifte IFLA:
'IFLA records with sadness that on

May 9th 2002 IFLA Past-President
and Foundation member Professor.
René Pechére passed away at the
age of 94 years. Professor Pechére
was from Belgium and IFLA sends
condolences to his colleagues, par¬
ticularly those in ABAJP: Association
Beige des Architectes de Jardins et
des Architectes Paysagistes. René
Pechére had a long and eminent
career with more than 900 private
and public gardens in Belgium, France
and other counties to attest to his

passion for landscape architecture.
Fie was a leader in the restoration
of historic gardens and was a Presi¬
dent of IFLA-ICOMOS for many years.
Another of his legacies is a collec¬
tion of over 4500 books and maga¬
zines concerning the art of gardens
in Europe. This collection was
transferred to a foundation in 1988,
based in Brussels, Belgium, and can
also be located on the internet at

http://www.bvrp.net
Se også næste IFLA News

IFLA 40TH WORLD CONGRESS
CALGARY, CANADA 2003
I Canada er planlægningen af den
40. IFLA verdenskongres i gang.
Kongressen vil finde sted i Calgary,
der ligger ca. 1 times flyvning fra
Vancouver og Seattle. Kongressen
finder sted fra 25.-29. maj 2003.
Temaet er 'Landscapes on the Edge'
- Calgary ligger mellem to større
geografiske træk: den store prærie
og Rocky Mountains.
Information om byen og kongressen
m.m. på www.ifla2003.com
Yderligere information:
Peter Wiseman
Promotion Committee Chair

wisela@telusplanet.net

ET STED
NLA'S HØSTKONFERENCE 2002
NLA ved lokalafdelingen i Vestfold
inviterer til høstkonference i Florten

fredag 13. september 2002.
Konferencen 'Et sted' holdes ved
det Sjømilitære Samfund på Karl-
johansvern. Marinens struktur ænd¬
res nu, og værdifulde områder
langs søen bliver ledige.
I disse omgivelser vil spørgsmål
omkring 'et sted' belyses med
eksempler og teorier.

Festmiddag i Vestfolds tusindårs-
sted, Midgård-historisk center,
tegnet af Lund og Slåtto.

Program
Åbning, musikalsk indskag
v. Rakel Skjerve
Florten - fra trilobitt til satellitt
v. Leif Preus
Base Karljohansvern, oplevelses¬
centeret v. Expology, Lars Berge
Bergen arkitektskole, stedstilnær-
melse v. Mona Steinsland
Indikatorer for kulturmiljø og land¬
skab under forandring v. Forsknings¬
centeret for Skov og Landskab
v. Ole Hjort Kaspersen
At komme til stedet - i et økologisk
perspektiv v. Marianne Leisner
Arkitektur og landskab - integreret
konceptudvikling v. GG as. Gullik
Gulliksen og LH as. Einar Hagem.
Arte povera - de fattiges kunst
v. Rainer Stange
Artistisk afslutning v. Elfi Sverdrup
Fest på Midgardsenteret.
Omvisning på Borrehaugene
v. Anders Rønning

Lørdag arrangeres rundvisning på
Norsk museum for fotografi - Preus
fotomuseum i Florten. Museumsom-

bygning er tegnet af Sverre Fehn.

Horten ligger ca. 100 km sydvest for
Oslo og 30 km nordøst for Sandefjord.
Horten kan nås med bil, med tog til
Holmestrand med busforbindelse til

Horten, med færge fra Moss eller
med fly.
Oplysninger om busforbindelse fra
Gardemoen, Oslo S og Sandefjord
lufthavn (Torp): tel: 82 02 13 00.
www.busslink.no

Karljohansvern ligger 20 min. gang
fra Horten rutebilstation og hotellet.
For information om flytider Sande¬
fjord lufthavn se NLA's hjemmeside:
www.mnla.no

Information: NLA v. Marit Hovi, tel.
+47 22 42 58 50 eller Vestfold NLA
v. Anne Njarga, +47 tel. 69 27 65 38
Tilmelding inden 30.8.02 til
NLA, Kongens gate 4, 0153 Oslo.
Fax +47 22 42 53 25 eller på NLA's
hjemmeside: www.mnla.no

Deltagerafgift inkl. frokost:
medlemmer af NLA 1400 Nkr.,
andre 1800 Nkr.
Studenter (ekskl. frokost) 300 Nkr.
Festmiddag: 400 kr.
Indbetaling inden 30.8.02
til Anne Delbeck, Måltrostveien 3.
3142 Vestskogen.
Kontonr: 2470 18 10895

IV "U-

Grøn vækst Niirnberg, Tyskland
den 18-21 september 2002
Den 15. internationale fagmesse for park og anlæg i byerne

Designe - anlægge - vedligeholde

Tel +45.70 20 21 81
Fax +45.70 20 21 82

mail@strausspartnGr.com

GaLaBau's hjemmeside:
www.galabau.info-web.de

NURNBERGX MESSE



STUDENTERWORKSHOP
I LETLAND
I forbindelse med 39. IFLA verdens¬

kongres i Baltikum 7.-13. oktober af¬
holdes en såkaldt 'student charette':
Student park in student town.
Der er lang og rig tradition for uni¬
versitetsbyer og -campus i hele ver¬
den. Hvad er billedet af det 21. år¬
hundredes universitetsby, hvad skal
videreføres, og hvad nyt kommer til?
40 studerende og evt. også lærere
fra landskabsarkitektuddannelser
inviteres til at deltage i verdenskon¬
gressens 'student charette' i Jelgava,
Letland, hvor der diskuteres
universitetsbyer og skitseres en
studenterpark i Jelgava, der ligger
25 km sydvest for Riga.

Program:
4. oktober: Introduktion om Jelgavas
grønne struktur, møde med stude¬
rende.
5.-6. oktober: Workshop og præsen¬
tationer.

Deltagerafgift:
10 US dollars, der betales ved indre¬
gistrering til verdenskongressen.
Deltagerafgift inkluderer workshop,
ekskursion, materialer vedr. work¬
shop, 2 overnatninger i student
hostel, måltider (2 dage).
Medbring meget gerne materiale,
der belyser brug af udepladser på
eget universitet.

Sted:
Latvia University of Agriculture
Faculty of Rural Engineering
19 Akademijas Street
Jelgava, Latvia

Information og registrering:
Latvia Association of Landscape
Architects - LSLA
Tornu iela 11,
Riga, LV1050, Letland
fax: +371 7223902

m_urtane@latnet.lv

39TH IFU WORLD CONGRESS
IN THE BALTIC: LATVIA - LITHU¬
ANIA - ESTONIA
7-13 OCTOBER 2002

First announcement

3 Baltic states Estonia, Latvia,
Lithuania located in the North of

Europe on the coast of Baltic Sea
has long and rich traditions of man
made landscapes - palace parks,
urban parks and recreation areas,
rural and housing areas, nature and
forest reserves. Today landscape
architectural education and the pro¬
fession of landscape architects are
a 'new and fast developing field in
all 3 countries, where the landscape
is changing.

The congress will cover very practi¬
cal issues of our every day practice
and point out latest achievements in
science and technology of our pro¬
fession. The organising committee
is trying to provide opportunities for
discussions and exchange of experi¬
ence for all participants during
paper presentations, technical tours
and social events.

Lativia Society of Landscape
Architects - LSLA,
Lithuanian Association of Landscape
Architects - LALA, and
Estonia Landscape Architects
invites you to come to Baltic in
October 2002

Theme:

Changes in the landscape, in the
urban, rural and nature conservation
areas must be seen as a specific
expression of global processes
being either economic, political or
cultural. Landscape architecture of
all disciplines has probably the most
comprehensive approach to produc¬
ing satisfactory answers to the chal¬
lenges of development by connecting
an analytical approach to landscape
with creative efforts. The discussion
on processes and their impact on
landscapes therefore should not be
limited only to causes and conse¬
quences.
The congress seeks to consider
problems, innovations and elabora¬
tion of the professional aspects
themselves, particularly professional
work, methodology, analytical tech¬
niques and plan implementation in
landscape architecture, design and
planning.
Special topics for session in Latvia
- 'Transformation of Degraded
Areas', and for session in Lithuania
- 'Contemporary City - Green City'.

Preliminary program
4 Oct: Riga, Latvia, IFLA Executive
Committed Meeting
5 Oct: Riga, Latvia, IFLA Executive
Committee Meeting
6 Oct: Jelgava, Latvia, IFLA World
Council Meeting, IFLA Regional
Council Meeting
7 Oct: Jelgava and Riga, Latvia, IFLA
World Council Méeting, Congress
Registration, Welcome Cocktail
8 Oct: Jelgava, Latvia, Congress
Opening Ceremony, Paper presenta¬
tions, Social Event
9 Oct: LatviaTechnical Tour Nr. 1,
Landscapes of changes and memo¬
ries in Latvia, Gala Dinner
10 Oct: Latvia/Estonia/Latvia:
Technical tour Nr. 2, Baltic Sea coast
and Estonia landscapes with paper
presentation session in Estonia.
11 Oct: Latvia/Lithuania:

Technical tour Nr. 3, Lithuanian
landscape - interaction of culture
and nature. Tour takes participants
from Riga to Vilnius.
12 Oct: Vilnius, Lithuania, Paper
Presentations, Congress Closing
Ceremony
13-14 Oct: 2 days Lithuania Post
Congress Tour Nr 1, Kursiu Nerija -

World Heritage landscape.
The Congress Organising Committee
will be glad to help organise addi¬
tional pre and post congress tours in
Baltic for those interested.

www.llu.lv/IFLA39
www. landskabsarkitekter, dk

IFLA IN THE BALTIC
CALL FOR ABSTRACTS

Abstracts are to be submitted to the
Scientific Papers Committee by
3 September 2002. Abstracts will be
reviewed and authors of papers
accepted for presentation will be
notified by 8 September 2002.

Format
Abstracts must be submitted in Eng¬
lish with no more than 300 words,
typed in MS Word in font size 11pt.
Abstracts must be formatted on A4
size paper with 4cm margins.
The paper title must be in capital
letters on the first line, with the
author(s) name, organisation name,
correspondence address, tel., fax.,
and email under the title.

Author(s) curriculum vitae of no more
then 200 words must be attached.

Abstract Submission
Submissions can be via email.
All abstracts must reach the
Scientific Papers Committee by
3 September 2002.
Authors(s) of accepted abstracts
must submit their full paper to the
Scientific Papers Committee by 15
September 2002. All submissions to
be addressed to Programme Director
m_urtane@latnet.lv

TOPOS10ÅR OG
EUROPEAN LANDSCAPE
AWARD OG SYMPOSIUM
Det er i år 10 år siden, at det tyske
fagtidsskrift Topos - European
Landscape Magazine fra forlaget
Callwey startede.
I anledning heraf afholdes 6. sep¬
tember et symposium i Oldenburg/
Bad Zwischenahn, hvor Topos i sam¬
arbejde med den kendte planteskole
Bruns Pflanzen for første gang ud¬
deler den nystiftede pris, European
Landscape Award. Prisen tildeles en
europæisk landskabsarkitekttegne¬
stue, som gennem sine projekter har
vist innovative ideer og skabt høj

kvalitet. I symposiet deltager bl.a.
Bart Brands, Marcel Smets og
Thorbjflrn Andersson.
Information: Andreas Hagenkord,
+49 89 43 60 05-177

a.hagenkord@callwey.de
Tilmelding: www.topos.de

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
PAFYN
Danske Landskabsarkitekter, DAL,
afd. for østifterne, Den danske Land¬
inspektørforening, Fyn, Ingeniør¬
foreningen i Danmark. Foreningen af
Danske, Foreningen af byplanlægge¬
re, Associerede danske Arkitekter,
Fyn, Teknisk Landsforbund, Fyn,
Danmarks Jurist-og Økonomforbund
arrangerer foredrag og ekskursion
med følgende emner i efteråret 2002.

Byomdannelse i Svendborg
Havnen og jernbanen har præget
byudviklingen i Svendborg i de sidste
150 år.
Nu er godstrafikken og dens arealer
under ændring, og nye muligheder
opstår for at sammenkoble by og
havn. Byens torve og pladser er i
omformning. Planchef Jan Carlson
vil fortælle om jernbanearealerne.
Derefter går vi til centrumpladsen,
hvor Bycentrets arkitekter Clausen
& Weber A/S fortæller om projek¬
tet. Vi slutter med en film om jern¬
banens betydning.
Torsdag den 29. august 2002
kl. 19.30 på Svendborg station på
perronen.

Byomdannelse i Faaborg
Byomdannelsen i Faaborg har stået
på i lang tid. Byen er forsynet med
centrale bydele, havn og omkringlig¬
gende boligområder.
Skal samspillet mellem disse ele¬
menter være positivt, betinger det,
at der ofres tid, økonomi og kræfter
for at få alt dette til at gå op i en
højere helhed.
Direktør Preben Terp, Faaborg Kom¬
mune vil på mødet fortælle om de
bestræbelser' der ligger til grund for
arbejdet med byomdannelsen og
vise eksempler på fine resultater.
Onsdag den 25. september 2002
kl. 18.00 på Faaborg Havn v.
Havnekontoret på Færgevej.

Byomdannelse i Nyborg
Siden beslutningen om storebælts¬
forbindelsen har Nyborg Kommune
arbejdet aktivt med byudviklingspla¬
ner for omdannelsen af bl.a. de tidli¬

gere DSB arealer i inderhavnen til
byformål. Peter Dansholm, som er
byudviklingskonsulent i Nyborg
Kommune, fortæller om kommunens
arbejde med byomdannelsen af de
udtjente DSB-arealer.



Tirsdag den 29. oktober 2002
kl. 19.30 på Nyborg Rådhus

Byomdannelse i Odense
Lokalplanen for Odense Havn blev
vedtaget i juni 2002. Herefter fort¬
sætter arbejdet med en helhedsplan
for den indre havn. Der har været

stor debat om den måde planlæg¬
ningen er grebet an. Arkitekt MAA
Esben Fog fra Byplan- og Miljøafde¬
lingen i Odense Kommune fortæller
om planerne og lægger op til debat.
Mødet er arrangeret i samarbejde
med Syforeningen for Odense.
Onsdag den 27. november 2002 kl.
19.30 på Odense Slot, indgang C

DANSK BYPLANLABORATORIUM

WM-grundkursus
27.-28. august i Viborg

Bløde planer
25.-26. september i Albertslund
Udfra eksempler indkredses, hvad by-
arkitektonisk kvalitet er, og hvordan
man på forskellig vis kan fremme den.

Det 52. danske byplanmødé
3.-4. oktober i Århus

SMV- Strategisk Miljø.
Vurdering afplaner
Seminar i oktober
SMV skal fremover være det red¬
skab, der sikrer, at miljøindvirknin¬
gen af planer og programmer,
der kan påvirke miljøet væsentligt,
vurderes, og at miljøet integreres i
planer og programmer.
Om denyeste udmeldinger og om

erfaringer fra amter og kommuner.

Byøkologisk velfærd
Seminar 21. november på Fyn
Vi præsenterer resultaterne af en
række forskningsprojekter under
fællesprojektet 'Byøkologisk velfærd
- arkitektur, livsstil og ressourcer'.
Om sammenhænge mellem boliger/
boligområde og beboernes ressour¬
ceforbrug og livsstil.
Og om, hvordan man i kommunerne
kan bruge resultaterne.
Arrangeres i samarbejde med By &
Byg og Aalborg Universitet.

Planlægning i Øresundsregionen
Seminar i november

Arrangeres i samarbejde med HUR,
FFS og Øresundskomitéen.

Regionplanrevision 2005
2-dages seminar i november
Primært om de temaer, der fokuse¬
res på i den statslige udmelding til
regionplanrevisionen - forven¬
teligt bl.a. landdistriktspolitik,
erhvervsudvikling i by og på land
samt grundlaget for landzoneadmini¬

strationen. Arrangeres i samarbejde
med ABMA og DAVID.

Planloven fra A-Z-grundkursus
3.-4. december i Korsør
Om planloven i sin helhed og om
dens samspil med anden lovgivning.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

FORENINGEN FOR
KIRKEGÅRDSKULTUR
Foreningen af Danske Kirkegårdslede¬
re, Foreningen for Kirkegårdskultur
og Danske Krematoriers Landsfore¬
ning holder årsmøde 15. og 18. sep¬
tember i Randers Der vil være fore¬

drag og ekskursioner til bl.a. Aalborg
Kommunes Parkafdeling, Randers
Østre Kirkegård samt Vejlby, Skjoldhøj
og Krogsbæk kirkegårde ved Århus.
Mandag aften holder Foreningen for
Kirkegårdskultur generalforsamling
Tilmelding: Fællesårsmøderne.
Hørsholm Kirkegård
Kirkegårdsvej 1,2970 Hørsholm.
Tel. 45 8605 84

LANDSCAPE PLANNING IN THE
ERA OF GLOBALISM
8.-10. november 2002 afholdes en

international konference i Portoroz,
Slovenien. Konferencen med titlen

'Landscape planning in the era of
globalism' arrangeres af Dept. of
Landscape Architecture, University
of Ljubljana og Slovenian Association
of Landscape Architects.
Konferencen afholdes på engelsk.
Endeligt program udsendes i juni.
Konferencéafgift: 200 Ecu, efter
1.10 250 Ecu.

http://www. bf.uni-lj.si/globalscape/
globalscape.html

UDSTILLING I
KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK
Indtil den 27. september vises Etage¬
huset i det 20. århundrede - fra
Åhusene til Tinggården. Udstillingen
præsenterer det danske etagehus
gennem det meste af et århundrede,
eksempelvis Ulrik Plesners Åhuse i
København, Kay Fiskers Hornbækhus
i København med gårdrum udformet
af G.N. Brandt, 30rnes stokbebyg¬
gelser i Hellerup og Klampenborg,
punkthusene på Bellahøj samt Ting¬
gården ved Herfølge af Tegnestuen
Vandkunsten.
Kunstakademiets Bibliotek

Samlingen af arkitekturtegninger
Kgs. Nytorv 1, via den italienske trappe
København K
Åben: tirs.-fre. kl. 13-17

SKULPTURBIENNALE I

KONGENS HAVE. KØBENHAVN
Indtil 6. oktober afholdes skulptur¬
biennale arrangeret af Dansk Billed¬
huggersamfund i Kongens Have,
København. I år deltager 31 danske
og 5 svenske billedhuggere: Gerda
Thune Andersen. Olaf Manske Ander¬

sen, Joachim Bang, Niels Bjerre,
Preben Boye, Olle Blad, Erik Brandt,
Jørn Bromann, Ole Bunton, Sirnon
Debel, Ingrid Enarsson, Kirsten Ernst,
Evert Fornas. Lotte Forsfålt, Niels Chr.
Frandsen, Anders Friis, Henning Elving
Hansen, Steffen Harder, Ole Hempel,
Bolette Holm, Kent Holm, Allan Juste¬
sen, Thomas Kadziola, Kit Kjærbye,
Ole Bjørn Kruger, Jørgen Minor, Ker¬
stin G. Olson, Dmitri Plechtck, Paul
Ranslet, Misja Kristoffer Rasmussen,
Fritse Rinds, Flemming Rodian, John
Rud, Josef Salamon, Ulrik Vinters¬
borg, Inger Weichselbaumer.
Skulpturbiennalen støttes af: Dron¬
ning Margrethe og Prins Henriks Fond,
Københavns Kulturfond, Augustinus
Fonden, Tuborgfondet, BG-Fonden
og Gotffred og Gerda Eickhoffs Fond.
www.skulptur.dk

WESTONBIRT FESTIVAL OF
GARDENS
Indtil 8 september vises den interna¬
tionale udstilling Westonbirt Festival
of Gardens i Forestry Commission's
Westonbirt Arboretum i Gloucester¬
shire, England.
Landskabsarkitekter, fotografer, kunst¬
nere m.fl. har skabt 20 ekcentriske
haver, heriblandt en fortolkning af
en chilensk poncho, en solurshave
med en 24 meter høj egepæl og en
cirkelhave (herunder).
The Landscape Design Trust, som
bl.a. udgiver det engelske Landscape
Design har deres egen have: Journey
with butterflies, skabt af studerende
Debbie Barber og Wayne McMaster.
Kilde: Landlines, juli 2002.
landscape design trust# 134.
www.festivalofgardens.co.uk

Patricia Stainton og Stephen
Morgan: The round garden

SVENSKE HAVER
Indtil september.
Guidede rundvisninger i Bergianska
trådgården, Stockholm.
www.bergianska.se

Indtil 15. september
Utdstilling af idéhaver ved
Gøteborgs Rosarium.
www.parkochnatur.goteborg.se

Indtil 22. september
Mainau-fotoudstilling
Grev Lennart Bernadottes blomster¬

billeder, 'Optiska Drommar'
Botanisk have i Uppsala

Indtil 24. nov.

Den erotiska trådgården, udstilling
på Fredriksdals friluftsmuseum,
Helsingborg.
www.museum.helsingborg.se/fred

Norrvikens trådgårdar
www.norrvikenstradgardar.se

GRÅSETS BETYDELSE
SLU och Gunnebo Slott och Trådgår¬
dar arrangerer seminarium: Gråsets
betydelse i den romantiska tråd¬
gården i slutet av 1700-talet.
Forelåsere: Sten Goransson, Magnus
Olausson, John Phibbs, Kjell Lundquist
Urban Emanuelsson, Oliver Rackham.
Plats: Gunnebo Manegebyggnad,
Gunnebo Slott och Trådgårdar,
Molnda, Sverige
Tid: 20.-21. september,
Pris: 3000 SEK/330 Euro inkl. fore-
låsningar ocl>måltider på Gunnebo.
Deltagarna bokar och betalar eget
boende.
22.9 bussresa till Låcko och Nåås.
Pris 450 kr / 50 Euro.
gunneboslott@molndal.se
www.gunneboslott.se

DANSK ARKITEKTUR CENTER
Indtil 20,oktober: Sven-lngvar
Andersson - havekunstens idé.
Indtil 29.september: 'Fotos', taget af
Sven-lngvar Andersson

Dansk Arkitektur Center, GI. Dok,
Strandgade 27B, København.
Daglig 10-17. Gratis.



VEJPRISEN 2001

Vejprisen 2001 blev tildelt Fanø
Kommune for renovering af gade¬
nettet i Sønderho. Begrundelsen for
tildelingen af Vejprisen var, at Fanø
kommune i Sønderho har udviklet en

robust og funktionel løsning, der
respekterer byens værdifulde kultur¬
miljø. Det er sket ved at genoprette
byens oprindelige gadeprofil og kun
anvende knoldebro i zonen mellem

vejbefæstelse og ejendom som det
sammenbindende og helhedsska-
bende element - i modsætning til
dyre og komplicerede heldækkende
løsninger, der ofte ses.
Udskiftningen af kloaknettet var an¬
ledning til, at byens gader blev re¬
noveret. Tanken var samtidigt at
sænke vejkoten (altså vejniveauet)
og indsnævre kørebanen for at gen¬
danne byens vejrum.
Gadernes befæstelse, afgrænsning
og kotering skulle tilpasses bygnin¬
gerne på en praktisk og fleksibel
måde. Fortovene af betonfliser blev

fjernet, og arealet mellem kørebane
og facader bearbejdet til en sam¬
menhængende zone af knoldebro,
der skal være det gennemgående og
helende træk i byens rum.
Kantsten, fortovsfliser og betonren¬
der er erstattet af knoldebrosbe-
fæstelser, som både danner nye
vandrender til opsamling af tag- og
vejvand, og en flade som med en
stor enkelhed optager facadernes
skævheder.
Kørebanen er asfaltafgrænset af en
række brosten sat i niveau.
Vandrenderne består af knoldebro

afgrænset af endnu en række bro¬
sten, og arealet mod facader eller
haver er knoldebro sat i grus.
Haverne afgrænses af stakit eller
beplantet jorddige.
Den oprindelige gadebefæstelse var
stedets sand, men med nutidens
krav til fremkommelighed har det
kun været muligt at anvende løse
befæstelser på de smalle smøger til
gangtrafik. En fleksibel løsning, som
på dette sted virker logisk og funk¬
tionel.
Hvor gangtrafikken på knoldebrosbe-
fæstelserne er stort, slides græsset
bort, og der dannes en blød over¬
gang fra kørebanen rriod tilstødende
haver. Fraværet af kantsten og forto¬
ve betyder, at asfaltarealet bliver

både køre- og gangareal, hvor biler¬
ne må færdes på de gåendes betin¬
gelser.
Endnu mangler færdiggørelsen af
belysning. Forsøgsvis afprøves for¬
skellige armaturer.
Valget og placering af byinventar i
form af bænke og papirkurve savner
samme respekt for kulturmiljøet
som udformningen af befæstelser¬
ne, ligesom en kritisk gennemgang
af gadeskiltningen i byen kunne for¬
bedre helheden.
Den nuværende udstrækning af
projektet omfatter de centrale dele
af Sønderho, men samme sikre
renoveringsstrategi kunne med for¬
del fortsættes videre mod byens
vestlige og nordlige bydele.
Perspektivet i tildelingen af Vejpri¬
sen til Sønderho er kommunens vil¬
je til at løse stedets trafikale behov
med en respekt for kulturmiljøets
kvaliteter.

Valget af befæstelser er enkelt og
klart set ud fra en funktionel, øko¬
nomisk og økologisk bedømmelse,
og tilpasset stedet uden at forfalde
til museumsagtig rekonstruktion.
Turismen er stadig hovedgrundlag
for byens eksistens, men den funk¬
tionelle og ligefremme udformnin¬
gen af gaderne afspejler tydeligt
ønsket om at sikre en levende by.
Kilde: Vejdirektoratet

KONFERENCER,
MESSER OG UDSTILUNGER

GaLaBau 2002
18.-21. september 2002
Nurnberg, Tyskland

14éme Velo-City
23.-26. september
Paris, Frankrig
velocity2003@mairie-paris.fr#

38th International Planning Congress
IsoCarp, Athen, Grækenland
21.-26. september 2002:
http://www.isocarp.org

Landscape of Water: History,
Innovation and Sustainable Design
26.-29. September 2002
Monopoli (Bari), Italien

Floriade 2002, Haarlemmermeer
6. april-20. oktober
www.floriade.nl

HAVE & LANDSKAB 03
Skandinaviens største fagudstilling
med alt til havé, park og landskab,
Have & Landskab 2003 - med ekstra
fokus på golfbaner, anlægsgartneri
og landskabsarkitektur afholdes i
Slagelse fra 21. til 23. maj 2003.
Arrangørerne venter ca. 160 udstil¬

lere og ca. 10.000 besøgende. Have
& Landskab har nu været afviklet 5

gange med stadig stigende
udstillerantal og stigende antal .

besøgende.
Have & Landskab har de seneste år

arbejdet med at udvikle og tilpasse
det traditionelle have-, park- og
landskabsudstillings indhold.
Udstillingen sætter fokus på temaer
og seminarer med relation til golf¬
baner, arbejdsmiljø, anlægsgartneri
og landskabsarkitektur
Have & Landskab 2003 finder sted

på Selandia-CEU, Teknisk Skole
Slagelse, Jernbjerggården.
Udstillingen vil være åben for fag¬
lige besøgende alle dage kl. 9-17.
Fredag er udstillingen åben for alle.

Information: Kristian Larsen,
Forskningscentret for Skov &
Landskab, tel. 45 1783 37,
Jørgen Nimb Lassen,
Have & Landskabsrådet,
tel. 33 86 08 55

GREEN & BLUE PRODUCTS
Green & Blue Products har introdu¬
ceret nedenstående nye produkter:
- MPS kapillære vandingssystem til
plantekummer, taghaver og inden¬
dørs gårdrum.
- NOLA byudstyr og plantekummer,
plantesøjler.
- Greenditch-befæstelseselement
til grønne afvandingsgrøfter langs
vej- og jernbanestrækninger o.m.a.
- RoadEdgePave-kantsikringsplade
udviklet specielt til kantsikring af
vejrabatter, rundkørsler, midlertidigt
benyttede køre- og serviceveje m.m.
- Greenroof tagvandingsplade, der
forsinker, lagrer og udnytter nedbør
til gavn for vegetation som f.eks.
Sedum. Tagvandingspladen kan an¬
vendes til grønne tage og taghaver.
- Nittedal tagtørv i netsække af
polypropylen til grønne tage.

Kilde: Green & Blue Products ApS
Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse
tel. 702015 13, fax 70 20 16 13
greenandblue@greenandblue. dk
www.greenandblue.dk

GRÆS FRA HUNSBALLE FRØ:
EVERGREEN-TURF
Hunsballe Frø A/S tilbyder plæne¬
græs, som er grønt selv i tørkeperio¬
der og i efterårs- og vintermånederne.
Det er Institute of Grassland &
Environmental Researsh (IGER) i
England, dér har udviklet denne
særlige type af aim. rajgræs. Udvik¬
lingen startede for mere end 30 år
siden, da man opdagede en usæd¬
vanlig græsplante, der ikke blev •

gul, hverken under sommertørke

eller om vinteren.
Efter mange års forædlingsarbejde
er det nu muligt at markedsføre det¬
te græs. På Hunsballe Frøs hjemme¬
side (www.hunsballe.dk) kan man se
et billede fra forsøgene med dette
græs. Græsset har også været
afprøvet herhjemme under mere
praktiske forhold bl.a. hos Leopolds
Rullegræs.
'EverGreen-Turf' er et plænegræs¬
produkt, som kombinerer de 'altid
grønne' egenskaber med de andre
gode egenskaber for aim. rajgræs til
plænebrug som f.eks. hurtig etable¬
ring, stor slidstyrke, høj skudtæthed
og god regenererende evne efter
slid. I England markedsføres produk¬
tet af British Seed Houses og i Dan¬
mark af Hunsballe Frø under navnet

'EverGreen-Turf'.
IGER har inden for de seneste år
bl.a. udviklet plænerajgræssorten
AberEIf, som opnår topkarakterer for
plænegræsegenskaber både i de
engelske forsøg udført hos
'The Sport Turf Research Institute'
(STRI) og i de danske forsøg udført
hos Danmarks JordbrugsForskning.
Nu kommer så AberNile, som har en

enestående 'altid grøn' egenskab.

MILJØVENLIGT MIDDEL MOD
SNEGLE
Hedeselskabet forhandler et nyt og

miljøvenligt middel Ferramol til
sneglebekæmpelse, der iflg. presse-
meddelsen er både effektivt og

uskadeligt for miljøet.
Midlet består dels af et lokkemiddel
for snegle dels af jernfosfat, der i
forvejen findes i naturen og er et
vigtigt næringsstof for både menne¬
sker, dyr og planter.
Midlet er ikke skadeligt for andet
end snegle. Det nedbrydes naturligt
og omdannes til næringsstoffer, der
kan optages af planter og mikro¬
organismer.
Ferramol er udviklet i Holland og har
været afprøvet til bekæmpelse af
rød-, sort- og brunskovsnegl (Arion
sp.) samt ager, glat- og netsnegl
(Deroceras sp.), og ved afprøvningerne
har virkningen ligget over eller på
højde med tilsvarende kemiske
midler.
Ferramol leveres i form af små blå

piller, og der skal spredes ca. 0,2-0,5
kg pr. 100 kym.
Under normale forhold virker midlet
i seks uger. Den blå farve gør, at
fugle og dyr lader midlet ligge til
sneglene, der dør af at spise pillerne.

Yderligere oplysninger:
Kurt Moestrup,
Hedeselskabets Skovudstyr,
tel 87 28 12 81
www.hedeselskabet.dk
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I 1975 tog DSB initiativ til den første udgivelse af seks årlige

kunstplakater. I anledning af 25-året har man samlet alle 150

plakater i en fornem publikation, forfattet af billedkunstneren,

professor Erik Steffensen. Spændvidden er stor, fra Per Arnoldi

til Per Kirkeby og fra Bo Bonfils til Henning Damgård-Sørensen.
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21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en

arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
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Specielt ikke hvis du har
allieret dig med Økodan.
Økodan har et bredt sorti¬
ment af specialprodukter,
der sikrer plænens kvalitet:
• Rullegræs
• Topdressing
• Kompostberigede

muldprodukter
• Agri-Gro - økologisk

jordforbedring

Naboens græs
er ikke altid

grønnere
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AALBORG WHITE"

think ...

think again ...

Write on water

send ripples through time

Flyte

www.AalborgWhite.com
AALBORG WHITE® is white cement - a product of nature's own raw materials, refined Aalborg White A/S Phone: +45 98 16 77 77
with unparalleled technology, for use in the creation of beauty.and furictionaiism. Rørdaisvej 44 Fax: +45 98 10 11 86
AALBORG WHITE* is a trade mark registered by Aalborg Portland A/S. P.O. Box 165 E-mail: marketing@AalborgWhite.dk

DK-9100 Aalborg Website: www.AalborgWhite.com


