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LINK Landskab har været ansvarlig for ud-
formning af masterplan samt design af ude-
rum og pladser. Juryen fremhæver, hvordan 
et enkelt, men stærkt koncept har styrket om-
rådets identitet, skabt en stærkere forbindel-
se til vandet og øget social interaktion mellem 
områdets brugere.
World Architecture News uddeler hvert år inter-
nationale priser i 22 kategorier, herunder WAN 
Waterfront Award. Med priserne søger World 
Architecture News at fremhæve de bedste udfør-
te projekter inden for arkitektur og landskabsar-
kitektur gennem de seneste fem år. 
Inf.: Worldarchitecturenews.com

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 2017
Nr. 1. Deadline 18. december,  udk. 10. februar
Nr. 2. Deadline 31. januar, udk. 31. marts
Nr. 3. Deadline 5. marts, udk. 5. maj

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Karsten Eli Kring, 26. januar
65 år: Eivind Wad-Sørensen, 11. januar,
Jeppe Aagaard Andersen, 30. januar
60 år: Anna Hedevig Østergaard, 10. januar
50 år: Chr. Restorff Liliegreen, 31. januar,
Hanne Bat Finke,  5. februar,
Bettina Lamm, 6. februar,
Kirsten Lund Andersen, 8. februar,
Lulu Charlotte Harteg Jacobsen, 16. februar
40 år: Trine Jepsen, 10. januar,
Lærke Dyrholm Møldrup, 18. februar

ABONNEMENTSPRISER 2017
I Danmark 1.021,25 kr. inkl. moms og forsen-
delse. Norden, Grønland og Europa 1.085,00 kr. 
inkl. moms og forsendelse. Øvrige udland 
1.019,00 kr. inkl. forsendelse. Løssalg 137,00 kr. 
inkl. moms, ekskl. porto.

whose work and accomplishments are re-
spected internationally.

Candidates may be nominated by IFLA 
Member Associations, Delegates, Individual 
Members and allied organizations, as well as 
independent sources. 

The Award recipient will be notified by 
the IFLA President and invited to attend the 
IFLA World Congress where the winner will 
be announced and the Award presented as a 
centrepiece of the proceedings. The winner 
will also make a presentation of his/her work 
at the Congress, which is taking place at the 
World Design Summit in Montreal, Canada 
from October 16-25, 2017.

Nominations for the 2017 IFLA Sir Geof-
frey Jellicoe Award must be submitted by 15th 
January 2017. Please refer to the IFLA web-
site for the complete Call for Nominations, 
Timetable and Submission Requirements.
http://iflaonline.org/award2017

PUBLIC SPACES – WHAT FOR? WOZU? 
POURQUOI?
Kamel Louafi: Public Spaces – What for? Wozu? 
Pourquoi? Jovis, 2016. 176 p. 29.80€ English/
German/French. ISBN 978-3-86859-446-1
The book Public Spaces – What for? Wozu? 
Pourquoi? presents essays and discussions 
about the significance of one’s own design as-
pirations for the planning of public spaces. 
It contains detailed descriptions of the 
Trammplatz in Hanover and the Platz der 
Fünf Kontinente in Esch-sur-Alzette, Luxem-
bourg, with contributions by Stefan Schostok, 
the senior mayor of the regional capital Ha-
nover, as well as Uwe Bodemann, the Head 
of Municipal Planning in Hanover, and Vera 
Spautz, the mayoress of Esch-sur-Alzette, 
along with Luc Everling, the urban architect 
from Esch, Dörte Eggert-Heerdegen, and 
Kamel Louafi.

WAN WATERFRONT AWARD 2016 
TIL LINK LANDSKAB 
LINK Landskab er blevet kåret som vinder af 
WAN Waterfront Award 2016. Prisen tildeles 
for LINK Landskabs arbejde med omdannel-
sen af havnepromenaden Aker Brygge i det 
centrale Oslo. Projektet er en revitalisering 
af hele havnepromenaden og det omgivende 
område, hvor byrum og havnefront er blevet 
gentænkt og omdannet.

RUST RED
Peter Latz: Rust red– Landscape Park Duis-
burg-Nord. Essays by E. Bodmann, K.-H. Da-
nielzik, J. Dettmar, P. Keil, T. Latz, K. Ganser, 
G. Lipkowsky, W. Riehl, M. Treib, K. Walter, R. 
Winkels. Hirmer, 2016. 288 p. 45 £
ISBN: 978-3-7774-2427-9 
In the 1990s the landscape architect Peter Latz 
and his team developed a park beyond all fash-
ions and trends. This volume provides insights 
into twelve years of planning and realisation 
through photographs, sketches, plans and ex-
planations, and reveals to the reader  the fasci-
nating world that follows the industry.

The Landscape Park Duisburg Nord is 
one of the most remarkable examples world-
wide of an intelligent and appealing approach 
to dealing with the legacy of industry. In his 
vision for the park, Peter Latz largely aban-
dons the classical garden art concept of beau-
tifying agricultural and forestal patterns. 

Instead, he focuses on the complex infor-
mation system of urban infrastructure and 
industry. With this book, Peter Latz presents  
his knowledge and experience regarding this 
unique project. Texts by renowned collabora-
tors complement the narrative with various 
perspectives.

2016 IFLA SIR GEOFFREY JELLICOE 
AWARD TO PETER LATZ
Peter Latz has received the 2016 the IFLA Sir 
Geoffrey Jellicoe Award: “Peter Latz is one of 
the significant professionals who understood 
how to react to the increasingly complex chal-
lenges in landscape architecture and urban 
planning in the last few decades.” 

The Award Jury composed of a Landscape 
Architect from each of the five IFLA regions.
www.latzundpartner.de

NOMINATIONS FOR 
SIR GEOFFREY JELLICOE AWARD 2017
The IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award is the 
highest honour that the IFLA can bestow 
upon a landscape architect. The Award rec-
ognizes a living landscape architect whose 
achievements and contributions have had a 
unique and lasting impact on the welfare of 
society and the environment and on the pro-
motion of the profession of landscape archi-
tecture. The award is bestowed annually on 
an academic, public or private practitioner 
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NORDISK MÖTE, 15 SEPTEMBER 2016
Närvarande:
Danske Landskabsarkitekter, DL: Susanne 
Renée Grunkin, formand, Elzelina van Melle, 
bestyrelsesmedlem, Jeremy Andrew Den-
nis, IFLA delegat, Annemarie Lund, redaktør 
LANDSKAB, Lillan Thomsen, daglig leder

Norske landskapsarkitekters forening,  
NLA: Aase M. Hørsdal, president, Yngvar 
Hegrenes, IFLA delegat, Marit Hovi, daglig 
leder, Mona Vestli, informationssekreterare

Félag íslenskra landslagsarkitekta, FÍLA: 
Berglind Gudmundsdottir, præsident, Thor-
hildur Thorhallsdottir, IFLA delegat

Finlands landskapsarkitektförbund,  
MARK, Anna Levonmaa, IFLA delegat

Sveriges Arkitekter, Oskar Ivarsson, ord-
förande akademin för landskapsarkitektur, 
Johan Folkesson, IFLA delegat, Ann-Sofi 
Högborg, ledamot akademin, Katarina O 
Cofaigh, nordisk sekreterare

Föreningarnas aktuella verksamhet:
I Norge delar man nu ut ett landskapsarkitek-
turpris sedan två år tillbaka. 

En aktuell diskussion på Island är att det 
kommer många turister till landet för att upp-
leva naturen men arkitekter är inte tillräckligt 
involverade i att utveckla infrastruktur och 
liknande. Man diskuterar med arkitekterna 
om att slå ihop organisationerna. 

MARK fyller 70 år och firar med en konfe-
rens den 28 oktober. Det finns 178 landskaps-
arkitekter i Finland och man försöker påverka 
för att öka antalet utbildningsplatser. 

I Danmark har man kommunikation som 
tema för arbetet i organisationen. Annemarie 
Lund rapporterade att man har digitaliserat 
alla gamla nummer av LANDSKAB. 

I Sverige arbetar man med projektet 
Framtidens arkitekt för att förstå hur organi-
sationen kan utvecklas och vad medlemmarna 
behöver för framtiden, särskilt när det gäller 
utbildning. Samma vecka som det nordiska 
mötet gjorde akademin också ett evenemang 
kring Kungsträdgårdens framtid (en av Stock-
holms viktigaste offentliga platser). Man sam-
lar nu in idéer på temat ”tänk om Kungsan”.

Nordiskt avtal
Mötet konstaterade att IFLAs generalförsam-
ling inte nödvändigtvis behöver ske i Bryssel 
som det står i avtalen. 

Nordisk verksamhetsplan 2017/2018: Mötet 
beslöt att behålla verksamhetsplanen ytter-
ligare ett år.

Nordiska lanskapsarkitektkongresser och 
möten: 2017 Finland (nordisk kongress), 
2018 Island, 2019 Norge (nordisk kongress),
2020 Sverige, 2021 Danmark/København 
(nordisk kongress)

IFLA
Mötet konstaterade att vi nu är väl represen-
terade i IFLA och noterade att Norge har an-
mält en kandidat till Geoffrey Jellicoe Award. 
Däremot har inte IFLA internationellt infriat 
våra förväntningar när det gäller återrappor-
tering och vi tror inte att det är riktigt ordning 
på finanserna och medlemmarna. Det finns 
dock ett förtroende för ordföranden Kathryn 
Moore. Mötet beslöt att skriva ett brev i posi-
tiv ton om vilka förväntningar vi har på rap-
porteringen.

Mötet beslöt att de nordiska länderna 
föreslår att man förtydligar namnet på IFLAs 
pris till Geoffrey Jellicoe Award for Excellency 
in Landscape Architecture, så att man bättre 
förstår vad priset gäller.

Nästa världskongress i Montreal i okto-
ber 2017.

Räkenskaper och gemensamma kostnader för 
nordiskt sekreterare
Enligt ny överenskommelse gör vi inte läng-
re budget i förväg utan den nordiska sekrete-
raren debiterar övriga länder för eventuella 
kostnader i efterhand. Sverige har inte haft 
några kostnader för sekretariatet den här pe-
rioden.

Diskussionspunkt
Danmarks (värdlandets) diskussionspunkt 
vid detta nordiska möte handlade om – Tiden. 

Vi förändrar vår syn på vårt eget yrke. Vi 
söker kunskap tillsammans och försöker dela 
våra kunskaper. Tiden är en förutsättning 
för landskapsarkitekter på ett annat sätt än 
för andra arkitekter. Träd ges värde i miljön 
särskilt i städerna. Träden visar tiden. Kan 
vi bli bättre på att tala om för andra om träd. 
Hållbarhet och kvalitet. Hur använder vi våra 
resurser på bästa sätt? Kan vi lära oss något av 
varandra när det gäller prioritering av kvalitet 
i våra miljöer?

I Danmark finns ett lagförslag om att lätta på 
restriktionerna när det gäller att bygga nära 
stränderna. Landskapsarkitekternas förslag till 
ministern var att Danmark skulle marknadsfö-
ra sig som kustlandet istället. Hur kan man ut-
veckla allmänhetens tillgång till naturen.

Man diskuterade om organisationerna ska 
ta fram en nordisk kustutvecklingsstrategi? 
Tillgänglighet/autentiska natur- och kustupp-
levelse/arkitektonisk kvalitet.

Beslöts att alla organisationer (tre exem-
pel från varje land) skulle lämna exempel på 
bra lösningar för att göra stränder tillgäng-
liga och som ökar människor medvetenhet om 
kustens värden. DL håller ihop arbetet. 

NLA ville diskutera en trend. Antalet per-
soner som söker sig till förbundet som har 
utbildningar som kanske inte riktigt går att 
värdera enligt vanlig modell ökar. Sveriges 
Arkitekter har haft detta som en fråga i arbe-
tet med Framtidens arkitekt och ser att många 
kommer att utbilda sig i alla möjliga kombi-
nationer i framtiden vilket innebär att orga-
nisationen måste se över sina invalsregler. 
Sveriges Arkitekter öppnade för ett tidsbe-
gränsat medlemskap för vid halvårsskiftet för 
att kunna hjälpa personer med examina som 
behöver utvärderas under tiden som utvärde-
ringen pågår. Utvärderingsprocessen kan ta 
upp till ett år hos de svenska myndigheterna.

Övrig fråga
Katarina informerade om ett stornordisk ar-
kitektmöte i Köpenhamn den 11 november 
2016. Alla arkitektorganisationer, institutio-
ner, museer, förlag och liknande är inbjudna. 
Inbjudning sker genom respektive nationell 
arkitektorganisation. Avsikten är att gemen-
samt diskutera nordiskt samarbete.

Nordiska sekretariatet
Enligt turordningen tar nu Norge över sekre-
terarskapet för 2017-2019.

Katarina O Cofaigh, arkitekt SAR/MSA,
 nordisk sekreterare
19 oktober 2016
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NORDISK TILGANG TIL 
NATURUDVIKLING LANGS KYSTERNE
Det var oplevelsen af nordisk sammenhængs-
kraft, der gjorde sig gældende, da landskabs-
arkitekternes nordiske møde fandt sted den 
15. september med Danmark som vært.

Ud over det internationale og europæiske 
samarbejde gennem organisationerne IFLA 
samt IFLA Europe, så arbejder de nordiske 
lande også tættere sammen, idet de yderli-
gere mødes en gang årligt for at være sammen 
om en aktuel dagsorden og for at lytte til hin-
andens udfordringer og muligheder i det for-
gangne år. Der er både ligheder og forskelle. 
På baggrund af en fælles erfaring og bekym-
ring er de nordiske lande i år blevet enige om 
at sætte fokus på de nordiske kyster.

Nordic approach how to meet Nature in 
A sensitive Way lyder den overskrift, som vi 
er sammen om. Overordnet handler det om, 
hvordan vi bedst muligt kan anvende naturen 
som ressource for oplevelser af høj kvalitet, 
også for turister, uden samtidig at ødelægge 
de unikke værdier, der netop tiltrækker os. 
Ja, hvordan kan vi samtidig bevare og udvikle 
naturværdierne?

Det handler om at adressere den stigning i 
antal turister til Norden, hvis store attraktion 
er fjord-, havne-, klint- og klitlandskaber. Det 
handler om, at vi både skaber egnsudvikling 
og naturudvikling langs de nordiske kyster 
og om, hvordan vi også giver opmærksomhed 
til den udefra kommende fjende: affald fra de 
nære havområder uden for kyster. Det hand-
ler i høj grad også om at sikre offentlig til-
gængelighed langs kysterne og netop undgå, 
at byggerier og anlæg som hoteller, sommer-
husområder og kystnære vindmølleparker 
udtrykker en privathed, der afholder lokale 
borgere, besøgende og turister fra at færdes 
frit langs kysterne. Der er potentiale for at 
udvikle en ”Strategi for nordisk kystudvik-
ling ”. Og vi vil gerne bidrage med en stærk 
landskabelig tilgang til strategien.

Vi anerkender, at der med øgende/vok-
sende turisme er behov for at etablere anlæg 
og infrastruktur i et vist omfang. Vi anerken-
der også, at der ligger et stort vækstpotentiale 
for lokalsamfundene langs de nordiske kyster, 
som vi bør udnytte. Vi ønsker også at få flere 
til at komme og lære de smukke steder langs 
kysten at kende. Da det samtidig er de steder, 
de fleste ressourcer gennem tiden har været 

knyttet til, så bliver det også en fortælling om 
nordisk kystkulturhistorie.

Men vi må håndtere presset på naturen. Vi 
må håndtere dilemmaet om, at landskaberne 
på en gang skal være beskyttede og tilgænge-
lige. Vi tror på en nordisk tilgang til landska-
berne. Vi tror på, at kysterne kan bære kyst-
kulturhistorien videre på en bæredygtig og 
sensitiv måde. Vi tror på, at en fælles nordisk 
kyststrategi kan blive et stærkt værktøj, der 
kan skabe en bæredygtig retning for kystud-
viklingen.

Derfor er vi blevet enige om, inden for 
et år, at definere et sæt af nordiske værdier 
– Nordic Statement – som i første omgang 
kan vække opmærksomhed og understrege 
betydningen over for omverdenen. Og som 
kan manifestere de nordiske landskabsarki-
tekters vilje til at bidrage til løsning af tidens 
store samfundsudfordringer.
for MARK, Emilia Weckman, præsident
for SA, Oskar Ivarsson, ordförande, Akademin 
för Landskapsarkitektur
for DL, Susanne R. Grunkin, formand
for FÍLA, Berglind Gudmundsdottir, præsident
for NLA, Aase M. Hørsdal, præsident

OFFENTLIGGØRELSE AF ÆLDRE
NUMRE AF TIDSSKRIFTET LANDSKAB
Danske Landskabsarkitekter har fået scan-
net og digitaliseret tidsskriftet LANDSKAB og 
har offentliggjort ældre numre frem til og med 
1961. Vi står nu overfor at offentliggøre ældre 
numre fra 1962 frem til 2012. Tidsskriftet hed 
dengang HAVEKUNST. 

Offentliggørelsen betyder, at man fremover 
frit vil kunne downloade en samlet årgang – fra 
1920 til og med 2012 via foreningens hjemme-
side under fanebladet MAGASIN.

DL har gjort sit bedste for at undersøge, 
om der i de offentliggjorte numre findes mate-
riale såsom fotos og andre illustrationer, som 
foreningen ikke har rettighederne over. Skulle 
der mod forventning være medlemmer af DL, 
fotografer eller forfattere der mener, at DL 
dermed offentliggør materiale som forenin-
gen ikke har rettigheder over, bedes man rette 
henvendelse til foreningens sekretariat på 
dl@landskabsarkitekter.dk 

Samlingen er en guldgrube af historisk 
viden, der hidtil kun har været tilgængelig 
via bibliotekssystemet. Ved at digitalisere 
samtlige årgange vil det blive muligt at søge 

specifikt på enkelte ord eller termer og således 
få adgang til historie, tanker, etablerings-
teknikker og argumenter, der ligger til grund 
for vores omgivelsers haver, parker og land-
skabelige anlæg. 

Offentliggørelsen på Danske Landskab-
sarkitekters hjemmeside vil ske i løbet af jan-
uar 2017.

Vi retter en stor tak til de fonde, som gør 
dette arbejde muligt; Dreyers Fond, Boyes 
Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæums-
fond, Dronning Margrethe & Prins Henriks 
Fond samt Havekulturfonden.
Lillan S. Thomsen, daglig leder i DL 

NORDISK KONGRES 2016 OG
DL’S 85 ÅRS JUBILÆUM
16. SEPTEMBER 2016
DL takker sponsorerne Milford, Cado, Orev, 
Malmos, Zenzo Group, Vestre, Kant Design og 
LAF for støtte til afholdelse af Nordisk Kon-
gres 2016 og DL’s 85 års jubilæum.

outdoor

part of biobag group
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Vi er så glade for at se jer alle sammen: medlemmer og 
venner af foreningen Danske Landskabsarkitekter er 
kommet fra nær og fjern. Vi står her i Københavns Havn 
en frisk morgen – lige midt i Danmarks hovedstad. 

For 2.000 år siden var stedet en naturhavn, det eneste 
vandområde langs Øresund, der lå beskyttet af det omgi-
vende landskab og havde en naturlig vanddybde, som var 
tilstrækkelig til, at skibene kunne komme ind og kaste 
anker. Stedet hed dengang blot Havn.

Ca. 1.000 år senere byggede Absalon den første borg 
og understregede stedets betydning. Byen blev nu kendt 
som Købmændenes Havn – et klart tegn på, at havnen var 
drivkraften i udviklingen af byen.

I 1826 udgav H.C. Andersen sin vidunderlige debutro-
man Fodreise fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager. 
I bogen beskriver han sine indtryk af byen med gader, byg-
ninger og broer og datidens københavnerparnas – og han 
lægger en portion god fantasi til sin fortælling, selvfølgelig.

Siden udviklede havnen sig for alvor, og 100 år efter 
fodrejsen var Københavns havn blevet en moderne stor-
havn med linjefart til alle verdensdele. 

50 år senere, efter 2. Verdenskrig, ændrede bille-
det sig igen, transport over vand blev overhalet af trans-
port over land i kraft af lastbiler, tog og fly. Aktiviteterne 
svandt de følgende år i store dele af havnen. 

På vores havnerejse i dag vil vi opleve tidens spor. Og 
vi vil opleve den store forandring, byen og havnen under-
går netop i disse år. 

Havneudvikling er en fælles udfordring – både rundt 
i de danske kommuner og i de øvrige nordiske landes 
hovedstæder: Oslo, Stockholm, Reykjavik og Helsinki. 
Også i mange mindre skandinaviske byer oplever man til-
svarende transformationsprocesser, hvor ’industri-havn’ 
bliver til ’urban-havn’. 

Landskabsarkitekter har gennem tiden været rigtig 
dygtige til at tilpasse sig tidens behov. Udviklingen fra 
DANSK HAVEARKITEKTFORENING tilbage i 1931 til 
foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER anno 
2016 vidner også om større skala, større overblik og udsyn 
– og det større ansvar, vi tager i samfundet.

Vi sørger for, at haver, landskaber og byer med byrum, 
gader, parker og havne bliver varetaget bedst muligt og 
skaber størst mulig værdi for alle. Ja, landskabsarkitekter-
nes arbejde har i høj grad en samfundsmæssig betydning. 

Og det handler om meget mere end arkitektur. Det 
handler i høj grad også om helhed og sammenhæng og om 

NORDISK KONGRES 2016 
– introduktion i Københavns Roklub 16. september 2016 ved DL’s 85 års jubilæum

Susanne Renée Grunkin

oplevelser – som behagelige opholdsmiljøer, miljøer for 
samvær – og det handler om identitet, æstetik og trivsel. 
Det handler om vores ansvar over for bevaringsværdige 
by-, landskabs- og kulturmiljøer, om vores ansvar for at 
klimasikre byer og byrum og om gode vækst- og levemil-
jøer for planter og dyr. 

Og ikke mindst handler det også om vores børn, der 
vokser op med muligheden for at gøre deres egne erfa-
ringer med naturen i en by med mange rekreative grønne 
miljøer, rige på planter og dyr. 

Vi landskabsarkitekter adskiller os fra de øvrige arki-
tekter ved at have sammensatte kompetencer, der netop 
rammer disse aktuelle behov. 

Og derfor oplever vi landskabsarkitekter en stigende 
efterspørgsel efter netop vores kompetencer. Fra at være 
udsprunget af en kunstnerisk disciplin – havekunstnere – 
blev vi hortonomer inden for have og landskab. Så blev vi 
landskabsarkitekter, der udfører landskabsplanlægning, 
planlægning af det åbne land og byudvikling – samt ude-
miljøer i byer og bolignære områder. 

Nu bliver vores faglighed mere og mere bundet sam-
men med de aktuelle udfordringer, som samfundet er 
nødt til at håndtere for at blive bæredygtigt både i miljø-
mæssig, social og økonomisk forstand. 

Og vi landskabsarkitekter er med hele vejen. Vi udvik-
ler vores selvopfattelse, vores uddannelse og vores gode 
samarbejde på tværs af landene. Vi er nysgerrige, søger 
viden og deler erfaringer. 

Det er alt sammen lag, vi lægger oven på vores arv, 
så vi bliver dygtigere og dygtigere. Og på den måde er vi 
landskabsarkitekter en stærk faglig ressource for sam-
fundet. Vi giver borgere, interessenter, politikere og me-
ningsdannere en bedre forståelse af betydningen af vores 
omgivelser. 

Vi er her i dag for at holde fødselsdag – og for at være 
sammen om at blive endnu klogere! 

På bestyrelsens vegne ønsker jeg en rigtig god, hygge-
lig og udbytterig dag.

Stor tak til arrangørerne: bestyrelsesmedlemmerne 
Elzélina van Melle og Philip Dahlerup Christensen, Helle 
Hagelund fra Københavns Kommune og studentermed-
hjælp Emil Rosenstrøm.

Også stor tak til sponsorerne: Milford, Cado, Orev, 
Malmos, Zenzo Group, Vestre, Kant Design og LAF.
Susanne Renée Grunkin, 
formand for Danske Landskabsarkitekter

Landskabsarkitekt-
foreningerne i Finland, 
Island, Norge, Sverige og 
Danmark har arrangeret 
nordiske kongresser siden 
1930’erne. 

Nordisk kongres 2016, 
afholdt over én solrig dag 
i september, afrapporteres 
her i LANDSKAB 8-2016 
med koncentrater af 
foredrag og omvisninger, 
korte præsentationer af 
Kvæsthusmolen, 
Sankt Annæ Plads 
og Nordhavnen 
samt kommentarer 
og fotos fra deltagerne. 

I tilknytning til kongres-
sen blev afholdt en lille 
fotokonkurrence, hvortil 
der indkom noget færre 
forslag, end forventet. 
Susanne Renée Grunkin, 
Jacob Fischer og Anne-
marie Lund har derfor 
valgt at uddele bog-
præmier til de ti personer, 
der med de bedste fotos 
illustrerer turen: Lise 
Kloster Bro, Cæcilie 
Andrea Bue, Tine Gils, 
Elzélina van Melle, 
Kristian Mousten, Rie 
Nielsen, Eva Nordberg, 
Emil Rosenstrøm, Einar E. 
Sæmundsen, Mona Vestli

Kortet på modstående 
side viser dagens rute.

Tak til Helle Hagelund 
for redaktionel indsats. 
AL
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BYER FOR MENNESKER – ER HAVNEN FOR DIG?
Camilla Richter-Friis van Deurs

København har altid ligget der – på kanten af 
landet – på kanten af vandet, og gennem for-
bindelsen til havets transportkorridorer skab-
tes rigdom og rekreative oplevelser langs med 
det store havnerum. Som langt de fleste andre 
byer verden over er København i disse år ved 
at genfinde kontakten til havnefronten, efter 
at de industrialiserede arealer og jernbanean-
læg på havnefronten er blevet overflødiggjort.

I begyndelsen af dette årtusinde var den 
første del af udviklingen af havnen præget 
af store virksomheder og hoteller, der især i 
området omkring Kalvebod Brygge og Lan-
gelinie gennem en grov, fantasiløs og skamløs 
udnyttelse af de bynære havnearealer fratog 
københavnerne muligheden for at nyde byli-
vet ved vandet. Et projekt som Bølgen af JDS 
forsøger at rette op på denne fejl ved at skabe 
et aktivt forløb, der placeres langt ude i hav-
neløbet for at undslippe de store domicilers 
skygge. Man kan dog diskutere, om den sam-
lede pris for denne herlighed er for høj, da en 
stor del af vandfladen mellem Bølgen og Hav-
nebadet på den anden side ved Islands Brygge 
nu er forsvundet. Men dette tillader, at by og 
vand nu igen kan forbindes og rejse sig som en 
fugl Phoenix fra skammens aske.

I både Nord- og Sydhavnen fik København 
boligbebyggelser, men sjældent forholdt de sig 

til beliggenheden ved vandet andet end som en 
herlighedsværdi gennem udsigten fra de store, 
vindomsuste altaner. Ofte resulterede bolig-
områderne i privatiseringer og hegn som på 
Torpedobådshallen på Holmen, Gemini Resi-
dence på Islands Brygge eller det Hvide Snit 
på Christianshavn, alle nævnte er steder, 
hvor der opsættes ’Adgang forbudt’- og ’Privat 
– kun for beboere’-skilte på havnearealerne. 
Her kunne København måske se til andre byer 
som Amsterdam, Malmø eller Hamborg for 
eksempler på, hvordan boligbyggeri på havne-
fronten kan udformes, så det bidrager til kva-
liteter både for beboere og besøgende. Sluse-
holmen, anlagt efter hollandsk forbillede, er 
en undtagelse. Her finder man en boligbebyg-
gelse, der skaber herlighedsværdier for bebo-
erne og tillader trapper, pontoner og adgang 
til vandoverfladen fra lejlighederne, dog kun 
i de indre kanaler. Selve havnefronten bruges 
stadig som parkeringsplads. 

Henning Larsens havneplan skabte et kul- 
turelt centrum i midten af København, og snart 
fik vi både en udvidelse af Det Kongelige Biblio-
tek med Den Sorte Diamant, et nyt skuespilhus 
for enden af Sankt Annæ Plads og Operaen på 
Holmen. Alle disse nationale kulturinstitutio-
ner fik store monumentale pladser, men uden 
stor omtanke for, hvordan disse arealer skulle 

bruges af de besøgende eller inddrages til kul-
turelle formål. Kun Skuespilhuset har indtil 
videre rettet op på denne mangel gennem den 
nyanlagte Ofelia Plads af Julie Kierkegaard 
og Lundgaard & Tranberg, som skaber et rum 
for, at både teatret og befolkningen kan indtage 
pladsen og nyde det store åbne rum mod hav-
nen og vandet på kanten af horisonten.

Den bedste udnyttelse af havnefronten ser 
man på Islands Brygge. Her har Havneparken 
siden midt 1980’erne været et internationalt 
eksempel på brugerdreven byudvikling, som 
har skabt en rekreativ park af så stor kvali-
tet, at den har betydning som regional desti-
nation, og at Islands Brygge i 2005 af bladet 
Wallpaper blev udnævnt til verdens fjerdehot-
teste bydel. En stor del af denne succes skyl-
des det berømmede havnebad af BIG, som har 
skabt præcedens for en lang række andre hav-
nebade i København, men også i andre byer 
som Aarhus, Aalborg, Oslo og Stockholm. 

Med åbningen af Københavns nyeste 
bro Belvederebroen, der ligger tæt ved H.C. 
Ørstedsværket, kan man nu cykle eller gå 
langs Havneringen, en 13 km lang oplevelses- 
og naturrute langs vandet. Dermed synes for-
vandlingen langs med vandet næsten kom-
plet, men der er stadig meget at gøre for at 
binde by og vand sammen på tværs og skabe 

 Udviklingen af fodgæn-
gerprioriterede byrum og 
gader fra 1962 og frem 
til 2016. 
I de seneste år er det især 
forbindelserne langs med, 
over og til havnefronten, 
som er blevet udviklet
The development of the 
pedestrian prioritized 
urban spaces and streets 
from 1962 up until 2016. 
In recent years, emphasis 
has been placed on the de-
velopment of the connec-
tions along, over and to 
the harborfront 
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adgang ned til havnefronten. Siden 1980, hvor 
Nyhavn blev omdannet fra parkeringsplads 
for 51 biler til en vellykket turistattraktion og 
restaurantstribe, blev der i næsten 30 år ikke 
gjort en indsats for at skabe attraktive forbin-
delser mellem by og vand. Dvs. ikke førend 
COBE, Hall McNight og GHB Landskab i 2013 
færdiggjorde Vester Voldgade som et stor-
slået eksempel på et gadeforløb, som inviterer 
byens borgere ned til oplevelserne ved vandet. 

I fremtiden vil en ny inderhavnsbro for 
enden af Vester Voldgade muliggøre bevæ-
gelser over vandet på dette sted for cyklister 
på samme måde som Cykelslangen og Brygge-
broen har gjort det mellem Kalvebod Brygge 
og Islands Brygge. Ingen havde kunnet forud-
sige den succes, som dette projekt har affødt. 
Oprindelig var det estimeret, at 8.000 dagligt 
skulle krydse broen, men allerede første år 
var der mere end 12.000 brugere. Og senest er 
Kyssebroen også blevet en overvældende suc-
ces på trods af de meget svære omstændighe-
der omkring opførslen og forsinkelserne. Man 
kan næsten fristes til at sige, at den grimme 
ælling er blevet en, om ikke smuk svane, så 
meget elsket og voldsomt brugt urban forbin-
delse mellem Nyhavn og Holmen. 
Camilla Richter-Friis van Deurs, ph.d.,
arkitekt MAA, partner ved Gehl

Quality criteria for 21st century waterfronts

Introduction; Quality criteria

As a key amenity, a vibrant and inviting waterfront is an important element in attracting people 

to live, work and visit the area but also benefi cial for the image of the city as a whole. The 

waterfront should be redeveloped into a people place, offering a multitude of activities for all 

user groups.

ESTABLISH HIGH QUALITY ROUTES TO THE WATERFRONT.
Make sure that the waterfront is easy to get to and from by establishing a multitude 
of attractive routes leading down to the water.

DEVELOP THE WATERFRONT INTO A CITY DESTINATION,.
Celebrate the waterfront and develop it into a fabulous place for people through 
public spaces of excellent quality and public functions in adjacent buildings. 

INSTALL A CONTINUOUS WATERFRONT PROMENADE.
Install a public promenade stretching along the entire waterfront to connect different 
waterfront areas and ensure that all people have access to the water.

INVITE PEOPLE TO POPULATE THE WATERFRONT AT ALL TIMES.
To create a truly vibrant waterfront, activities taking place in the public realm and in 
the adjacent buildings should invite people the day, week and year around.

INTRODUCE PEOPLE ACTIVITIES 
Use the opportunity to develop activities that supplement existing activities in the 
city.

CREATE DIVERSE SPATIAL EXPERIENCES ALONG THE WATERFRONT. 
Provide a variety of spaces that accommodate for different uses and experiences 
along the waterfront. Develop urban as well as landscaped qualities.

EXPLORE THE OPPORTUNITIES FOR GETTING CLOSE TO THE WATER.
Make sure that there are different ways of experiencing the water by providing a 
varied edge to the water. Provide physical access to the water.

ENSURE THAT GROUND FLOOR FRONTAGES CONTRIBUTE TO ENLIVEN THE 
PUBLIC REALM.
Ensure that the ground fl oor façades along the waterfront are active and transparent 
so that activities in buildings and public spaces can interact and enrich each other.

1
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Nederst, fra venstre. Almere, Hamborg, Malmø, 
Vester Voldgade, Christianshavn og Kyssebroen. 
Aktiviteter og forbindelserne mellem by og havn langs 
havnens rum bør udvikles for alle byens borgere.
Fotos Gehl
Bottom, from left. Almere, Hamborg, Malmø, 
Vester Voldgade, Christianshavn, Kyssebroen. 
Activities and connections between the city and harbor 
along the harbor spaces should be developed for all of 
the city’s citizens. Photos Gehl

Th. Kvalitetskriterier og strategier for havnefronter 
udviklet af Gehl.
Right. Quality criteria and strategies for harbor fronts 
developed by Gehl
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Husbåde. Foto Lise Kloster Bro
House boats. Photo Foto Lise Kloster Bro

Kommentar I: Ambitiösa satsningar
Vi ses vid Havneholmen och sätter oss i båten 
som ska transportera oss runt i Köpenhamns 
vattenrum. Havneholmen är ett nybyggt om-
råde med bostäder, kontor och något café. Här 
finns också en samling av äldre husbåtar, en 
rest som minner om hur området såg ut tidi-
gare. Just nu kan jag inte avgöra om de får fin-
nas kvar på nåder eller som ett exotiskt inslag 
i den moderna stadsdelen.

Båten tar oss vidare ut i Sydhavnen. Jag tän-
ker på det utvecklingsarbete som pågår i Gö-
teborg, i en liknande kontext. Där ska Friham-
nen knyta samman staden över vattnet, låga 
hyror skapa social hållbarhet och en modern 
park skapa en grön central mötesplats. Det 
jag ser i Köpenhamn är nya områden, fram-
växta med samma ekonomiska drivkraft som 
i många andra hamnutvecklingsprojekt runt 
om i (väst)världen. Ambitiösa satsningar har 
gjorts på framträdande byggnader – i världs-
klass. Samtidigt ser jag förskolor som tvingas 
ha gården på taket, trånga gator utan plats för 
några träd och i övrigt få gröna stadsrum. 

Efter ett tag måste jag konsultera kartan 
för att bekräfta att vi inte är tillbaka på samma 
plats. Stadsdelarna ser likadana ut, byggd på 
det globala manér som verkar vara så svårt att 
komma ifrån. 

Ett landskap är en komplex väv av hän-
delser, minnen, rum, rörelser, makt och kli-
mat. Det är därför anmärkningsvärt att, allt 
sedan upprustningen av Docklands i London 
på 1980-talet, har förnyelsen av vattennära 
stadsområden skett på ett liknande sett över 
hela världen. Resultatet präglas av ett arbets-
sätt som går att likna vid tabula rasa, där 
endast ett fåtal kvarlevor sparats som en hyl-
lande (?) gest mot platsens tidigare historia. 

Arbetet med Norra och Södra Älvstranden i 
Göteborg lyfter ofta fram social hållbarhet 
som en viktig parameter i planeringen av de 
nya stadsdelarna. Platser ska skapas där en 
mängd olika livsstilar, kulturer och möjlig-
heter att använda det offentliga rummet ska 
rymmas. Dagens användare och invånare in-
kluderas i planarbetet vilket har lett till att 
Frihamnen blivit nominerat till Planpriset 
2016. 

I nästa steg kommer landskapsarkitekten 
ha en viktig roll i skapandet av de fysiska rum 
som ska fungera som invånarnas vardagsmil-
jöer i flera generationer framåt. En framtid 
vars byggda ramverk förhoppningsvis består 
av mer än en reproduktion av trettio år gamla 
lösningar. 
Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA,
terraism landskapsarkitekter

Sydhavnen. Foto Johan Folkesson Sydhavnen, south harbor. Photo Johan Folkesson
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Kommentar II: Opløftende og nedslående
Det opløftende:
Parkeringshuset Lüders i Nordhavnen med 
aktivitetsrum på toppen var i min optik både 
indholdsmæssigt, arkitektonisk og materiale-
mæssigt et lyspunkt i den nye bydel. På mange 
måder et byggeri i tidens ånd kan man sige, 
hvor man i programmeringen af bygningen 
har udtænkt et interessant overlap mellem 
funktioner, som i sit afsæt tilgodeser byens 
liv (parkering, legeplads og motion). Gene-
relt synes jeg, der var bymæssigt gode takter 
i Nordhavnens nye arkitektur, med kombina-
tionen af eksisterende og ny arkitektur samt 
tæthed. Det bliver spændende at følge denne 
udvikling.

Det bekymrende:
Uden at jeg har sat mig væsentligt ind lokal-
planen og derfor ikke kan udtale mig på et til-
strækkeligt kvalificeret grundlag, er det mit 
indtryk, at de nye områder i Sydhavnen og 
det kommende Enghave Brygge er tilrette-
lagt primært med boligformål for øje og uden 
særligt fokus på opførelsen af kulturinstituti-
oner, som kan bidrage til at fremme den fæl-
les brug af de offentlige rum. De nye forløb 
langs bryggerne har en aura af privathed over 
sig, som man også oplever på dele af det nyere 

byggeri på Christianshavn og ved Langelinie. 
Jeg kunne godt savne, at man havde formået 
at bevare noget af områdets lidt ruinøse ka-
rakter og særpræg. I de bearbejdede udearea-
ler savner jeg også en mere præcis læsning af 
havneområdets karakter i forhold til materia-
leanvendelse og arkitektonisk udtryk. Havne-
parken på Islands Brygge er jo et forbilledligt 
eksempel på en sådan kvalificeret og præcis 
læsning af eksisterende kvaliteter. Til trods 
for det spraglede og lidt pyntede facadeudtryk 
bygningskroppene imellem, fremtræder det 
nye boligbyggeri med dertilhørende brygger 
og gårdrum i Sydhavnen, i min optik, ensartet 
og ret ’totalentreprise-agtigt’.

I eksemplet med det nye Enghave Brygge 
redegjorde en repræsentant fra Københavns 
Kommune for, at man i kommunen ikke så 
nogle problemer i at optage mere af byens 
åbne vand til fordel for privat boligbyggeri. 
Isoleret set, kan man muligvis godt argu-
mentere for, at opførelsen af nye boliger langs 
Enghave Brygge ikke er et problem, og det vil 
givetvis også skabe mere liv i et tomt og efter-
ladt område. 

Men ud fra en helhedsbetragtning, mener 
jeg, at den holdning til byens åbne blå og 
grønne rum er med til at sætte de tilbagevæ-
rende byrum under pres. I eksemplet med 

Enghave Brygge kan tænkningen være med til 
at danne præcedens for byggeri andre særlige 
steder i byen, enten ved opfyld af vand eller 
indtagelse af grønne rum. Man kan jo også 
argumentere for, at det ikke er et problem at 
bebygge hele Kløvermarkskvarteret på Ama-
ger, fordi man jo har så mange andre grønne 
rum i byen. 

Men den måde at tænke byens rum som 
en uendelig ressource er i min optik mangel 
på rettidig omhu. Når først byens åbne rum 
er indtaget og bebygget, kan det ikke rulles 
tilbage. Tænk blot på, hvor fremsynet man 
har været i et historisk perspektiv, dengang 
man besluttede at udvikle Vestskoven som et 
grønt rekreativt naturområde for byens bor-
gere i hovedstadens periferi, endda i en peri-
ode med massivt behov for boligbyggeri. Det 
er et kæmpe aktiv for hele hovedstadsområ-
det i dag og pt. Danmarks tredje mest benyt-
tede skov. Det, synes jeg, er udtryk for retti-
dig omhu og en langsigtet og fremsynet politik 
med vores fælles ressourcer og anvendelse af 
byen for øje.
Carl-Johan Skibsted Andersen, 
landskabsarkitekt MDL, 
Skibsted landskabsarkitekter

Finansiell lykksalighet, Sydhavnen. Foto Mona Vestli Financial bliss, Sydhavnen. Photo Mona Vestli
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REKREATIV UDVIKLING 
AF KØBENHAVNS HAVN
Lars Anker Angantyr

Københavns Havn har de seneste år været 
under kraftig forandring fra en aktiv erhvervs-
havn og industrihavn til i højere grad at være 
en bolighavn og rekreativ havn. Der bliver 
i disse år bygget masser af nye boliger ved 
havnen – og havnen bliver brugt på helt nye 
måder. Der skabes et helt nyt byliv i og langs 
med havnen.

Visionen ’En havn af muligheder’
Københavns Kommune vedtog derfor i 2014 
visionen En havn af muligheder. Visionens 
formål er at sætte retning for den rekreative 
udvikling af havnen frem mod 2025. Visionen 
har fokus på otte temaer, som skal være med 
til at fremme et godt byliv i og ved havnen.

De otte udvalgte temaer er: 
1. Flere aktiviteter i havnen
2. Bedre adgang til og fra vandet
3. Flere opholdssteder
4. Bedre ruter og forbindelser
5. En ren og indbydende havn
6. En havn med en sund natur
7. Events og midlertidig projekter
8. Variation og plads til alle

Med flere aktiviteter i havnen tænkes der 
både på events, leg og sport på og ved vandet, 
men også på mere fredelige aktiviteter og gode 
steder, hvor man i fred og ro kan nyde havnen.

Bedre adgang til og fra vandet betyder, 
at der flere steder i havnen skal laves god 
adgang til vandet – så man kan komme helt 
ned til vandet, og så man fra små både bedre 
kan lægge til og komme i land og bruge byens 
tilbud i form af caféer, restauranter og kultur-
tilbud.

Flere opholdssteder betyder, at der skal 
være et varieret udbud af steder, hvor man kan 
slå sig ned ved havnen. Det kan være store, 
aktive steder som Havneparken på Islands 
Brygge og havnebade, men der er også brug 
for mindre og rolige steder. Et godt eksempel 
på et nyt, lille ’hemmeligt sted’ i havnen er det 
nye blå støttepunkt La Banchina på Refshale-
øen. Der kan man sejle til i sin kajak eller min-
dre båd og gå i land på en café og nyde udsig-
ten over til bagsiden af Holmen.

Med temaet ’Bedre ruter og forbindelser’ 
er der fokus på, at man skal kunne bevæge 
sig frit langs med hele havnen, og at der skal 
være gode gang- og cykelforbindelser mellem 

byen og havnen. Kommunen har i mange år 
haft en aktiv promenadepolitik. Den har sør-
get for, at der de fleste steder er en fri prome-
nade langs med havnen, men der er stadig få 
’missing links’.

Havnen har, som de fleste ved, en meget 
fin badevandskvalitet, hvor badevandet i 95% 
af tiden har en rigtig fin kvalitet. Kun ved kraf-
tig regn og skybrud er der enkelte dage, hvor 
man ikke kan bade i havnen. 

Hvad de færreste ved, er imidlertid, at der 
også er en meget fin biologi i havnen. Der er 
masser af fin ålegræs og havgræs inde i hav-
nen – og der er formentlig over 100 arter af 
fisk i havnen. Det er alt fra små kutlinger og 
hundestejler, over ål og ulke, til hornfisk, torsk 
og ørred.

Ud over de otte temaer i visionen blev det 
besluttet, at der også skal være fokus på hav-
nens historiske udvikling og kulturhistorie – 
’Den fortællende havn’.

En spørgeskemaundersøgelse har vist, at 
der blandt borgerne var et stort ønske om at 
kunne komme tættere på vandet, om bedre 
gang- og cykelruter langs havnen og om flere 
grønne områder ud til havnen.

Klart vand, fisk og ålegræs ved Enghave Brygge. Foto Orbicon Clear water, fish and eelgrass by Enghave Brygge. Photo Orbicon
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Kajkant-katalog
I forbindelse med visionen for havnen blev 
der også lavet et inspirationskatalog Kajkant- 
katalog, som skal inspirere både kommunen, 
private investorer og fonde til at lave mere 
alsidige projekter i havnen og sørge for god 
adgang til vandet og en aktiv brug af vandet i 
samspil med byen.

Kajkant-kataloget bruger de samme temaer 
som visionen og giver gennem principskitser 
og fotoeksempler inspiration til nye projek-
ter. Ideen er at inspirere, og at nye projekter 
kan tage ideer fra kataloget og selv viderebe-
arbejde dem til konkrete projekter, som giver 
mere variation og nyt byliv ved havnefronten.

Udviklingsplan for havnen
I 2015 vedtog Teknik- og Miljøforvaltningen 
en udviklingsplan for havnen. I denne plan 
peges der på steder i havnen med potentiale 
for udvikling af f.eks. aktivitet på vandet, nye 
opholdssteder og forbedringer af promena-
der og byrum omkring havnen – for at skabe 
et bedre byliv.

Planen peger både på potentialer på kom-
munens egne områder, men også på private 
og statslige områder. Ideen med at pege på 
potentialer i stedet for projekter er dels, at 
man så kan gøre det for hele havnen, dels at 
de enkelte projekter så skal udvikles i sam-
arbejde med den aktuelle ejer af området og 
i samarbejde med fonde og lokale interessen-
ter. Ideen er desuden at se samlet på hele hav-
nen og skabe en varieret havn med mange for-
skellige lokale miljøer og muligheder.

Udviklingsplanen peger således på, hvor 
man med fordel kan udvikle havnen, men ikke 
på, hvem der skal lave de enkelte projekter, 
eller hvordan den enkelte løsning skal være. 
Det sætter fokus på muligheder, men giver 
også plads til fleksible og nye løsninger.
Lars Anker Angantyr, havbiolog, 
Byens Udvikling, Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Københavns Kommune

Visionen for havnen, Kajkant-kataloget og 
Udviklingsplan for Københavns Havn 
kan findes på www.kk.dk/havnen

Herunder. Potentialekort 1.
Yderhavnen. Ill. fra 
En havn af muligheder
Below. Potential map 1.
Outer harbor. Ill. from 
A harbor of opportunities

Yderst th. Det Blå Støttepunkt og café La Banchina ved Refshaleøen. Foto Lars Anker Angantyr
Far right. Det Blå Støttepunkt and café La Banchina by Refshaleøen. Photo Lars Anker Angantyr

Adgang til vandet. 
Ill. fra Kajkant-katalog

Access to the water.
Ill. from Kajkant-katalog
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Københavns Kommune åbnede i maj 2016 den 
nye cykel-, gang- og løberute Havneringen. 
Det er en 13 km lang oplevelsesrute omkring 
havnen, hvor man kan opleve tolv helt forskel-
lige bydele. Ruten kan også deles op i mindre 
ruter på 2, 4 og 7 km ved at benytte Knippels-
bro, Langebro og Bryggebroen – eller man kan 
tage en del af ruten med havnebussen.

Ruten kan føre dig igennem den gamle 
middelalderby med masser af kultursteder – 
eller ned gennem Nokken og området ved Slu-
sen, hvor man kan finde et helt andet grønt og 
stille København. 

Man kan også komme igennem de nye byde-
le ved Havnevigen, Sluseholmen, Teglholmen 
og Enghave Brygge, hvor nye huse og bydele 
i vældig fart skyder op af jorden som padde-
hatte.

Ruten kan med fordel deles op i forskel-
lige mindre ruter, alt efter hvad man gerne vil 
opleve. Den kan også tages på forskellige års-
tider med nye oplevelser hver gang. Endelig 
er de nye bydele et besøg værd med kortere 
eller længere mellemrum, da byen i disse år 
virkelig er under udvikling eller forandring, 
alt efter hvordan man ser på det. 

HAVNERINGEN
Lars Anker Angantyr

Nye typer af byhuse dukker op, nye små plad-
ser og promenader langs vandet etableres. Der 
er noget for enhver smag.

Havneringen er ikke en stor nyanlagt 
rute, men er primært en oplevelsesrute pla-
ceret på eksisterende stier. Der er lavet en 
del forbedringer af de eksisterende forhold, 
men en mindst lige så stor del af projektet er 
at gøre folk opmærksomme på alle de forskel-
lige muligheder, der er omkring Københavns 
Havn. 

Så tag kæresten, venner eller familie med 
ud på nye oplevelser langs med vandet. 

Slusen, Metropolis og Sluseholmen i Sydhavnen. Foto Lars Anker Angantyr The sluice, Metropolis and Sluseholmen in Sydhavnen. Photo Lars Anker Angantyr

På opdagelse på Havneringen. 
Foto Ursula Bach
Exploring along the Havneringen. 
Photo Ursula Bach
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Havneholmen ved Tømmergraven. Foto Lars Anker Angantyr Havneholmen at Tømmergraven. Photo Lars Anker 

Den nye bydel ved Enghave Brygge. 
Foto Lars Anker Angantyr
The new city quarter at 
Enghave Brygge. 
Photo Lars Anker Angantyr

Nye opholdssteder og adgang til 
vandet ved Krøyers Plads. 
Foto Lars Anker Angantyr
New seating areas and access to 
the water at Krøyers Plads. 
Photo Lars Anker Angantyr

Ruten finansieres i et samarbejde mellem Kø-
benhavns Kommune og Vejdirektoratets Cy-
kelpulje. Ruten omfatter bl.a. etablering af 
Belvederebroen på Enghave Brygge og for-
bedring af cykelforhold under Knippelsbro 
og på Slusen.
Lars Anker Angantyr, havbiolog, 
Byens Udvikling, Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Københavns Kommune

Se mere på www.visitcopenhagen.dk/da/
havneringen

Kort, der viser 
Havneringen
Map showing 
the Havneringen, 
bike and 
pedestrian path
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Kommentar III: 
Utmaningar för land-skapsarkitekter
Förtätning av staden och stadsförnyelse på 
vattennära industrimark är en av vår tids 
stora urbana trend. Industrihamnar saneras 
och omvandlas till levande stadsdelar, kul-
verterade vattendrag återskapas och blir till 
myllrande biotoper. Omvandlingen har pågått 
ett antal decennier och såväl teknik som arki-
tektur har utvecklats med ökad kunskap och 
erfarenhet. 

 Att återskapa och bygga in naturliga eko-
system i modern tät stadsstruktur är en stor 
och spännande utmaning, där landskapsarki-
tekten har en särskild, samordnande roll. Med 
stöd av expertis inom ekologi, stadsbyggnad, 
vattenbyggnad och konstruktion, kan land-
skapsarkitekter bli ledande designers och 
skapa fantastiska stads- och livsmiljöer. 

Den utveckling som uppvisas i Köpenhamns 
inre hamn är imponerande på många sätt. 
Att vattenkvalitén har kunnat förbättras 
med återkoloniserad marint liv och möjlig-
het att bada från kajer och bryggor, stärker 
Köpenhamns position som en av värdens 
mest mänskliga och livsbejakande huvudstä-
der. Man uppvisar en imponerande framtids-
satsning med syfte att rena, fördröja och ma-
gasinera dagvatten.

De vattennära stadsutvecklingsprojekten i 
Sverige har var och en sina särskilda kvalitéer 
och egenskaper. Nästan alla vattennära städer 
har spännande projekt såsom Norra Djur-
gårdsstaden i Stockholm, Västra och Norra 
hamnen i Malmö, H+ i Helsingborg m del.

I min egen hemstad Göteborg bör jobbas 
det febrilt med utvecklingen av såväl Norra 
som Södra Älvstranden. 

Inför 400-års jubileet 2021 vill politiken fär-
digställa Frihamnens första etapp, där den nya 
Jubileumsparken ska ligga som en grön sam-
lande kärna. Här prövar staden nya strategier 
för social hållbarhet såsom krav på hyresrät-
ter med låga hyror, 1000 tillfälliga bostäder 
för flyktingar, studenter och arbetskraft samt 
bred folklig delaktighet och interaktivt ska-
pandet av Jubileumsparken. 

I Sverige har det stegrande behovet av nya 
bostäder lett till projekt med sällan skådad 
urban täthet. Man planerar minimala utrym-
men för parker, skolor och allmän platsmark. 
Samtidigt skall den täta, gröna och inklude-
rande staden leverera utifrån alla hållbarhets-
kriterierna. Här ligger de verkligt stora utma-
ningarna för oss landskapsarkitekter. 
Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
MARELD landskapsarkitekter

Frihamnen i centrala Göteborg. Jubileumsparken växer fram steg för steg. Foto Oskar Ivarsson 
Frihamnen in central Göteborg. Jubileumsparken’s gradual growth. Photo Oskar Ivarsson 
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Th. midte. Foto Einar E. Sæmundsson. Th., nederst. Københavns kanaler rummer en højere biodiversitet, end de fleste går rundt og tror. Foto Kristian Mousten 
Right, middle. Photo Einar E. Sæmundsson. Right, bottom. Copenhagen’s canals are home for a greater biodiversity than most people are aware of. Photo Kristian Mousten 

Herover og nederst. Havneparken, Islands brygge. Fotos Mona Vestli Above and below. Havneparken, Islands brygge. Photos Mona Vestli 
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KØBENHAVNS KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN
Jan Gottfred Rasmussen

Klimaet på jordkloden har til alle tider været 
under konstante ændringer, som mennesker, 
dyr og planter har måtte tilpasse sig til. Til-
pasningen har bestået enten i at opgive le-
vesteder eller beskytte sig mod klimaforan-
dringerne. I dag er der særligt i byområderne 
skabt så store samfundsværdier, at beskyttel-
se af områderne mod klimatrusler kan betale 
sig selv i tilfælde, hvor det kræver omfattende 
investeringer. Det var udgangspunktet, da Kø-
benhavns Kommune i 2010 påbegyndte udar-
bejdelse af en klimatilpasningsplan. 

I foråret 2011 forelå der et udkast til en kli-
matilpasningsplan, der beskrev de udfordrin-
ger, byen står overfor i forhold til prognoserne 
for fremtidens klima. Vurderingerne blev 
foretaget med udgangspunkt i FN’s klimapa-
nels (IPCC) prognoser for fremtidens klima. 
Baggrunden for prognoserne er klimamodel-
ler, der beskriver udviklingen i klimaet som 
følge af udledning af drivhusgasser. 

Da arbejdet var færdigt, stod det klart, at 
den væsentligste udfordring for byen var risi-
koen for at blive ramt af kraftig regn, og at den 
risiko vil blive større i fremtiden, hvis klimaet 
ændrer sig, som prognoserne forudsiger. På 
længere sigt vil den igangværende havvands-

stigning også udgøre en væsentlig udfordring 
for København og en række danske kystkom-
muner. Ligeledes vil en fremtidig højere tem-
peratur kunne medføre kraftigere og længe-
revarende varme- og hedebølger, der kan 
påvirke folkesundheden.

I sommeren 2011 blev klimatilpasnings-
planen sendt i offentlig høring. På det tids-
punkt var København i 2010 blevet ramt af 
mindre skybrud, der bl.a. havde sat Lyngby-
vej under vand, men alvorlige effekter af et 
omfattende skybrud, som beskrevet i klima-
tilpasningsplanen, havde vi endnu ikke set 
eller oplevet i København. 

Det blev der lavet fuldstændig om på den 
2. juli 2011. København blev ramt af et sky-
brud af et omfang, vi aldrig havde oplevet eller 
set før. Både i intensitet, varighed og udbre-
delse slog det alle rekorder. Ødelæggelserne 
efter skybruddet blev opgjort til over 6 mia. 
kr. og gav anledning til ønske fra politisk side 
om hurtig handling for at sikre byen mod gen-
tagelse af katastrofen.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbej-
dede derfor i al hast en skybrudsplan og påbe-
gyndte en konkretisering af løsningerne. I de 
analyser, der blev gennemført i forbindelse 

med klimatilpasningsplanen, stod det klart, at 
omkostningerne til etablering af nye kloakker 
med en kapacitet, der kan håndterer et sky-
brud, vil være ekstremt store. Ud fra en sam-
fundsøkonomisk betragtning vil den bedste 
løsning være at etablere løsninger, der både 
kan håndtere de store mængder vand og sam-
tidig have en funktion, der kan være til daglig 
gavn for byen. Det kan f.eks. være nye grønne 
og blå områder, der kan transportere og opbe-
vare regnvand under store regnskyl, men til 
daglig kan fungere som rekreative områder.

Med afsæt i disse betragtninger blev der 
påbegyndt udarbejdelse af løsningsforslag. 
Byen blev opdelt i syv vandoplande, hvor der 
inden for hvert vandopland er udarbejdet for-
slag til konkrete løsninger. 

Fremgangsmåden for udarbejdelse af løs-
ningsforslag er vist på illustrationen på mod-
stående side. Første trin er en analyse af, hvor 
der er risiko for oversvømmelse under et sky-
brud. Dernæst fastlægges vandets vej ud af 
byen i form af skybrudsveje og steder, hvor 
vandet kan tilbageholdes, kombineret med 
rør, de steder vandet ikke kan løbe, hvis topo-
grafi eller infrastruktur umuliggør dette. Sid-
ste trin er indpasning af løsningerne i byen. 
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Th. Inddeling af København i vandoplande
Right. Division of Copenhagen in 
water catchment areas

Herunder. Oversvømmelse i København under skybruddet 2. juli 2011. 
Fotos Thomas Henry Melbye og Scanpix
Below. Flooding in Copenhagen in connection with the cloudburst on 
July 2, 2011. Photos Thomas Henry Melbye and Scanpix

Metode for udarbejdelse 
af løsningsforslag. 
Ill. Rambøll 
Method for the development 
of solution proposals. 
Ill. Rambøll
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Det er denne vigtige fase i planlægningen, der 
giver merværdien til byen og gør det attraktivt 
at håndtere regnvandet på overfladen og lade 
det indgå rekreativt hhv. aktivt i byrummet. 

Det er tydeligt, at hvis dette princip føl-
ges i hele byen, vil regnvandshåndteringen 
få karakter af et byudviklingsprojekt, der kan 
blive meget markant i bybilledet. Kunsten er 
naturligvis at indpasse regnvandsløsningerne 
i bybilledet, så de fremstår som attraktive 
rekreative grønne og blå elementer, der har en 
funktion ud over at kunne håndtere regnvand. 
Man skal huske på, at mange skybrudsløsnin-
ger kun vil være i brug ved ekstreme hændel-

ser. Langt størstedelen af tiden skal de have en 
helt anden funktion og udnyttelse som f.eks. 
en vej eller et grønt område.

Et eksempel fra de udarbejdede forslag er 
etablering af en skybrudsløsning i Vesterbro-
oplandet, hvor det er foreslået, at anvende 
Skt. Jørgens Sø som magasin for skybruds-
vand ved at sænke vandstanden i søen. Det 
giver mulighed for etablering af et nyt grønt 
område, der under skybrud kan oversvøm-
mes.

Implementering af hele skybrudsplanen 
vil i fremtiden betyde omfattende anlægsak-
tiviteter i byen. For at gøre implementeringen 

så billig som mulig og undgå gentagne opgrav-
ninger i byen er det vigtigt at samtænke anlæg 
af løsninger for håndtering af regnvand, så 
vidt det er muligt, så det gennemføres sam-
men med øvrige anlægsarbejder. 

Et godt eksempel på dette er den indar-
bejdelse af skybrudssikring af området ved 
Skt. Annæ Plads, der er sket samtidig med det 
igangværende projekt om omlægning af plad-
sen til et moderne byrum. På fotoet på mod-
stående side ses det færdige projekt.

Mange af de løsninger, der skal tilpasse 
København til fremtidens klima, er endnu 
ikke færdigudviklede og er således stadig 

Forslag til klimatilpasning i Skt. Kjelds Kvarter. Ill. Tredje Natur Proposal for climate acclimatization in the Skt. Kjelds Quarter. Ill. Tredje Natur 

 Skt. Jørgens Sø i tørvejr og under skybrud. Ill. Dreiseitl Skt. Jørgens Lake in clement weather and during a cloudburst. Ill. Dreiseitl 
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under udvikling. Der er derfor et stort inno-
vationspotentiale i forbindelse med realise-
ring af de mange projekter, der skal klimatil-
passe byen. 

Det forventes, at den fulde implemente-
ring af skybrudsplanen vil tage 20 år, og at der 
skal foregå en løbende udvikling af løsninger, 
hvor erfaringerne løbende bruges til at opti-
mere indsatsen, forbedre byrummene og få en 
funktionel by. 

Københavns Kommune prøver derfor for 
øjeblikket nogle af metoderne af i bydelen Skt. 
Kjelds Kvarter, hvor der er et demonstrations-
projekt under udvikling, se www.klimakvarter.
dk. Demonstrationsprojektet skal ikke bare 
give erfaring til København om, hvordan byen 

 Skt. Annæ Plads, Schønherr. Foto Søren Svendsen Skt. Annæ Plads, Schønherr

skal klimatilpasses, det skal også fungere som 
udstillingsvindue til hele verden for danske 
løsninger på klimatilpasningsudfordringen.

Med baggrund i erfaringer fra bl.a. Skt. 
Kjelds Kvarter vil København de næste mange 
år arbejde på at gøre byen til en klimasikker 
og endnu mere attraktiv by, hvor bynatur ind-
arbejdes, og byens behov afspejles i de nye 
grønne byrum.
Jan Gottfred Rasmussen, 
Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen Københavns Kommune
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NEDE VED HAVNEN
Ulla Tofte

Nede ved havnen
”Jeg kører mig en tur langs med havnen 
hver aften når klokken er fem 
jeg kører mig den tur som jeg holder af 
den eneste tur jeg får råd til at ta’ 
derude et sted bag ved molen 
ligger verden og livet og solen”

”Havnen” er blevet kaldt én af de smukke-
ste danske sange om drømme og længsler. 
Den handler om en mand, der hver dag cyk-
ler fra sit fabriksarbejde ned på havnen, hvor 
han ser skibe komme ind fra ”Java, Algier og 
Port Said,” mens han fantaserer om den store 
verden. 

Da Osvald Helmuth sang den helt tilbage i 
1937, var havnene i Danmark stadig centrum 
om et liv og en trafik, der kunne fastholde 
opmærksomheden i timevis, mens udlængs-
len bankede i brystet. 

Pænt, men kedeligt
I dag er havnene forandrede – og bananbå-
de, coastere og kulbunkere hører fortiden 
til. Havnearealerne har fået en total make-
over. Nydelige granitbelægninger erstatter 
de gamle jernbanespor, pæne teak-bolværk 
har afløst den olieplettede asfalt, og parasol-
ler, borde og bænke står dér, hvor kasser, tøn-
der og vogne tidligere fyldte havnen med larm 
og lugt. 

Men sætter man sig for at nyde den barista- 
bryggede kaffe og en italiensk is, vil man 
opdage, at der ikke længere er så meget at 
kigge på. Faktisk er havnene blevet lidt kede-
lige. Der mangler liv. Der mangler aktivitet. 
Der mangler levende mennesker, som arbej-
der. 

De gamle funktioner – værftet, kulkranen 
og havnens travle daglejere er for længst for-
svundet og kommer aldrig igen. 

Den aktive havn
Hvad skal så vi sætte i stedet? I København, 
Vejle og Holbæk har de bygget boliger. I Fre-
derikshavn har de lavet palmestrand. Og ved 
vestkysten drømmer de om spa-resorts. Men 
hverken palmer, resorts eller boliger vil for 
alvor give folk lyst til at lægge turen ned om 
havnen, som Osvald Helmuth gjorde i tredi-
verne. Det vil svare til at gå hyggeture i par-
celhuskvarteret, hvor lige veje og ensartet be-
plantning skærmer kedsommelige boliger for 
nysgerrige blikke. Kun afbrudt af en enkelt le-
geplads, et hundetoilet eller måske en rund-
kørsel, når det går vildt for sig. 

De fleste danske havne er ikke meget mere 
ophidsende – selv om man forsøger at bilde 
borgerne noget andet ind. For på samme måde 
som parcelhusvarteret i tresserne skød op, 
hvor der før havde været landbrug med køer, 
traktorer og mejetærskere, på samme måde 
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skyder beboelsesejendomme i dag op, hvor 
der før var skibe, kulbaner og havnearbejdere. 
Livet, lugten og variationerne suges ud af hav-
nearealerne. 

Bevares, man kan da godt finde eksem-
pler på havne, der er blevet fyldt med nyt liv – 
Kvæsthusmolen i København er sidste skud på 
stammen og fremhæves som mønstereksempel 
på en succesfuld transformation. Men den lig-
ger altså også i centrum af en millionby, midt 
mellem kulturbyggerier i milliardklassen, med 
Amalienborg i baggrunden og i gå-, cykel- og 
metroafstand til alt, hvad hjertet måtte begære. 
Med andre ord: Kvæsthusmolen er undtagel-
sen. Ikke new normal. Kigger man rundt om 
i landet, ligger mange havnearealer i mindre 
byer, der i forvejen kæmper mod et dalende 
befolkningstal og dårlig infrastruktur, og hvor 
hipsterne ikke nødvendigvis står i kø for at sole 
sig på pullerterne med córtado i papkruset. 

Derfor skal vi turde fastholde havnen som en 
arbejdsplads. Og gerne et sted, hvor håndens 
arbejde hører hjemme. Hvor der er plads til 
rod, støj og kaos. Hvor det er tilladt at stå tid-
ligt op og gå sent hjem. Hvor maskiner må 
larme, og hvor halvfærdige ’projekter’ fint kan 
stå under presenninger uden at forskønnel-
sespolitiet rykker ud med påbud om at fjer-
ne dem. Så udnytter vi nemlig de indlysende 
fordele ved havnens ofte lidt afsides beliggen-
hed fremfor at tvangsunderlægge den alle de 
trivielle rammer, der kvæler livet i et normalt 
forstadskvarter. 

I f.eks. Hamborg er de nået langt. Her sky-
der boligbyggerier op klods op ad den berømte 
og berygtede containerhavn, hvor der lastes 
og losses døgnet rundt. Ønsker man at købe en 
(dyr!) lejlighed i første parket til dette globa-
liseringens totalteater, skriver man under på, 
at man vil acceptere et højere støjniveau, end 

normalt. Og der er efter sigende ikke proble-
mer med at få boligerne solgt – for på Hamborg 
havn er der garanti for liv. Det er ikke noget, der 
kunstigt skal tilføres gennem kulturprojekter 
og events, men noget, der er en hel naturlig del 
af hverdagslivet i området.

På havnene vil vi nemlig se mennesker, der 
gør noget. Vi vil fascineres af håndværk, tek-
nologi og kreativitet. Vi vil have lugte, lyde og 
forstyrrelser. Vi vil have børn, der leger, ældre, 
der sysler, og mænd og kvinder, der arbejder. Vi 
vil have havne, der skaber drømme og længsler. 
Og til sidst vil vi som Osvald Helmuth slet ikke 
kunne lade være med at bruge vores havne …

”Jeg må ned og lure ved havnen 
og snuse til livet om bord 
jeg må rundt og kigge og se hvo’n den skær 
ja, jeg ved sgu ikke – men jeg ka ikke la vær!” 

Ulla Tofte, direktør, M/S Museet for Søfart
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Kommentar IV: Havnen før og nu
Jeg flyttede til København i vinteren 1991, 
flyttede ind i Oehlenschlægersgade på Ve-
sterbro og fik et sommerjob som gartner i 
det Kongelige Biblioteks Have, hvor jeg pas-
sede sommerblomster, samlede papir og slog 
græs. Min vej på arbejde blev hurtigt til en cy-
keltur, over Dybbølsbro og så langs med Kal-
vebod Brygges gradvist tømte havnearealer. 
Med bilerne drønende på min ene side og hav-
nens store blanke flade på den anden afbrudt 
af pakhuse og en enkelt efterladt kran, hvor 
polterabender i weekenden sprang bungy 
jump i store elastikker. Den sommer tog vi tit 
en pause fra arbejdet, købte et par flasker vin 
og gik over bag et forladt pakhus, der dengang 
lå, hvor Den Sorte Diamant ligger i dag. Der 
badede vi nøgne, skjult for trafikken af pak-
huset og kun forstyrret af enkelte både, der 
kom forbi – ellers havde vi den store kaj helt 
for os selv, hvor vi i barnlig glæde hoppede i 
vandet gang på gang. Nogle gange blev det 
sent, og jeg gik stille hjem langs de tomme ka-
jers store rum med byens rumlen som et svagt 
bagtæppe.

I 1994 tog en ven mig med til en fest på 
Islands Brygge, vi cyklede langs kajen, til der 
ikke var gadelys mere, til belægningen blev et 
patchwork af hullet asfalt, gamle jernbane-
skinner, brosten, felter i glat beton, som var 
gamle støbte gulve, der lå tilbage, hvor byg-
ninger var revet ned. Vi cyklede hen imod 
det eneste lys vi kunne se, en klar spot ved 
en af de gamle siloer. Vi satte cyklerne og gik 
ind i en labyrint af små og store rum, bundet 
sammen af trapper og gange, alle fyldte med 
festglade, udklædte mennesker, som drak og 
talte og råbte og dansede til den høje musik. 
Vi endte aftenen udenfor på kajen, med siloen 
og festen i ryggen, og sad iblandt en masse 
fremmede og folk, vi kendte fra byen. Vi kig-
gede stille ud over vandets mørke flade, H.C. 
Ørstedsværkets silhuet tonede frem.

I dag er havnen en anden. Jeg savner den 
gamle havn. Måske er jeg nostalgiker, men jeg 
savner det frirum, havnen var engang. Tom, 
kun fyldt af mågeskrig og en enkelt båd og et 
par kraner og nogle gange en hemmelig fest. 
Et særligt rum i byen, et af de rum, en by har 
brug for, hvor man kunne komme lidt tættere 
på himlen og vandet og sig selv.
Jacob Kamp, landskabsarkitekt MDL,
1:1 landskab

I nord toner havnen endnu frem åben og rå, 
med industri og nybyggeri. Foto Emil Rosenstrøm
To the north, the harbor still appears, open and harsh 
– with industrial and new buildings. 
Photo Emil Rosenstrøm 

Midte og nederst. Fotos Tine Gils
Middle and bottom. Photos Tine Gils
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De store åbne flader side ved side. 
Ofelia Beach – Kvæsthusmolen. Foto Eva Nordberg
Below. The large open surfaces, side by side. 
Ofelia Beach – Kvæsthusmolen wharf. Photo Eva Nordberg

Herover. Byens nye kanter. Foto Rie Nielsen
Above. The city’s new edges. Photo Rie Nielsen
Tv. Byens nye kanter. Foto Rie Nielsen
Left. The harbor edges. Photo Rie Nielsen
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KVÆSTHUSMOLEN
– idé, byliv og arkitektur

Lundgaard & Tranberg og Julie Kierkegaard

Kvæsthusmolen iscenesætter den tætte bys 
møde med vandet – i et langt glidende fald, der 
åbner sig mod horisont, himmel og hav. 

Hele molens flade udspændes gennem en 
række pavilloner, der afsluttes med et fritstå-
ende tårn. Herfra falder molen gradvist ned 
mod vandfladen, rummet åbner sig, og man 
befinder sig et sted, hvor man kan være i et 
med elementerne – i større flokke eller alene. 

Den 16.000 m2 store plads er et åbent 
byrum udspændt mellem Nyhavn i syd og 
molens nordlige spids. Det nye byrum skaber 
plads til en mangfoldighed af aktiviteter på 
begge sider af Skuespilhuset. 

I det samlede hovedgreb er der lagt vægt på 
udformningen af overgangene mellem skue-
spilhuset, pladsen og vandet. Og på ophold, 
bevægelse, anløb for sejlende og fysisk kon-
takt til vandet. Inderst i Kvæsthusbassinet er 
et stort trappeanlæg i egetræ med til at skabe 
et intimt og mere beskyttet møde med van-
det.

Molens ti pavilloner er organiseret om-
kring en lysspalte ned til parkeringskælde-
ren. Pavillonerne er placeret og indrettet, så 
de imødekommer bylivets skiftende scena-
rier –caféer, scener, billetsalg til havnerund-
fart, nedgang til parkeringsanlæg og et scene-

tårn til brug for lyd-og lyssætning til udendørs 
skuespil, koncerter, storskærme og andre 
begivenheder. 

Pavillonerne kontrasterer pladsens robu-
ste flade og er beklædt med tombak – som de 
forfinede elementer, der taler med Skuespil-
husets scenetårn. 

Det bevidste fravalg af yderligere organi-
sering på molen giver pladsen fleksibilitet til 
at danne rum for både oplevelser, udfoldelse 
og afslapning. 

På nær anløbsbroerne og de tre nederste 
trin på trappen er hele Kvæsthusmolen til-
gængelig for alle.

Kvæsthusbassinet afsluttes med et stort egetræsdæk, der formidler byens møde med molen og havnen. Foto Jens Lindhe
The Kvæsthus basin is terminated by a large oak deck, which resolves the city’s transition to the pier and the harbor. Photo Jens Lindhe
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Kvæsthusmolen, København
Realiseret: 2013-16, efter 1. præmie i konkurrence 2002 ifm. Skuespilhuset
Projekteret: 2010-16
Bygherre: Kvæsthusselskabet A/S, datterselskab af Realdania By & Byg
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Landskabsarkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Julie Kierkegaard Landskabsarkitekter
Kunstnerisk konsulent: Finn Reinbothe
Ingeniør: Cowi
Underrådgivere: Viatrafik
Entreprenør: Per Aarsleff
Fotos: Jens Lindhe, Lundgaard & Tranberg 

Betonens relief er udført som et håndholdt rillemønster, der giver stedet sin 
særlige karakter. Foto Jens Lindhe
The surface of the concrete was treated with a handmade grooved pattern that 
gives the place its special character. Photo Jens Lindhe

Tv. Belægningens flydende overflade 
afgrænses af støbejernshammeren og 
opdeles af tværgående vandrender i 
støbejern. Foto Lundgaard & Tranberg
Left.The flowing surface is bordered 
by cast iron edging and is subdivided 
by cast iron gutters running across the 
pier. Photo Lundgaard & Tranberg
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Kvæsthusmolens gennemgående belægning er udført med store, 
mørke, in situ-støbte betonfelter. En mørk, rillet beton, der reflekte-
rer himmel og hav – og har æstetisk kvalitet både våd og tør. 

Den smukke og slidstærke overflade giver mulighed for det små 
og det store, for aktivitet og ro, for anløb og arrangementer. En mar-
kant, sammenhængende og robust bund, der binder hele området sam-
men med Skuespilhuset. Et sted i byen, der reflekterer stedets mari-
time historie.

Ved ankomst til Kvæsthusmolen sænkes byens lysniveau – diffe-
rentieret og lavmælt – tættest omkring ankomst og pavilloner og afta-
gende yderst på molen. Lyssætningen omkring Skuespilhusets prome-
nade er videreført langs kanten af hammeren. 
Lundgaard & Tranberg og Julie Kierkegaard

Tv. Molespidsen afsluttes med støbejernshammeren – her sænket i plan med belæg-
ningen, så vandet kan flyde ind over molen. Foto Lundgaard & Tranberg
Left. The end of the pier is terminated by cast iron edging – here recessed flush with 
the paving so that water can wash in over the pier. Photo Lundgaard & Tranberg

Th. Molespids. Horisont, himmel og hav. Foto Lundgaard & Tranberg
Right. Pier end. Horizon, sky and sea. Photo Lundgaard & Tranberg

Mellem pavillonerne er der intime rum med plads til ophold. I belægningen er 
nedstøbt glaspropper, der giver lys til parkeringsanlægget. Foto Jens Lindhe 
Between the pavilions, there are intimate spaces with room for seating. 
Integrated in the paving are small glass discs that allow daylight down into the 
parking garage. Photo Jens Lindhe
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SANKT ANNÆ PLADS
Sanne Slot Hansen

Med omlægningen af Sankt Annæ Plads fuld-
føres og færdiggøres en vigtig akse i byen. Som 
en nyfortolkning af et klassisk byrum, der ikke 
før har været afsluttet, er Sankt Annæ Plads 
nu både en værdig ankomst til Skuespilhuset 
og et nutidigt byrum, der i format kan måle 
sig med Frederiksstadens smukke huse – til 
glæde for både københavnere og turister.

 
”Inde bag ved bilerne gemte der sig et 
enestående byrum”
Sankt Annæ Plads var tidligere præget af biler. 
Øst for Toldbodgade var parkeringsplads og 
opmarch til Oslobåden, og vest for Toldbod-
gade fandtes biler i 2 x 3 lag; hhv. 2 parkerings-
spor og et kørespor på hver side af det grønne 
anlæg. Fortovene var smalle, og den grønne 
midte virkede klemt.

Det nye parkeringsanlæg under Kvæst-
husmolen har gjort det muligt at nedlægge 
500 p-pladser på terræn og dermed skabe 
mere plads til byliv på en grønnere plads.

 
Særligt sted i byen
Selv om området før var præget af trafik, var det 
også før renoveringen et helt særligt sted i byen. 
Det er her, den tætte middelalderby møder Fre-
deriksstaden og åbner sig i en storslået akse 
mod vandet. Hovedideen med projektet har 
været at bevare, forstærke og videreføre de for-
melle og symmetriske grønne elementer, som 
altid har kendetegnet byrummet.

Pladsen er nu omlagt med bredere fortove, 
der giver bedre plads til ophold og til at pro-
menere. Den grønne midte er udvidet i bred-
den, og pladsen er indrettet, så eksisterende 
barrierer på tværs af byrummet – i form af 
hegn, trafik og parkering – er fjernet, og sam-
menhængen mellem det grønne anlæg, gade-
rummet og fortovspromenaden er styrket.

Desuden er vejbanerne blevet indsnæv-
rede og indrettet, så hastigheden dæmpes og 
vejen kan fungere som ’cykelgade’.

Det grønne midterareal er programmeret 
i forhold til det ønskede byliv, med staude-

bede, legeplads til mindre børn, hængekøjer 
og petanquebane, men også med ’ikke-pro-
grammerede’ rum, der kan give plads til for-
skellige arrangementer.

Skybrudsvej
Særligt for Sankt Annæ-projektet er, at den 
renoverede plads og de tilstødende gader er 
indrettet, så de kan lede vandet fra ekstreme 
regnskyl væk fra de gamle huse og ud i hav-
nen. Skybrudsvandet håndteres både i rørfø-
ring og synligt på overfladen, ved at hele tvær-
profilet er udformet som en skålform med en 
diskret og indpasset forsænkning af den grøn-
ne midte. Projektet fungerer således som de-
monstrationsprojekt for skybrudsløsninger 
på nationalt og internationalt niveau.

 
Materialer
De nye, brede fortove er anlagt med en lys gra-
nitflisebelægning i større formater og en til-
pasningszone langs facaderne i chaussésten. 
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SANKT ANNÆ PLADS
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Sankt Annæ Plads, København
Realiseret: 2016, efter parallelopdrag 2012
Bygherre: Kvæsthusselskabet A/S
Landskabsarkitekt: Schønherr (totalrådgiver)
Kunstner: Eva Koch (legeplads)
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: Zacho-Lind A/S
Fonde: Oticon Fonden, Jeudan, Lauritzen Fonden, Augustinus Fonden, 15. juni Fonden
Fotos: Schønherr, Dragør Luftfoto (luftfoto)
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Den nordiske granit er lagt i forskellige lyse 
nuancer og med forskellige overfladebehand-
linger, hvilket understøtter hovedkonceptet at 
gøre Sankt Annæ Plads til en plads, der spæn-
der fra facade til facade. Ved overkørslerne til 
tilstødende gader, Kvæsthusgade, Amaliegade 
og Strandstræderne, samt ud for Havnepro-
menaden er flisestørrelsen nedskaleret. For-
tovet afsluttes mod kørebanen ved en bred, lys 
portugisisk granitbordurkantsten, som spejles 
i kantningen på det grønne midterareal og her-
ved visuelt binder anlægget sammen på tværs.

Omkring rytterstatuen med Chr. X og de 
to pladser ved Toldbodgade, pladsen ud for 
Amaliegade og ved nedkørslen til parkerings-
kælderen, er belægningen lagt i henholdsvis 
granitchaussésten og brosten.
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Stierne og petanquebanen i det grønne anlæg 
og omkring legeskulpturerne er etableret i 
slotsgrus. Trinene, som kanter grusstierne 
mod det grønne midterareal, er udført i gra-
nitbordursten.

 
Beplantning
Pladsen prydes af 98 lindetræer fordelt på to 
rækker i hele dens længde.

De 40 bevarede lindetræer på Sankt Annæ 
Plads er blevet rodvitaliseret, og 34 træer er 
blevet udskiftet og erstattet af nye. Af hensyn 
til træernes stabilitet er den gamle kantsten 
bevaret under terræn. På østsiden af Toldbod-
gade er plantet 24 nye træer. De nye træer er 
specielt udvalgte højstammede lind, Tilia x 
europaea ’Pallida’. De nyplantede træer skal 

over en årrække via regelmæssig beskæring 
og løbende opstamning udvikles til en stram, 
regelmæssig firkantet form som de eksiste-
rende.

I bedene er der plantet 22 forskellige arter 
af stauder såsom storkenæb, løvefod, lilje, blå-
kant, akeleje m.m., der giver et grønt og fro-
digt udtryk med enkelte farveindslag i blå og 
hvide nuancer. Stauderne varierer i højde og 
farvenuance hen over strækningen.

Der lægges løg, skilla, under trærækkerne 
og i begge felter, der strækker sig fra Bred-
gade til Kvæsthusmolen. Ved blomstring vil 
de fylde felterne helt ud.

Legepladserne er tegnet af kunstneren 
Eva Koch, og Rambøll har stået for trafikplan-
lægning, belysning og ledningsprojekt.

”Men har anlægget ikke altid set sådan 
ud?”
har kommentaren flere gange været, når vi 
har vist anlægget frem. Det har det ikke, som 
man kan læse ovenfor, men vi er glade for 
kommentaren – vi tolker den som et udtryk 
for, at vi med projektet har formået at tilpasse 
os stedets stemning og karakter.
Sanne Slot Hansen, landskabsarkitekt MAA, 
associeret partner, Schønherr
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Fotos Cæcilie Andrea Bue og Elzélina van Melle 
Photos Cæcilie Andrea Bue and Elzélina van Melle

Kommentar V: Havnen gentænkt
Den 16. september 2016 stak Danske Land-
skabsarkitekter til søs i Københavns Havn for 
få et perspektiv på havnens udvikling og for at 
fejre, at interesseforeningen nu er 85 år. Det 
blev en rejse gennem havnens historie.

Jeg var med som landskabsarkitektstude-
rende og medarrangør af dagen, og ordene her 
er blot udtryk for mine indtryk og tanker.

Danske Landskabsarkitekter er en inte-
resseforening. Den er bl.a. til for, at vi med-
lemmer kan diskutere vores faglige emner. 
Valget af Københavns Havn er netop derfor 
relevant. Gennem de sidste 25 år har Køben-
havn udviklet sig markant. Havnen ser sig 
i dag ikke fri af disse ændringer, og udvik-
lingen er – hvis man ser på omfang af nytil-
komne projekter i antal kvadratmeter – ved 
at accelerere kraftigt. Det er byplanlægning i 
den store skala og landskabsarkitektur i den 
lille skala. Det er masterplaner for nye områ-
der og design af pladser, gaderum og møder 
mellem by og havn, mellem gråt, grønt og blåt.

På denne solskinsrige dag stævnede vi 
netop ud på en færd for at opleve havnens blå, 
grønne og grå elementer. Fra gamle mod sam-
tidige og gryende projekter og tilbage igen. 
Fiskerne ved Slusen, Teglholmen og Sluse-
holmen, det gamle industrikvarter Islands 
Brygge med dets nyere havnepark, det sprit-
nye klimaprojekt Sankt Annæ Plads og Skue-
spilhuset, forbi Middelgrund til det gryende 
Nordhavn for til sidst at vende tilbage til 
gamle handelshuse og Christianshavns nye 
inderhavnsbroer. Som prikken over i’et run-
dede vi dagen af på den sprudlende Papirø. 
Vi 80 landskabsarkitekter og unge in-spe 
sejlede gennem havnens udvikling fysisk og 
intellektuelt. Vi fik interessante oplæg fra bl.a. 
byplanlægger Camilla van Deurs, havnebio-
log Lars Angantyr og historiker Ulla Tofte. Det 
blev en tur med gensyn, nye oplevelser i lille 
skala og vigtige perspektiver på det store bil-
lede.

Hvad skal havnen være for os i dag – og i 
morgen? Ulla Tofte gav os det historiske per-
spektiv på det blå elements betydning for byen.

I starten var der et fiskeleje, siden blev 
København et sted for handel. Senere blev 
København vores hovedstad og centralner-
ven for handel, Øresundtolden og den Dan-
ske flåde i Danmark udadtil. Først sent i det 
20. århundrede mistede havnen sin umiddel-

bare erhvervsmæssige betydning, da manu-
elt arbejde blev udkonkurreret af udenland-
ske produktionssteder. 

Hvad gør man med området, når havnens 
erhvervsmæssige betydning for Danmark 
svinder? Man må gentænke brugen.

Sluseholmen, Islands Brygge og nu også 
Nordhavnen er eksempler på, at vi succesfuldt 
kan gentænke brugen af gamle industriområ-
der. Erhverv er blevet til boliger og offentlige 
rum. Vi kan altså se, at havnen over tid har 
fået en anden funktion. Med det in mente er 
det vel naturligt at spørge, om vi kan regne 
med, at vore børn vil have nytte af en social 
og offentlig havn i en brydningstid, hvor tek-
nologiske udviklinger og politiske begivenhe-
der stiller spørgsmål ved, hvad vores fremtid 
vil byde på? Det var Ulla Toftes spørgsmål til 
deltagerne på jubilæumsturen.

Hvor placerer det os som landskabsar-
kitekter? På den ene side har vi en konkret 
opgave: at huse nye københavnere og skabe 
gode rum mellem husene, grønne som grå. 
På den anden side kan fremtiden udvikle sig 
modsat vore forventninger. Skal vi udvikle 
havnen i et åbent program med inspiration 
fra historien og visionære planlæggere som 
Chemetoff (Île de Nantes)? Er det sidste fragt-
skib ikke sejlet, og den sidste produktion ikke 
lukket endnu, eller skal vi sætte kursen ende-
gyldigt mod et fremtidens Københavns Havn 
som et Nordens Amsterdam fyldt med boliger 
og erhverv langs havnekanten?

På Sankt Annæ Plads så vi, hvordan man 
kan inkorporere en skybrudsløsning og huse 
en bilpark med respekt for stedets historie. 
I byen som i havnen skal vi respektere vores 
overordnede ramme: naturen. Vi kan være 
tvunget til at udlede beskidt vand, når sky-
brudsregn får kloakernes til at flyde over. 
Vi har derfor overløb til havnen, når resten 
af København er ved at drukne i vand. Vi så 
rørene, hvor overløbsvand ledes ud i Frede-
riksholms Kanal. Hvordan påvirker det hav-
nens økosystem af organismer? For en række 
år siden var havnen knap så ren. Det er måske 
ingeniørens og biologens bekymring, og vi 
ænser det ikke, med mindre vi trods reglerne 
hopper i havnen. Men vi kan som designere 
af byens rum være med til at håndtere regnen 
lokalt, så havnen ikke skal tage imod nær så 
meget forurenet kloakvand. Til daglig glem-
mer man måske havnen i virvaret af projek-

ter på land, og så er det rart at se, at projekter 
på land – som Sankt Annæ Plads – kan lette 
byrden for havnen og den natur, vi finder på 
havnens dyb.

Nordhavnen er gået fra at være gammelt 
fragtområde til fremtidigt boligdistrikt. På top-
pen af et parkeringhus med træningstag hørte 
vi om tankerne bag Aarhusgadekvarterets røde 
image som identitetsfaktor. Noget stort er i 
gære, og det er værd at følge med i. Ikke mindst 
den kunstige Kronløbsø, der er undervejs.

Skabelsen af et kunstigt stykke land, det 
er at bygge nyt i det blå. Ved Nordhavnens 
nordligste pynt er der planlagt en kommende 
grøn kystlinje. Vi har i DL kritiseret regerin-
gen for at bygge gråt ved kysten, men må man 
bygge grønt ved kysten og ændre på naturen? 
Og hvornår er det så i orden at bygge grønt på 
bekostning af det blå – i havnen så vel som 
uden for? Er det i orden, så snart vi ikke piller 
ved det eksisterende?

Der var noget for både landskabsarkitek-
ter og byplanlæggere. På turen gennem hav-
nen lagde vi til kaj ved projekter med både grå, 
blå og grønne elementer. Det er vel i krydsfel-
tet mellem de tre elementer, at vi landskabs-
arkitekter kan noget, andre ikke kan. Alle tre 
elementer behandler vi i vore projekter. Vi bør 
fortsætte diskussionen om det område, hvor 
de tre elementer i særdeleshed mødes, om det 
er havn eller kyst. Jeg tror på, at diskussionen 
er lige så vigtig som undersøgelsen inden et 
projekt. At få perspektiver fra andre faggrup-
per – som på denne solbeskinnede jubilæums-
dag – det kan føre os ud i vigtige diskussioner, 
som vi fagligt kan drage nytte af. 

DL har tilbagelagt 85 år. Jubilæumsda-
gen var en af de dage, DL har mange af; hvor 
DL viser sin klare berettigelse. Det var nemlig 
en af de dage, hvor vi får input til at diskutere 
fremtiden for den opgave, vi som faggruppe 
står overfor.
Emil Rosenstrøm, 
landskabsarkitektstuderende ved KU 
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Nederst. Midlertidigt byrum ved Nord-
havn med byhaver og strandstemning 
inden området bebygges. Redmolen, 
Nordhavn. Foto Kristian Mousten
Below. Temporary urban space at 
Nordhavn with city gardens and a beach 
atmosphere, prior to the area being built 
on. Redmolen quay, Nordhavn. 
Photo Kristian Mousten

Tv. Foto Tine Gils 
Left. Photo Tine Gils

Øverst. Fiskerbåde, logistik og industri. 
Frederiksholmsløbet. Foto Eva Nordberg 
Top. Fishing boats, logistics and industry 
Frederiksholmsløbet. Photo Eva Nordberg
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Nordhavnen i København
Over de kommende år skifter den sydligste del 
af Københavns Nordhavn afgørende karakter. 
Fra havneområde med frihavnsstatus, til en 
by med selvstændige kvarterer, holme og ka-
naler, og en mangfoldig og funktionsmæssigt 
blandet by. 

Århusgadekvarteret, der afgrænses af 
Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronlø-
bet, realiseres i disse år som det første byk-
varter med plads til ca. 3.000 beboere og 
6.-7.000 arbejdspladser. På sigt vil Nord-
havnen huse 40.000 indbyggere og 40.000 
arbejdspladser.

Planlægningen af byudvikling i Nordhavnen 
startede i 2008 med gennemførelse af en in-
ternational konkurrence afholdt af grundeje-
ren By & Havn. Vinderprojektet var udført af 
COBE, Sleth og Rambøll; et hold, der senere 
blev suppleret med Polyform. 

Projektet er siden videreudviklet i form af 
udviklingsstrategier, bebyggelsesplaner og en 
række lokalplaner, der vil være styrende for 
den fortsatte udvikling af Nordhavnen. 

COBE, Sleth, Polyform og Rambøll har 
derudover designet og projekteret byrum, 
gader, stræder, pladser, parker og promena-
der i indre Nordhavn.

Realiseringen af de første byrum og bygninger 
startede i efteråret 2012 og pågår.

En bydel med kontraster
Århusgadekvarteret er fyldt med kontraster 
– mellem by og vand, havnehistorie og nutid, 
tæt og åbent, højt og lavt, røde sten og lyse fli-
ser, mange mennesker og stille rum. Det er i 
høj grad kontraster som disse, der giver byde-
len sin helt egen karakter og særlige kvalitet.

En kompakt bydel
Århusgadekvarteret er en tæt og kompakt 
bydel. Tætheden på 185 % bebyggelse giver 

NORDHAVNEN I KØBENHAVN
Rune Boserup

Igangværende byggeprojekter, midlertidige byhaver og pop-up strandbar på Redmolen
Ongoing construction projects, temporary urban gardens and a pop-up beach bar on Redmolen quay
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mulighed for et varieret og oplevelsesrigt byliv 
med mange funktioner og korte afstande. Det 
tætte suppleres af de grønne byrum og af det 
åbne vand, så den tætte bydel kan ånde.

En bydel med karakter
Århusgadekvarteret repræsenterer et særligt 
bymæssigt og kulturhistorisk miljø med beva-
ringsværdige bygninger og en synlig fortæl-
ling om stedets historie. De ældste bygninger 
er opført i starten af 1900-tallet. Kvarteret har 
en særegen bebyggelsesstruktur med en lav, 
tæt bebyggelse og enkeltstående monolitiske 
bygninger og har derudover en karakteristisk 

byrumsstruktur af smalle gyder og irregulære 
pladsdannelser. 

De eksisterende bebyggelser og miljøer 
har dannet grundlæggende inspiration for de 
nye bygningers og byrums karakter og mate-
rialeholdning, der tager afsæt i havnens rå 
karakter med beton, metal, granit og egetræ 
som gennemgående materialer i byrummene.

Aktive byrum
Oplevelsesrige byrum er et centralt element 
i bebyggelsesplanen. Et hierarki af byrum 
udgør et sammenhængende forløb i Indre 
Nordhavn og efterhånden også videre ud i 

Nordhavnen. Byrummene dækker over et 
bredt spekter af pladser, lommeparker, pro-
menader, stræder og kanaler. De større byrum 
har en tiltrækningskraft, som rækker udover 
kvarterets beboere. Nordhavn Plads bliver 
kvarterets transitplads ved Nordhavn Stati-
on. Ved siloerne på Göteborg Plads ligger en 
bydelsplads med tilknytning til træpromena-
den langs Sandkaj, mens Hamborg Plads for 
enden af handelsgaden Århusgade bliver et 
byrum med handel og ophold.

Lommeparker
Århusgadekvarteret får en række mindre par-

Nordhavn, København
Realiseret: fra 2012, efter 1. præmie ved COBE, Sleth og Rambøll i international konkurrence 2008
Bygherre: By & Havn
Arkitekt og landskabsarkitekt: COBE, Sleth og Polyform
Ingeniør: Rambøll
Fotos: Rasmus Hjortshøj, COAST Studio

Københavns Nordhavn med Århusgadekvarteret i forgrunden
The North harbor of Copenhagen with the Århusgade quarter in the foreground
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ker og byhaver som små lommer skabt af for-
skydninger i bebyggelsesstrukturen. Lom-
meparkerne er lokale byrum og fristeder i en 
ellers tæt bebyggelse. Her er plads til små le-
gepladser, beplantning og rekreativt ophold. 
Lommeparkerne ligger tilbagetrukket fra de 
centrale pladser og strøg og fungerer derfor 
også som lokale passager.

Kajkanter og promenader
Bebyggelsesplanen trækker byen helt ud til 
vandkanten og er med til at bringe vandet ind 
som dagligt element i bydelens hverdagsliv. 
Alle havnefronter og kajarealer er offentligt 
tilgængelige, og adgangen til vandet tilgode-
ses med trapper og ramper. De enkelte prome-
nader er belagt med pladsstøbt, kostet beton. 
Langs Sandkaj er en 425 meter lang brygge i 
egetræ medvirkende til at skabe god kontakt 
til vandet og mange rekreative muligheder, og 
ved Redmolekanalen er det ligeledes muligt 

at komme helt tæt på vandspejlet via trapper 
og ramper.

Stræder
Stræderne er smalle i Århusgadekvarteret og 
er indrettet som byrum snarere end trafik-
rum. Stræderne har samme niveaufri belæg-
ning fra facade til facade og er indrettet med 
’safe space’ i begge sider, hvilket skaber en sik-
ker og rolig gangrute i hele forløbet. Den rum-
lige oplevelse præges af tæt by og kompakte 
rum. Man kan bevæge sig frit rundt på fladen 
til fods eller på cykel, og bilkørsel er tilladt i 
hele kvarteret. 

Kantzoner
Kantzonerne formidler overgangen fra gade-
rum og byrum til bygning. Det er en zone, der 
kan variere i bredden fra helt smal til egent-
lig forhavekarakter. Kantzonen er markeret 
med skift i belægningsstenens format og giver 

butikker og beboere mulighed for at indtage 
gaderummet, hvilket allerede nu er med til at 
skabe variation og personlige udtryk i de for-
skellige gader og stræder.

Grønne bede og beplantning
Grønne bede i gader, stræder og på prome-
nader er en del af strategien om at skabe en 
grøn bydel i Århusgadekvarteret. Bedene lig-
ger skiftevis i højre og venstre side af gade-
rummet og er derfor meget synlige. I bedene 
vokser græsser, buske og træer, som tåler det 
saltholdige klima ved havnen.

Samlet set er Århusgadekvarteret et projekt, 
hvor helhedsorienteret, konceptuel tilgang til 
planlægning og udførelse af både bygninger og 
byrum hos arkitekter, grundejer og kommune 
lover godt for fremtiden.
Rune Boserup, arkitekt MAA, 
projektleder, COBE
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Tv. Kontakt til vandet er højt prioriteret i 
udformningen af promenader og kajstrækninger 
Left. Promenades and quay edges are designed to 
offer water access

Byrummenes materialevalg er inspireret af havnens 
robuste karakter: Beton, granit, metal og træ
The paving is inspired by the harbor’s robust 
character: Concrete, granite, metal and wood

Ill. COBE, Sleth, Polyform og Rambøll Ill. COBE, Sleth, Polyform and Rambøll
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Taglegepladsen af jaja architects afprøves. 
Foto Cæcilie Andrea Bue
Roof playground by jaja architects being tried out. 
Photo Cæcilie Andrea Bue

Parkeringshus. Foto Elzélina van Melle 
Parking garage. Photo Elzélina van Melle

Er tiden knap for handelsskibene i søfartsnationens 
gamle hovedstad – havn kun af navn?
Foto Emil Rosenstrøm
Is the end near for merchant ships in the seafaring 
nation’s capital – harbor in name only?
Photo Emil Rosenstrøm



LANDSKAB  8  2016 241

Kommentar VI: Havnestrategi
Jeg går til en del faglige og organisatoriske ar-
rangementer. Nordisk Kongres 2016/DL’s 85-
års fødselsdagskonference blev et af dem. Jeg 
havde især glædet mig til havnerundfarten, 
fordi jeg fagligt på forskellige ledder og kanter 
har været involveret i flere af de bydele, vi ville 
komme forbi. Det blev en smuk, solrig dag med 
gode kolleger, skønt hovedparten af de ældre 
(igen) glimrede ved deres fravær. Men alt i alt 
et arrangement, der bare fungerede.

Den faglige del indledtes med Camilla 
Richter-Friis van Deurs’ syn på København nu 
og i fremtiden. Der var (for mig) ingen nyhe-
der at hente her. Det var der til gengæld i Lars 
A. Angantyrs indlæg om Københavns Kom-
munes havnestrategi. Lars, som er havbiolog, 
var efterfølgende med på havnerundfarten, 
og her videreudfoldede han sine tanker om 
muligheden for adgangen fra havnen/kajkan-
ten til vandspejlet. Han fik virkelig føjet en ny 

dimension til ens forestilling omkring mulig-
hederne i havnens kommende udformning.

Det var flere gode faglige indlæg og rund-
visninger på resten af turen. Et var fra direk-
tør for M/S Museet for Søfart Ulla Tofte. Hun 
er historiker og stillede spørgsmålet, om det 
nu er klogt at indrette næsten alle nedlagte 
havnevendte industriarealer til fritidsfor-
mål. For set i et historisk tilbageblik er hav-
nenes arealer i hundredevis af år blevet brugt 
til transport og produktion. De sidste 20-25 år 
er havnene fysisk blevet ændret, overvejende 
til fritidsfunktioner, og Ulla Toftes spurgte 
endvidere: Har vi i denne periode fået mere 
fritid, og er der overhovedet udsigt til, at vi får 
mere af den?

Planlægningen og den efterfølgende fysi-
ske udformning af Københavns havnenære 
arealer er gennem ovennævnte 20-25 år ble-
vet stadig bedre. Og hvis der, som den nye-
ste planlægningsstrategi arbejder med, fort-

Nordisk Kongres på Ofelia Plads og Papirøen fredag aften. Fotos Knud W.Ø. Larsen Nordic Congress on Ofelia Plads and the Papirøen, Friday evening. Photos Knud W.Ø. Larsen

sat kommer en blanding af boliger og erhverv 
(også i stueplan), så vil arealerne nødvendig-
vis blive indrettet til ophold og leg. De funk-
tioner, der indlægges her, er dog langt mere 
komplekse end bare fritidsfunktionen. Der er 
kombinationer af opholdsparker, legepladser, 
fitnessmuligheder, gangforbindelser, cykel-
stier, udespisning, veteranskibe, udstillinger 
osv. De udførte anlæg er kreeret og udført af så 
mange forskellige aktører, at det visuelle ind-
tryk rummer fine variationer. Og dagen viste, 
at der er hverdagsliv langs havnen.

Jeg er ikke så bekymret for, om vi får mere 
eller mindre fritid, så længe den strategiske 
byplanlægning udvikler sig. Havnerundfar-
tens sidste stop – Nordhavnens Århusgade-
kvarter – viste med al tydelighed, at vi er kom-
met en del længere, end da Kalvebods Brygges 
havneside blev skjult af erhvervsbygninger.
Knud W.Ø. Larsen, landskabsarkitekt MAA, 
MDL



242 LANDSKAB  8  2016

SUMMARY
The landscape architecture associations in Fin-
land, Iceland, Norway, Sweden and Denmark 
have arranged nordic congresses since the 1930’s. 
Nordisk kongres 2016, which took place in Sep-
tember, is reported here in LANDSKAB 8-2016 
with summaries of lectures and tours, short pre-
sentations of Kvæsthusmolen pier, Sankt Annæ 
Plads and Nordhavnen together with comments 
and photos from the participants. 

Nordisk kongres 2016, p. 207
Susanne Renée Grunkin
Two thousand years ago the area was a natu-
ral harbor – the only waters along the Øre-
sund strait that lay protected by the surround-
ing landscape and had a natural depth that 
allowed ships to sail in and anchor. At that 
time the place was known only as The Harbor. 
About 1,000 years later, Absalon built the first 
stronghold and underscored the importance 
of the place. The city was now known as Køb-
mændenes Havn or the Merchants Harbor. In 
1826 H.C. Andersen published his first novel, 
A Walking Tour from the Holmen Canal to the 
Eastern Point of Amager, in which he described 
his impression of the city. In the years that fol-
lowed the harbor underwent major develop-
ments and 100 years after his walking tour, 
Copenhagen harbor had become a modern 
large-scale harbor with steamship traffic to all 
parts of the world. Fifty years later, after the 
second world war, the scene again changed. Sea 
traffic had been challenged by land transport 
due to the new trucks, trains and airplanes. Ac-
tivity dropped in large areas of the harbor. 

The development of the harbor is a common 
challenge – both in the many Danish municipal-
ities and in the other Nordic country capitals: 
Oslo, Stockholm, Reykjavik and Helsinki. Also in 
many, smaller Scandinavian cities one is experi-
encing similar transformation processes, where 
‘industry harbors’ are becoming ‘urban harbors’.

Cities for people – is the harbor for you? 
p. 208
Camilla Richter-Friis van Deurs
 Just as most other cities throughout the world 
in recent years, Copenhagen is in the process of 
reestablishing its contact to the harbor, after 
the industrialized areas and railroad yards in 
the harbor are no longer in use. 

In the beginning of this millennium, the 
first part of the harbor development was char-
acterized by large companies and hotels, that 
deprived the people of Copenhagen the pos-
sibility to enjoy life by the water. In both 
the north and south harbors many housing 
schemes were realized, but they seldom were 
related to their context on the water other than 
with an amenity value by way of the view from 
the large windswept balconies. Often these 
housing areas result in privatization. The best 
use of the harbor front can be experienced on 
Islands Brygge and the Havneparken.

The recreational development of 
Copenhagen’s Harbor, p. 212
Lars Anker Angantyr
In 2014, Copenhagen Municipality approved the 
visionary concept, A harbor of opportunities in 
order to promote a good urban life in and around 
the harbor area. Improved access to and from the 
water implies that at more places along the har-
bor, better access to water should be established. 
There should be a varied choice of places where 
one can settle down by the water. This could be 
large active places like the Havneparken on Is-
lands Brygge and the harbor swimming area, but 
there is also a need for smaller, peaceful places. 
One should be able to move freely along the en-
tire harborfront and there should be good pe-
destrian and bicycle connections between the 
city and the waterfront. The harbor has an ex-
ceptionally good recreational water quality. In 
2015 the Technical and Environmental Admin-
istration approved a development plan, which 
suggests places with a potential for the develop-
ment of activities by the water, new recreational 
areas and the improvement of promenades and 
urban spaces around the harbor. 

Havneringen, p. 214
Lars Anker Angantyr
In 2016, Copenhagen Municipality opened a new 
bicycle, pedestrian and jogging path, the Havner-
ingen (harbor ring). It is a 13-kilometer experi-
ence route around the harbor, along which one 
can experience twelve, quite different city quar-
ters. The route runs, for example, through the 
old mediaeval city quarter with many cultural at-
tractions or down through Nokken and the area 
near the Sluice, where one can find an entirely 
different green and peaceful Copenhagen. 

Copenhagen Municipality’s climate adaption 
plan, p. 218
Jan Gottfred Rasmussen
In July 2011, Copenhagen was hit by a cloud-
burst, which both in intensity, duration and ex-
tent broke all records. The damages after the 
cloudburst were assessed at being more than 
six billion kroner, and gave rise to demands from 
political fronts for immediate action to ensure 
the city from future recurrences. Seen from so-
cio-economic considerations the best solution 
is to establish measures that can deal with large 
amounts of water while still offering a function 
that can have a daily benefit for the city. For ex-
ample, this could be new green and blue areas 
that can transport and contain rainwater from 
a heavy downpour, while on a daily basis serving 
as recreational areas. The city was divided up in 
seven water containment areas, and for each, a 
proposal was produced for concrete solutions. 

Down by the harbor, p. 220
Ulla Tofte
We should maintain the harbor as a workplace, 
and hopefully a place where craftsmanship is 

welcome. Where there is room for disorder, 
noise and chaos. Where it is permitted to get 
up early and go home late. Where machines can 
be noisy and where half-finished ‘projects’ can 
lie under tarpaulins without the ‘neatness po-
lice’ ordering them removed. Then we will use 
the obvious advantages inherent in the harbor’s 
often somewhat remote location instead of forc-
ing it to comply with all the trivial settings that 
constrict life in a normal suburban quarter. 

Kvæsthusmolen, p. 226
Julie Kirkegaard and Lene Tranberg
The Kvæsthusmolen pier, orchestrates the 
dense city’s meeting with the water – in a long, 
gliding slope that opens toward the horizon, 
heaven and sea. The entire surface of the pier 
is stretched via a series of pavilions, which are 
terminated by a freestanding tower. From here 
the pier slopes gradually down to the water sur-
face, the space opens and one experiences a 
place where one can be in unison with the ele-
ments – in a crowd or alone. The 16,000 m2 area 
is an open urban space, stretching from Ny-
havn to the south out to the pier’s northern tip. 
Throughout the entire scheme, emphasis was 
placed on the design of the transition between 
the theater, the pier and the water. The pier’s 
ten pavilions are organized around a light fis-
sure opening down to the underground parking.

Sankt Annæ Plads, p. 230
Sanne Slot Hansen
The renewal of the Sankt Annæ Plads square 
has meant the completion and finalization of an 
important axis in the city. As a new interpreta-
tion of a classical urban space, which until now 
was never completed, Sankt Annæ Plads now 
offers a dignified approach to the Theater and 
a contemporary urban space, which in stature 
is in keeping with the beautiful buildings in the 
Frederiksstad quarter. The square has now been 
reorganized with wider sidewalks. The green 
center area has been widened and the space is 
furnished so the existing barriers running across 
the urban space, as fences, traffic and parking, 
are removed, and the coherence between the 
park area, the street space and the pedestrian 
walk is strengthened. The renovated square and 
the adjacent streets are designed so that they 
can lead rainwater from extreme downpours 
away from the area and out into the harbor. 

Nordhavnen in Copenhagen p. 236
Rune Boserup
During the years to come, the southern part of 
Copenhagen’s North Harbor will witness a de-
cisive change in character. From a harbor area 
with the status of a free port to a city with in-
dependent quarters, islands and canals, and 
a multitudinous and mixed usage city. The 
Århusgade quarter is now being realized as the 
first urban quarter.
Pete Avondoglio
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Hvorfor 1940’ernes og 1950’ernes boligbebyggelses-

landskaber?, 154/6
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Landskaber omkring boligbebyggelser, 139/6
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CitySwans simple og smukke form giver en følelse af elegance og renhed, 
der gør CitySwan til ikke blot et by-armatur men også til et by-møbel. 

”Vi har tænkt rigtigt meget over, at CitySwan skal give en identisk oplevelse, 
så det, du ser om dagen, matcher det, du ser om natten. Det giver tryghed 
og genkendelighed i byrummet.”  

Bjarne Schläger, Arkitekt MAA, indehaver af  Bjarne  Schläger Design ApS.

CitySwan 2.0

CitySwan 2.0
www.philips.dk/byogpark
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... fortsættelse på www.landskabsarkitekter.dk

A92
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Modstående side: I HAVEKUNST 1949, s. 29-43 skriver 
Georg Boye om det 6. nordiske havearkitektmøde i Kø-
benhavn 1949. Ekskursionen omfattede bl.a. dengang 
nye anlæg som Elementhusene i Kgs. Lyngby, havear-
kitekt Georg Boyes have, havearkitekt C.Th. Sørensens 
have, G. Shaws have og kolonihaverne ved Nærum 

NORDIC BUILT CITIES CHALLENGE 
TIL SLA
SLA har vundet Nordic Built Cities Challenge 
– Nordens største og mest ambitiøse arkitekt-
konkurrence inden for bæredygtig byudvik-
ling. SLA har vundet prisen for et naturba-
seret klimasikringsprojekt til 140 mio. kr. af 
Hans Tavsens Park og Korsgade for Køben-
havns Kommune. Projektet er valgt blandt 
mere end 145 deltagere fra alle seks nordiske 
lande. 

SLA’s projekt Nørrebrosjælen viser, hvor-
dan man ved at bruge naturbaserede design-
løsninger, kan løse en lang række urbane 
udfordringer som skybrud og forurening, 
samtidig med at man skaber nye byrum og 
sociale fællesskaber i København. 

SLA har stået i spidsen for et tværnor-
disk team, der også tæller Rambøll, ArkiLab, 
Den Nationale Platform for Gadeidræt, Aydin 
Soei, Social Action og Saunders Architecture. 
Prisen er på 500.000 norske kr.
Inf. www. sla.dk

GUL SIDE – FRA HAVEKUNST/
HAVEKUNST HAGEKUNST TRÄDGÅRDS- 
KONST/LANDSKAP/LANDSKAB
Fra 1933 er ca. hvert andet år afholdt fælles-
nordiske møder og kongresser. 

Hensigten var, skriver Georg Boye, 'at 
samles til venskabeligt samvær og gensidig 
belæring ved meningsudveksling og studier i 
marken … Naturforhold og arbejdsbetingelser 
er forskellige i de fire lande, og udviklingen er 
forstaaeligt nok bestemt deraf; men den lange, 
ufrivillige isolation i krigsaarene har yderli-
gere forstærket det nationale særpræg og der-
med modsætningerne, saaledes at afstanden i 
synspunkter og opfattelse af tingene er langt 
større nu end ved møderækkens begyndelse.' 

Det var især holdningen til brug af det 
landskabelige udtryk kontra en mere formel, 
geometrisk udformning i datidens have- og 
parkanlæg og kirkegårde, der gav anledning 
til diskussioner.
Danske Landskabsarkitekter har scannet år-
gangene fra 1920 til og med 2012. Årgangene af 
HAVEKUNST 1920-1961 kan frit downloades 
fra Danske Landskabsarkitekters hjemmeside.
www.landskabsarkitekter.dk

®

TETRA PARCO
LED pullert i flere størrelser fra PLATEK

www.urban-elements.dk

Th. Hans Tavsens Park, beliggende op til 
Assistens Kirkegård. Plan SLA 
Midte. Hans Tavsens Park efter skybrud – set mod øst 
og Hellig Kors Kirke. Ill. SLA
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med viden fra VEJ-EU’s kurser! 
 
Fra 2017 udbyder VEJ-EU flere forskellige typer klima- 
tilpasningskurser rettet mod landskabsarkitekter, der 
arbejder med stier, veje og pladser. 
 
Besøg vej-eu.dk, klik på fanen Emner og på banneret 
Klimatilpasning og se alle vores kurser indenfor dette 
emne og bliv inspireret.

Lav bedre løsninger til dine kunder Kursus: Permeable befæstelser

8. marts 2017  |  Hornstrup Kursuscenter, Vejle

Få forståelse for permeable befæstelsers 
virkemåde og opbygning, samt indsigt i nød-
vendige forundersøgelser og særlige forhold, 
der adskiller sig fra traditionelle befæstelser. 

Book plads på 2060 4830

VEJ-EU - Vejsektorens Efteruddannelse - Kompetenceudvikling på Infrastrukturområdet - se mere på www.vej-eu.dk

Klimatilpasning af veje og pladser 
Ny viden og kompetencer til dig og din virksomhed
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Ann_Landskab_nr8_d-16-12_208x132mm_v1_TRYK.indd   1 08-11-2016   11:13:25

Guide til dansk havekunst
Pris: 278 kr.
Juletilbud: 199 kr. 

Duck and Duckling
Hans Bølling
Pris: lille 429 - stor 749 kr.
Juletilbud spar 20%: lille 343- stor 599 kr.

 

Find flere juletilbud i webshoppen. Juletilbuddene er gældende til 31/12-2016

Picto - året er 1984
dia 40 mm med læderrem
Pris: 1095 kr.
Juletilbud spar 20%: 876 kr.

NYHEDER OG JULETILBUD - www.arkfo.dk/shop  

LAN_08_2016_Halv.indd   1 18/11/16   13:52
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landskabsarkitektur
med  
miljøcertificeret og 
bæredygtigt genbrugsplast

design, konstruktion og  
produktion af inventar for  
park & byrum 

Design: Dan Borgen Hasløv. 
WATERFRONT er en robust pullert, der gør stærkt indtryk på 
omgivelserne. Skovshoved Havn. 
28W LED, 3000/4000K, IP 65, Kl. I og II, Vandalklasse IK10, Alu 
eller grafitgrå strukturfarve. www.louispoulsen.com

W aterfront



DESIGN: AART DESIGNERS
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