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Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium
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Østerled 28 4300 Holbæk
Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk
Leverandør afallcplanteskoleartikler
Produktion aftræer, duske oq lund
dækkcplanter i ade sorter oq størrelser.
Rekvirer vort kataloq, oq affæqplante
skolen et besøq.
Tilbudqwespå ade leveraneer.
BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S
FARREM0SEN 4, 3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26 . FAX 48 14 09 86

E-mail: birk-holm@internet.dk / www.birk-holm.dk
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Vi bygger Grønt
John F A/S #
Nyanlæg og vedligeholdelse X
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Rosenlu udvej 13 • 3540 Lyni|f

Tlf. 48 18 83 74

Medlem af
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Anlægsgartnere

1 vedligeholdelse
1 nyanlæg,
1 renovering
' plantning,
■ beskæring
1 totalentreprise
1 snerydning
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Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte

www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

Taghaver
med unikke egenskaber

Lav egenvægt
Kan tilbageholde store mængder vand
Miljøvenlige materialer
Kan tilplantes med planter og træer
Begrænsede vedligeholdelsesudgifter
Vertikal beplantning ...gå på opdagelse på www.growtek.dk

ring på tlf. 70 20 20 71
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Krogh & Molin i
Anlægsgartnere & Entreprenører
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P. MALMOS A/S
ANLÆGSGARTNERMESTRE

Det komplette mursystem Dolomit åbner dit udemiljø. Hvor traditionelle
mure lukker, hæmmer og spærrer, gør Dolomit vægklatring til en sport for
slyngplanter.

Mursystemet består af normalblok, hjørneblok og hel/halv slutblok.
Muren er befriende nem og ligefrem sjov at bygge. Du kan for eksempel
lade muren slå nogle ordentlige herresving gennem haven. Uden brug af
specialblokke.

Dolomit er optimal, hvis "du har brug for en høj og stabil støttemur. Til
systemet hører en topsten med dekorativ, knækket front, der lader det
rene og moderne design komme til sin ret. Muren pynter i din have og

giver den et velplejet indtryk. Dolomit er noget så usædvanligt som en.

grænseløs mur - ganske enkelt.

Du er velkommen til at rekvirere vores katalog på www.starka.dk.

\5

Tlf. 59 59 53 42 • www.pmalmos.dk

www.starka.dk

A New Nature
9 ARCHITECTURAL CONDITIONS
BETWEEN LIQUID AND SOLID

Af Anders Abraham

578 sider, format 23 x 28 cm

ISBN: 978-87-87136-88-4
DKK 500,-

Udgivet af
Kunstakademiets Arkitektskoles

Forlag

Distribution Arkitektens Forlag
eksp@arkfo.dk, www.arkfo.dk

"A New Nature - 9 ARCHITECTURAL CONDITIONS

BETWEEN LIQUID AND SOLID" opbygger en tankegang om

arkitektur som tilstande i modsætning til arkitektur som form
og type. Ved at se på verden som tilstande og organiseringer
mellem "flydende" og "fast", homogent og heterogent m.v.,

er det muligt at arbejde med det kulturskabte som et
sammenhængende materiale. Bogen etablerer et fundament
der i sit udgangspunkt er elementært, men som i sine flydende,
kombinatoriske muligheder rummer en kompleksitet der
tilnærmer sig den moderne bys mangfoldighed af rum, materialer
og strukturer.

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kunstakademiets Arkitektskole

FORLAGET
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solarblue
energy Solar Light

Lanterne

i klassisk designLED

Fremtiden også for udendørs belysning
ligger i LED-teknologien. De klassiske
parkarmaturer fra Siteco, Pilz, Lanterne
og City Light - kan renoveres og opgra¬
deres med det nye LED-modul.
Derved kan der reduceres med op til
65% af el-forbruget i forhold til konven¬
tionelle lyskilder.
Den modulære opbygning sikrer, at de
kommende mere moderne LED genera¬

tioner med højere ydeevne, kan instal
leres med lethed.

To lysfordelinger og to forskellige lys¬
farver er til rådighed, og er på den
måde den perfekte løsning til enhver
belysnings opgave.

www.solar.dk

solar
stronger together
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Annemarie Lund

Architecture To Go

I løbet af Copenhagen Architecture + Design Days
i september 2009 blev pladsen foran Dansk Arkitek¬
tur Center forvandlet til et livligt værksted.
Syv tegnestuer rykkede til midlertidige kontorer i
og omkring containere, hvor tegnestuer, studerende
og besøgende samledes, debatterede og festede.
Tegnestuerne var Henning Larsen Architects, Kryds¬
rum,Witraz, PK3,Vandkunsten, Adept og Mapt.
PK3 skabte sammen med P. Malmos Anlægsgartner
og AF Hansen og Henneberg belysningsingeniører
rammen om workshoppen med et stykke kunstig
bynatur på kanten af havnen. Ud fra en drøm om

nye traditioner og nye midlertidige byrum blev
pladsén på én dag forvandlet med planter på gen¬

nemrejse. Efter fem dage var planterne videre til
haveudstilling i Slagelse
• Architecture To Go

During the Copenhagen Architecture + Design
Days in September 2009, the square in front of
the Danish Architecture Center was transformed •

to an active workshop.
Seven architecture offices moved into temporary
offices in and around the containers, where the
architects, students and visitors gathered,'debated
and partied.
PK3 together with P. Malmos Anlægsgartner and
ÅF Hansen and Henneberg lighting engineers
created the setting for a workshop with an arti¬
ficial urban nature area on the edge of the har¬
bor. Based on a dream of new traditions and new,

temporary urban spaces, in one day the square
was transformed with plants in transit

Architecture to Go, midlertidigt byrum 2009
Strandgade 27, København
Bygherre: DAC
Team: PK3, P. Malmos Anlægsgartner, ÅF Hansefi
og Henneberg belysningsingeniører
Medarbejdere PK3: Malene Kriiger, Stine Poulsen,
Louise Fiil Hansen

PK3 er både betegnelse for et let maskingevær, en filzipningstype, en elegant Poul Kjær-
holm-stol med sæde og ryg af lædersnører og kemisk benævnelse på en aminogruppe. Men
det er altså også navnet på en mindre tegnestue på Indre Nørrebro i København, startet
sidst i 2007 af Stine Poulsen og Malene Kriiger.

De er begge uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og var fra 1997-2007 projekt¬
ledere og det sidste år associerede partnere i SLA, hvor de oparbejdede stor erfaring inden
for udvikling af byrum, byliv og landskaber. Stine Poulsen og Malene Kriiger betragter såvel
projektering som strategi og dialog som tegnestuens kernekompetencer, men som landskabs-
team er de mere resultatorienterede end procesorienterede. Lige nu spænder deres arbejds¬
opgaver fra egentlige haver, forplads til nyt kulturhus i Svendborg, helikopterlandingsplads
på Bornholm, planlægning omkring institutioner og boligbebyggelser til konkurrencedelta¬
gelse. Bl.a. opnåede de i samarbejde med Spacegroup, Moe & Brødsgaard og 2FORM Design
i 2009 en delt 2. præmie i den internationale konkurrence om det nye Nørreport.

Stine Poulsen og Malene Kriiger mener, at processer alt for ofte kan ende i en uklar dis
af ideer og meningsudvekslinger, der ikke når længere end til tegnebordet. Derfor er teg¬
nestuen PK3 opbygget som en åben satellitstruktur, der kan rykke ind og ud til samarbej¬
der, der hvor de enkelte projekter skabes, og hvor de med præcise indgreb og koncepter
kan tilføje noget unikt. PK3 mener, at den rette sammensætning af teams giver det bedste
resultat. De vil bygge mest muligt, inden de fylder 50, og de vil være der, hvor det er sjo¬
vest — hvor projekter udvikles, og hvor de kan byde ind med rum- og værdiskabende kon¬
cepter, som tilfører en landskabelig vinkel.

PK3 ser sig selv og deres erfaringer som det værktøj, der kan være med til at styrke
samspillet imellem bygning og landskab. Projektet er i centrum. De vil bidrage, så værdien
af projektet som helhed bliver til mere end blot endnu en bygning og endnu et landskab,
fordi hvert landskab har brug for en bygning og hver bygning har brug for et landskab.

PK3 siger, at de bevæger sig frit mellem traditionerne i dansk landskabsarkitektur. Men
de vil ikke som så mange andre arbejde ud fra en særlig traditionsbunden stil, overbevis¬
ning eller filosofi. Definitionen af, hvor landskab starter og bygning slutter, finder de ikke
er så afgørende. Intentionen er at fa landskab og bygning til at blive én topografi, der fly¬
der sammen til en helhed. Stine Poulsen og Malene Kriiger bruger både benævnelsen ar¬
kitekt og landskabsarkitekt om sig selv, men føler sig ikke specielt knyttet til landskabsar¬
kitekternes forening.

I LANDSKAB 3-2010 præsenteres fem projekter, som PK3 har været med til at udvik¬
le, altovervejende i en flydende proces med andre slags arkitekter. I Københavns sydhavn
planlægges et større lege/læreområde omkring en ny folkeskole, hvor læring/leg/sport
tager udgangspunkt vand og teknik, og legeparken også vil være lokalpark. Desuden vi¬
ses to eksempler på planlægning af nye boligområder på Amager, dels Øresundsparken,
hvor reminiscenser fra et tidligere industriområde og selvgroet beplantning indgår i den
kommende plan, dels Batteriet, et særegent bygningskompleks, hvor terræn, landskab og
bygning integreres i et nyt byrum og i flere niveauer. I den mindste skala præsenteres et
midlertidigt set up på pladsen foran DAC samt plan til et klassisk, aflukket haverum, ken¬
detegnet ved strukturerede hækforløb og varieret træbeplantning.

Stine Poulsen og Malene Kriiger siger ligefremt om sig selv og den måde, de arbejder på:
Vi elsker byen. Vi bliver boende i byen, og samtidig efterspørger vi grønne åndehuller. Det
første vi tænker på, når vi tænker landskab, er topografi, og vi er optaget af rumlighed, af
at skabe byrum med vekselvirkning mellem udsyn og intimitet, kompleksitet, frodighed og
skalakontraster, af at gøre det, som byen allerede gør - men i et landskab. AL
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Belysningen er disponeret med fire former for lys: Høje, kranformede master langs
kajkanten, lave master, der oplyser ruter, lav stemningsskabende belysning på lege¬
pladser, pontoner m.m. samt belysning af særlige elementer i skoleparken
• The lighting is organized in four different types: High, crane-shaped masts along the
edge of the dock, low lighting masts that indicate the routes, low evocative lighting at
the playgrounds, pontoons, etc. as well as lighting of special elements in the school park

SYDHAVNSSKOLENSLEGEPARK

Malene Krtiger og Stine Poulsen

Grunden • The ground

Det store landskab
• The large landscape

Ramme og vand
• Setting and water

i
Bakker og skråninger
• Hills and slopes

Belægninger • Paving

Legelandskab • Play landscape

Forbindelser • Connections

50 LANDSKAB 3 2010

I dag er Teglholmens skyline kendetegnet ved
store boligbebyggelser og haller på et fladt ter¬
ræn samt Sluseholmens kanalhuse. I området
er der rester fra industriproduktion: togspor, et
stort tag og maskindele. Beplantningen er selv-
groet, og nogle steder hersker en særlig poesi
af græsser og småtræer, som om man var langt
uden for byen. Med den nye skole med idræts-
og dagtilbudsbygninger og legepark tegnes en ny

skyline med to markante bygninger og bakker.
Ambitionen er, at Sydhavnsskolen bliver det

nye omdrejningspunkt i bydelen. Dagligdagen
i skolen og i dagtilbuddene med læring/leg/
sportsaktiviteter vil tage udgangspunkt i skolens
særlige kendetegn: vand og teknik. Også om af¬
tenen og i weekenden vil skolens faciliteter være

tilgængelige for aftenskoler, klubber og beboere.
Et af de bærende træk i legeparken bliver

et bevæget landskab, hvor terrænet trækkes op i
to bakker og en skråning. Bygningerne og skrå¬
ningen favner legeparkens bølgende landskab
og skaber sammen med varierede belægninger
klare overgange og forbindelser til omgivelserne
og vandet. Overblik og tryghed forenes med va¬
riation og udfordringer. Legeparken er et stort
sammenhængende landskab, hvor nøgleordene
er robusthed, rumlig variation, sanselighed og

foranderlighed. Legeparken sætter en ny fortæl¬
ling i gang på Teglholmen, hvor nye ønsker til
brugen skal kunne komme til over tid.

Kanten af skolens og idræts-/dagtilbudsbyg-
ningens område defineres med en ramme. En
robust, hård belægning som betonfliser/in situ
støbt beton samler ankomstarealer, cykelparke¬
ring, værftets aktiviteter og kajkanten i en vel¬
defineret afgrænsning af skoleområdet, der kan
holde til et stort slid.

Bakkerne opbygges af overskudsjord fra bas¬
sinerne hhv. tilkørt jord. Den opgravede jord
indkapsles, såfremt forureningsgraden tillader
det, og dækkes af tilkørt jord og muld i tilstræk¬
kelig tykkelse til at skabe gode vækstbetingelser
for beplantning.

I det store landskab anvendes hårde og blø¬
de belægninger, der inviterer til mange forskel¬
lige aktiviteter og brug. Ved bygningerne er alle
belægninger af et fast materiale. Variationen af

belægninger og grønne flader skaber klare over¬

gange mellem de forskellige områder.
Skoleparkens mange oplevelser forbindes af

et net af stier og forbindelser. Hvor forbindelser¬
ne skærer bassiner og den grønne cykelrute, pla¬
ceres broer, der giver mulighed for færdsel i flere
niveauer og lange kig gennem området.

Bakkerne og de tilstødende grønne flader
beplantes med græs, buske og træer. Beplant¬
ningen er robust og artsrig med udgangspunkt i
det danske kystklima. Planterne skal danne krat,
kunne indtages til huler og hytter eller til natur¬
studier i undervisningen, give læ og skygge samt
skabe rumlig og stoflig variation gennem året.
I bevoksningerne trædes stier, og over græsset
græsarmeres ruter.

Vandaktiviteter

1 legeparken indtænkes aktiviteter, der tager Ud¬
gangspunkt i skolens tema: vand og teknik. Om¬
drejningspunktet for aktiviteterne er leg og læ¬
ring, der inviterer til oplevelser og eksperimenter.

Adgangen til vandet varieres, f.eks. som en

høj bolværkskant, en trætrappe, adgange til pon¬
toner og stenglacier, for at sikre, at forskellige al¬
dersgrupper og aktiviteter kan tilgodeses. I kaj¬
kanten mellem legeparken og den fremtidige
kanal udgraves en række bassiner med varieren¬
de vanddybder til aktiviteter som træning med
kajakker og dykkerudstyr, svømning og fiskeri.

En af legeparkens vandattraktioner bliver ålø-
bet i parkens sydøstlige del. Et vandsystem, base¬
ret på vandopsamling og recirkulation, giver mu¬

lighed for at udforske vandets energi og transport
gennem landskabet. Temaet er 'ferskvand møder
saltvand'.Vand, opsamlet på bygningens tag, ledes
til et tre meter højt vandfald, en simpel konstruk¬
tion af stillads og stålplade indbygget i parkerings-
dækkets mur. Trædesten i åløbet gør det muligt at

bevæge sig under og omkring vandets stråler.Van¬
dets forløb gennem åen og under gangbroen til
bassinet kan reguleres ved sluser og pumper, der
gør læring om vandets transport og landskabsæn-
dringer til en leg.

I skolehaven er placeret et vandtrug. Vandet
løber fra truget og ned gennem et labyrintisk sy¬
stem af flader med render i flere niveauer. Her



Sydhavnsskolens legepark, Støberigade,
Teglholmen, København
Helhedsplan og landskabsplan til
dispositionsforslag 20 i O
Bygherre: Københavns Kommune, BUF/
KBH Ejendomme
Team: PK3,JJWArkitekter,
Keinicke og Overgaard Arkitekter, Niras
Medarbejdere PK3: Malene Kriiger, Stine Poulsen,
Louise Fiil Hansen

Illustrationer: PK3,]JW, KOARK

Landskabsplan ca. 1:1500 • Landscape plan, ca. 1:1500

kan især børn på indskolingstrinet fordybe sig i
vandlege og undersøgelser af vandets strømme.

På skolens trappe løber vand i en vandtrap¬
pe, der via forsinkelseskar sendes ned ad trappen
med forskellig hastighed og lyd. I karrene kan
vandet opsamles og undersøges.

I KKFO/fritidshjemsområdet nær skolens trap¬

pe placeres vandposte og mobile kar, så der kan
startes spontane vandlege eller vandes planter.

Leg
Skoleparken er et legelandskab. Skoleparken skal
rumme mange udfordringer, der dels er pro¬

grammerede med belægninger til f.eks. særli¬
ge boldspil eller ophold, dels uprogrammerede,
hvor børnene selv kan finde på lege og udfor¬
dres motorisk og sanseligt. Variationen af lege
skal spænde fra motoriske udfordringslege, hvor
man snurrer, gynger, drejer, klatrer og balancerer,
til undersøgelses-, konstruktions- og rollespils-
lege og også mere stille lege, hvor der er mulig¬
hed for fordybelse og ro.

De legeredskaber, der placeres i skoleparken,
kan minde om skibsfart og maskindele, rør, og

værktøj fra stedets industrihistorie. Et stålrør som

rutsjebane, der gennemskærer den ene bakke, et
klatrenet, udformet som masten på et skib med
tønde og rigning i klitten, klatréborge med sikker¬
hedsnet i tovværk og vimpler. Flere legeredskaber
placeres sammen, f.eks. de fem gynger i Gynge¬
stedet, så selve legen også styrker socialt samvær.

Skolehaven nær KKFO-området bliver et

eksperimentarium, hvor særlige klassetrin kan
fordybe sig i at dyrke planter. Skolehaven er ind¬
hegnet for at sikre en særlig opmærksomhed og

omsorg om haven, samtidig med at børn fra ind¬
skolingen far flere afgrænsede legemuligheder.

Belysning
Belysningen skal sikre tryghed og overblik på sti¬
er og ved indgange, samtidig med at der skabes
rumlig og stemningsfuld variation om aftenen.
Belysningen er disponeret med fire former for lys:
Høje, kranformede master, lave master, der oply¬
ser ruter, lav stemningsskabende belysning samt

belysning af særlige elementer i skoleparken.
Malene Kriiger og Stine Poulsen, PK3, arkitekter maa

Adgangen til vandet varieres fra den høje bolværkskant til trætrappen, adgange til pontoner
og stenglacier for at sikre, at forskellige aldersgrupper og aktiviteter kan tilgodeses
• Access to the water varies from the high edge of the wharf to the wooden stairway, the pontoons
and the stone glacier in consideration for the different age groups and activities
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ØRESUNDSPARKEN

Malene Kriiger og Stine Poulsen

Øresundsparken, Tårnby, Amager
I. præmie i indbudt konkurrence 2008
landskabsplan til rammelokalplan er under udarbejdelse
Bygherre: Tårnby Kommune
Team PK3, BIG Bjarke Ingels Group, Høpfner, Moe og Brødsgaard, Hasløv og Kjærsgaard
Medarbejdere PK3: Malene Kriiger, Stine Poulsen, Louise Piil Hansen
Illustrationer: PK3, BIG

Hvordan skaber man en bebyggelse med plads
til 1.000 nye boliger, en bebyggelse som på en

gang forholder sig til det omgivende byggeri og

samtidig skaber en ny unik destination? Hvor¬
dan kan nærheden til Øresund og Strandparken
bidrage til den landskabelige overgang mellem
park, by og bygningerne i Øresundsparken?

Øresundsparken er et stort område under
forvandling fra at være et tidligere industriom¬
råde til at blive en del af et nyt og spændende
bykvarter.Vi foreslår at lade den kommende plan
tilpasse sig den eksisterende situation med den
spredte selvsåede beplantning, vejen ved Vægter¬
gangen, det høje grundvandsspejl og de gamle
tilbageblevne fundamenter, der vidner om tidli¬
gere tiders aktiviteter.

Vi ønsker ikke at romantisere disse nævnte

forhold, men at agere ud fra et lavpraktisk rati¬
onale om kun at bebygge og anlægge, hvor der
ikke i forvejen er elementer, der kan bidrage til
den også midlertidige rumlige oplevelse og ka¬
rakter af Øresundsparken.

Planen tager derfor udgangspunkt i en flek¬
sibel tilgang til faseinddeling. Det vil sige, at det
enkelte projekt ikke er afhængig af den foregå¬
ende eller næstkommende fase, men kan placeres
som et byggeri, der faciliterer overgangen mel¬
lem det eksisterende og det kultiverede landskab.

Vi foreslår at lade Øresundsparken bidrage
til det offentlige liv ved at tilbyde rum, lommer
og passager i landskabet via stier, som udlægges
som det første på grunden.

Den kommende Øresundspark består derfor
af fem motiver; De eksisterende landskabelige
motiver, stiernes forløb og tilgængeligheden til
Øresund, det beplantede og det ekstensive, den
belagte flade, der danner rum for de offentligt
tilgængelige funktioner og de kommende ræk¬
kehusbebyggelser.
Malene Kriiger og Stine Poulsen, PK3, arkitekter maa

Fra venstre: oversigt med 10 faser; koncept, Strandparken trækkes ind; indkørsler; stiforløb, fase 1; eks. forhold, fase 1
• From left: outline with ten phases; concept, the beach park pulled in; access drives; paths, phase 1; existing conditions, phase 1
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Espalier
Frugttræer danner transparent væg

EN 'GIARDINO SEGGRETO'

Malene Kriiger og Stine Poulsen

Haven bærer navnet 'den hemmelige have', da
det først og fremmest er en families private have
i tilknytning til en hovedbygning. Navnet be¬
skriver ligeledes den måde, man i fremtiden vil
kunne færdes i og opleve haven på; forskellige
rumligheder, der byder på overraskende og vari¬
erede oplevelser, som at gå igennem hovedbyg¬
ningens rum og deres fortælling.

Der starter en ny historie med den hemme¬
lige have; alt eksisterende fjernes med undtagel¬
se af karaktergivende elementer som frugttræer,
sydbøg, lysthus og stensætningen med pergola:
tabula rasa og derefter kan en ny fortælling be¬
gynde...

Den hemmelige have genfortolker træk fra
hovedbygningen og omgivelser og er organiseret
som et robust og fleksibelt gridsystem af hække,
plantebede og belægninger. Griddet er lagt pa¬
rallelt med hovedbygningens retning og vinkel¬
ret på sydsolen.

Griddet omkranses af to større hækforløb, der

giver haven en ny ramme. Hækkene har varie¬
rende højder og danner nye rum imellem havens
eksisterende ramme og den fremtidige have. Ha¬
ven vil synes større end den er og kan over- de
næste mange år blive ved med at udvikle sig, alt
efter familiens ønsker.

Der er forskellige tematiseringer i haven.
Have, sol og s/o(:Ved at organisere griddet paral¬
lelt med hovedbygningen og vinkelret på syd¬
solen får haven mest mulig sol. Belægninger og
vandflader varmes forskelligt op, og der skabes
forskellige mikroklimaer i de enkelte rum.

Glimt, strejf/at se og ikke kunne blive set: Det er

en have, man kan opleve og beskue, blive væk i,
løbe, sidde, stå, sove og ligge i. Man kan tage ha¬
ven på som en frakke og vælge rum efter humør
og lejlighed. Det er en have med plads til mange

gæster, et sted at trække sig tilbage og nyde vej¬
ret og planterne.

Haven og haverne: Haven har mange rum og ople¬
ves undertiden uendelig. Det er muligt at spadsere
en lang tur igennem haven eller en hurtig diago¬
nal. Haven knytter sig til hovedbygningen og om¬

givelser ved enkelte steder at hente referencer ind.
Noget, der vil opleves af de fa. De mange rum bli¬
ver til små haver, der skifter karakter i gennem året:
Ankomst fra vandet, ankomst fra hovedbygningen,
den grå have, den violette have, rundgang til sten¬

sætning, gyngehave, urtehave og bålhave.
Havens vand: Det stille vand i vandgraven

bliver til det bevægede vand i haven. Vandet i
haven tager sig ud i forskellige udtryk, alt efter
hvor det befinder sig; det store vandbassin, vand¬
støv ved lysthuset, det rislende vand på væggen,
vandet og relieffet med de små både, vandet når |

det regner. Det er hensigten, at vandet kan høres
uden at blive set og betragtes i forskellige højder;
at sidde ved, på eller i niveau med vandet.
Malene Kriiger og Stine Poulsen, PK3, arkitekter maa

Landskabsplan til en 'giardino seggreto'
2009

Landskabsarkitekt: PK3. Medarbejdere: Malene Kriiger, Stine Poulsen,
Louise Fiil Hansen

Illustration: PK3
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Smuthul
Hæk-gennemskæring

Gemme, løb

Pergola
Langt frokostbord, hul til udsyn,
vandlyd for enden på belægning

Bålplads
Nedsunket, siddepladser

Belægning
Entréen parallelt med vandet
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Åbner og lukker
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Rislende vand

Krydderurtehave
Duft og bagscene til kokken

Høje stauder i våd bund

Hække
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Plads til flere

Fiskeplatform
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Malene Kriiger og Stine Poulsen
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I Batteriets byrum forener vi arkitektur og land¬
skab i én topografi. Projektet skaber byrum i fle¬
re niveauer, der fortolker kendte landskabelige
motiver som udsigten, parken, promenaden, ter¬
rassen, haven og samtidig inviterer regionale for¬
bindelser som den grønne cykelrute indenfor —

en sammensat og åben programmering, der gør
det muligt at imødekomme fremtidens behov.

Batteriet bliver et særegent bygningskom¬
pleks, hvor terræn, landskab og bygning er in¬
tegreret i et nyt byrum. Offentlige passager,
haverum, opholdspladser og aktiv, rekreativ pro¬
grammering danner i samspil med bebyggelsens
eksteriør en ny destination i København.

Byrummet er 31.000 kvm med plads til
mange mennesker og forskelligartede funktio¬
ner og strækker sig ind imellem bygningerne til
skyerne, solen og vinden.

Et stort gulv markerer det nye byrum. Gul¬
vet deles op i to motiver. En flade, der danner
foyer omkring bebyggelsen, og et koteret, hævet
terræn, terrasserne, imellem husene.

Foyeren til Batteri er mod syd (Njalsgade)
en promenade, der møder byen og skaber en
kobling imellem kvarterets brugere og tilbud.
Promenaden er et urbant strøg med siddeplad¬
ser, træer og belysning — et mødested og op¬
holdssted, der knytter sig til de funktioner, der
er i bygningerne.

Mod nord, langs Seruminstituttet skabes et
lokalt parkstrøg. Træerne danner rum for fysiske

og aktive udfoldelser. Et rekreativt og aktivitets¬
præget byrum, hvor træerne danner ramme om
forskelligartet programmering.

Det hævede terræn imellem bebyggelsen er

en fuldt tilgængeligt areal der integreres med
indslag af natur som et overraskende landskab
midt i byen. 'Naturen' er delt op i fem zoner
med hver deres særpræg og karakter, der byder
på forskellige og kontrastfyldte oplevelser. Op¬
delingen giver ligeledes mulighed for at kunne
indpasse bygningernes forskellige programmer
og krav i landskabet.

Sol, skygge, vind og vand danner grundlaget
for disponeringen af naturen og landskabet. Man
bevæger sig imellem bygningerne og vil opleve
et varieret byrum med haverum, opholdsplad¬
ser, bolignære uderum, legepladser, café og ud¬
sigt. Tilgængelige ramper skaber forbindelsen på
tværs afbyrummet. Der etableres åbne skår i ter¬
rassernes gulv, der giver mulighed for at trække
dagslys ned i stueetagen.

Det særlige består i, at bebyggelsen giver
mulighed for natur, vind og vejr, boliger, well¬
ness, børneinstitutioner, uformelle møder, et ho¬
tel eller en moské på samme sted.

Det handler om omsorg for byen og men¬

neskene, og derfor er der ikke tale om et torv
eller en plads i traditionel forstand. Men et by¬
rum, der kan skabe en interaktion imellem by¬
ens borgere, Batteriets beboere og bebyggelsens
særlige funktioner. Byrummet kæder bebyggel¬

sen sammen med byen og danner en brugerflade
af nye værdier.

Fortidsmindet Faste Batteri, der støder op

til Batteriet, indtænkes som et rekreativt område
for bydelen med respekt for stedets historie. Fa¬
ste Batteris historie som et tidligere øvelsesom-
råde for afskydning af kanoner ud over Amager
Fælled synliggøres, så fortidsmindet får en be¬
tydning i beboernes bevidsthed og bliver et sted,
man oplever et stykke af Københavns historie.

Faste Batteri er i dag karakteristisk ved et
vandgravsanlæg med vandspejl i bunden samt
en firkantet græsflade med tre markante solitæ¬
re træer. I dag ligger der stenborter i terræn, der
rekonstruerer udstrækningen af fundamenterne
fra to kanonpendulhuse. De friholdes løbend«
for beplantning, og der etableres siddemulig¬
heder på kanten af borterne. Den åbne fælled
bibeholdes, en del af fortidsmindets oprindeli¬
ge beplantning reetableres med en række træer,
og volden mod Njalsgade aktiveres af fem kano¬
ner, placeret på volden, hvor de oprindeligt stod.
Der etableres en cykelbro, der skaber forbindelse
over den smalle voldgrav og sikrer adgang for
den grønne cykelrute til Artillerivej.

Faste Batteri kan i fremtiden fungere som en

fælled, et lokalt mødested og rekreativt område
for beboere, be'søgende, turister og studerende
på KUA og med vandgraven som skøjtebane om
vinteren.

Malene Kriiger og Stine Poulsen, PK3, arkitekter maa

Fra venstre: landskabet defineres; bygningens topografi bliver til landskab; ind- og udgange til hævet terræn
• From left: the landscape defined; the buildings' topography becomes the landscape; entrances and exits to the raised terrain
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Batteriet, et bylandskab, Njalsgade/Artillerivej, Amager
Byrum og landskab til lokalplan. Projektet er under udarbejdelse til lokalplan
og afventer endelig vedtaget lokalplan i 2011
Bygherre: Batteriet K/S, Bach Gruppen A/S
Team PK3, BIG Bjarke Ingels Group, Hasløv og Kjærsgaard, Grontmij | Carl Bro
Medarbejdere PK3: Malene Krtiger, Stine Poulsen, Louise Fill Hansen
Illustrationer: PK3, BIG

jt, .>1. jit.

FASTE BATTERI

NJALSG^gE

LANDSKAB 3 2010 55



MULTIFUNKTIONELLE JORDBRUGSLANDSKABER
- FORSØG MED LOKALE LANDSKABSPLANER I SKIVE KOMMUNE
Helle Haugaard, Uffe Wainø, Jørgen Primdahl, Lone Kristensen, Anders Rask og Henrik Willadsen

De tidligere amters planlægning for det åbne
land var i sit udgangspunkt sektororganiseret,
og de enkelte sektorinteresser blev i planproces¬
sen afvejet med hinanden. Med de nye kommu¬
neplaner er planskalaen en anden, hvilket både
giver behov og muligheder for at arbejde mere
områdeorienteret - og dermed mere sammen¬
fattende og mindre sektororienteret. Projektet
har været en del af det såkaldte Plan09-program,
og målet har bl.a. været at afprøve mere involve¬
rende og positive former for borgerinddragelse,
i modsætning til de høringsorienterede former,
som traditionelt har været benyttet i planlægnin¬
gen af det åbne land.

Ideen med projektet har således været at
gennemføre en helhedsorienteret planlægning
med et kombineret beskyttelses- og benyttelses-
perspektiv, hvor landskabelige helheder har væ¬
ret udgangspunktet, og hvor borgerhøring er er¬
stattet af dialog og aktiv deltagelse.

Projektet har haft særlig fokus på funktio¬
nerne: jordbrugsproduktion, bosætning og re¬
kreation/friluftsliv. De tre funktioner, deres ind¬

byrdes relation samt deres relation til landskabet
har været omdrejningspunkt for de lokale land-
skabsstrategier, som borgergrupperne, i det føl-
gencle kaldet studiekredse, har udarbejdet. Funk¬
tionerne er dog blevet vægtet forskelligt i de
lokalområder, der indgår i projektet.

Projektorganisering
Projektet har været organiseret som et udvik¬
lingsprojekt. Skive Kommune og Skov & Land¬
skab, Københavns Universitet, har sammen med
studiekredse fra fem sogne udgjort grundstam¬
men i projektet. Derudover har et fagpanel be¬
stående af forskellige fageksperter dejtaget.

Fagpanelet bestod af følgende personer: Rita
Buttenschøn (biolog, Skov & Landskab),Jørn Bo
Larsen (professor i skovbrug, Skov & Landskab),
Morten Stenak (geograf, landskabshistoriker,
Kulturarvsstyrelsen), Per Stahlschmidt (land¬
skabsarkitekt), Ole Kræn Birkkjær (arkitekt og

landbrugskonsulent, Dansk Landbrugsrådgiv-
ning), Uffe Wainø (landskabsarkitekt, Thing og
Wainø), Helle Hangaard (landskabsarkitekt,
Thing og Wainø).

Case områderne

Der har i projektet været arbejdet med fem lo¬
kalområder repræsenteret ved fem sogne med
hver deres forudsætninger: Lihme Sogn, Durup-
Tøndering Sogn, Resen Sogn, Selde Sogn og

Rødding Sogn.

Studiekredsene

Studiekredsene blev dannet med udgangspunkt
i kommunens kontakt til lokale netværk og om¬

fattede både landsbybeboere og landbrugere. I et
enkelt tilfælde er studiekredsen dannet ved, at

en person har taget initiativ til at kontakte og
samle folk. Det betyder, at mange af deltagerne
i forvejen havde kendskab til både kommunen
og projektarbejde. Under hele processen har der
imidlertid været mulighed for at tilmelde sig, og
studiekredsene har gjort meget ud af at informe¬
re bredt i lokalsamfundet.

Proces

Projektet har været eksperimentelt i forhold til
en borgerstyret landskabsplanlægning. Det bety¬
der, at man ikke på forhånd har haft sikkerhed
for, at indholdet i landskabsstrategierne kunne
medtages i den nye kommuneplan.

Landskabet og de nævnte hovedfunktioner
var bl.a. valgt for at sikre, at studiekredsene ikke
ensidigt ville vælge at fokusere på enkeltelemen¬
ter/interesser i deres område. Ønsket var, at stu¬

diekredsene skulle oplæres i at se landskabet som
en helhed og derved kunne forholde sig konkret
til deres lokale landskabs kvaliteter og problemer.

Gennem en proces på omkring to år med
SWOT-analyse, landskabsanalyse samt konstruk¬
tive diskussioner med fageksperter lykkedes det
studiekredsene at £1 udarbejdet landskabsstrate-
gier for deres lokale områder.

Selv om to år er lang tid at holde en bor-
gerinddragelsesproces kørende, er den generelle
konklusion, at projektet har været en succes, bl.a.
fordi der har været tid til, at studiekredsene kun¬
ne udvikle kendskab og holdning til deres lokale
landskaber. Det, at fem studiekredse på frivillig
basis arbejder gennem en så lang periode, for¬
udsætter stor ejerskabsfølelse og et engagement
ud over, hvad man kan forvente. Kommunens

I fem lokalområder har borgere med bistand fra
kommunen og eksterne fageksperter udarbejdet
landskabsstrategier for deres lokale landskab
• The citizens of five local areas, with the assistance
of the municipality and external consultants, produ¬
ced a number ofstrategies for their local landscape

folk, der har fungeret som kontaktpersoner for
studiegrupperne, har været aktive i at engagere

og fremskaffe det rette materiale at arbejde med,
både i form af inddragelsen af eksterne rådgivere
som inspiration og i form af det personlige en¬

gagement. Ved brug af eksterne rådgivere er det
vigtigt, at studiegruppernes arbejde respekteres,
så der sikres en åben dialog og gensidig respekt
— studiegrupperne skal kunne forstå, at deres ar¬

bejde har værdi.
Det er gennem denne proces lykkes at få

studiegrupperne til at se helheden i deres lokal¬
område og ikke alene fokusere på enkeltinteres¬
ser. Dette vidner om en vellykket videndeling,
og at landskabsfunktionerne - bosætning, rekre¬
ation/friluftslivjordbrug — ikke har væifet så sty¬
rende, at de har lagt en dæmper på kreativiteten
og ønskerne til udviklingen af områderne.

Der er udarbejdet en samlet evalueringsrap¬
port, hvor processen er detaljeret beskrevet og
evalueret. Rapporten kan ses og rekvireres på
www.skive.dk. Nedenfor beskrives de fem land¬

skabsstrategier, der er et direkte resultat af pro¬
cessen.

Selde - landskabsstrategi
Bosætning
Selde ligger i en lavning i et åbent landskab med
et enestående samspil mellem de bølgede, dyr¬
kede plateauer. Selde by er lokaliseret på ran¬
den mellem det højtliggende morænelandskab
og kystlandskabet med de skrånende landbrugs-
flader mod det lavtliggende forland langs ky^
sten. På baggrund af ekskursioner og samarbej¬
de med ekspertpanelet blev studiekredsen enige
om, at den foretrukne byudvikling var en løs¬
ning i form af huludfyldning i og umiddelbart
omkring byen. Indretning af et hest-o-tel samt
en produktionsskole på en eksisterende ejendom
tæt på Selde er indgået i studiekredsens arbejde,
ligesom opkøb af en lokal smedie til erhvervsud-
lejning samt opkøb af andre ejendomme indgår
i de lokale planer.

Friluftsliv
For at understøtte friluftslivet i området og ska¬
be mere sammenhæng og tilgængelighed mel-
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Selde, landskabsstrategi • Selde, landscape strategy

lem de forskellige naturoplevelser i landskabet,
herunder også sommerhusområdet ved Esskov,
er der foreslået et rekreativt stinet og et par pri¬
mitive overnatningssteder i forbindelse med en

foreslået kyststi. Også tre fugletårne indgår i pla¬
nen, ligesom indretning af nyt slæbested ved
havnen og renovering af et kalkbrug til rekrea¬
tive formål på længere sigt er med.

Durup-Tøndering - landskabsstrategi
Bosætning
Studiegruppen ønskede her en forbedring af by¬
strukturen for at imødegå vaniljekranseeffek¬
ten, hvor bykernen forfalder og ny bebyggelse
skyder op omkring landsbyen. Kvaliteten af by¬
miljøet skulle forbedres gennem blotlægning af
et rørlagt vandløb, nedrivning af tiloversblevne
erhvervsbygninger og omdannelse af disse til
grønne rekreative områder.

Friluftsliv
Byens grønne struktur udbygges ved etablering
af en skovplantning øst for vandløbet. En mindre
skovplantning og en trærække langs vejen ved
den østlige indkørsel til byen blev forslået for at
nedtone erhvervsbygningernes visuelle påvirk¬
ning i landskabet. For at højne sikkerheden for
cyklister mellem Durup og Tøndering blev der
foreslået etableret en cykelsti.

Arbejdet med landskabsstrategien har bety¬
det, at man i studiekredsen er blevet opmærksom
på de store unikke naturkvaliteter langs f.eks.
Hegnetsmølle Å ved Knakbjerg og engene i Lil¬
le Thorum m.v. Men også den daglige motion
og nem adgang til den helt bynære natur har væ¬
ret i fokus, da studiekredsen planlagde nye stier.

Produktion og jordbrug
Landbrugsproduktionen er områdets domine¬
rende erhverv, som i vidt omfang ønskes opret¬
holdt. Landbrugsproduktionen medvirker til at
fastholde de åbne landskaber med vide udsyn og

synligt terrænforløb.
På de mindre produktive jorder ønsker man,

at landbruget sikrer natur- og landskabsplejen,
f.eks. ved at udlægge arealerne i .ådalene til re¬

kreative strøg, gerne med græsning. For at gøre

dette muligt, efterspørges redskaber til ændrin¬
ger i den eksisterende landbrugslovgivning og
eventuelt i form af støtteordninger.

Rødding - landskabsstrategi
Bosætning
Med afsæt i studiekredsens ønske om at frem¬

me varierede tilbud af boliger mht. beliggenhed,
funktion, grundstørrelse og fællesskabsmulighe-
der, er der stillet følgende forslag til bosætning.

Strandhuse

Ved Strandvejen, i den vestlige del af byen, øn¬
skes etableret en ny bebyggelse med udsigt mod
vandet fra alle huse. Strandhusene er tænkt som

en samling ens huse med høj arkitektonisk værdi
og mulighed for variation i indretningen.

Punkthuse

Det overordnede formål med etablering af
punkthuse i Rødding er at kombinere byforny¬
elsen med muligheden for at kunne tilbyde en
helt ny boligtype, gerne i den mere eksklusive
udgave.

Jordbrugsparceller
På baggrund af konkret efterspørgsel efter bynære
ejendomme med mulighed for et lille husdyrhold
ønskes 5-6 jordbrugsparceller udstykket langs
Mollerupvej. Husene bygges i gårdstil med sam¬
me byggelinie som ved eksisterende bebyggelse.

En anden mulighed for at tilgodese behovet
for mindre ejendomme med husdyrhold tæt på
Rødding by er at etablere enkelte jordbrugspar¬
celler i forlængelse af den eksisterende udstyk¬
ning på Nørremarken.

Heste-bofællesskab Ejstrup
Med et ønske om at trække nye ressourcestærke
borgere til sognet ønsker studiekredsen at etab¬
lere én bebyggelse for tilflyttere med en fælles
interesse for heste. Forslaget til heste-bofælles¬
skab skitserer 10-15 boliger med fælles staldan¬
læg, ridebane og stier. Området ligger, så man
har mulighed for at etablere en riderute, der kan
kobles på stisystemet i Håsum-Ejsing og i den
anden retning til Vestsallingstien.

Rødding, landskabsstrategi
■ Rødding, landscape strategy

tilplantning.

cykelsti

Durup
ft. Garde

udstykning,
Præstelundskv'art

frilæggelse

udstykning
Østervang

Durup-Tøndering, landskabsstrategi
• Durup-Tøndering, landscape strategy

Bedding Hede

* /Rødding.
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Friluftsliv
I forbindelse med etablering af besøgscen¬
tret ved Spottrup Borg håber studiekredsen, at
der kommer mere oplysning omkring statshus-
mandsudstykningen på Spøttrup Mark. Derud¬
over er der ønske om at styrke kendskabet til
Vestsallingstien i forhold til både historisk ind¬
hold og rekreation.

Der anlægges nye stier, som sammenbinder
det eksisterende stinet og får hele sognet til at
fremstå med et veludbygget stinet, der sammen¬
kobler forskellige attraktioner og giver adgang
til store landskabelige oplevelser. De lavtliggen¬
de engarealer, der omgiver sognet, og som to ste¬
der strækker sig helt ind til Rødding, er foreslået
udlagt til grønne, ekstensivt plejede strøg. Øn¬
sket er, at arealerne skal henligge med trampe¬
stier og bevare en lysåben karakter, hvilket vil
kræve fortsat afgræsning eller alternativt slåning.

Æbletræer i Rødding
Rødding vil være kendt som æblets by i Salling.
En af aktiviteterne i Rødding er derfor udplant¬
ning af flere tusinde æbletræer, der på sigt kom¬
mer til at ændre områdets fremtoning, og der¬
for må planlægges, så plantningerne understøtter

\ områdets landskabelige kvaliteter,
j

Beplantning omkring erhvervsbygninger
En lille kilometer sydvest for Rødding by lig¬
ger et erhvervsområde fra 1970'erne. Området
ligger midt på et moræneplateau omgivet af in¬
tensivt dyrkede landbrugsarealer og er derfor
meget markant i landskabet. For at nedtone byg¬
ningsmassens dominans foreslås etableret en smal
randbeplantning omkring området og spredt be¬
plantning inde på området.

Sommerhusområdet ved Knud Strand '

Det foreslås, at beplantningen i sommerhusbe¬
byggelsen Knud Strand gradvis udskiftes. Be¬
plantningen består i dag primært af opstamme-
de nåletræer. Ønsket er, at områdets bevoksning
bliver mere tæt med skærmende virkning mod
det omgivende landskab. Ved etablering af ny

beplantning bør der vælges hjemmehørende ar¬
ter som f.eks. eg og skovfyr.

Produktion og jordbrug
Områdets primære erhverv er landbrugsprodukti¬
onen og turisme, hvor turismen primært består af
sommerhusgæster og besøgende på Spøttrup Borg.
Derudover rummer sognet nogle mindre, selv¬
stændige virksomheder i værkstedsområder samt
enkelte større industrier som f.eks. Skamol. Der er

ikke planer om nyudlæg af industriområder.
Der i studiekredsen en bred forståelse for, at

landbrugsaktiviteten er vigtig for at bevare de
åbne vidder og dermed sikre de landskabelige
kvaliteter, herunder kulturlandskabets formid-
lingsværdi bl.a. omkring Spøttrup Borg.

Turismeerhvervet har potentialer ved ud¬
bygning af den kulturhistoriske formidling, sam¬
menkobling af stisystemer og nemmere adgang
til de rekreative støttepunkter. En samlet styr¬
kelse af dette vil give grobund for flere Bed &
Breakfast-tilbud.

Der er i studiekredsen ønske om, at der ar¬

bejdes med forankring af større bygninger i
landskabet, og enkelte ejere har også tilkendegi¬
vet deres interesse.

Lihme - landskabsstrategi
Bosætning
Der er gode perspektiver i at udbygge boligmas¬
sen i Lihme sogn, da der på nuværende tidspunkt
er mangel på huse. Studiekredsen i Lihme ser mu¬

ligheden for at frigøre huse, som er velegnede til
familieboliger, ved at bygge et centralt beliggen¬
de oldekolle og ønsker at undersøge muligheden
for at bygge anderledes boliger, med fokus på fæl¬
lesarealer/fællesskab, natur og økologi eller frem¬
tidens familiebolig. Det undersøges, hvilke tiltag
der kunne tiltrække børnefamilier, men også folk
med interesse for sejlads. Der ønskes et samarbej¬
de med kommunen om at byggemodne og reali¬
sere resten af arealet ved Rosenvej, så der skabes
sammenhæng i bebyggelsen.

Strukturen i Lihme viser karakteristiske ar¬

kitektoniske og kulturhistoriske træk, som for¬
tæller om byens historiske udvikling og giver
byen identitet. De overordnede udviklingstræk
bør således respekteres og evt. understøttes, når
huse, veje, pladser og grønne områder skal ved¬
ligeholdes og forbedres. For at blødgøre gade¬

Lihme, landskabsstrategi • Lihme, landscape strategy

rummenes lidt hårde og golde udtryk foreslås
det, at gøre byen mere grøn. Der kan f.eks. plan¬
tes bytræer i gadebilledet, ligesom grønne forha¬
ver med fordel kunne etableres foran mange af
husene i Adelgade, der tegner byens hovedstrøg.

Lihme Sogn ønskes profileret som stedet med
arkitektonisk attraktive og miljøvenlige huse.

Friluftsliv
Landskabet omkring Lihme rummer mange na¬
turværdier. For at opnå større funktionel sam¬

menhæng mellem naturværdierne, Lihme by,
sommerhusområderne mv. ønskes bl.a. etableret

nye stier, som dels kan sikre adgangen til de for¬
skellige landskabelige og rekreative attraktioner,
men også gør det muligt at foretage rundture i
landskabet uden at skulle gå den samme vej ud
og hjem. t

Der er således ønsker om etablering af en sti
omkring byen, som er tilgængelig for alle, og re¬
kreative naturstier i landskabet, som kæder natur¬

værdier, sommerhusområder og landsby sammen.
Studiekredsen mener, at turismen har fundet

et passende leje. Turisterne tilfører området god
omsætning, især i dagligvarebutikkerne. Aktivi¬
teter med appel til turister kan imidlertid godt
udbygges på en måde, der ikke ændrer på de
grundlæggende kvaliteter i området og samtidig
på en måde, som de lokale selv vil have glæde af.

Lihme Sogns landskabelige og rekreative kva¬
liteter bør synliggøres, samtidig med at der i mar¬

kedsføring af området gøres en dyd ud af fred,
ro og skønhed. Nordøst for byen er der foreslået
etableret en byskov. Skoven vil danne byens ryg
mod øst og blive et nyt rekreativt område. Sko¬
ven udformes med lysninger og udsigtspunkter
hvor landskabet indbyder til det. Der etableres
bålpladser, shelters, naturlegepladser m.v.

Produktion og jordbrug
Der har ikke været de store diskussioner i studie¬
kredsen omkring produktion i området, herun¬
der landbrug. Ekspertpanelet har dog foreslået, at
man bør undgå at etablere nye store landbrugs¬
bedrifter i området, da Lihme sogn har en land¬
skabelig skala, hvor meget store bygninger vil
virke dominerende i landskabet. Samtidig er der
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tale om et kystnært landskab, som indeholder
store naturværdier og nogle fine rekreative vær¬

dier, som kan højnes i takt med en større tilgæn¬
gelighed.

Resen — landskabsstrategi
Resen Sogn er et bynært område nord for Skive
by med byudviklingsplaner og store nærrekrea¬
tive interesser, bl.a. i de kystnære naturområder.

Bosætning
I områdets nordlige del er der foreslået udlagt
udstykninger. Udstykningerne placeres så de un¬

derstreger terrænet, og samtidig er det vigtigt,
at der bevares nogle grønne kiler, så der skabes
en sammenhæng mellem bebyggelse og det åbne
land. Udstykningerne kan afslutte bydelen mod
nord.

'

Bebyggelse til let håndværk ønskes etable¬
ret i områdets nordvestlige del for at udvide det
eksisterende erhvervsområde, så det får en mere

attraktiv størrelse.

For at understrege Nørre Boulevards smuk¬
ke forløb foreslås det at etablere en skovplant¬
ning mellem Nørre Boulevard og den eksiste¬
rende bebyggelse. Samtidig foreslås det, at der
etableres en støjvold for at dæmpe støjen fra den
megen trafik.

Borgergruppen vil arbejde for, at der åbnes for
mere natur, i byen f.eks. ved hjælp af grønne kiler.

Friluftsliv
En udvidelse af campingpladsen er ikke ønske¬
lig, da denne i dag ligger meget fint i harmoni
med landskabet.

Hele den grønne kile syd for den foreslåede
udstykning og campingplads ønskes bevaret, li-

,gesom dræningen af området ønskes afbrudt, så
de små vandhuller kan genskabes. Kilen kan evt.

græsses, så der skabes et overdrevsudtryk, gerne
med spredt bevoksning. Etablering af primitiv
overnatningsplads med shelters ønskes etable¬
ret i kilen, så kystfriluftslivet styrkes. Tilsvaren¬
de ønskes der etableret en ny badebro ved Re¬
sen strand.

Studiekredsen har arbejdet meget med ud-
. viklingen af en multipark. Ønsket er, at parken

skal skabe en ramme om sports-, fritids- og so¬
ciale aktiviteter og indbyde alle aldersklasser til
leg, sport og hygge.

En lang række foreninger er repræsente¬
ret i arbejdet med multiparken, og et centralt
element i parken er et multihus. Da Multihu-
set, ligesom resten af parken, skal kunne rumme

forskellige aktiviteter, er der gjort mange over¬

vejelser om udformningen af huset.
Multiparken skal medvirke til, at gøre områ¬

det mere attraktivt at bo og færdes i.
Det eksisterende stinet ønskes udbygget med

en sti langs kysten til Salling Natursti. Det er

vigtigt, at der bliver adgang og sammenhæng
mellem boliger, natur og multipark.

Nordvest for Resen ligger der et mindre dal¬
strøg, som er foreslået udlagt til grønt rekreativt
strøg. Tanken er, at der kan etableres en trampe¬
sti, så der åbnes mere op for adgang til det åbne
land fra Resen. Driften i det grønne strøg bør
være ekstensiv, gerne med græsning. Plejen kan
evt. sammentænkes med plejen i den grønne kile
inde i Resen med fælles græsningslav m.v.

Afslutning
Sammenfattende har erfaringerne med de fem
processer været gode og lærerige. Der er efter
vores opfattelse store perspektiver i at gennem¬
føre sådanne processer på sogneniveau med et
tæt samspil mellem lokale arbejdsgrupper og
kommunen. Processerne vil ikke kunne erstatte

egentlig miljø- og planregulering (af f.eks. land¬
brug og byudvikling), men de vil kunne give
meget vigtige bidrag til kommunernes fremti¬
dige planlægning i det åbne land.

Derudover vil de kunne medvirke til, at lo¬
kalsamfundet 'generobrer' en del af kontrollen
over deres lokale kulturlandskab — til gavn for
både landskab og lokalsamfund. Processerne har
også vist; hvilke store potentialer der ligger i at

gennemføre en egentlig folkeoplysning om vo¬
res kulturlandskaber og deres fremtid.
Helle Haugaard og Uffe Wainø, landskabsarkitekter
mdt, Thing & Wainø landskabsarkitekter aps, Jørgen
Primdahl, Skov & Landskab, KU, Lone Kristensen,
Skov & Landskab, KU, Anders Rask, Skive Kommu¬
ne, Henrik Willadsen, Skive Kommune
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REKREATIVE OG LANDSKABELIGE POTENTIALER VED BÆREDYGTIG REGNVANDSHÅNDTERING

Rikke Hedegaard Christensen og Uffe Gangelhof

Klimatilpasning
Få er i dag i tvivl om at klimaet ændrer sig. Ud¬
sigten til stigende vandstande, i havet, stigende
grundvand og hyppigere nedbørsekstremer er
blot nogle af de klimaudfordringer, som de dan¬
ske kommuner står over for, når fremtidens by¬
områder skal planlægges. I mange kommuner
oplever man i dag, at vandet til tider står højt i
gader og kældre, hvilket er til stor gene for bå¬
de borgere, politikere og forvaltninger. Udsigten
til et vådere og mere ekstremt klima vil derfor
medføre, at kommunerne i fremtiden må yde en
ekstra indsats for at integrere regnvandshåndte-
ringen allerede tidligt i planlægningsprocessen.

Politisk interesse, behovet for at klimatilpasse
kloaksystemet og en øget indsats for udvikling
af rekreative bymiljøer har allerede medvirket
til igangsættelse af flere initiativer for at frem¬
me bæredygtig regnvandshåndtering i Danmark.
Men'skal der for alvor ske et paradigmeskifte i
de danske kommuner, må der nødvendigvis sæt¬
tes yderligere fokus på at formidle både de øko¬
nomiske, miljømæssige og rekreative fordele ved
bæredygtig regnvandshåndtering.

Bæredygtig regnvandshåndtering
Ved bæredygtig regnvandshåndtering forstås løs¬
ninger, som begrænser den afstrømmende regn-

vandsmængde, forsinker regnvandet lokalt el¬
ler afleder regnvandet i løsninger, som, foruden
at opfylde de tekniske krav, også er fleksible, og
som dermed ikke er i vejen for fremtidige krav
og tilpasning.

Typiske eksempler på bæredygtig regnvands¬
håndtering er en række tiltag, der kan reducere/
forsinke afstrømningen af regnvand.

Det er eksempelvis grønne tage, nedsivning
i faskiner under sportspladser, afledning af regn¬
vand i åbne kanaler og etablering af forsinkelses¬
bassiner i form af søer.

I modsætning til vores eksisterende kloak¬
systemer, som er både dyre at etablere og om¬

bygge, har bæredygtig regnvandshåndtering den
fordel, at regnvandet holdes på eller nær terræn.
Herved bliver løsningerne langt mere fleksible i
forhold til klimaforandringerne, og samtidig gi¬
ver de terrænnære løsninger mulighed for at an¬
vende regnvandet som et synligt element i by¬
miljøet.

Lindholt regnvandspark. Grontmij | Carl Bro har i
samarbejde med Randers Spildevand udarbejdet et

forslag til en alternativ udformning og anvendelse af
regnvandsbassinerne i det nyudstykkede boligområ¬
de Lindholt i Randers. Lindholt er tænkt som et par¬
celhusområde, der kobler sig til de omgivende eksi¬
sterende boligområder. Planen er gennemskåret af et

grønt bælte, der er både skal håndtere regnvand fra
området i forsinkelsesbassiner og grøfter og samtidig
fungere som en rekreativ grøn oase for områdets be¬
boere
• Lindholt rainwater park. Grontmij | Carl Bro in
collaboration with Randers Waste Water produced an
alternative proposal for the design and use of rainwa¬
ter ponds in the new housing area Lindholt in Rand¬
ers. Lindholt was conceived as a single-family home
neighborhood linked to the surrounding existing
housing areas. The site plan is crossed by a green belt,
which will treat rainwater from the area in detention

ponds and trenches, and also serve as a recreational j
green oasis for the local inhabitants

Lindholt Regnvandspark. Bassinet er placeret mod
Lindholts primære tilkørselsvej og er det første ind¬
tryk besøgende far af Lindholt Regnvandpark. Be¬
plantningen er udvalgt efter muligheden for duft- og

smagsoplevelser. Langs vandkanten plantes vandmynte
og gulerodsurt, som frigiver kraftige dufte. Træerne
omkring bassinet er ligeledes udvalgt på baggrund af
deres duftende og spiselige egenskaber bl.a. mirabel,
hyld og slåen, der bl.a. kan bruges som aroma i snaps.
Stien omkring bassinet etableres i træ
• Lindholt Rainwater Park.The pond is located next
to Lindholt s main access road and is the first thing vi¬
sitors experience when arriving at Lindholt Rainwater
Park. The choice of plants was based on the desire to

provide aroma and taste experiences. Along the edge of
the pond there are watermint and wild carrots, which
give off a strong scent. The trees around the pool are
also chosen on the basis of their aromatic and edibi¬

lity properties, including cherry plum, elder and sloe,
which also are used in making flavored aquavit. The
path around the pool will be paved with wood
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Hornbæk Komponistkvarter - beboerhaven. Opstuvningsarealet omdannes til en
beboerhave med forskellige aktivitetsmuligheder og vegetation. Opstuvningsarealet
bliver en grøn lunge i lokalområdet til stor glæde for beboerne
• Hornbæk Composer Quarter - tenants' garden.The water detention area is convert¬
ed to a tenant's garden with different activity opportunities and vegetation.The deten¬
tion area will serve as a green lung in the local area for the pleasure of the tenants

Herunder. Hornbæk Komponistkvarter. Grontmij
| Carl Bro har i samarbejde med Randers Spilde¬
vand udarbejdet en alternativ løsning til et bassin¬
område beliggende i tæt nærhed til Komponist¬
kvarteret. Komponistkvarteret er et nybygget
kvarter primært tiltænkt unge børnefamilier.
Bassinets ene del er et opstuvningsareal. Det be¬
tyder, at arealet kun oversvømmes periodevis ved
kraftige regnskyl. Bassinet udformes som en bebo¬
erhave med opholdsarealer, bålplads, vegetation og
aktivitetsbaner
• Below: Hornbæk Composer Quarter. Grontmij |
Carl Bro in collaboration with Randers Waste

Water produced an alternative solution for a pond
area lying in the immediate vicinity of the Com¬
poser Quarter. The Composer Quarter is a new

neighborhood scheme primarily for young fami¬
lies with children. One end of the pond serves as
a detention area. This implies that the area is only
flooded periodically due to heavy rains. The pond
is formed as a tenant's garden with sitting areas,

place for a bonfire, vegetation and activity courts

Udformning og aktiviteter
Læhegn, Beplantningsbælte
Giver mulighed for læ, og dermed optimale
betingelser for ophold.
Er desuden insektvold og tiltrækker dermed
fugle, hvilket kan bidrage til stemninger i kraft
af lyde og bevægelse.

Bålplads
Giver mulighed for fælles friluftsaktiviteter i
beoberforeningen.
Samt udendørs madlavning for privatpersoner.

Aktivitetsbane
Giver mulighed for sportsaktivteter på tværs af
generationer.

Hjemmehørende krydderurter
Giver yderligere mulighed for et fælles
spisekammer, F.eks. timian, oregano (dansk).
Årterne skal være hjemmehørende for at sikre
økosystemet.

Hvad enten der er tale om bæredygtig regn-

vandshåndtering i et eksisterende byområde el¬
ler i forbindelse med udstykning af et nyt bolig¬
område, har regnvandsløsningerne den fordel, at
de kan udformes til også at opfylde andre behov
end at forsinke regnvand og aflaste kloakkerne.
Hvilke' andre formål, regnvandet kan tjene, af¬
hænger meget af placering i landskabet og for¬
hold til øvrig natur og bebyggelse. Fælles for al¬
le løsninger er dog, at de har et stort rekreativt
potentiale, der dels kan medvirke til en markant

forskønnelse af byrummet, dels kan tilføre et
friskt pust til forstædernes ensartede villakvar¬
terer ved at skabe nye rekreative rum med mu¬

lighed for mangfoldige naturoplevelser, frilufts¬
liv t>g motion.

Landskabelige og rekreative potentialer
En forudsætning'for at kunne.udnytte det rekre¬
ative og biologiske potentiale i lokalområdet er,
at regnvandshåndtering integreres allerede tid¬
ligt i planlægningsprocessen. Vådområder, åbne

grøfter og grønne korridorer kan indarbejdes
som en naturlig del af bebyggelsesplanen og til¬
med forøge herlighedsværdien og livskvaliteten
i lokalområdet.

Specielt regnvandsbassinerne, der i dag of¬
te henligger som uinteressante eller ufremkom¬
melige vandhuller mellem boligerne, har et stort

landskabeligt og rekreativt potentiale, som kun
sjældent bliver udnyttet. Bassinerne kan beplan¬
tes med buske, træer og vilde græsser, så de frem¬
står som små kondenserede grønne oaser mellem
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De fire bassintyper:
Th. Tørbassin; herunder, lysåbent lavvandet bassin med lave urter.
Modstående side, midte: vådt bassin med buskads og trævækst
Modstående side, øverst th. lavvandet bassin med urter og buskads
• The four pond types:
Right: Dry pond; below: Light open shallow pond with low plants.
Opposite page, middle: wet pond with bushes and trees
Opposite page, right: shallow pond with plants and bushes

bebyggelsen. Og udkigsposter, legepladser, broer
og stisystemer kan være med til at skabe sanse¬

lige, overraskende og lærerige oplevelser for om¬
rådets beboere og besøgende.

Regnvandsbassinerne kan udformes, så de
indbyder til forskellig rekreativ anvendelse, så de
skaber optimale betingelser for forskellige be¬
skyttede dyrearter, og så de samtidig tilgodeser
myndighedernes forskellige krav til drift og ved¬
ligehold. Regnvandsbassinet er dermed meget-
fleksibelt og kan tilpasses kommunernes indivi¬
duelle ønsker - det kræver blot, at der bliver ta¬

get stilling tidligt i planlægningsprocessen.

De fire basstntyper
Hos Grontmij | Carlbro har vi defineret fire
forskellige bassintyper, der har til formål at frem¬
me kommunernes forståelse for bassinernes re¬

kreative, biologiske og landskabelige potentialer.
Bassintyperne. er udviklet i et tværfagligt sam¬

arbejde mellem ingeniører, biologer, byplanlæg¬
gere og landskabsarkitekter. Foruden at opfylde
de tekniske krav redegøres der under hver bas¬
sintype for den rekreative funktionalitet og den
biologiske mangfoldighed. De fire bassintyper er
defineret som følger:

Tørbassin

Denne bassintype ligger hen som græsareal det
meste af året.og oversvømmes kun ved ekstrem
nedbør. Arealet er velegnet som legeareal/fod¬
boldbane, skøjtebane eller engareal. Bruges are¬
alet til fritidsaktiviteter, skal der stilles krav til
vandkvaliteten i regnvandet, som periodevis
oversvømmer arealet. 1 modsætning til de øv¬

rige bassiner, bruges tørbassinét periodevis til
fritidsaktiviteter. Vandet bør derfor ikke inde¬

holde sundhedsskadelige stoffer eller spildevand.
Arealerne omkring bassinet kræver vedligehold
i form af slåning af græsarealet gennem vækst¬

sæsonen for at opretholde den rekreative funk¬
tionalitet.

Lysåbent, lavvandet bassin med lave urter
Bassinet er hovedsagligt vanddækket, men kan
periodevis udtørre helt. De biologiske værdier
er store, især for frøer, som har brug for flade,
sydvestvendte brinker med høj vandtemperatur.
Den periodevise udtørring sikrer, at vandhullet
ikke bliver levested for fisk, som lever af haletud¬
ser. Der vil med tiden komme kantvegetation til
gavn for bl.a. insekter. I vandet vil vandinsekter
og planter indvandre naturligt. Denne bassintype
kræver, at arealet omkring bassinet afgræsses el¬
ler slås årligt. Der vil være gode muligheder for
at komme i nærkontakt med vandmiljøet i den¬
ne bassintype.

Lavvandet bassin med urter og buskads
Dette bassin er omgivet af en del urtevækst og
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buskads. Bassinet er altid vanddækket og udfor¬
met med dybe og lavvandede områder. Der er
både planter og dyr knyttet til bassinet såsom
småfugle og insekter både i vandet og luften.
Der vil være mulighed for fisk i vandet, og der¬
for vil det fortrinsvis være skrubtudser, hvis ha¬
letudser er giftige for fisk, som vil have chance
for at klare sig her. Her vil der være mange små
nicher i .form af læpladser, sol- og skyggepladser
og for mulighed for leg og at gå på opdagtls.e i
naturen. Arealet omkring denne bassintype kræ¬
ver kun lejlighedsvis vedligehold.

Vådt bassin med buskads og trævækst
Dassinet er omgivet af krat og buskads med plads
til småfugle. Denne dybe bassintype giver også
gode muligheder for fisk. Tilgængeligheden til
bassinet for publikum er umiddelbart begrænset.
Af rekreative muligheder kan nævnes fiskeri. Pga.
fisk i bassinet er levevilkårene for frøer meget be¬

grænset. Arter som gråstrubet lappedykker, nat¬
tergal, rørsanger og blishøne vil have gode vilkår
i denne bassintype. Arealerne omkring den¬
ne bassintype kræver minimal vedligeholdelse.

Planlægning og etablering af rekreative
regnvandsbassiner
Isoleret set og på kort sigt kan klimatilpasning
virke dyrt for kommunerne og kan betyde øge¬
de renoverings- og driftsomkostninger fremover
- men set i et bredere perspektiv må fordele¬
ne ved bæredygtig regnvandshåndtering siges at
være langt større end ulemperne, og økonomisk
set er de klimatilpassede løsninger langt mere

forsvarlige. Den økonomiske og miljømæssige
gevinst ved rettidig grundig fysisk planlægning
med hensynstagen til hele vandkredsløbet og ek¬
sisterende miljøbestemmelser vil på længere sigt
være langt mere fordelagtig for. både borgerne,
kommunen og forsyningen.

Mulighederne for at udnytte regnvandet og i
særdeleshed bassinerne til rekreative formål er

mange og i. princippet ganske enkle.Vi kan der¬
for kun opfordre kommunerne til tidligt at tage

stilling til, hvordan regnvandshåndteringen in¬
tegreres i bebyggelsesplanerne, og hvilke formål
bassinerne og regnvandet skal tjene i lokalom¬
rådet. Dette kræver dog et ekstraordinært en¬

gagement og tæt samarbejde mellem rådgiver,
kommunens planafdeling, miljøforvaltning og

kloakforsyning. Hvis bæredygtig regnvands-
håndtering skal blive en velintegreret og natur¬

lig del af kommunernes planjuridiske arbejde,
kræver det med andre ord, at kommunerne løs¬
river sig fra den traditionelle kassetænkning og
i stedet begynder at tænke helhedsorienteret og

langsigtet omkring kommunernes tilpasning til
et ændret nedbørsmønster.

Rikke Hedegaard Christensen, by- og landskabsplan¬
lægger, og Uffe Gangelhof, Grontmij \ Carl Bro
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ENERGIAFGRØDER I LANDSKABET

Christina Kvisthøj

Maria Therese Hage og Ingrid Langaas Gossé arbejder med et område i Tranbjerg nord for jernbanen og syd
for industriområdet, sådan at der skabes en grøn korridor, som sikrer sammenhæng og passage samtidig med
muligheden for udbygning. Forslaget tager afsæt i en grundig undersøgelse af plantematerialets rumlige æsteti¬
ske muligheder og kobler det til en tilpasning til givne jordbundsforhold.
De spredte overskudslandskaber aktiveres sådan at der opstår et netværk med en sammenhæng mellem områ¬
derne, der er forankret i den lokale bevidsthed. Aktiveringen sker over en 30-års periode, startende med tiltag i
lokalområdet, som skaber en fælles bevidsthed om projektet og om områdets fremtidige udvikling og udvikler
sig til et fuldt udbygget netværk af verdener med forskellig karakter og tilknyttede aktiviteter.
Illustration: Ingrid Langaas Gossé Hamp. Foto: Søren Ugilt Larsen

• Hemp. Photo: Søren Ugilt Larsen

Produktion af biomasse til erstatning af fossilt
brændsel står lige nu på tærsklen til udbredelse i
det danske landskab. Energiafgrøderne, som kan
være alt fra et utal af pilesorter, poppel og ask til
solsikke, hamp, sorrel og meget andet, byder på
et fantastisk spændende rumligt og æstetik regi¬
ster. Energiafgrøderne udtrykker i særlig grad, at
landskabsmediets kvaliteter ikke er at finde i et

endeligt stadium af det fuldendte.
Her er et landskabsfænomen, som om noget

undslår sig det statiske, som manifesterer grader
af såvel permanens som omskiftelighed, og hvis
æstetik udspilles i successiv udvikling, skiftende
rumligheder og varierende tidsspænd og omsæt-

ningscykler. Det i sig selv giver lyst til at un¬

dersøge, hvordan dette nye materialefelt i dets
dyrkningstekniske ramme kan omsættes(i arki¬
tektoniske udtryk.

Samtidig åbner etableringen af energiafgrø¬
der for en kritisk spørgen til de arealer, som den
nye afgrødeform kunne indtage, til hvordan ener¬

giafgrøderne kan etableres med en fornyet og
mere kompleks forståelse af både landbrugspro¬
duktion, bynær skov og rekreative arealer. En for¬
ståelse, som kan udtrykke sig i forskellige og mere
bredt definerede urbanlandskabelige geografier, i
mange forskellige afgrøder, produktioner og fy¬
sikker og i mange forskellige tidslige cykler.

Projekter på Arkitektskolen Aarhus
I forårssemesteret 2009 var klimaproblematik¬
ken afsæt for studieprojekterne på Institut for By

• Maria Therese Hage and Ingrid Langaas Gossé have
treated an area in Tranbjerg north of the railway and
south of the industrial area in order to create a green
corridor that will ensure connection and passage as
well as offering the possibility of expansion. The pro¬

posal is based on a thorough investigation of the spa¬
tial aesthetic possibilities of the vegetation and cou¬

ples these with an adaption to the given soil condi¬
tions.The spread, surplus landscapes are activated to
create a network with a context between the areas

that are anchored in the local consciousness. This ac¬

tivation occurs over a thirty-year period, starting
with initiatives in the local area, which create a Com¬
mon awareness of the project and the area's future
development, and evolves as a fully built network of
worlds with different characters and associated activi¬

ties. Illustration: Ingrid Langaas Gossé

Modelprojekter
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Pil. Foto: Christina Kvisthøj
* Willow. Photo: Christina Kvisthøj

og Landskab på Arkitektskolen i Aarhus. Iblandt
dem var en gruppe projekter, som på forskellig
vis tog afsæt i indforelse af energiafgrøder med
fokus på arkitektoniske og planlægningsmæs¬
sige potentialer ved implementering i forskel¬
lige by- og landskabskontekster. Disse projek¬
ter sporger til teknikkens og plantematerialets
potentialer, til etableringen og håndteringen
af biomasseproduktionen og til anvendte area¬
ler og de merværdier, som vil kunne kobles på
en etableringsstøtte. Undersøgelserne udfordrer
dyrkningslandskabet og de offentlige og private
arealer, som ligger inaktive hen i byen. Og de
udfordrer, hvad offentlige parker og rekreative
muligheder kan være. Typerne skov, park, over-
skudsarealer og landbrugslandskaber, by og land,
offentlig og privat ses således som porøse og åb¬
ne for forstyrrelser og forandring. ■

Feltet af projekter viser forskellige måder
at gennemtrænge og aktivere både landbrugets
produktionsarealer og byens overskudslandska-
ber. De viser nye typer af lokale parker både i
den tætte by og i de mere spredte dele af de
urbane landskaber. De viser parkstrukturer, som

knytter sig til byudvikling og kulturlandskaber,
og som strukturerer og differentierer den græn¬
seløse regionale by. Og hele tiden med tanke på
de specifikke steder og deres udvikling over tid,
med skift og i midlertidighed.

Landskabets fremtider
Studieprojekterne peger på, hvordan en typo¬
logisk åben forståelse af den urbanlandskabeli¬
ge kontekst og konkrete stedsspecifikke under¬
søgelser kan pege mod en række nye fremtidige
hybride former. Det er hybrider af afgrødefor-

. mer; skov til CO,-deponering, biomasse, tøm¬
merskov, rekreative arealer og traditionel land¬
brugsproduktion og i hybrider af by og land. Og
det er hybrider af anvendelse; produktion, show,
læring og byliv. Det er hybridformer, som bå¬
de handler om eksisterende landskabsværdier og

hensyn til dyre- og planteliv og om nye mulige
virkeligheder, nye rumlige oplevelser og om nye
relationer mellem by og land; om udvikling af
fælles kulturelle forestillinger om vores fremti¬
dige by-land-skab.

Herunder. Birgitte Ravn Knop retter opmærksomheden mod det mere in¬
tensivt dyrkede landskab. Fra én vinkel udpeger projektet potentielle arealer
ud fra udpegninger af særligt følsomt landbrugsjord (SFL), drikkevandsin¬
teresser og bufferzoner langs vandløb, som hindrer udvaskning af nærings¬
stoffer. Det er områder, som udbygger det eksisterende, men fragmenterede
naturnetværk. Fra en anden vinkel identificerer projektet en række forskel¬
lige områdetyper, hvis status som byudviklingsområde, transportkorridor,
kulturmiljø m.v. og hvis oplevelsesmodus, som høj eller lav hastighed, hver-
dagslandskab, udflugtsmål mv. bliver afgørende for den måde, det udpegede
areal differentieres og videreudvikles. Illustration Birgitte Ravn Knop
• Below: Birgitte Ravn Knop directs attention to the more intensively
cultivated landscape. From one direction the project points out poten¬
tial areas based on the designation of especially sensitive agricultural areas
(SFL), drinking water interests and buffer zones along the streams that pre¬
vent the leaching of nutritious matter. They are areas that extend the ex¬

isting but fragmented nature network. From another direction, the project
identifies a number of different area types, whose status as town develop¬
ment areas, transport corridors, cultural milieus, etc. and whose experience
modality, as high or low speed, everyday landscapes, tourist attractions, etc.
become decisive for the way the designated area is differentiated and fur¬
ther developed. Illustration Birgitte Ravn Knop

CASE: "8450 HAMMEL - BYUDVIKLING OG BYIDENTITET'

M

CASE: "E45 MOTORVEJSLANDSKAB - MARKERING AF STED'
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Tv. Mia Ann Bruhn ser ådalene som en glemt struk¬
tur med et fremtidigt potentiale. Åer og ådale gav tid¬
ligere sammenhæng og identitet til bysamfundene
omkring, men mistede senere, først med jernbanens
og senere igen motorvejssystemets overtag som struk-
turgivende element, denne status. Projektet undersø¬
ger, hvilke muligheder og hensyn der er og må være

knyttet til biomasseproduktionen i bestræbelsen på at
etablere en ny regional parkstruktur som et ordnen¬
de landskabeligt element i den fragmenterede spredte
by. På én gang udvikler parken nye landskabsoplevel¬
ser i de stræk, som beskrives som et udifferentieret og
uidentificeret 'ingenmandsland' og fastholder de lom¬
mer, hvor der findes etablerede kultur- og naturvær¬
dier. Illustration Mia Ann Bruhn
• Left. Mia Ann Bruhn sees the river valley as a for¬
gotten structure with a future potential. The rivers
and river valleys previously provided a contexj and
identity for the surrounding urban communities,
which was later lost, first due to the railroads and
later the highway system's ascendancy as a struc¬
tural determinate element.The project investigates
which possibilities and considerations exist and which
should be tied to biomass production in efforts to
establish a new regional park structure as an ordered
landscape element in the fragmented spread urban
area. The park develops new landscape experiences
in the stretch that is described as an undifferentiated

and unidentified 'no man's land' and also maintains

the pockets where there exist established cultural and
natural amenities. Illustration Mia Ann Bruhn

Et udvalg af de studerendes projektarbejde og
dén faglige dagsorden for forløbet er beskrevet
i Bioenergi i by-land-skabet. Diskussioner og projek¬
ter fra Institut for By og Landskab, som kan ses

på instituttets hjemmeside. På siden vises des¬
uden projekter af seks af semesterets studeren-
•de, præsenteret som tre dobbeltprojekter. Det er

projekter af Mia Ann Bruhn og Birgitte Ravn
Knop, som har undersøgt dyrkningsstrategier i
landbrugslandskaber i henholdsvis de østjyske
ådale og på højbundsjorder; af Ingrid Langaas
Gossé og Maria Therese Hage, som har under¬
søgt, hvordan biomassebeplantningen kan være

en aktør i udnyttelse og reaktivering af byens
oversete' og utilgængelige overskudslandskaber;
og af Eik Bjerregaard og Olav Fergus Kvalnes,
som tager udgangspunkt i produktion af alger
til biomasse og undersøger, hvordan produkti¬
onsanlæg kan kombineres med rekreative tiltag.

De seks projekter var i september 2009 in¬
viteret til at bidrage til kulturministeriets kli¬
makonference 'COP Kreativ: Ideer til at ændre

verden'. Konferencens andenpræmie i kategori¬
en kreative løsninger blev givet til Olav Kvalnes
og Eik Bjerregård for deres to kombinerede pro¬

jekter for algeparker i Århus Bugt. Konferencen

markerede, at en fornyet C02-reduceret verden
venter på os, og at landskabsarkitekter og an¬
dre formgivende og strategisk planlæggende er
værdsatte aktører i processer af omstilling, om¬

formning og fornyelse af både fysiske fænome¬
ner og forestillingsverdener.
Christina Kvisthøj, arkitekt, cand.arch.

Link til Bioenergi i by-land-skabet. Diskussioner og

projekterfra Institut for By og Landskab:
http://aarch.dk/35/institutter/institut_for_by_og_
landskab/

66 LANDSKAB 3 2010



Tv. Projektet Århus Algepark. Blå-grønn produksjon i Århus bukt foreslår et anlæg til algeproduktion, som samtidig virker som biofilter i relation til udled¬
ningen af spildevand i Århus Havn og som kombinerer produktionen med rekreative muligheder i Århus' havnemiljø. Parken knytter sig til en mole i
forbindelse med en nyanlagt containerhavn og færgeterminal. Molen ligger mellem på den ene side den nye containerhavn og på den anden side area¬
let med algeproduktionen. Anlægget indeholder tørreområder og faciliteter for de både, som varetager høst og landing af algebiomassen. Det skaber et
forløb, som dels understøtter den lokale, hverdagslige brug af havnen som en åben, forudsigelig antitese til byens rum, dels lader algematerialet udfordre
kroppen og sanseligheden. Parken iscenesætter således en stribe forskellige måder at opleve algerne på — fra et fladt vadehavnslignende område over en

algeskov, der må opleves i våddragt, til den store dybdes mulighed for mere radikale undervandsoplevelser. Illustration: Olav Fergus Kvalnes
• Left: The project Århus Seaweed Park. Blue-green production in Århus bay proposes a facility for seaweed production, which also serves as a bio-filter in
relation to the outlet of waste water into Århus Harbor, and which combines production with recreational opportunities in the Århus harbor environ¬
ment. The park has a context with a pier in connection with a recently established container harbor and ferry terminal. The pier lies between the new
container harbor and the seaweed production area.The scheme has drying areas and facilities for the boats that harvest and land the seaweed biomass.
This creates a sequence, which supports the local, daily use of the harbor as an open, predictable antithesis to the city's spaces as well as allowing the sea¬
weed to challenge the body and sensuality. The park thus orchestrates a number of different ways to experience seaweed from a flat coastal area over a
seaweed forest that must be experienced in a wetsuit to the great depths' opportunity for more radical underwater experiences.
Illustration: Olav Fergus Kvalnes
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Projektet Studstrup Seaweed Park. Action plan with recreational value: A new hybrid
experience space in Århus Bay foreslår en kombineret produktions- og oplevelses¬
park i tilknytning til Studstrupværket.Værkets eksisterende anlæg udnyttes til
laste-, tørring- og oplagringsplads for områdets algeproduktion. Anlægget in¬
tegreres med en oplevelsespark, som formidler historien om algeproduktionen,
og som etablerer en ny form for pittoresk landskabspark ud over og ned under
vandfladen langs algeproduktionen. Illustration Eik Bjerregaard
•The project Studstrup Seaweed Park project. Action plan with recreational value: A
new hybrid experience space in Århus Bay proposes a combined production and ex¬

perience park in connection with the Studstrupværket power
plant. The plant's existing facilities are employed for the loading, drying and
storage of the area's seaweed production. The plant is integrated with an experi¬
ence park, which presents the story of seaweed production and establishes a new
form of picturesque landscape park out over and below the water surface along
the seaweed production facilities. Illustration.Eik Bjerregaard



KONFERENCE: VERDEN I DANMARK 2009

Anne Galmar

Atelier Dreiseitl, Zhangjiawo new town residential project,Tianjin, Kina 2005-08
• Atelier Dreiseitl, Zhangjiawo new town residential project,Tianjin, China 2005-08

Under overskriften Change blev sidste års Verden
i Danmark-konference afholdt 29. maj 2009 på
DAC, Dansk Arkitektur Center. Malene Haux-
ner introducerede konferencens tema - spørgs¬
målet om, hvorvidt nutidens forandringsmantra
resulterer i et nyt æstetisk sprog, og om klima¬
forandringer eller samfundsmæssige forandrin¬
ger danner behov for en ny definition for og

brug af det urbane landskab og byens offentlige
rum. De inviterede forelæsere var blevet opfor¬
dret til at svare på spørgsmålet i form af projekt¬
præsentationer og/eller teoretiske overvejelser
om temaet, som lå i fin forlængelse af det fore¬
gående års fokus på Det tredje landskab.

Catherine Mosbach (Frankrig) indledte med
at vise sit projekt til den arkæologiske park So-
lutre i Frankrig, beliggende mellem Lyon og Di¬
jon. Området er totalfredet, både som historisk
monument øg som habitatområde. Projektet be¬
står af en række mindre punktnedslag som Ca¬
therine Mosbach selv benævner som' 'arkæo¬

logiske stationer', der i et nutidigt formsprog
rummer informationer om områdets historie og

botanik, og som bindes sammen af et stiforløb,
der grundet totalfredningen har en samlet op-

bygningstykkelse på 20 cm. Hele projektet rum¬
mer en ydmyghed over for stedet. Og anlæg¬
get har en midlertidig karakter, som kontrasterer
stedets 25.000-årige historie og udtrykker sam¬

tidig Catherine Mosbachs synspunkt på histo¬
rien som en ikke-statisk størrelse, der hele tiden
skabes gennem nutidens fortolkning. Herefter
viste Catherine Mosbach sit prisbelønnede pro¬

jekt til Jardin Botanique i Bordeaux. En del af ha¬
ven er opbygget som traditionel botanisk have,
hvor specielle plantesamfund anskueliggøres i en
stilistisk tolkning af deres naturlige omgivelser,
mens en anden del af haven rummer en botanisk

. have for dyrkede afgrøder. Her er i lave højbede
plantet traditionelle afgrøder, som vandes af et
særligt vandingssystem, baseret på en teknik fra
3.-verdens lande. Den sirlige indramning giver
de tradition'elle brugsafgrøder en særlig æste¬
tik, men bærer i dag, syv år efter anlæg, præg
af manglende vedligehold. Afslutningsvist gen¬

nemgik Catherine Mosbach tegnestuens pro¬

jekt til parken ved det fremtidige museum Lou-

vre-Lens. Projektet er udarbejdet i samarbejde
med den japanske tegnestue SANAA, som place¬
rer en næsten æterisk, søjlebåren bygning i par¬

ken, der anlægges i et gammelt kulmineområde.
I gennemgangen fornemmede man tydeligt teg¬
nestuens arbejdsmetode. Projektet er baserfet
på kortlægningen af en række strata eller spor
i landskabet, såvel kulturelle fra områdets indu¬
strielle fortid som beplantningsmæssige fra den
spontane vegetation, der gradvist har overtaget
området, og på den lodrette forbindelse mellem
disse spor. En stor del af overfladen planlægges
med mosser — for deres evne til at tilbageholde
regnvand og hindre erosion, og hårde overflader
perforeres for at tillade nedsivning af regnvand.

Knut Erik Dahl fra Dahl & Uhre præsen¬
terede sammen med Gisle Løkken fra 70*N

(begge Norge) de to tegnestuers danske projek¬
ter, Mosaic Region fra Øresund Visions 2040 og
Excentral park fra konkurrencen om Nordhavn.
Tegnestuerne betragter sig selv som arbejden¬
de på 'kanten af den smeltende is', og den glo¬
bale klimaudfordring er en grundlæggende for¬
udsætning for deres arbejder. Mosaic Region er

opbygget omkring infrastruktur, idet skitsen til
en sammenhængende 'cirkelbane' i Øresundsre¬
gionen bliver udgangspunkt for det meget åb¬
ne forslag. Omkring stationerne opbygges et sy¬
stem af moduler, defineret i udstrækning af 15
minutters gang- eller cykelafstand. De enkelte
moduler tematiseres med overskrifter som f.eks.

'bæredygtig energi', 'jordbrug' eller 'natur'. Na-
turmod.ulet differentieres yderligere i økokorri-
dorer, biotoper og 'sårbare landskaber', hvor især
kystzoner ses som sårbare steder, hvorfor projek¬
tet foreslår, at Øresundsregionens samlede kyst¬
linie udlægges som en samlet 'strandpark', med
vekslende karakter fra det meget urbane over
den kystnære park til den næsten uberørte na¬

turkyst. Forslaget til Excentral Park i Nordhavn
lægger sig tematisk i forlængelse af kystlandska¬
bet som tema og arbejder med en 100 m bred,
grøn decentral parkzone i kanten af hele Nord-
havnsområdet, suppleret af et nyt 'ø-rige' som
en række kunstige øer nord for den eksisterende
landfill-zøne. Parken bliver det vigtigste element
i strukturplanen og herimellem udspændes for¬

bindelser, der resulterer i en fraktal geometri på
både matrikler og de offentlige rum.Tegnestuer¬
ne betegner selv forslaget som en 'elastisk plan',
i modsætning til den traditionelle plan — men til
trods for tegnestuernes udtalte modvilje mod at
beskrive en fysisk form, så har forslaget i lige så
høj grad som en strukturplan karakter af at være

'formgivet'.
Herbert Dreiseitl (Tyskland) arbejder i alle

sine projekter med vand som udgangspunkt for
at forme landskabet. Ofte i form af håndtering af
overfladevand, hvor han ser en stor udfordring i
at ændre fordelingen mellem fordampning, ned¬
sivning og afløb. Derfor er den primære udfor¬
dring for tegnestuens projekter at skabe 'plads
og tid' ved at rumme og forsinke overfladevan¬
det i bymæssig kontekst. I McLaren Technolo¬
gy Centre uden for London bruges det tilbage¬
holdte tag- og regnvand til køling af bygningen,
hvorefter det renses i en biotopzone, inden det
ledes til en naturlig sø. Vandets måde at agere

på bliver samtidig formgenererende faktor i pro¬

jektets store 'vandfald', hvor vandet iltes. Her¬
bert Dreiseitl viste også eksempler fra en ræk¬
ke boligområder, bl.a. Linz i Østrig, Kronsberg i
Hannover og Zhangjiawo i Tianjin, Kina. Over¬
fladevandet bruges her som synlig kvalitet, fra
anlægget af større vådområder/søer, der fungerer
som regnvandsreservoir, til åbne afvandingskana¬
ler langs belægninger og gader. Samtidig arbej¬
der tegnestuen i de nævnte projekter også med
at planlægge håndteringen af lejlighedsvise me¬

get store vandmængder ved at anvise en form
for 'shared spaces', der fungerer som offentlige,
grønne rum, men i tilfælde af stormflod eller
meget store regnskyl bliver til kanaler og op-

stuvningsmulighed for overskudsvandet.
Kirstine Jensen rundede dagen af med præ¬

sentation af såvel det Rosa-Barba-præmierede
projekt Nikolaj i Kolding (præsenteret i LAND¬
SKAB 8-2008) som tegnestuens konkurrence¬
forslag til Stortorget i Malmø og masterplanen til
Arltus havnefront. Forslaget til Stortorget kontra¬
sterer rummets meget store skala ved at skabe en
'komfortzone' rundt langs facaderne, hvor der
møbleres med træer og inventar. Resten af rum¬
mets pixelerede stenflade lades umøbleret bort-
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Tv. Atelier Dreiseitl, Solar City, Linz, Østrig, 1998-2005
Herunder. Atelier Dreiseitl, McLaren Technology Centre,
London, UK, 2002-04. Fotos: Atelier Dreiseitl
• Left. Atelier Dreiseitl, Solar City, Linz, Austria, 1998-2005
Below. Atelier Dreiseitl, McLaren Technology Centre,
London, UK, 2002-04. Photos: Atelier Dreiseitl
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set fra tre store elementer: Kongestatuen, som

flyttes fra sin oprindelige centrale placering ud
tæt på 'komfort-zonen', en genfortolkning af
den historiske brønd og endelig en ny høj lys¬
mast, 'der skaber et ornamentalt mønster af lys
og skygge. I masterplanen til Århus havnefront gen¬
skabes byens tabte forbindelse til vandet. Kyst¬
vejen trafikfredeliggøres, og der etableres en ny
række pladser i tæt forbindelse med vandet. Det
eksisterende system af piers og. bassiner foreslås
ændret, så resultatet bliver en række mere sam¬

menhængende pladser med hver deres karakter,
belægning og program samt kotemæssig relation
til vandoverfladen.

Tilsammen tegnede oplægsholderne et nuance¬

ret billede ikke bare af, hvordan tidens foran-
dringsmantra påyirker det æstetiske formsprog,
men også af skismaet mellem at skabe fysisk
form og samtidig acceptere forandring som et
grundvilkår. Især to af oplægsholderne formåe¬
de at indarbejde forandripgsaspektet i deres pro¬
jekter på hver deres måde. Dels Herbert Drei¬
seitl,-der i sit arbejde, med vandet lader det blive
en aktør i projekterne og bogstaveligt lader det
overtage værket i lejlighedsvise oversvømmelser,
dels Catherine Mosbach, der anlægger, steder
med en midlertidig karakter, f.eks. stisystemet,
der om 20 år måske kun eksisterer som et spor,

på linie med områdets øvrige arkæologiske spor.

Arrangementet var det femte i rækken af Verden
i Danmark-konferencer. De har været heldagsar-
rangementer, ofte afsluttet med en slags panelde¬
bat, og har alle bragt internationale landskabsar¬
kitekter til Danmark, som ud fra et fælles tema

har forelæst om deres projekter
Dette års arrangement er tilrettelagt lidt an¬

derledes og løber over to dage. Førstedagens
projektpræsentationer fra praktiserende land¬
skabsarkitekter suppleres med en dag af et mere

forskermæssigt tilsnit med præsentation af forsk¬
ningsprojekter.
Anne Galmar, landskabsarkitekt mdl
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FORSKNING: RUMSLIG LEGITIMITET
- NÅR HÅLLBAR UTVECKLING MEDVETANDEGORS

Bjorn Ekelund

Ovan Figur 1. Detta utgor den mest tillgångliga vyn
over Garstadverken utanfor Linkoping. Avståndet
melian manniska och teknik ar påtagligt
• Above: Figure l.This provides the most accessible
view over the Garstad works outside of Linkoping.
The distance between man and technology is obvious

Tv. Figur 2. Analys av energianlaggningars synlighet
och tillganglighet i centrala Ulricehamn. De vita
ytorna ar anlaggningarnas område for exponering.
Gatunåtets integration beskrivs av de fårgade linjerna
som visar rod for hog grad av integration och mork-
bla for låg grad av integration
• Left: Figure 2. Analysis of the visibility and acces¬

sibility of the energy system in central Ulricehamn.
The white areas represent the plant's area of exposure.
The street net's integration is described by the col¬
ored lines that are red to indicate a high degree of
integration and dark blue for a low degree of inte¬
gration

1 politiken finns en tydlig stråvan efter hållbar
utveckling. For att bli framgångsrikt ar det dock
beroende av att manniskors attityder och bete¬
enden overrensståmmer med dessa politiska am¬
bitioner. Attityderna påverkar engagemanget
och beteenden påverkar de konkreta effekterna.
Om hållbar utveckling inte sammanbinds med
manniskors livsbetingelser kan det dock skapas
allt for enkla politiska svar på komplexa sociala
forutsåttningar. Tecken på detta blir ibland syn¬

ligt som forslag till hållbara stader som snårare ar
teknokratiska hållbarhetsmaskiner an stader for
hållbar utveckling dår tekniken i sig sjalvt fram-
stalls som svaret. Samspelet mellan bebyggelseut-
vdckling, manniskors vardagsmiljoer och utopis-
ka idealtillstånd pekar dårfér på att den hållbara
teknikens roll i framtidens samhålle behover ifrå-

gasåttas. I denna avhandling menar jag att enga^

gemang och konkreta effekter år sammankopp¬

lade med den fysiska utformningen av tekniken
och bl a beror av planeringens, stadsbyggandets
och arkitekturens formåga att omvandla globala
fordelar till lokala upplevelser. Det som har stu¬
derats narmare i avhandlingen år tre studier om

byggandet av framtidens energi. De beskriver i
tur och ordning hållbara energianlaggningars ut-

rymme, placering och form.
I den forstå studien om fysisk planering och

energisystem visas att ett hållbart energisystem
år beroende av mer plats. Mer plats innebår be-
tydligt storre och oftare samspel mellan anlågg-
ningar och månniskor såvål i kulturlandskap som
i tåtorter och stader. 1 empirin från sex over-

siktsplaner visas att det framforallt år storskaliga
energianlåggningar som forordas i planeringen
av hållbar energi och att den geografiska kopp-
lingen mellan planering och framtidens energi¬
system år svag. Både anlaggningarnas skala och

planeringens bristande rumsliga forankring ut¬

gor kållor till konflikter som riskerar att forsåm-
ra forutsåttningarna for en utbyggnad av hållba¬
ra anlåggningar. Det riskerar också att skapa ett
avståndstagande hos månniskor till fornybar en¬

ergi i mer generella termer. En bristande plane¬
ring for den lokala upplevelsen kan dårmed ge
indirekt påverkan på såvål attityd som beteende.

1 den andra studien visas att energianlagg¬
ningars placering i tåtorter och ståder inte bara
påverkar rorelsemonster och anvåndning av of-
fentliga rum i staden utan också manniskors bild
av samhållet. Ar det ett hållbart samhålle eller

inte? Detta kan beskrivas både med industria¬

lismens nårhet mellan månniska och teknik och

postindustrialismens stråvan efter ett avstånds¬
tagande mellan desamma (Figur 1). De hållbara
anlåggningarnas placering spelar en viktig roll
for att medvetandegora hållbar utveckling som
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Th. Figur 5. Pergola fotovoltaica i Barcelona (Martinez Lapena — Torres Arquitectos) ar storskalig men
samtidigt tilltalande och inbjudande. Genom dess estetiska fordelar har den goda forutsiittningar att bi-
dra till månniskors positiva upplevelser av hållbar energi samtidigt som den utgor en målpunkt, ett land-
marke och ett utmarkt solskydd for besokare till det tidigare varldsutstallningsområdet
• Right: Figure 5. Pergola fotovoltaica in Barcelona (Martinez Lapena -Torres Arquitectos) is of a grand
scale yet still attractive and inviting. Through these aesthetic advantages there is a good chance that it can
contribute to people's positive experiences of sustainable energy while also constituting a tourist attrac¬
tion, a landmark and an excellent shelter from the sun for visitors to the former world exposition area

Ovan och th. Figur 3 & 4. Forslag till ny gestaltning
av en kraftledning som går genom en anlagd park
utanfor Luleå tekniska universitet
• Above and right. Figures 3 & 4. Proposal for a new

gestalt of a power line, which runs through a park
outside Luleå's technical university

fenomen. Det har studerades empiriskt genom

att se i vilken utstråckning energianlaggningar ar

integrerade och synliga i tre svenska orter. Re-
sultaten visar att flera befintliga anlåggningars
synlighet och placering ligger nara vil integre¬
rade offentliga rum (Figur 2). Det visar att po-
tentialen for att medvetandegora hållbar utveck-
ling ar platsspécifik.

I den tredje studien om gestaltning och -

energianlaggningar studeras på vilket sått in¬
dividers medvetande om hållbar utveckling
sammanfaller med upplevelsen av olika anlågg-
ningar. Empiriskt studeras detta genom att un-
dersoka vilket genomslag ett gestaltningsforslag
kan få for månniskors upplevelse av en kraftled¬
ning i jåmforelse med derås generella attityder
till kraftledningar (Figur 3 & 4). Resultaten visar
att attityden till en anlåggning inte år beroen¬
de av tekniken i sig sjålvt eller hur mycket plats

anlåggningen tar, utan i vilken utstrackning den
upplevs positiv, estetiskt tilltalande och som ett
tillskott till platsen.

Sammanfattningen av avhandlingen be-
skrivs genom begreppet "rumslig legitimitet".
Begreppet utgor avhandlingens huvudrubrik
och markerar att detta akademiska arbete bara

år borjan på ett processuellt och estetiskt tanke¬
monster som ånnu har många utvecklingsmoj-
ligheter. Det våver samman sociala normer med
fysiska avtryck. Normer som påverkar hur håll¬
bar utveckling engagerar allmånheten och fy¬
siska avtryck som forutsåtts for konkreta effek¬
ter. Definition av detta begrepp år: den fysiska
planeringens, stadsbyggandets och arkitekturens
formåga att i ett specifikt kultureilt sammanhang
omformulera den fysiska formen och funktio¬
nen så att upplevelsen motsvarar attityden till ett
samhållsfenomen. Med det menas att inte bara

funktionen av det byggda beskriver vad som år
hållbart utan också upplevelsen (Figur 5). Dår-
med inte sagt att formen bor vara synonym med
grona tak, vegetation på fasader, organiska for¬
mer eller andra traditionellt sett "grona" uttryck.
Utan endast att gestaltningen och den platsspe-
cifika anpassningen till månniskors livsmiljoer år
minst lika viktig i dess lokala uttryck som dess
mer tekniska funktion i ett globalt sammanhang.

Bjorn Ekelund, planeringsarkitekt och tekn dr i arki¬
tektur, Luleå tekniska universitet, avd for Arkitektur
och infrastruktur

Bjorn Ekelund: Rumslig legitimitet: når hållbar utveck¬
ling medvetandegdrs. Doctoral thesis. Luleå tekniska
universitet, 2010. 251 s.
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PELLE FRIBERG 90 AR

Par Gustafsson

Framfor mig ligger en sliten och många gånger
uppvecklad papperslapp med stora handskrivna
och kraftfulla bokstaver:

To whom it may concern,
This young man, och heir år mitt namtt skrivet, has
chosen to work with the most wonderful profession in
the world, Landscape Architecture!
Please be kind to him.

Per Friberg
Professor

Vi kande inte varandra. Forst ett halvår senare

skulle han bli min larare. Jag hade några år ti-
digare borjat studera landskapsarkitektur på Al-
narp och jag behovde ett introduktionsbrev in¬
for en stipendieresa till USA.

Det blev på många sått ett avgorande do¬
kument. Jag motte Connie som senare blev
min fru och brevet oppnade håpnadsvåekande
många dorrar till landskapsarkitekturens lust-
fyllda vårld.

Vi år många som genom Pelle formedlats
landskapsarkitekturens mångsidiga mojligheter,
både genom hans roll som undervisande profes¬
sor och som skapare av ett stort antal verk i vilka
landskap och byggnader forenas.

Hans verksamhet representerar utomordentligt
val den period under vilken landskapsarkitektu-
ren tar steget från relativt begrånsade uppgifter
till en av de overordnade rollerna i vårt samhål-
les planering.

Som lårare vid Alnarps trådgårdsinstitut från
tidigt 1950-tal initierade han och formade ut-
bildningen av landskapsarkitekter i Sverige. Vid
Institutionen for Tradgårdskonst och Naturvård
blev han 1964 institutionens forste professor och
stannande kvar till pensioneringen 1984. Det var
dår i den lilla institutionen med en professor och
en halv sekreterare, som jag forstå gången mot¬
te honom i mitten på 1960-talet. Under de hår
åren fick landskapsarkitekturens roll i Sverige en
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Modstående side. Per Friberg, egen have i Bjarred
Foto fra Tre mdstare, tre tradgårdar
• Opposite page. Fer Friberg, own garden in Bjarred
Photo from Tre mdstare, tre tradgårdar

Denne side. Kv. Brostvarnet nr.5,

skitseforslag til haveplan og fuglebad, 1952
• This page: Kv. Brostvarnet nr.5,
sketch proposal for garden plan and birdbath, 1952
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allt tydligare profil både inom utbildning och
yrkesliv. Alnarpsinstitutet blev en del av Sveri¬
ges Lantbruksuniversitet, SLU, och Institutionen
for Trådgårdskonst och Naturvård blev Institu¬
tionen for Landskapsplanering — ett namrf sOm

ansågs battre beskriva den helhet inom vilken
landskapsarkitekturen ar en del.

_ Kårnan i Pelles verksamhet ligger i den ska-
pande arkitektens arbete. Hans egen landskaps-
byrå med anstallda arkitekter och landskapsar-
kitekter arbetade inom (och tanjde) hela den
spånnvidd som rymmer samspelet mellan land-,
skap och byggnader. Verklistan ar lang, over 700
projekt, och omfattar bland annat villor och vil-
latradgårdar, bostadsområden, kyrkogårdar och

dess byggnader, landskapsplaner, kraftverk och
grustakter.

Stimulerad av utmaningar och en ohåmmad
nyfikenhet har ett stort antal tavlingsuppgifter
losts vid Per Fribergs Landskapsbyrå. Kanske var
det under dessa sista minutens ovningar som jag
som medarbetare efter studieåren, fråmst fick
bekråftelse på introduktionsbrevets "the most
wonderful prpfession in the world". Det var krå-
vande, utmanande, ibland halsbrytande nytån-
kande och det var framfor allt otroligt roligt att
fa vara del av ett val samarbetande team.

Det år spånnande att leta inspirationskål-
lor till hans arbete.Visst finns det drag av motet
med låromåstaren C.Th. Sørensen från de tidi-

ga anstållningsåren i Danmark liksom de senare

studierna vid Harvard under 1960-talets borjan
introducerade den redan erfarne arkitekten till

samtidens internationella landskapsarkitektur.
Jag vågar mig på att sårskilja några av de

egenskaper som karakteriserar hans projekt till
exempel vegetationens roll som starkt bygg-
nadselement i de tydliga landskapsrummen, ofta
uppbyggda av samspelande våxter och byggna¬
der. Det år tråets starka, nårmast sjålvklart enkla
och rena anvåndning i byggnaderna. Det år den
ofta återkommande rytm som fmns i hans land¬
skap och byggnader och det år de ståndigt åter-
kommer kontrasterna: ordning — oregelbunden-
he.t, mjukt - hart, ljus - skugga...
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Augerum griftegård, 1960 IN MEMORIAM
• Augerum cemetery, 1960

Den institution som Pelle en gång lade grunden
till har inom SLU vuxit och har i dag språngt
sina egna ramar och stracker sig over flera om-

rådesgrånser.
Allt storre vikt låggs idag vid landskapets

roll for vårt vålbefinnande, vår halsa och i Alnarp
och på andra platser skapas trådgårdar med reha¬
bilitering som fråmsta mål.
Det år frestande att sammanfatta något av senas-

te årens forståelse, forskning och utveckling av

landskapets roll under rubriken Sinnlighet.
Håromdagen blåddrade jag bland några pap¬

per från tidigt 1960-tal, som forvaras på Alnarp
och som beskriver grunderna for den nya insti¬
tution som skall bildas. På ett av de vita A4 ar¬

ken står skrivet for hand med de karakteristiska,
kraftfulla bokståverna:

Arkitektens roll

Tro - Vetande

Om Per Fribergs verk kan man låsa i bland annat:
Lotte Moller: Tre måstare, tre tradgårdar.
Natur og kultur, 2006
Thorbjorn Andersson och Åke E:son Lindman:
The Architecture of Per Friberg.
Arkitektur Forlag och Arkitekturmuseum, 2005
Thorbjorn Andersson, ToveJonstoij & Kjell Lundquist :
Svensk trådgårdskonst underfyrahundra år.
Byggforlaget, 2000
LANDSKAB 1-1998, Lulu Salto Stephensen:
samtale med Per Friberg i Bjårred
SVENSK ARKITEKTUR 4-1992

LANDSKAB 1-1985, Per Friberg om haven i Bjårred

Pelle Friberg fyllte 90 år den 11 april.2010.
Den 14 april hylidas han på studenternas egen
konferens 'Landskapsarkitekturdagen' i Alnarp.
Pår Gustafsson, landskapsarkitekt, prof. ved SLU '

In memoriam Henrik Andersen

14. august 1944 - 26. marts 2010
Landskabsarkitekt Henrik Andersen døde natten

til fredag af kræft uden at ret mange kendte til
hans sygdom før til allersidst. Det var karakteri¬
stisk for hans personlighed, at han ikke ville be¬
tragtes som syg, og at han ikke ønskede medynk.

Henrik havde en uvurderlig betydning og

indflydelse på de projekter, konkurrencer og

skitseforslag, vi lavede sammen gennem de sid¬
ste ca. 15 år. Uden hans medvirken var det ikke

blevet til de mange 1. præmier og fine placerin¬
ger. Her skal særligt fremhæves Musholm Bugt
Feriecenter, Autistinstitution i Birkerød, Grøn-

vangskolen i Vejen, Børnehus på Østerhøj, Nyt
forskningslaboratorium for KU's Farmaceutiske
Fakultet, Hellig Tre Kongers Kirke i Vallensbæk,

Situationsplan. Hellig Tre Kongers Kirke i Vallensbæk
• Situation plan. Hellig Tre Kongers Kirke in \fallensbæk
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Boligbebyggelse på Antvorskov, O-energi hotel
på Samsø, Nyt normalhus 328 på DTU, alle op¬

gaver med hhv. Arkos Arkitekter og Erik Møl¬
ler Arkitekter.

Henrik passede meget loyalt DTU's have-
og landskabsplan igennem en menneskealder og
kendte Lundtoftesletten som sin egen baglom¬
me. Han videreudviklede Edith og Ole Nør¬
gårds grønne plan med en indsigt og et overblik,
som han formidlede på sin egen smittende måde.

At arbejde sammen med Henrik var som at

tage på en rejse. Han var inspireret og inspire¬
rende. Han kunne komme til det første møde

om et nyt projekt med en stak bøger under ar¬

men, og der var alt fra hæfter om mønstrede ta¬

peter til bøger om et af hans store idoler, Ut¬
zon - og det var dybt relevant og aktuelt hver
på sin måde.

Hans grundighed og store viden og evne
til at formidle gav utallige mindeværdige stun¬
der i forbindelse med tilblivelsen af projekterne.
Via gamle geodætiske kort foldede han de sidste
mange tusind års geomorfologiske lag ud foran
os. Han gav det landskab, vi skulle bygge i, en hi¬
storisk dybde og en samtidig aktualitet. 1 Hen¬
riks nærvær blev det fuldstændig logisk og lysen¬
de klart, hvor og hvordan man kunne bygge - og
hvilke træk i såvel landskab som beplantning, der
rummede værdi. Kneb det lidt med planterne,
var der altid en Vimse på sidelinien, gartner og

partner gennem de sidste 20 år — der med al¬
tid godt humør bidrog med sin store viden om

planter og i øvrigt utrætteligt hjalp Henrik med
at agere i den digitale tidsalder.

Henrik kunne fylde et rum, men aldrig på en

selvoptaget måde — det handlede ikke om ham,
men om projektet og ikke mindst hans store en¬

gagement i de mennesker, der skulle bruge de
bygninger og det landskab, vi var ved at forme.
I forbindelse med et projekt om en børnehave,
der ifølge kommunens udbud skulle agere by¬
port i et vejkryds, havde vi mange og lange dis¬
kussioner om, hvordan vi kunne få det bedste
ud af de komplekse og modstridende forhold.Vi
endte med at foreslå en birkeskov som byport,
for dermed at kunne trække byggeriet tilstræk¬
kelig langt væk fra vejen, så meget at det fak¬

tisk overskred byggefeltet, med fare for at blive
diskvalificeret i konkurrencen. Men som Henrik

sagde: hvem skal ellers være børnenes advokat?
og det blev Henrik — og forslaget og børnene,
der vandt.

Og var det ikke børnene, så var det Muskel¬
svindlerne, der fra deres kørestole skulle kunne
se ud over havet ved Korsør, autisterne der skulle

opleve at bevæge sig gennem flere landskabsrum
og have en sø at fiske i osv., osv.

Henrik havde en menneskelig autoritet, han
var sig selv,og sagde altid, hvad han mente. Hans
ærlighed betød at han var en klippe af tryghed
at arbejde sammen med, og var han først fan¬
get af en idé, bakkede han op om den til det
sidste. Hans klare blik og fornemmelse for bå¬
de landskabs- og bygningsarkitektur, kombineret

med hans evne til at holde fast i det væsentlige,
hans store engagement og begejstring, skabte en
ro under tilblivelsen af projekterne, som var af
uvurderlig betydning for det endelige resultat.

Det er et privilegium at have kendt og ar¬

bejdet sammen med Henrik, og hans stærke per¬

sonlighed er ikke sådan at ryste af sig.
Rikke Hansen, arkitekt maa,

partner i Erik Møller Arkitekter

Øverst. Musholm Bugt Feriecenter
Herunder. Børnehus på Østerhøj
• Above: Musholm Bay Holiday Center
Below: Children center at Østerhøj
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SUMMARY

PK3, p. 50
Annemarie Lund

The office PK3 describes the way

they work: We love the city. We will
continue to live in the city while
seeking green oases. We are occu¬

pied by space and creating urban
spaces with an interplay between
view and intimacy, complexity,
lushness and contrast in scales, that
provide what the city already pro¬
vides — but in a landscape context.
Here PK3 presents five projects,
which were primarily developed
in a flowing process with architects
and where the idea was to get the
landscape and buildings to become
a unified topography.

Sydhavn School's play park, p. 50
Malene Kriiger and Stine Poulsen

Sydhavn School will be the new
center in the city quarter. Daily
life with learning/play/sport will
be based on the school's special
identity: water and technology.
One of the main features in the

play park will be a rolling land¬
scape where the terrain is pulled
up in two hills and a slope.

Øresundsparken, p. 52
Malene Kriiger and Stine Poulsen

Øresundsparken is a large area that,
is undergoing a transformation
from a former industry area to be¬
coming part of a new and exciting
urban quarter. We propose allowing
the future plan to respect the exist¬
ing situation with the spread, self-
sown vegetation, high water table
and old foundations, that bear wit¬
ness to the activities of the past.

A 'giardino seggreto', p. 53
Malene Kriiger and Stine Poulsen

The garden is organized as. a ro¬
bust and flexible grid system of
hedges, plant beds and paving. The
grid lies parallel with the direction
of the main building and perpen¬
dicular to the southern sun.

The Battery, p. 54
Malene Kriiger and Stine Poulsen

The project creates urban spaces
on several levels, which interpret

known landscape motifs such as
the view, the park, the promenade,
the terrace and the garden, while
inviting regional connections like
the green bicycle route to enter
the scheme. The Battery will be
a characteristic building complex
where the terrain, landscape and
buildings are integrated in a new
urban space.

Multifunctional farm land¬

scapes - experiments with local
landscape plans in Skive, p. 56
Helle Hangaard, Uffe Wainø, Jørgen
Printdahl, Lone Kristensen, Anders
Rask and Henrik [Villadsen

The new municipal plans imply a
new scale, which gives the need
and possibility to work in a more
area-oriented fashion - and thus

more concise and less sector-ori¬

ented. One of the main goals with
this project was to test more in¬
volving and positive forms of us¬
er participation. The idea being to
carry out a comprehensive plan¬
ning with a combined protection
and utilization perspective in which
the landscape unities have been the
point of departure, and where pub¬
lic meetings were replaced by dia¬
logue and active participation.

The project has focused on the
functions: farming production, living
and recreation/leisure life. The three

functions, their mutual relationship
as well as their relation to the land¬

scape have been the central element
in the local landscape strategies that
the user groups have established. A
comprehensive report can be found
at: mvw.skive.dk

Recreational and landscape po¬
tentials through the sustainable
treatment of rainwater, p. 60
Rikke Hedegaard Christensen and
Uffe Gangelhof Grontmij \ Carl Bro

The prospect of rising ocean levels,
watertables and frequent extreme

precipitation are just a few of the
climate challenges that the Danish
municipalities will face when future
urban areas are to be planned. Typi¬
cal examples of the sustainable treat¬
ment of rainwater are a number of

initiatives that can reduce/delay the
flow of rainwater. A precondition for
exploiting the recreational and bio¬

logical potential in the local area is
that the treatment of rainwater is in¬

tegrated early in the planning pro¬
cess. Wetlands, open trenches and
green corridors can be incorporat¬
ed as a natural part of the site plan
and moreover increase amenity val¬
ues and the quality of life in the lo¬
cal area. Grontmij | Carlbro has
defined four different types of rain¬
water ponds.

Energy crops in the landscape,
p. 64
Christina Kvisthøj

In the spring term of 2009, the
climate problems provided the ba¬
sis for student projects at the In¬
stitute for Town and Landscape
at the Aarhus School ofArchitec¬

ture. Among these were projects
based on the introduction of en¬

ergy crops with a focus on archi¬
tectural and planning potentials
in the implementation in differ¬
ent urban and landscape contexts.
These projects investigated the po¬
tential of technology and the plant
materials, the establishment and
treatment of biomass production
and the utilized areas and the add¬

ed values, which could be coupled
to a possible establishment sup¬

port. The investigations challenge
the agricultural landscape and the
public and private areas that lie in¬
active in the town. And they chal¬
lenge what public parks and rec¬
reational possibilities can be. Types
such as forests, parks, surplus areas
and agricultural landscapes, town
and country, public and private are
thus seen as porous and open for
intrusion and change. The projects
show different ways to permeate
and activate both agricultural pro¬
duction areas and the city's surplus
landscapes. They show new types
of local parks as well as park struc¬
tures that relate to urban develop¬
ment and the cultural landscape.

Conference: The world in

Denmark 2009, p. 68
Anne Galmar

The title of last year's World
in Denmark conference was

"Change." Catherine Mosbach
presented projects in France: park
Solutre, Jardin Botanique in Bor¬

deaux and Louvre-Lens. Knut Erik

Dahl from Dahl & Uhre together
with Gisle Løkken from 70*N,
Norway presented the two offices'
Danish projects, Mosaic Region
from Øresund Visions 2040 and

Excentral park from the Nordhavn
competition. Herbert Dreiseitl,
Germany, who works with water
as basis for forming the landscape
presented the McLaren Technology
Centre, London as well as hous¬
ing areas in Linz, Austria, Krons-
berg in Hannover and Zhangjiawo
inTianjin, China. Kirstine Jensen,
Denmark rounded off the day with
a presentation of Nikolaj in Kol¬
ding, the competition proposal for
Malmø and the master plan for the
Århus harborfront. See World in

Denmark 2010 at: tvuw.sl.life.ku.dk

Research: Spatial legitimacy
- sustainable development
awareness, p. 70
Bjorn Ekelund

The concept "spatial legitimacy"
is the main theme in this Doctoral

thesis and marks the fact that this

academic effort is just the begin¬
ning of a process and aesthetic ori»-
ented way of thinking, which still
implies many development op¬

portunities. It interweaves social
norms with physical impressions.
Norms that influence how sustain¬

able development is accepted and
the physical impressions required
for concrete results.

Pelle Friberg 90 years, p. 72
Par Gustafsson

Professor Emeritus Pelle Friberg
turned 90 on April 11, 2010. On
April 14 he was celebrated on

'Landscape architecture day' in Al-
narp. Par Gustafsson said: Per Fri-
berg has promoted landscape ar¬
chitecture's multifaceted possi¬
bilities, both through his role as a

teaching professor and as the cre¬
ator of a large number of works
in which landscape and buildings
are united. His work is a fine rep¬
resentation of the period under
which landscape architecture has
risen from relatively limited tasks
to one of the major rolls in the
planning of our society.
Pete Avondoglio
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dl, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 21A, i.
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

dl er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
efla og af International Federation of
Landscape Architects, ifla,
www.ijlaonline.org

DL's generalforsamling 2010
DLs generalforsamling blev afholdt
i Københavns idræts- og kultur¬
hus Prismen den 19. marts. Stem¬

ningen var god, og der var mødt
omkring 50 medlemmer op for at

give sit besyv med og bl.a. stemme
om, hvem der skulle sidde i besty¬
relsen de næste to år. Ulrik Kug-
gas styrede forbilledlig begivenhe¬
dernes gang som ordstyrer. Efter 3
år som formand og 6 år i bestyrel¬
sen gav Hanne Bat Finke stafetten
videre til nye kræfter. Der var stor
applaus og blomster til den afgåen¬
de formand for hendes store ind¬

sats og engagement gennem årene.
Også en tak til de øvrige afgående
bestyrelsesmedlemmer Iben Marie
Borbye Pedersen, Ionee Skovgaard,
Rikke Høy Pedersen, Rune Bugge
Jensen og Randi Lahn Andersen.
Der var kampvalg på-de ledige po¬
ster i bestyrelsen og flotte motiva-
tionstaler fra opstillede kandidater.
Herligt at der er så stor interesse
for at bidrage til foreningens arbej¬
de. Generalforsamlingen blev af¬
sluttet med en middag.
DL's bestyrelse har efter general¬
forsamlingen konstitueret sig med
Jacob Kamp som formand, Steen
Himmer som kasserer og består
desuden af Margrethe Holmberg,

Anne Galmar, Bettina Lamm,
Caroline Andersen og Ida Marie
Lebech Jørgensen. Supplanter er
Nina Due og Karen Sejr. Rebecca
Deutsch er studenterobservatør.

Jacob Kamp gav bolden videre ef¬
ter 6 år med stort engagement
som IFLA-delegat og Jeppe Aaga¬
ard Andersen efter 3 år som EFLA-

delegat.
Anja Boserup Qvist blev valgt som
DLs nye IFLA/EFLA-delegat.
Der var naturligvis kamp om plad¬
serne i LANDSKAB's redaktions¬

udvalg. Ulrik Kuggas var ikke på
valg, Liv Oustrup blev genvalgt,
Pernille Ploug nyvalgt og Maja Jo¬
hansen valgt som suppleant. Af
DL's bestyrelse er udpeget Bettina
Lamm og Charlotte Horn.
Se billeder fra generalforsamlingen
på DL's hjemmeside, hvor også re¬
feratet fra generalforsamlingen vil
kunne downloades. LT

Dansk Arkitektur Center

DL har indgået en aftale med
Dansk Arkitektur Center som gi¬
ver DL's medlemmer adgang til
udstillinger for en særlig pris på 25
kr. (normalt 40 kr.) samt 12 % ra¬

bat på alle bøger i DAC's boghan¬
del. Du skal blot oplyse, at du er
medlem af DL og fremvise legi-
mentationskort efter eget valg. LT

DL information

På DL's hjemmeside www.landskabs-
arkitekter.dk findes aktuel informa¬

tion, der er relevant for landskabs¬
arkitekter og andre interesserede.
Nyhederne bliver ugentligt mailet
ud som nyhedsbrevet DL-Nyt.
Du kan også finde information om
aktuelle konkurrencer for land¬

skabsarkitekter, samt læse nyheder
fra hhv. den europæiske (EFLA) og

den internationale landskabsarki¬

tektorganisation (IFLA).
Har du en nyhed, som du tror, kan
have interesse for medlemmerne,
det kan f.eks. være et debatarran¬

gement, en ekskursion, en konfe¬
rence, en udstilling eller måske et
socialt arrangement hvor MDL'er
kan mødes og netværke, så send en
mail til DL-Nyt's redaktion på dl@
landskabsarkitekter.dk

Specielt opfordres de jyske og fyn¬
ske medlemmer at komme ud af

busken, vi vil gerne formidle ny¬
heder fra hele landet. LT

Rettelse til LAR-artikel i

LANDSKAB 2-2010

I artiklen Nye regnvandssystemer i
Vanløse, der beskrev et workshop¬
forlob om lokal afledning af regn¬
vand på Skov & Landskab, KU
havde der sneget sig et forkert ef¬
ternavn ind.

Der skulle have stået Antje Back-
haus (og ikke Stockmann). Antje
Backhaus er ph.d.-studerende ved
Skov & Landskab på Københavns
Universitet. Hun arbejder med
håndtering af regnvand i byens
landskab og fokuserer på at lin¬
ke forskningsresultater med land¬
skabsarkitektur i praksis. Work¬
shoppen med tegnestuerne Thing
og Wainø, Opland, Kragh og Berg¬
lund ogWitraz Arkitekter i ef¬
teråret 2009 var en del af hendes

ph.d.-projekt, hvor hun under¬
søgte hvilke redskaber landskabs¬
arkitekter har brug for, når de skal
håndtere regnvand lokalt. AL

Verden i Danmark 2010

As Found

The 6th annual World in Denmark

conference presents key note

speakers Andrea Kahn, Giinther

Vogt, Tone Lindheim, Joao Ferreira
Nunes, and Alexandre Chemetoff
from landscape architecture, ur¬
ban design and urbanism who re¬
flect upon their most recent trans¬
formations of the urban landscape
(17th June).
The theme for the 2010 World in

Denmark conference is As Found,
which will also be explored in pa¬

per sessions and scholars from a
wide range of disciplines are invit¬
ed to submit abstracts (18th June).

Conference theme: As Found
In landscape architecture and ur¬

banism, architecture a^nd heritage
studies the concept site is gain¬
ing increasing attention. What is
found on the site, the uses and the
interpretations of it have become
determining aspects for the theo¬
retical investigation as well as the
design, preservation and transfor¬
mation of the post-industrial ur¬
ban landscape.
As Found is the optic through
which the conference at Forest &

Landscape, Copenhagen University
17th and 18th June 2010 will re¬
visit and reflect upon the everyday
urban landscape.
Location: Copenhagen University,
Forest & Landscape Biilowsvej 17,
1870 Frederiksberg C
Registration: You may register
for: the 17.6 only (main confer¬
ence with key note speakers) or
for the 17.6. and 18.6. (main con¬

ference plus academic paper pre¬
sentations in smaller sessions),
or for the 17.6., 18.6. and 19.6.

(which also includes post-confer¬
ence trips).
Kursusleder /ansvarlig:
Ellen Marie Braae

www.sl.life.ku.dk/kurser
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International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2010: Dura Europos, Syria

Biennial in Barcelona

The 6th Rosa Barba European
Landscape Award within the
framework of the 6th European
Landscape Biennial will take place
on the 30th september 1st and 2nd
of October 2010 in Barcelona.

The Rosa Barba European Land¬
scape Prize is opened to all kinds
of landscape projects created in
Europe from 2005 to 2009.
There is a sole award, which has an

economic value of 15,000 Euros.
The. Prize winner will be present¬
ed during the symposium.
The projects selected by the in¬
ternationaljury will be published
in the 6th Biennial Catalogue and
exposed in the Rosa Barba Prize
exhibition.

International jury: Bet Figueras,
(Spain), Franco Zagari (Italy),
Henri Bava (France), Kristine Jen¬
sen (Denmark), José ManuelVi-
dal, Paisea magazine (Spain), Nigel
Thorn, President of EFLA (UK).
www. coac. net /landscape

XXI International Carlo Scarpa
Prize for Gardens

Every year the Fondazione Benet¬
ton Studi Ricerche promotes the
International Carlo Scarpa Prize
for Gardens to attract attention to

a site which is particularly rich in
natural, historical and creative val¬
ues. This year the award goes to
Dura Europos, a fortified city on

the right bank of the river Eu¬
phrates in Syria, about 90 kilome¬
tres from Iraq.
It is a place that constitutes a

unique meeting point of the Greek,
Roman and oriental worlds in

the century surrounding the birth
of Christ, with different civiliza¬
tions leaving distinctive traces, such

as several pagan temples, a fres¬
coed synagogue and one of the
first house churches of the earli¬

est Christians, between 256 -1920

A.D., the site succumbed to physi¬
cal decay caused by the river, wind
and sun, and flocks, caravans and
heedless passing armies until its
sensational rediscovery in modern
times.

With its long evolution from land¬
scape to museum, Dura Europos
poses all the fundamental questions
needing to be tackled in safe¬
guarding cultural heritage.
Jury report, see www.Jbsr.it

European Prize for
Urban Public Space
The winners of the 2010 Europe¬
an Prize for Urban Public Space,
have been announced, with two

offices sharing the prize in the lat¬
est edition of the biennial compe¬
tition organized by six European
institutions to encourage recovery

projects and the defence of public
space in cities.

Joint winners:
Open Air Library, Magde¬
burg, Germany, by KARO* with
Architektur+Netzwerk

Den Norske Opera .& Ballet, Oslo,
Norway, by Snøhetta

Special mentions:
Urban Activators: Theater Podi- .

um & Grotekerplein, Rotterdam,
Netherlands

Paseo Maritimo de la Playa Poni-
ente, Benidorm, Spain
Passage 56/Espace Culturel
Ecologique, Paris, France
Casetas de Pescadores en el puerto,

Cangas do Morrazo, Spain
www.publicspace.org /eri /prize /201.0

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com
tel: +45 35352100



Schønherr K/S, vinderforslag arkitektkonkurrencen i Nykøbing Mors, Rådhustorvet og Stoberitorvet,

Vejpris 2009 til
Sønder Boulevard

Revitalingsprojektet for Sønder
Boulevard er helt i tråd med te¬

maet for 2009, den rekreative vej.
Disse ellers svært forenelige funk¬
tioner, bilfærdsel og rekreation, af¬
vikles side om side på fornem vis.
Boulevardens centrale rum — un¬

der og mellem de to delvise træ¬
rækker - fungerer som en åben
struktur. Boulevarden tilbyder stor

rummelighed for forandringer og

tilpasninger til allerede etablerede
funktioner og aktiviteter.
Arkitekturen er på en gang rå og

poetisk; med overraskende kontra¬
ster og anvendelser — og i bestan¬
dig forandring. Både i kraft af de
anvendte plantninger og den dy¬
namiske brug af det nye byrum.
Prisen gives også for Kommunens
fine håndtering og behandling
af plads og anlæg i og omkring
Halmtorvet.

Vejprisjuryens medlemmer pr.
2009 er: Vejdirektør Per Jacobsen;
rektor for Kunstakademiets Arki¬
tektskole Sven Felding, udpeget af
Dansk Design Center; landskabs¬
arkitekt mdl Kerstin Lehnsdal, ud¬

peget af DL; teknisk direktør i
Kolding Kommune Hans-Jørgen
Bøgesø, udpeget af Kommunaltek¬
nisk Chefforening; maleren Claus
Egemose, udpeget af Akademirå¬
det samt prof. Ellen Braae, udpe¬
get afAA

Ny skatepark i Haderslev
Haderslev Kommune er gået i
samarbejde med Realdania og Lo¬
kale- og Anlægsfonden om at op¬
føre projektet SkateCity Haderslev.
Realdania støtter projektet med
5,5 mio. kr. Det bliver både et in¬
den- og udendørs anlæg. Uden-

dørsanlægget vil foruden skatefaci¬
liteterne også rumme udfordringer
for klatrere, freestyle BMX, rulle¬
skøjter, streetbasket, disc golf, park-
our m.m. samt den selvorganisere¬
de ungdomskultur med koncerter,
kunst og forskellige projekter.
Arkitektfirmaet CEBRA a/s skal

projektere, når den resterende fi¬
nansiering er på plads.
SkateCity www.skatecity.dk

Europa Nostra prisen 2010 til
filminstruktør Nils Vest.

Filminstruktør Nils Vest er tildelt

den ærefulde Europa Nostra be-
varingspris for sit arbejde med ar¬
kitekturhistoriske film og for sin
utrættelige kamp for at bevare
gamle bymiljøer. Europa Nostra
er den europæiske paraplyorgani¬
sation for 250 frivillige og aktive
bevaringsorganisationer fra hele
Europa. Den samler og repræsen¬
terer de europæiske bevaringsorga¬
nisationer i forhold til internatio¬

nale myndigheder som f.eks. EU,
UNESCO og Europarådet.
Nils Vest har lavet mange film om

bygningskultur,bl.a.. Himmelsti¬
gen, Arkitekten, der blev væk,Vor
Frue Kirke, Erik Hansen og Mar¬
morbroen, Rosenborg og i 2010
en film om Martin Nyrops rådhus
i København.

Inf.: Catharina Collet,fmd. for Europa
Nostra Danmark, catharina@collet.dk

Arkitektkonkurrence i

Morsø Kommune

Schønherr er udpeget som vinder
af arkitektkonkurrencen om ud¬

formningen af de to centrale by¬
rum, Rådhustorvet og Støberitor-
vet, i Nykøbing Mors.
Schønherrs vindende forslag gen¬
skaber Algade-Nørregade som by¬

ens historiske hovedforløb, hvortil

byens pladser kobler sig. Forsla¬
get samler de to torve med chaus¬
sestensbelægninger, der spænder
fra facade til facade. Belægningen
bliver byens gennemgående gulv,
og vil opleves som et tæppe, der
skifter i intensitet og farve i om¬
råder med særlig betydning. Såle¬
des kommer Rådhustorvet igen til
at indtage sin vigtige plads i byens
forløb, og Støberitorvet bliver en

ny og vægtig plads i byen.
I projektet arbejdes med støbe-
jernsdetaljer, bl.a. som trapper og

ramper ved indgangen til biblio¬
teket, disse understreger områ¬
dets særlige fortid som jernstøberi.
Med lunde af højstammede træer
og stilfærdig møblering, understre¬
ger de to nye torve, byen som grøn

og venlig. Projektet støttes af Re¬
aldania, og anlægsarbejdet startes i
sommeren 2010.

Arkitektkonkurrencen var udskre¬

vet af Morsø Kommune i samar¬

bejde med Realdania og gennem¬
ført i samarbejde med AA. Morsø
Kommune og Realdania bidra¬
ger hver med 6 mio. kr. til projek¬
tet, som har et samlet budget på
12 mio. kr. På baggrund af en præ¬

kvalifikation, hvor i alt 25 teams

bød ind, var udvalgt tre firmaer til
at deltage i konkurrencen, udover
vinderen OKRA + Schul og Arki¬
tekt Kristine Jensens Tegnestue

Schønherr Landskab har

skiftet navn til Schønherr

Forenklingen af firmanavnet vil
fremover signalere den større bred¬
de i firmaets kunnen. Kompe¬
tencer inden for infrastruktur og

planlægning er oparbejdet gennem
vundne konkurrencer, udførte
projekter og frugtbare samarbejder.

I mange tilfælde har Schønherr
varetaget rollen som totalrådgiver, i
brede samarbejder med ingeniører,
arkitekter, kunstnere m.fl.
Pt. arbejder Schønherr bl.a. som

totalrådgiver på Strategi- og plan¬
lægningsopgaven H+ , der er et
100 hektar stort område i Hel¬

singborg. Og i april 2009 vandt
Schønherr K/S sammen med et

stort joint venture team, 'Tun¬
nel Design Services — Fehmarm-
belt Fixed Link',en ca. 20 km lang
tunnel med tilhørende landanlæg.
Desuden planlægning af Nord-
havnsvej med tilslutningsanlæg og

tunnelgennemføring til Nordhav¬
nen i København, planopgaver fcfr
UBST og KU, hvor brugerinddra¬
gelse, metodeudvikling og proces¬

design har dertil været en væsent¬
lig del af opgaveudviklingen.
Tegnestuen vedbliver at have to af¬
delinger i Danmark, hhv. i Århus
og København.
Pr. 1.2.2010 skal tegnestuen skal
fremover krediteres på følgende
måde: Skandinavisk, Schønherr K/S

og internationalt, Schonherr K/S
www.schonherr. dk

Topos group at land81ounge
Topos has joined land81ounge,
which terms itself the premier so¬

cial network for landscape archi¬
tects. This mainly US portal pro¬
vides the chance to get in touch
with over 8,000 colleagues.
Topos has set up a group at the
site to discuss media and commu¬

nication issues related to landscape
architecture and relevant publi¬
cations. As an internationally ac¬

knowledged journal it will also be
taking up topics addressed in its is¬
sues.

www.land8lounge.com
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Lysgårde v. udbygning af
Munkegérdsskolen, Gentofte.
Bygherre: Gentofte Kommune.

Totalrådgiver:
Dorte Mandrup Arkitekter ApS.
Landskabsarkitekt:

Marianne Levinsen Landskab ApS

Din løsning er
vores udfordring
Vi kan hjælpe dig til at gøre anonyme asfaltflader
levende, så de ligger i direkte forlængelse af de nye

projekter, du har på tegnebordet, eller grundideen
bag dine kunders virksomhed. Sagt ganske kort:
vi kan hjælpe dig med branding, der kan ses fra
månen.

Milimeterarbejde med slidstærke markeringer på
asfalt kræver sit. Det ved vi. Og det har vi respekt
for. Mange års praktisk erfaring med vedligeholdel¬
sesfrie markeringer i termoplast på alt fra landeveje
til landingsbaner, bliver din fordel, når du beder om
en unik løsning.

Se mere på www.lkf.dk eller aftal møde og bestil
brochure hos Benny T. Hansen på 2098 9721 eller
Susie Hansen på 2429 5690.

IKF SURFACE BRANDING

Din fantasi sætter grænserne. I al beskedenhed.

Særtilbud til Landskabs abonnenter

Tegnestuen Vandkunsten
Bogen om og med Vandkunsten præsenterer udvalgte arbejder og projek¬
ter fra de sidste 10 år, med nye fotografiske optagelser af den anerkendte
arkitekturfotograf Adam Mørk. Vandkunstens huse kommenteres af arki¬
tekt, forfatter og professor Claes Caldenby fra Chalmers Arkitektskole i
Goteborg. Det hele rammes ind af Peter Davey, en af Englands førende
arkitektureksperter og-tidligere redaktør af magasinet Architectural
Review.

P. Davey, S. Nielsen, C. Caldenby, J. Albrechtsen, J. T. Arnfred
90 Sider, 23,8 x 30,8 cm. Hæftet, illustreret
ISBN 9788774073925
Pris: 250 kr. '

Abonnementspris: 175 kr. (spar 30 %)

Paul Fischers København - og vores
Med dette fine bogværk vises glimt af det gamle København, som det
så ud gennem maleren Paul Fischers øjne, og frem til nutiden i form af
Michael Varmings fotos, der på overraskende vis illustrerer hvor lidt -

eller hvor meget - København har ændret sig gennem tiden.
Paul Fischer var en meget folkekær kunstner, der især er husket som
københavnernes maler. Hans billeder viser det københavnske gadeliv i
al sin mangfoldighed, som det udfoldede sig på hans tid.

Michael Varming
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