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Karin Boye, fotograferet 1985, og

Georg Boye, fotograferet 1968.
Det er i høj grad Karin Boyes
fortjeneste, at der er en pæn formue
bag fonden

Karin og Georg Boye's Fond
Efter prof. Georg Boye og hans
hustru Karin Boye er der opret¬
tet en fond, der støtter landskabs¬
arkitektstuderendes og yngre land¬
skabsarkitekters studierejser og

publikationsvirksomhed inden for
fagområdet.
Formålsparagraffen lyder:
Fondens formål er at give bidrag
til gennemførelse af forskellige ak¬
tiviteter og støtteforanstaltninger
til gavn for studerende og yngre
kandidater fra Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskoles
Landskabsarkitektuddannelse (nu
det Biovidenskabelige Fakultet un¬
der KU's) inden for følgende for¬
mål.

1. Studerendes grupperejser til ud¬
landet, på rejser hvis formål er at
studere havekunst og landskabsar¬
kitektur. Ansøgninger hertil skal
oplyse deltagerantal, rejsens formål
og budget for rejsen.
2.Yngre kandidaters studierejse
inden for fagområderne havekunst
og landskbsarkitektur. Ansøgnin¬
ger herom skal indeholde sædvan¬
lige oplysninger om ansøgerens

personlige forhold og uddannelse,
rejseplan og studieformål. Et så¬
dant legat bør være af en sådan
størrelse, at der er rimelig basis for
et længere ophold og mere vidtgå¬
ende studier.

3. Hjælp til udgivelse af bøger på
videnskabeligt plan om havekunst
og landskabsarkitektur både histo¬
risk, nutidigt og fremtidigt.
Fonden er oprettet efter Karin
Boyes død i 2005, og den vil være
aktiv i en periode på 15 år, idet /

der gradvist tages fra hovedstolen.
Fondén vil dermed i hele denne

periode være i stand til at yde til¬
skud af en væsentlig størrelse.

Fondsbestyrelsen består afJette
Abel, Skov & Landskab, Peter

Bjørno Jensen, Kommunale Park¬
og Naturforvaltere, Charlotte Skib¬
sted, Danske Landskabsarkitekter
og Søren Holgersen, Danske An¬
lægsgartnere.
Der uddeles tilskud fra fonden én

gang om året til udbetaling i marts.

Ansøgninger til fonden skal ind¬
sendes senest 1. februar til fondens

bestyrer: Advokat Kim Rosenthai
Hansen, Halle, Berg & Rosenthai
advokater,
Rødovre Centrum 205,
2610 Rødovre.

I 2007 var der kun er et mindre

beløb til rådighed, og fondsbesty¬
relsen uddelte kun til ansøgere

efter formålsparagraffens punkt 1.

Personerne bag
Karin og Georg Boye's Fond
Hvem var Karin og Georg Boye
egentlig? Det vil nok være nød¬
vendigt at give en beretning om

dem, da det er 34 år siden Georg'
Boye døde, mens det kun er knapt
2 år siden Karin Boye døde, 103 år
gammel.
Georg Boye var født i 1906 som
søn af en herredsfuldmægtig og

sagfører i Kolding. Hans far døde
samme år, som sønnen blev født.
Moderen bosatte sig på Frederiks¬
berg, og Georg Boye kom i Efter-
slægtsselskabets Skole. Han kom i
gartnerlære efter mellemskoleek¬
samen og fortsatte sin uddannelse
på Landbohøjskolen, hvor han blev
havebrugskandidat i 1930.
1930-35 var han ansat hos stads¬

gartneren i Århus. 1 1933 blev han
gift med den svenskfødte Karin
Hallman, datter af stadsplandirek-
tør, arkitekt, Per Oluf Hallman fra

Stockholm. I perioden 1935-37
var Boye selvstændig havearkitekt i
Århus, hvor arbejdsfeltet mest om¬
fattede privathaver og regulering af
kirkegårde, bl.a.Venge kirkegård.
I 1937 flyttede det unge par til
København, hvor Boye blev med¬
arbejder hos havearkitekt C.Th.
Sørensen indtil 1943, hvorefter han
igen blev selvstændig, først med
tegnestue på boligselskabet KAB.
Samtidig var han assistent på Land¬
bohøjskolens havebrugsafdeling
hos ekstern lektor Georg Georg¬
sen, der havde ansvaret for under¬
visningen i anlægsgartneri, Jierun-
der også havekunstens historie.
Sideløbende med selvstændig virk¬
somhed var han fra 1949-61 have¬

arkitekt for Det Kongelige Danske
Haveselskab og forstander for den
nyligt oprettede Anlægsgartnersko-
le samme sted. Det var i den peri¬
ode, at selskabet holdt den vigtige
jubilæumsudstilling i 7 Haver i Een
i anledning af sit 125 års jubila?um.
Denne udstilling stod Boye for.
I samme periode havde Boye en
del tillidsposter. Han var formand
for Dansk Havearkitektforening
1949-59, redaktør af Havekunst (nu
Landskab) 1952-55 og medlem af
Kunstakademiets udvalg for have¬
kunst 1952-71. Også internationalt
engagerede Boye sig, idet han var
dansk delegat i IFLA, Internatio¬
nal Federation for Landscape Ar¬
chitects 1949-56 og vicepræsident
i samme 1956-64. Studierejser blev
der også tid til.
Der pågik i tiden en til tider heftig
debat om uddannelsen af havearki¬

tekter. Boye var meget aktiv i den¬
ne debat og kæmpede for deling
af havebrugsstudiet på Landbohøj¬
skolen i en gartneri- og frugtavlsli-
nie og en anlægslinie. Det lykkedes
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rere for en kræftsygdom, der havde
ramt ham første gang lige før han
tiltrådte professoratet.
Boye var en stor pædagog og øste
med mild hånd ud af sin viden.

Hans forelæsninger var inspireren¬
de, og hans tegnebordsundervis-
ning funderet i mange års praktisk
erfaring. Hans kritik var nænsom

og konstruktiv.
Boye havde allerede i 1959 skrevet
en lærebog i anlægsgartneri sam¬
men med distriktsgartner Willy
F. Hansen og overgartner

H.P. Samuelsen. I havekunstens hi¬

storie, som tidligere var Georgsens
fag, foretog han studierejser, og det
lykkedes ham at få bogen Have¬
kunsten i kulturhistorisk belysning i
to bind skrevet og trykt i 1972.
Samme år i oktober måtte han gi¬
ve op over for kræftsygdommen,
66 år gammel.
Sideløbende med undervisningen
på Landbohøjskolen drev Georg
Boye også sin tegnestue, med skif¬
tende medarbejdere.
Th. Georg Boye, Ejgil Vedels have, 1951

i 1960. Boye blev lektor fra 1961-
63 og fra 1963 professor i anlægs¬
gartneri. Han måtte i begyndelsen
dække fem fag på den nye linie:
administration, anlægsgartneri, an¬

lægstyper, havekunstens historie og

planlægning. Kun til planteanven¬
delse var der en ekstern lektor,
havearkitekt Ingwer Ingwersen.
Det var en næsten umenneskelig
belastning og et utroligt ansvar for
en mand at bære, og det var så me¬

get mere svært, da Boye med jæv¬
ne mellemrum måtte lade sig ope-

Georg Boyes egen tegning fra 1948 af hans og Karins villahave i Kokkedal.
Mosdstående side, egen have i Kokkedal, parterre med lave, klippede hække..
Th. Georg Boye og Jette Abel, 1970. Foto: Henrik Fog-Møller

Smukt udelys
Belysning i udendørs miljø

I landskabet tjener belysningen fortrinsvis til orientering
og sikring af minimal belysningsstyrke. Den svungne
vejføring, der er typisk for parker, haver og stier kræver
markante orienteringspunkter. Den manglende sigtbar¬
hed pga. træer og buskbevoksning afhjælpes med et
passende belysningsniveau i mørkningstimerne. Be¬
lysningen udføres, så belysningsgenerne bliver mindst
mulige. Derfor er lyset selve bestanddelen af anlægget

og dermed samtidig en "skulptur", som giver land¬
skabsarkitekturen centrale impulser.

Alle disse impulser indgår som punkter, når vi tilbyder
vores kompetence ved "møblering" af udelyset.

www.solar.dk

solar
stronger together
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Herover. Georg Boye, Mindeparken i Herning
Midte. Georg Boye, Elverhøjens Skole, Herlev
Nederst. Georg Boye, gårdhave ved ministerialbygningerne, Slotsholmen, København

Georg Boyes vigtigste arbejder er:

Centralsygehuset i Nykøbing
Falster, 1945-57.
Set. Jørgensbjerg Park i Svendborg,
1946-47.

Fortunparken, boligbebyggelse
i Lyngby, 1947-57. Senere afsnit
skyldes Ronald Lund.
Herning Mindepark, 1947-51.
Næstved Østre kirkegård, 1948-52.
Sammen med Knud Preisler.

Elverhøjens skole, Herlev, 1954-56.
Hjørring gymnasium, 1957. Med¬
arbejder Ronald Lund.
Statshospitalet i Glostrup
Nordvang, 1957-60.

Karin Boye var hjemmegående
husmor, men en meget energisk
og dygtig husmor. Hun var den,
der havde forstand på økonomi,
og som med flid udnyttede havens
produkter, solgte bær fra haven og

modtog et utal af udenlandske gæ¬
ster i det smukke hjem, som de
lige efter anden verdenskrig byg¬
gede i Kokkedal, og hvor den store
have med stolthed blev vist frem. '

Den blev deres alderdomssikring,
idet der senere kunne udstykkes
tre grunde, og da huset blev solgt,
endnu en grund. Boye blev nem¬

lig ikke pensionsberettiget grun¬

det sin sygdom. Da Georg Boye
døde i 1972, blev Karin Boye bo¬
ende nogle år i huset, hvorefter
hun solgte det og flyttede til et

noget mindre gårdhus. De sidste
ti år boede hun i en ældrebolig i
Kokkedal. I al den tid investerede

hun i obligationer og fulgte med i
kurser og renter. Det er hendes fi¬
nansgeni, vi i dag kan takke for, at
der er en pæn formue bag fonden.
Jette Abel, lektor, landskabsarkitekt mdl

Østifternes Kreditforening, Jarmers
plads, 1955. Nu ændret.
Bibliotekstorvet, Kalundborg, 1961.
Kastrup lufthavn, 1958. Nu ud¬
bygget °g ombygget.
Første afsnit af TV-byen i Gynge¬
mosen, Gladsaxe.
Ministerialbygninger på Slotshol¬
men, 1962-67.
Derudover har Boye deltaget i og
vundet præmier i en række kon¬
kurrencer.

Han var i en årrække havearkitekt

for statshospitalerne de tidligere
sindssygehospitaler og for åndssva¬
geforsorgen.
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Georg Boye, Østifternes Kreditforening, Jarmers plads, Kobenhavn

DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1. sal
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter. dk
www. landskabsarkitekter, dk

DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation of
Landscape Architects, IFLA

DL's nyhedsmail
Hvis du ikke modtager DL's ny¬
hedsmail, så check din e-mailad-
resse via www.landskabsarkitekter.dk

Mangler du dine personlige koder,
til hjemmesiden, så kontakt DL's
sekretariat.

IFLA World Congress 2008
in The Netherlands

Transforming with Water is the
theme of the 2008 World Congress
of the International Federation of

Landscape Architects.
This 45th IFLA World Congress
will be held in the Netherlands

(Apeldoorn) from June 30 to July
3 and is organised by the Dutch
Association of Garden and Land¬

scape Architects (Nederlandse
Vereniging voorTuin- en Land-
schapsarchitectuur/NVTL).
This provides a unique opportuni¬
ty for The Netherlands and Dutch
Landscape Architects in particular,
to showcase the unique aspects of
Dutch landscape architecture and
the work of Dutch landscape ar¬

chitects to an international audi¬

ence of landscape professionals.
The congress that takes place in
Apeldoorn (Orpheus Congress
Centre) will be held in conjunc¬
tion with the Apeldoorn Land¬

scape Architecture Triennale
(www.triennale.nl), which hosts
various other cutting-edge land¬
scape events, such as the European
Summer School for Students,
A WiderView on Cultural Land¬

scape Challenges in Europe, the
Conference of Landscape and Lei¬
sure, and various exhibitions on

garden history and landscape ar¬
chitecture.

Programme
The three days of the congress
cover the theme in full breadth

and depth.The programme offers
a mix of keynote speeches, presen¬

tations, debates, excursions, work¬
shops, executive lectures, an inter¬
active forum and social events.

The primary focus of the congress
is to facilitate a full discussion on

the possibilities to design with wa¬

ter, whether not enough or on the
contrary too much and whether
there is insufficient design input
into waterscapes or indeed on the
contrary, there is too much.
Through the juxtaposition of wa¬
ter as either friend or foe, the de¬
bate is intended to facilitate the

discovery of new ways to live to¬

gether with water's transforming
power.
With excursions and on-site lec¬

tures you can visit the Dutch land¬
scape, see the struggle of trial and
error, and the - at times - success¬

ful dialogue with nature that has
been achieved.

The indoor lecture sessions are re¬

served to hear about experiences
from other parts of the world.
Inf. PO Box 31756
1030 BJ Amsterdam, The Nederlands
info@ifla2008.com

www.ifla2008.com

RM kurve i alt slags vejr!
RM papir- og affaldskurve er designet til alle tænkelige forhold.
Inde som ude.
Se www.rm-papirkurve.dk for yderligere inspiration og information.
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FORSKNING OG FORMIDLING I PARKER OG URBANE LANDSKABER: ET ØJEBLIKSBILLEDE

Kjell Nilsson og Karen Sejr

Med den nye universitets- og forskningsstruktur er Skov & Landskab blevet en del afKøben¬
havns Universitet. 1 en situation, hvor hele universitetssektoren er under ombygning, er
Skov & Landskab parat til nye udfordringer, når det gælder naturressourcer, miljø og byud¬
vikling.Ægteskabet mellem Landbohøjskolen og Københavns Universitet er den seneste af
en række fusioner, som park- og landskabsforskningen har gennemgået, siden Parkteknisk
Institut blev oprettet for nøjagtig 20 år siden.

Fusion I

Aktiviteterne i Parkteknisk Institut var præget af praktisk udviklingsarbejde. Nye metoder
kunne hurtigt afprøves, og resultaterne formidles direkte til brugerne. For at sætte formid¬
lingen i system og stabilisere det økonomiske grundlag etablerede man et abonnementsy¬
stem. Det eksisterer stadigvæk i dag som Skov & Landskabs Videntjeneste.

I 1991 blev sektorforskningen på skov- og landskabsområdet samlet i én institution,
Forskningscentret for Skov & Landskab, og det var naturligt, at parkforskningen, som var til¬
knyttet det daværende Skovteknisk Institut, fulgte med. Den nyoprettede Afdelingfor Park og
Landskab fik to nye, beslægtede forskningsområder, nemlig landskabsplanter og friluftsliv.

Modstående side.

Dyrehaven, Jægersborg.
Ophold i grønne områder fremmer
menneskers sundhed og livskvalitet.
Foto: Kjell Nilsson
• Opposite page.

Dyrehaven, Jægersborg.
Time spent in green areas
boosts people's health
and quality of life.
l'hoto: Kjell Nilsson

Fusion II

Da Forskningscentret i 1995 Hyttede til et nyt hus ved Arboretet i Hørsholm, skete det
sammen med dele af Landbohøjskolens skov- og landskabsforskning. Gennem årene kom
samarbejdet mellem den daværende Landbohøjskole (Institut for Økonomi, Skov og Land¬
skab) og Forskningscentret for Skov & Landskab ikke bare op i gear, de to institutioner gik
sammen i et samlet Center for Skov, Landskab og Planlægning. Det var den 1. januar 2004.
Her mødte sektorforskningen og den universitære tradition hinanden, og Afdelingen for
Parker og Urbane Landskaber opstod.

Tanken var at samle kræfterne, at skabe en sammenhæng mellem forskning og ud¬
dannelse inden for bl.a. parker og urbane landskaber, som tidligere kun havde eksisteret
gennem projekter og ved formelle repræsentanter. Samme tanke blev nedfældet i Skov &
Landskabs vision: at skabe den bedst mulige sammenhæng, mellem forskning, uddannelse
og formidling inden for fagområderne skov, landskab og planlægning.

Fusion III

Næste omgang blev, da videnskabsminister Helge Sander proklamerede, at det var tid til
at samle de universitære tropper i Danmark, hvis vi skulle kunne stå distancen i en øget
international konkurrence. Landbohøjskolen — og dermed Skov & Landskab — valgte i den
proces at blive en del af Københavns Universitet.

De faglige fællesskaber i den nye sammenhæng går i retning af Geografisk Institut og
dele af det humanistiske fakulte.t, hvad angår park- og landskabsforskningen. Hvor det fag¬
lige fællesskab var i fokus i den første fusion, har den sidste i virkeligheden betydet mere i
forhold til omdømme og branding af centeret. Det betyder noget i forhold til vores inter¬
nationale status. Det åbner simpelthen flere døre, når man siger, at man kommer fra Kø¬
benhavns Universitet. Det skyldes ikke mindst, at Københavns Universitet i 2007 har pla¬
ceret sig som.det bedste universitet i Norden og som det ottende bedste i Europa ifølge
den årlige benchmarking, foretaget af Shanghai Jiao Tong University (i universitetsverde¬
nen kaldet Shanghai ranking).
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Boligområdet Tusanskonan.Våsterås
- et tidligt svenskt eksempel på
lokal håndtering af regnvand.
Foto: Kjell Nilsson
• The Tusanskonan housing scheme
inVasterås is an early Swedish example
of the local management of rainwater.
Photo: Kjell Nilsson

Nyt kommunalt og ministerielt landskab
Også kommunerne fusionerede i år. Med struk¬
turreformen er mange opgaver, der tidligere lå i
amterne, lagt ud i kommunerne, som samtidig er
blevet væsentligt større. Det bevirker, at de nye
kommunale administrationer står over for en

række nye udfordringer, blandt andet som for¬
valtere af natur (s. 148-151). Desuden bliver der
øget fokus på fysisk planlægning i kommunerne,
miljøcentrene, Skov- og Naturstyrelsen, By- og

Landskabsstyrelsen og Fødevareministeriet.
I denne situation, hvor hele den grønne sek¬

tor er under op- og ombygning, melder Skov &
Landskab sig gerne på banen som en central sam¬

arbejdspartner og ankerplads for viden om skov,
landskab og planlægning — også i den nye admi¬
nistrative struktur.

Kirsten Lund Andersen, der er stadsgartner i
Aalborg Kommune, mener, at der efter struktur¬
reformen i kommunerne især er brug for land¬
skabsarkitekter, der kan tænke' og agere på et
overordnet niveau i forhold til planlægningen af
byen og samspillet med landskabet. 'Strukturre¬
formen har for os kommuner betydet en æn¬

dring i forvaltningen og planlægningen af land
og by. Jeg kunne godt tænke mig, at de nye land¬
skabsarkitekter var meget bedre klædt på. Jeg
tænker på det meget overordnede niveau i for¬
hold til de grønne elementer, som dækker hele
landet inklusive byen.'

Ny uddannelse i landskabsarkitektur og bydesign
Landskabsarkitektuddannelsen på Landbohøj¬
skolen blev etableret i I960,.da havebrugsud¬
dannelsen blev delt i en produktionsrettet og
en planlægningsorienteret del. Uddannelsen har
altid haft fokus på at integrere kunstnerisk og
æstetisk landskabsplanlægning med biologiske,
naturvidenskabelige fag. Det naturvidenskabe¬
lige grundlag adskiller også uddannelsen fra an¬
dre landskabsarkitektuddannelser i Danmark —

og sikrer i dag en integration af uddannelsen på
Københavns Universitet.

Den 'gamle' landskabsarkitektuddannelse på
Landbohøjskolen er fra august 2007 blevet en
uddannelse i 'landskabsarkitektur og bydesign'
ved Københavns Universitet (s. 178-179). En

forskningsbaseret uddannelse, der tager afsæt ik¬
ke bare i den landskabsarkitektoniske, naturvi¬

denskabelige tilgang, men også sociologiens og
arkitekternes byplanlægning.

Uddannelsen er kommet godt fra start med
et rekordstort antal ansøgere, fuldt hus, hvad an¬

går antallet af optagne studerende og et mini¬
malt frafald.

Uddannelsens filosofi og sammensætning af
kurser har tilsyneladende ramt et udækket behov
samtidig med, at der er brugt en del ressourcer

på at markedsføre uddannelsen. Det er bl.a. sket
gennem konkurrencen 'Design din by' for unge,
som har til formål at skabe interesse for land¬

skabsarkitektur og byplanlægning blandt unge

og potentielle uddannelsessøgende. Konkurren¬
cen gentages i 2008.

Hanne Bat Finke, der er formand for DL og

driver tegnestuen LAND+, siger: 'Landskabsar¬
kitektens grundlæggende skoling handler i høj
grad om metode og tilgang til faget, hvor analy¬
sen og det reflekterende aspekt må være i fokus.
Men som landskabsarkitekt må man også være

specialist for at bidrage med den viden, der er

nødvendig for, at et landskabsprojekt kan om¬
sættes konkret. Og derfor handler det måske
mere om, set i en uddannelsesmæssig sammen¬

hæng, at bringe forståelsen for dette ind i ud¬
dannelserne, så fagets bredde sikres ved et diffe¬
rentieret udbud af kompetenceområder, der skal
virke sammen, i uddannelsesforløbet.'

Forvaltning - arkitektur - teknik
Overordnet set beskæftiger vi os med parkfor¬
valtning, landskabsteknologi og landskabsarki¬
tektur. De tre områder er i Skov & Landskab re¬

præsenteret ved hvert sit professorat, der tilfører
området en både forskningsmæssig og uddan¬
nelsesmæssig tyngde.

Parkforvaltning handler om de forvaltnings¬
mæssige aspekter, der er bundet af arealmæssi¬
ge og økonomiske ressourcer, funktionelle og
æstetiske krav og biologiske, tekniske og sociale
Overvejelser. Her arbejder vi med projekter og
uddannelse i parkforvalterens rolle i den offent¬
lige sektor, drift af grønne områder og de grøn¬
ne områders funktioner, brug og værdier.

For tiden er der stor opmærksomhed på rela¬
tionerne mellem brug af byens grønne rum og

befolkningens sundhed, såvel fysisk som mentalt
(s. 152-155) .Vi fokuserer især på de grønne om¬
råders terapeutiske funktioner som forebyggen¬
de i forhold til fysisk inaktivitet og mental ud-
brændthed. Desuden arbejder vi med udvikling
af Health Design i et terapihaveprojekt.

Driften af kirkegårdene er et andet område,
der har behov for en forskningsindsats. Kirke-

gårdsforvaltningerne står foran store udfordrin¬
ger i form af ændret begravelsesmønster, øge¬
de krav om økonomisk effektivitet, skærpede
arbejdsmiljøregler og nye brugerkrav (s. 156-
157).

Landskabsarkitekturen har til opgave at til¬
vejebringe, udvikle og videregive teori om og
metoder til såvel analyse som planlægning af det
urbane landskab. Vi forsker og underviser i me¬
toder til analyse af både værk, kontekst og pro¬
ces, strækkende sig fra konstruktive og funk¬
tionelle til samfundsmæssige og kunstneriske
problemer. Desuden arbejder vi med metoder til
at planlægge urbane landskaber inden for disci¬
plinerne landskabs- og bebyggelsesplanlægning
(s. 158-161).

Terrænbehandling er en central disciplin,
der kan være pied til at højne den arkitektoniske
kvalitet i det urbane landskab. Udviklingen af
ny informationsteknologi giver nye redskaber til
projekterende landskabsarkitekter (s. 162-165).

Landskabsteknologien udvikler og afprøver
teoretisk og praktisk viden, teknologi og værk¬
tøjer til design, anlæg og drift af bæredygtige
urbane landskaber. Gruppens primære arbejds¬
områder er planter, terræn, jord og befæstelser,
driftsteknik og byøkologi.

Bæredygtighed betyder i denne sammen¬

hæng at udvikle alt fra konkrete løsninger til
håndtering af byens naturgrundlag til økologi¬
ske metoder til planlægning af multifunktionelle
strukturer. Der er særlig fokus på samspillet mel¬
lem byens afvanding og den grønne struktur, et
forskningsområde, der er meget aktuelt set i ly¬
set af fremtidige klimaforandringer (s. 166-169).

Planter har stor betydning for byens identitet,
æstetik, miljø og livskvalitet for mennesker. Vo-
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Bytræarboretet i Hørsholm
- arven fra Parkteknisk Institut lever videre i

Kobenhavns Universitet.

Foto: Palle Kristoffersen
• The urban tree arboretum in Hørsholm
— the Park Technology Institute heritage
lives on at Copenhagen University.
Photo: Palle Kristoffersen

res forskning inden for området omfatter meto¬
der til etablering og drift af sunde træer, drift og

pleje af byskoye og andre plantninger samt kon¬
cepter for dynamisk bevoksningsdesign (s. 170
-172).

Globale udfordringer
Globalisering, befolkningstilvækst og økono¬
misk vækst, klimaforandringer, teknologiudvik¬
ling, ændrede behov i samfundet og betydelige
demografiske ændringer er tendenser, der inde¬
bærer meget store udfordringer. Det gælder såvel
inden for det sociale, velfærdsmæssige område
som inden for det miljømæssige, biofysiske om¬
råde. Vi kan f.eks. se frem til øget konkurrence
om arealanvendelsen globalt.

I Skov & Landskab arbejder vi aktivt med at
udvikle Urban Greening som koncept for bære¬
dygtig byudvikling og miljøbistand i Østeuro¬
pa og i udviklingslande som Kina, Malaysia og

Sydafrika (s. 173-177). Vi deltager også flittigt i
europæisk forskningssamarbejde og koordinerer
blandt andet et stort projekt om byudvikling og

samspillet mellem det urbane og det rurale land¬
skab:

Fremtidens forskningsfelt - bæredygtighed og
sundhed

Listen over forskningsprojekter i Skov & Land¬
skab kan synes som lidt af en blandet landhan¬
del. Igangværende og kommende projekter skul¬
le gerne afspejle et behov ude i erhvervet. Men
hvilke overordnede udfordringer ligger der el¬
lers og venter forskningen i parker og urbane
landskaber?

Peter Becht, der er afdelingschef for 'Plan og
Landskab' i Arkitema, mener helt klart, at Skov
& Landskab har fat i noget af det rigtige, når det
gælder sundhed og i særdeleshed forskningen i
terapihaver, Han siger: 'Det kommer til. at hand¬
le om bæredygtighed og sundhed, hvor begrebet
udfoldes fra det økologiske til helbredelse og ses
i en byplansmæssig sammenhæng — og helt ind
i boligen. Bæredygtigheden og sundheden skal
have brugsmæssige dimensioner, et fysisk aspekt,
f.eks. sådan at mynten lige uden for vinduet kan
indgå i dit eget morgente.'

Hanne Bat Finke er enig i, at begrebet bæredyg¬
tighed kommer til at spille en altafgørende rolle
ikke bare inden for forskningen, men i det hele
taget for landskabsarkitektfaget: 'Det er de bære¬
dygtige aspekter ved landskaber i bred forstand,
der efter min opfattelse er et altoverskyggen¬
de 'forskningsemne' - både som praktiserende
landskabsarkitekt og som teoretiker. Vi er bagud
på et meget afgørende punkt, nemlig at få im¬
plementeret den grønne planlægning som et bæ¬
rende fundament i kommuneplanlægnngen.'

Men der er også aktuelle problemer i den
daglige kommunale hverdag, hvor man i sek¬
toren har forventninger om, at forskerne kan
bidrage. 'Vi kunne godt ønske os, at der blev
forsket i, hvad det betyder rent samfundsøkono¬
misk, at grønne områder bliver nedprioriteret til
fordel for kortsigtede behov,' siger Kirsten Lund
Andersen.

Dialog og samarbejde
Samlet set deler både Arkitema, LAND+ og Aal¬
borg Kommune ønsket om et tættere samarbej¬
de med forskningen og foreslår, at det sker gen¬
nem ad hoc-projekter, så forskningen bliver en
mere integreret del af praksis.

Peter Becht fremhæver Arkitemas brug af
Skov & Landskabs Videntjeneste og vores eksper¬
tise på sundhedsområdet: 'Det sidste års tid har
vi også brugt Skov & Landskabs viden om tera¬

pihaver i forbindelse med udførelse af friarealer
til ældreboliger og hospitaler.Vi arbejder bevidst
og aktivt med begrebet sundhed både inde og
ude i Arkitema, og derfor er vi også gået ind i en

erhvervs-ph.d. med Skov & Landskab - netop på
sundhedsområdet.'

I forhold til et tættere samarbejde ser Peter
Becht også gerne, at man. i højere grad inddra¬
ger praksis i uddannelsen og bruger tegnestuens

medarbejdere i undervisnings- og eksamenssam-
menhæng.

Hanne Bat Finke oplever, at landskabsarki¬
tekter ofte står over for en generel skepsis, og
at markedsmekanismer i samfundet trækker i

negativ retning i forhold til eksperimenter, der
formodes at kunne skabe bedre løsninger. 'Her
kunne vi godt tænke os et smidigt samarbejde

med f.eks. Skov & Landskabs forskning på ad hoc
basis - en handlingsorienteret forskning baseret
på afprøvning i 1:1', siger Hanne Bat Finke.

Nye tider skaber nye muligheder. Fusioner¬
ne har åbnet nye døre for Skov & Landskab sam¬

tidig med, at vi har måttet holde fast i gamle og

grundlæggende værdier som f.eks. den anven¬
delsesorienterede forskning. Dialogen, samar¬

bejdet og forankringen i erhvervet er vigtig for
os. Og med en samfundsudvikling og en generel
opmærksomhed på vores fysiske omgivelser og

miljøet er der åbnet op for masser af udviklings¬
muligheder for såvel landskabsarkitektffeget som

forskningen i parker og urbane landskaber.
Kjell Nilsson, vicedirektør, landskabsarkitekt mdl, msa

og Karen Sejr, informationsmedarbejder, landskabs¬
arkitekt mdl, Skov & Landskab, KU

Karl Johan, Oslo.
Bæredygtighed, sundhed og et levende byliv spiller en
central rolle i Skov & Landskabs fremtidige forskning.
Foto: Rainer Stange
• Karl Johan, Oslo.
Sustainability, health, and a living town plays a cen¬
tral role in the future research by Forest & Landscape.
Photo: fcainer Stange
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DEN KOMMUNALE PARK- OG LANDSKABSFORVALTNING

Jørgen Primdahl og Thomas B. Randrup

Det åbne land, grænse mellem by og land samt grøn kile i Roskilde. Fotos: Thomas 13. Randrup
• The open land, the border between town and country as well as the green wedge in Roskilde. Photos: Thomas B. Randrup

Det sammensurium afoffentlig forvaltning, plan¬
lægning og drift, der omfatter kommunens par¬
ker, gademiljøer og pladser, kulturlandskaber og
naturområder er emnet for dette indlæg. Sam¬
let har vi betegnet det 'den kommunale park¬
og landskabsforvaltning' uagtet, at forvaltningen,
såvel som den overordnede planlægning og den
mere praktiske drift i den konkrete kommune
ofte vil være spredt i forskellige afdelinger og på
forskellige kontorer.

Vores udgangspunkt er dels, at byen og det
åbne land i dag står over for en række udfor¬
dringer, der stiller nye krav .til forvaltningen,
dels at kommunalreformen giver nogle oplag¬
te muligheder for at løse disse udfordringer på
en mere sammenhængende måde end tidligere.
Udfordringerne er overordnet bestemt af globa¬
le tendenser i såvel den internationale økonomi
som i offentlige politikker, og mulighederne ser
vi især i, at de nye kommuner — efter amternes

nedlæggelse - har faet ansvaret for forvaltningen
af såvel det urbane landskab som det åbne land.

Vi lægger ud med de globale drivkræfter.

Globale tendenser

Det enkelte lokalområde - såvel bydelen som
det lokale jordbrugslandskab med landsbyen i
midten — bliver i stigende omfang påvirket af
(og påvirker selv) begivenheder og beslutninger
i andre lokalområder ofte langt væk. Sådan lyder
i let omskrevet form de mest udbredte defini¬
tioner på 'globalisering', og nøgleordet er 'sti¬
gende'. De seneste årtier har vi været vidne til
en global udvikling i økonomi, teknologi og of¬
fentlige politikker, som vi måske nok har set tid¬
ligere (i årtierne frem til 1. verdens krig, f.eks.),
men ikke i det omfang og ikke med den hastig¬
hed, som det sker nu. Det enkelte lokalområde
bliver i voksende grad forbundet med andre lo¬
kalområder gennem alskens netværk, fra globale
fødevarenetværk til strategisk samarbejde mel¬
lem byer. Er lokalområdet, bydelen — eller den
enkelte svineavler for den sags skyld - godt pla¬
ceret i velfungerende netværk, ser fremtiden ly¬
sere ud, end hvis man ikke er med på vognen.
Hertil kommer en voksende tendens til, at lo¬
kalområder indbyrdes konkurrerer om at fast¬

holde og tiltrække beboere og arbejdspladser i
en stadig mere dynamisk verden. Det 'lokale',
dvs. de konkrete bymiljøer og kulturlandskaber
mister ikke deres betydning i denne udvikling
— tværtimod. Kan lokalområdet ikke tilbyde vel¬
fungerende og attraktive omgivelser hjælper det
ikke så meget, at områdets virksomheder klarer
sig godt internationalt.

Tre policy-dagsordner påvirker alt dette. For
det første har liberaliseringen af markederne -

regionalt og globalt — betydet, at der er kommet
turbo på økonomi og vækst i de fleste dele af
verden. Beslutningerne inden for denne dagsor¬
den træffes på overordnede niveauer (WTO, EU,
nationalstater) uden kobling til de lokale virke¬
ligheder. For det andet har den såkaldte bære-
dygti'ghedsdagsorden gennem de seneste årtier
resulteret i en lang række af initiativer fra Rio-
konventionen i 1992 om verdens biologiske
mangfoldighed til pesticidfri parkdrift i Oden¬
se Kommune. Disse to dagsordner og (især) den
måde, de fungerer på sammen inden for lokal¬
området, bestemmer et langt stykke ad vejen,
hvordan dette område fungerer og fremtræder.

De skitserede tendenser udgør helt overord¬
net de centrale udfordringer for den kommu¬
nale park- og landskabsforvaltning — både hvad
angår beslutninger vedrørende kommuneplanen
og tilrettelæggelsen af driften af de kommuna¬
le parker og naturområder. Selve forvaltningen
påvirkes desuden af en tredje dagsorden, der i
international sammenhæng går under betegnel¬
sen: New Public Management (NPM). Denne
dagsorden har gennem de seneste ca. 25 år været
drivkraften bag en omfattende 'modernisering'
af den samlede offentlige sektor.

Udgangspunktet har været, at den offentlige
sektor generelt set har haft en dårlig strategisk
evne til politisk omstilling. Politikernes stigende
ønske om at reformere har det derfor ikke været

muligt at efterkomme i tilstrækkelig grad inden
for enkle rammer og procedurer. Tilmed har der
været en bekymring for dårlig ressourceudnyt¬
telse, manglende bruger- og service orientering,
manglende eller ikke tilstrækkelig personalepo¬
litik samt manglende eller dårlig ledelse inden
for den offentlige forvaltning.

Med redskaber som værdibaseret ledelse baseret

på analyser, visioner og nye initiativer er disse
forhold søgt imødekommet. Resultatet har væ¬

ret omstruktureringer og omlægninger af for¬
valtningen - ikke mindst den kommunale park¬
og landskabsforvaltning. Som en konsekvens af
NPM har det været et ønske i højere grad di¬
rekte at involvere private virksomheder i den
offentlige opgaveløsning. Dermed er begreber
som intern kontraktstyring og udlicitering ble¬
vet hverdag i de fleste forvaltninger. En direkte
konsekvens af dette har ofte været en opdeling i
hhv. bestillere og udførende inden for park- og
landskabsforvaltningen - den såkaldte Bestiller
Udfører Model (BUM). «

Effekterne af NPM-tiltagene har været om¬

fattende i mange forvaltninger. Hvoc man tidli¬
gere arbejdede med en enhedsforvaltning, ople¬
ver vi i dag, at ansvaret for opgaverne i relation
til park- og landskabsforvaltningen er spredt på
mange sektorer og kontorer. Den nye park- og

landskabsforvaltning er således en mangefacette-
ret og decentraliseret organisation, der i høj grad
forudsætter koordinering af de mange interes¬
ser og ansvar. Hvor dagens park-og landskabs¬
forvaltning måske har mange interessenter inden
for den kommunale organisation, er det langt fra
givet, at de mange interesser arbejder i samme

retning. Faktisk kan der i NPM ligge en fare for,
at forvaltningens effektivisering sker på bekost¬
ning af netop koordinering og sammenhæng i
forvaltningen.

Byen
Byen er stedet, hvor de fleste mennesker bor, le¬
ver, elsker og dør. Sammenhængen mellem by¬
ens grønne områder og befolkningens velbefin¬
dende er veldokumenteret, ligesom den grønne
struktur ofte er en central karaktergivende di¬
mension ved byen. Alligevel er der byer, der har
en elendig forsyning af grønne områder, og for
de byer, som har en god grøn struktur, er der in^
gen garanti for, at den forbliver god. Byfortæt-
ning som et moderne bæredygtighedsmantra er

godt, men øger presset på byens grønne områ¬
der. Der er derfor behov for en bevidst satsning
og værdiladning af grønne og potentielt grønne
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Bjerringbro set fra vest mod øst. Byen rummer gode, delvist uudnyttede, muligheder for god rekreativ kontakt mellem de enkelte bydele og det åbne land. Foto: Jørgen Primdahl
• Bjerringbro seen from west toward east. The town contains good, partially unexploited opportunities for good recreational contact between the individual town
quarters and the open landscape. Photo: Jørgen Primdahl

områder i byerne, hvis ikke disse skal inddrages
til andre formål. Sammenfattende mener vi, at

følgende tendenser er karakteristiske for de ak¬
tuelle udviklingstræk i byerne:

— Der er fortsat fokus på en økonomisk ra¬
tionel og dokumenteret drift

— Der er behov for fysisk såvel som indholds¬
mæssig sammenhæng inden for byens grønne
områder

— Der er Øget fokus på individualiseringen
af borgerne

— Der er øget fokus på relationen mellem
grønne områder og andre forvaltningsområder

Byens grønne områder besidder en række vær¬

dier, som ikke udnyttes optimalt, med mindre
de nye kommunale forvaltninger vælger at ind¬
drage værdierne af park og landskab i såvel by¬
planlægningen som i selve driften af områderne..
Tre nøgleord er her gældende: afstand, tilgænge¬
lighed (og sammenhæng) og kvalitet. Afstanden
fra hjemmet til grønne områder må ikke være
for stor (ofte omkring 300-400 m), ligesom til-,
gængeligheden til områderne skal være enkel og

trafiksikker. Det er en byplanmæssig opgave, at
sikre en kort afstand til grønne områder, hvilket
kan ske f.eks. ved at satse på stærke og markan¬

te sammenhængende grønne strukturer. Kvali¬
teten af de grønne områder - produktet - er et

spørgsmål om udvikling af den enkelte park, om

planlægning og design såvel som drift i relation
til borgernes behov. Hvor fokus således har væ¬

ret på den indre organisation og på at fa styr på
ressourceudnyttelsen, er behovet i dag primært
at stille det grundlæggende spørgsmål om, hvad
formålet med den enkelte park er. Lever den op
til de nutidige behov?

Den store fokus på private interesser og be¬
tydningen af, at private kan og skal løse opga¬
ver inden for den offentlige forvaltningsramme
kan siges at være et produkt at den øgede indi¬
vidualisering, som samfundet generelt oplever. I
1960erne blev borgerne betragtet som klienter,
senere var vi brugere, og i dag er vi at betrag¬
te som forbrugere. Vi betaler vores skat og for¬
venter et direjcte output, dvs. grønne omgivelser,
som vi ikke vil have faet uden en offentlig park¬
og landskabsforvaltning, og som lever op til de
forventninger, vi som forbrugere har til parker,
grønne områder og naturen uden for byen.

Kommunerne skal efter strukturreformen nu

udarbejde sundhedsstrategier. Dette sker delvist
som konsekvens af, at flere sundhedsopgaver er

overgået fra amterne til kommunerne, men også

pga. en stigende forekomst af livsstilssygdomme
i Danmark. Disse sygdomme omfatter bl.a. dia¬
betes II, overvægt og hjerte- karsygdomme. Med
den øgede fokusering på 'det gode liv', den sti¬
gende andel af livsstilssygdomme samt kommu¬
nernes nye rolle inden for sundhedsfremme bør
forvaltningen af park og landskab spilles på ba¬
nen. Flere kommuner er opmærksomme på det¬
te forhold, og meget tyder på, at park- og land¬
skabsforvaltningen vil opleve en fornyet fokus
som afsæt for at kunne tilbyde det, borgerne har
brug for inden for en tværsektoriel natur- og

sundhedsdagsorden.

Det åbne land

Historisk var landbrugslandet det sted, hvor vær¬

dierne blev skabt, mens byen var stedet, hvor de
blev ophobet og konsumeret. I dag er byen sta¬

dig afhængig af det omgivende åbne land, men
nu handler det mere om friluftsliv, rent vand og

frisk luft, end det drejer sig om af få friske føde¬
varer frem til torvet.

Landbrugsproduktionen er stadig vigtig,
men ikke specielt for den nærliggende by.

Sammenfattende mener vi, at følgende ten¬
denser er karakteristiske for de aktuelle udvik¬

lingstræk i det åbne land:
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Krogerup, Nordsjælland.
FotoiThomas B. Randrup
• Krogerup, North Zealand.
Photo:Thomas B. Randrup

— Landbrugsproduktionen bliver de fleste steder
stadig mere specialiseret og koncentreret på fa
bedrifter.

- På marginale jorder bliver landbrugsdrif¬
ten opgivet — enge og andre halvkulturarealer
gror til.

- Naturen er - ud over opgivelse - un¬
der pres på grund af fragmentering, sprøjtning
og eutroficiering — parallelt hermed stiger den
udyrkede andel af landbrugslandskabet - det bli¬
ver mere vådt og mere uldent.

- Der er de fleste steder stor lokal efterspørg¬
sel efter flere skove og naturområder. Stigningen
i ejendomsværdi på de omgivende boliger som

følge af nye skovarealer og søer overstiger ofte
flere gange udgifterne med etablering af disse.

- Attraktive landskaber er under pres for bo-
lig- og sommerhusudstykninger samt turistan¬
læg af forskellig slags — andre landskaber, her¬
under' landsbyer, er præget af fraflytning og
forslumning.

- En regional differentiering af det åbne
land er under udvikling - hvor forskellige funk¬
tioner og interesser (landbrug, bolig, turisme,
natur mv.) varierer i betydning lokalt, og hvor
de forvaltningsmæssige behov (og muligheder)
varierer fra region til region.

Disse tendenser udfordrer på en række områder
det åbne lands planlægning og landskabsforvalt¬
ning og har gjort det nogle år. Derfor har vi fra
midt i 1980erne set en voldsom udvikling i den
pro-aktive del af landskabsforvaltningen i form
af støtteordninger, offentlige opkøb', partnerska¬
ber mv. Samtidig har vi set de vigtigste land¬
skabsforvaltere, landmændene og skovejerne,
vise interesse i at deltage i mange af disse ord¬
ninger, ligesom der enkelte steder er gjort mé-,
get lovende erfaringer med projekter hvor eje¬
re og brugere samarbejder om lokale projekter
som plantninger, græsningslaug, vandløbsrestau-
rering, genetableringer mv.

Disse ordninger er dukket op under for¬
skellige ministerier og inden for forskellige for¬
valtninger — og de hænger ikke sammen. Hertil
kommer, at den hidtidige planlægning i det åb¬
ne land helt overvejende har bestået i regionpla¬

nernes udpegninger af forskellige interesseområ¬
der. Udpegninger som kun i begrænset omfang
har kunnet forholde sig til de lokale landskaber
og i øvrigt understøtte anvendelse af støtteord¬
ningerne. Dermed har planlægningen f.eks. ik¬
ke kunnet understøtte udviklingen af økologiske
netværk som ellers indgår i udpegningerne.

Sammenfattende mener vi, der er behov for
en mere sammenhængende landskabsforvaltning,
hvor der med udgangspunkt i de lokale land¬
skabsmæssige helheder — beskrevet og vurderet
gennem landskabskarakterkortlægning - formu¬
leres strategier for fremtidens multifunktionelle
landskab med plads til både landbrug, boliger,
friluftsliv og et varieret plante- og dyreliv.

Bynære landbrugslandskaber
De bynære områder er næsten overalt i Dan¬
mark landbrugslandskaber. Områderne er i for¬
valtningsmæssig sammenhæng vigtige, både for¬
di interesser og konflikter her er særligt udtalte,
og fordi områdernes karakter og tilstand samti¬
dig definerer, hvordan selve bygrænsen fremtræ¬
der. Klare og relativt stabile bygrænser bidrager
til at give såvel byen som de omgivende landska¬
ber karakter og identitet. Samtidig kan bygræn¬
sens form influere på de rekreative adgangsfor¬
hold fra byen til landet, udsigtsforholdene (til og
fra byen) og landbrugsstrukturen. På den bag¬
grund er det særdeles vigtigt, hvordan man i
kommuneplanen forholder sig til byens konkre¬
te afgrænsning i forhold til det åbne land.

Hidtil har de bynære områder — med få
undtagelser — ikke været genstand for særlig op¬
mærksomhed ud over den, der er givet i selve
byudviklingsplanerne. Det skyldes formentligt,
at amterne på den ene side har haft ansvaret for
planlægning samt administrationen af hovedpar¬
ten af lovgivningen i det åbne land. På den an¬

den side har amterne ikke behandlet lokale om¬

råder - mens kommunerne for deres del ikke har

kunnet se en interesse i at lave. planer, som de ef¬
terfølgende ingen indflydelse havde på. Alt dette
er forandret, og for netop de bynære områder er
der nu bedre muligheder for at lave planer, der
kan fungere som ramme for både handlinger og
administration af lovgivningen.

Følgende aktuelle udviklingstendenser er rele¬
vante for de bynære områder:

— Landbrugsstrukturen ændrer sig, fritids¬
landbrug erstatter fuldtidsbrug, og landbrugs¬
produktionen skifter karakter.

— Der sker en øget urbanisering i form af
ikke-jordbrugsmæssige erhverv, øget boligbyg¬
geri og lokalisering af alskens tekniske og re¬
kreative anlæg.

- Landskabet ændres i retning af mere natur

og mere lukkede landskaber.
- En stigende andel af friluftslivet sker i by¬

nære områder — gåture og cykelture til skoven
er i vækst, mens der er fald i andelen, der be¬
nytter bil.

Mere generelt kan man konstatere flere og fle- •
re tegn på, at planlovens landzonebestemmelser
ikke er tilstrækkelige til at undgå spredt bebyg- '

gelse og sikre landskabsværdierne i de bynære
områder, samtidig med at det bynære friluftsliv
har stigende betydning. Planlægningen står der¬
for over for udfordringer om at fastholde kla¬
re bygrænser, undgå 'urbanisering' af de bynæ¬
re områder, sikre en god balance mellem åbne
og lukkede arealer samt forbedre forholdene for
friluftslivet, herunder forbedre de rekreative ad¬

gangsforhold og støttepunkter.

By og land hænger sammen

Velfungerende og attraktive bymiljøer og land¬
skaber er vigtige, både som ramme for den en¬

keltes dagligdag og som udviklingsfaktorer lo¬
kalt. Det er der i dag næppe mange, der kan være .

uenige i - og formentlig slet ingen kommunal¬
politikere. På den baggrund er det glædeligt, at
kommunerne efter strukturreformen har faet

langt flere styringsmidler, end de har haft tidli¬
gere. Det gælder især for det åbne land og de by¬
nære områder, hvortil kommer, at de fleste kom¬
muner har fået en størrelse, hvor der er (eller
burde i det mindste være) ressourcer til at tage
hånd om byernes grønne områder og de åbne
landskaber. Byen og landet hænger sammen —

funktionelt såvel som politisk, men relationerne
mellem land og by forandres. Dette er tilfældet
ikke mindst efter strukturreformen.
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Ridebanen i Hørsholm.

Hørsholm Kirke og det nye menighedshus,
der trænger sig på.
Foto: Thomas B. Randrup
• Riding ground in Hørsholm.
Hørsholm Church and the new parish house,
which is somewhat obtrusive.

Photo:Thomas B. Randrup

Ordrup Kirkegård. Foto: Thomas B. Randrup
• Ordrup Cemetery. Photo: Thomas B. Randrup

Den kommunale park- og naturforvaltning skal
derfor ses og opleves som en integreret del af den
globale udvikling. De overordnede markedsme¬
kanismer spiller en afgørende rolle for flowet lo¬
kalt, mellem lokale samfund samt mellem lokale

og globale samfund. Forvaltningsmæssigt rum¬
mer det åbne land, byranden og byen hver deres
forvaltningsmæssige udfordringer i form af plan¬
lægning og drift. Disse udfordringer skal erken¬
des og takles individuelt, men planlægning og
drift skal ses i sammenhæng.

Den kommunale park- og landskabsforvalt¬
ning skal derfor ikke kun forstås ud fra en histo¬
risk referenceeramme og dermed som bureau¬
kratiske enhedsorganisationer. Den, moderne
park- og landskabsforvaltning skal forstås som
en kompleks organisation, der indgår og virker
i adskillige netværk med en kreds af forskellige
aktører og interessenter. Den kommunale park¬
og landskabsforvaltning skaber og iværksætter
dermed politik via interaktion og dialog med
blandt andet interesseorganisationer og brugere.
Den forvaltningsmæssige rolle som 'policy-ma¬
ker' er væsentlig for at sætte det grønne som en
ressource på dagsordenen.

Set ud fra et forvaltningsmæssigt synspunkt
ser vi de primære udfordringer bestå i at fa for¬
valtningerne til at skabe en samlet mission for
det grønne område — i byen og på landet. Der
er mange interessenter og dermed også en stor
uklarhed om, hvem der har, og hvem der bor tage
et ansvar for en sådan samlet fokusering. Park- og
landskabsforvaltere skal derfor kunne handle stra¬

tegisk i forhold til en række forskellige styrings-
universer, hvoraf demokratiforståelse, hierarki, det
private marked, netværk samt ikke mindst en pro¬
fessionel faglighed udgør de typiske former.

Landskaber under forandring er ikke noget

nyt, men den udfordring, der planlægges, designes
og plejes ud fra. De store muligheder for den mo¬
derne park- og landskabsforvaltning ligger i den
goodwill, som det grønne nyder, og i de nye kom¬
muners udvidede muligheder for at planlægge og
forvalte byen og det åbne land i sammenhæng. '

Jørgen Primdahl, prof. i det åbne lands planlægning, land¬
skabsarkitekt mdl, og Thomas B. Randrup, prof. i parkfor¬
valtning, landskabsarkitekt mdl, Skov & Landskab, KU
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SUNDHED OG LANDSKABSARKITEKTUR

Ulrika K. Stigsdotter og Thomas B. Randrup
Ork att

utfOra

dagliga

TrOtthet, retlighet
Depression, missbruk

Psykoser

Den moderne medicin gør konstant nye frem¬
skridt i forhold til at bekæmpe sygdomme og
usundhed. Imidlertid kan 60% af alle årsager til
sygdom, usundhed og for tidlig død i Europa ikke
forklares af enkeltstående årsager som eksempel¬
vis patogene bakterier eller genetiske faktorer.

Vi har at gøre med en kæde af årsager, som
resulterer i, at nogle bliver syge, mens andre ikke
gør. I dag taler flere og flere forskere inden for
folkesundhed om, at man i stedet for at foku¬
sere på at kurere sygdomme (patogent perspek¬
tiv) burde fokusere mere på de faktorer, som gør,
at vi forbliver sunde (salutogent perspektiv), for
derved at gøre folkesundhedsarbejdet mere ef¬
fektivt.

Interessen for det fysiske miljøs indflydelse
på menneskers sundhed og velbefindende spre¬
der sig over hele verden. Indsigten i, at godt de¬
sign kan påvirke sundheden, har resulteret i et

begreb, som kan betragtes som en ny gren inden
for arkitekturen: Health design. Udgangspunktet
genfindes i WHO's brede definition af sundhed
fra 1948: 'Health is a state of complete physical,
mental and social well-being, and not merely the
absence of disease or informity'. Dette har resul¬
teret i, at sundhed i dag oftere betragtes ud fra et
holistisk perspektiv, som indbefatter menneskets
hele livssituation, altså både biologiske, kulturel¬
le, sociale og miljømæssige aspekter.

Fra en landskabsarkitekts perspektiv ligger
fokus på den sundhedsværdi, der er i naturen
og byernes grønne områder. Landskabsarklteik-
ter arbejder i dag primært med planlægning, de¬
sign og forvaltning i relation til sundhed med
udgangspunkt i to perspektiver og to typer af
miljøer:

1. Natur og byernes grønne områder —

bevaring og styrkelse af sundheden (sundheds¬
fremme)

2. Terapihaver - lindring og behandling af
sygdomme (helbredelse)

I denne artikel vil vi fokusere på teorierne om,
hvorfor grønne områder kan have en både lin¬
drende og helbredende effekt på menneskers
mentale tilstand. Derudover vil vi diskutere be¬

grebet terapihaver.

Det mentale perspektiv
Det første perspektiv fokuserer på de faktorer
som bidrager til, at mennesket bevarer og ud¬
vikler dets sundhed trods den stress, det udsættes
for i hverdagen. Flere og flere forskningsstudier,
både danske og internationale, viser at ophold
i grønne områder er signifikant koblet til lave¬
re stressniveauer og højere velbefindende uanset
køn, alder eller socioøkonomi.

Det andet perspektiv fokuserer på haver som
er bevidst formgivet med henblik på en bestemt
patientgruppes særlige krav og behov, såkaldte
terapihaver (healing gardens). Terapihaver er et
paraplybegreb for haver, hvori mennesker opnår
en lindring eller kurering af deres sygdom i kraft
af ophold i haven i samspil med terapi.

I terapihaven udføres haveterapi af et be¬
handlerteam, som er uddannet inden for havete¬
rapi, såkaldte haveterapeuter. De vil typisk have
en faglig baggrund som læger, psykologer, ergo¬

terapeuter mv.

To teorier om naturens positive indvirkning
på menneskets mentale sundhed
Forskning inden for sammenhænge mellem
mennesker, menneskers mentale sundhed og
tidearealers fysiske formgivning har foregået in¬
tensivt igennem de seneste 25 år. I starten var
det primært forskning fra USA med rod i mil¬
jøpsykologien, men i årenes løb har forsknin¬
gen udviklet sig til at blive tværvidenskabelig og

foregår nu i store dele af verden. I dag arbejder
miljøpsykologer, psykologer, landskabsarkitekter,
arkitekter, geografer m.fl. på at forsøge at forstå
sammenhængen mellem miljø, menneske og vel¬
befindende. Gennem tiden er to grundlæggen¬
de teorier om sammenhængen opstået, og hertil
knytter de forskellige forskningsdiscipliner sig.

Den første teori, AA — Aesthetic Affective The¬
ory, tager udgangspunkt i, at mennesket er et
biologisk væsen og skabt til et liv i naturen.

I dag bor størstedelen af verdens befolkning
i urbane miljøer, men mennesket har samme ge¬

ner, som vore forfædre havde i stenalderen. Da
levede man helt på naturens betingelser og måt¬
te og kunne stole på sine affekter. Affekter er

kropslige reaktioner, som sker ubevidst og in¬

stinktivt. Mennesket har ni grundaffekter: to

positive (glæde og interesse), en neutral (for¬
bavselse) samt seks negative (frygt, bedrøvel¬
se, væmmelse, skamfølelse, afsky og vrede). Af¬
fekterne, og især de negative, har været vigtige
for menneskets overlevelse igennem historien.
Ifølge miljøpsykologen Roger Ulrich besidder
mennesket stadig evnen til at bedømme et miljø
ud fra et overlevelsesmæssigt perspektiv på (un¬
der en brøkdel af et sekund. Er miljøet trygt, kan
vi koble af. Det betyder, at vores positive følelser
øges, når vi opholder os i et natur- eller have-
miljø, som vores affekter bedømmer som trygt.

I et bymiljø med meget lidt natur er det
svært for mennesket at stole på sine affekter, i
stedet må vi være logisk tænkende, hvilket Ul¬
rich mener fører til træthed og stress.

Til forskel fra Ulrich mener forskerparret
Stephen og Rachel Kaplan, at perceptionspro-
cesserne sker på et kognitivt niveau. Deres te¬
ori, ART - Attentive Restoration Theory, handler
om hvordan vi opfatter vores miljø og bearbej¬
der informationen. Ifølge Kapian har mennesket
to typer af opmærksomhed. Den målrettede op¬
mærksomhed (Directed Attention System) anven¬
der vi i unaturlige bymiljøer, som når vi udfø¬
rer kontorarbejde eller kører bil. Så bombarderes
vi med information, som kræver vores opmærk¬
somhed. Omkring 11 mio. informationsstykker
når den del af hjernen, som kaldes hippotalamus,
per sekund, men kun omkring 15-20 informa¬
tionsstykker når videre til pandelappen og bli¬
ver kognitivt bearbejdet. Resten, det uvæsent¬

lige, har vi måttet sortere fra. Dette system er

begrænset og kræver energi. Har man ikke mu¬

lighed for at hvile sig, bliver man mentalt ud¬
mattet. Når det sker, og man stadig har brug for
at fokusere, slår det sympatiske nervesystem til,
og mængden af vågenhedshormoner højnes, og

pulsen øges. Ophold i byen og stort behov for
brug af den rettede opmærksomhed fører altså
til informationsoverbelastning i hjernen og der¬
med risiko for stress. Kapian og Kapian mener,
at natur- og havemiljøer far informationerne om

omgivelserne til at gå en anden og kortere vej
i hjernen via amygdala, og så sorterer vi ikke i
indtrykkene, men scanner snarere konstant om-
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Modsatte side. En persons oplevelse af natur
beror på, hvor meget man kan absorbere miljø¬
et, og ens mentale styrke. Dette kan illustreres
i en pyramideform - længst nede i pyramiden
ligger mentalt svage, som har stort behov for
natur. Højere oppe i pyramiden findes de, som
er mentalt stærkere, og som har mindre behov
for natur

• Opposite page. The way people experience
nature depends on how much of the environ¬
ment they can assimilate and how great their
mental strength is. This can be illustrated by a

pyramid. At the base of the pyramid one finds
those who are mentally weak but have a great
need for nature. Higher up in the pyramid one
finds those who are mentally stronger and have
less need of nature.

Mental hvile i parkmiljø.
Foto: Ulrika K. Stigsdotter

1 Mental rest in a park setting.
Photo: Ulrika K. Stigsdotter

givelserne. Dette opmærksomhedssystem kalder
forskerparret for spontan opmærksomhed (So/i
Fascination System). Det er ubegrænset og kræ¬
ver ingen energi.

Den nye folkesygdom - stress
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er

stress i gang med at udvikle sig til den største
trussel mod folkesundheden i den vestlige ver¬
den. WHO forudsiger, at 50 % af alle dødsfald
vil kunne relateres til stress inden for de næ¬

ste 10 år; dvs. hvis ikke der gøres noget inden.
Men, hvad er stress egentlig? Stress er i grunden
en livsnødvendig reaktion, som indtræder, når et
menneskes overlevelse eller sundhed er truet. I

sådanne situationer frigør kroppen hormonerne
kortisol og adrenalin, som gør mennesket vågent.
Stress er en overaktivitet i det sympatiske ner¬

vesystem, 'som gør klar til kamp eller flugt. Efter
en tid med længerevarende stressbelastning har
mennesket imidlertid behov for at hvile. Og da
er søvn ikke nok, man har også behov for men¬
tal hvile i vågen tilstand. Flere forskere betragter
natur- og havemiljøer som ekstra gode for sådan
vågen hvile.

Sundhedsfremmende byplanlægning
Byen er blevet flere og flere menneskers hver-

dagslandskab. Det er først i løbet af de seneste
hundrede år, at vi for alvor har fjernet os fra et
liv nær naturen og på dens betingelser. I dag til¬
bringer vi omkring 90 % af vores tid inden dø¬
re og størstedelen stillesiddende. Denne levevis
har kun eksisteret en brøkdel af den tid, menne¬

sket har eksisteret på jorden. Nye store krav stil¬
les konstant til byens indbyggere; højere tempo,
tættere trafik, konstant larm, fortættede kvarte¬
rer og mindre og mindre grønt. Det er ikke læn¬
gere en selvfølge, at alle i deres hverdag har ad¬
gang til grønne omgivelser.

Flere og flere forskningsresultater viser, at jo
nærmere vi lever på naturen,jo bedre har vi det.
De mennesker, der ikke har længere end 50 me¬
ter til nærmeste grønne område, besøger det i
gennemsnit 3-4 gange om ugen. Hvis afstanden
til det grønne er 1.000 meter, besøger man det
kun én gang om ugen. Afstanden er dermed med
til at gøre det grønne utilgængeligt. Eftersom ti¬
den ofte er begrænset for de, som har mest brug
for det grønne, altså de svært stressede, er en kort
afstand vigtig.

Træthed, negativ stress og irritation øges, jo
længere væk man bor fra det grønne. Det gælder
uanset køn, alder og socioøkonomiske tilhørs¬
forhold. Endvidere har de, som bor i eget hus
med en grøn have, det ifølge forskningsresulta¬

ter bedre, end dem, der bor i lejlighed uden altan
eller fælles gård.

Det er let at tro, at man kan kompensere sav¬
net af egen hav«? ved i stedet at besøge andre
grønne områder. Gentagne forskningsresulta¬
ter viser dog det modsatte. Jo mere grønt man
har ved hjemmet, jo mere besøges andre grønne
områder i byen. Dette kunne lede til at tro, at det
er et spørgsmål om livsstil. Imidlertid kan den
tydelige tendens genfindes blandt organisationer
såsom skoler, børnehaver, sygehuse, ældreinstitu¬
tioner og forskellige foreninger og taler således
imod dette. En god egen fælles gård eller grøn
have fører til mange udflugter til parker og na¬

turområder - mere vil have mere.

Også på arbejdspladsen og i skolen er grønne

omgivelser vigtige for vores sundhed og velbe¬
findende. Jo mere vegetation, jo bedre sundheds¬
tilstand. Her er tilgængeligheden, også i form af
udsigter, vigtig. Har man udsigt til et behageligt
miljø, mindskes irritation, mens koncentration
og trivsel øges. Det er ikke nok bare at plante en
.masse grønt omkring boliger, skoler og arbejds¬
pladser. Der skal være kvalitet og oplevelsesmæs¬
sig værdi i landskabsarkitekturen, som modsvarer
brugernes præferencer. Mennesker i byer har et
stort behov for forskellige rumlige oplevelses¬
værdier i de grønne områder.
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Fra venstre. De otte rumlige oplevelsesværdier: artsrigt, fredfyldt, åbent, socialt, rumdannende, tryghedsskabende, kulturelt og naturpræget
1 From left: The eight spatial experience values: wealth of species, peaceful, open, social, space defining, peace of mind, cultural and sense of nature'

Gentagen forskning har fokuseret på, at der kan
identificeres otte rumlige oplevelsesværdier: arts-

rigt, fredfyldt, åbent, socialt, rumdannende, trygheds-
skabende, kulturelt og naturpræget. Hvis et grønt
område indeholder flere af disse oplevelsesvær¬
dier, er det oftest mere populært, mere værdsat
og besøgt end et grønt område, som kun har en
eller fa af oplevelsesværdierne. Det betyder dog
ikke, at det bør være et planlægningsmæssigt mål
at indarbejde alle otte karakterer i alle grønne
områder. Ny forskning viser derimod, at tilste¬
deværelsen af visse af værdierne i kombination

har stor indflydelse på bybefolkningens sundhed.
Disse tre oplevelsesværdier er:

Tryghedsskabende: Et aflukket, sikkert og til¬
bagetrukket sted, hvor man kan lege, slappe af
og være sig selv.

Vildt: Et rum, der giver oplevelsen af stærk
livskraft og oplevelsen af at være naturligt og
urørt af mennesker.

Artsrigt: Et område, der giver indtryk afen stor

artsrigdom (og frodighed) af både dyr og planter.
Det er ikke et nyt fænomen, at flere og fle¬

re mennesker bor i byer, og at folkesundheden
derved forringes. Allerede med industrialismen
førte problemer som følge af den øgede urba¬
nisering til en generelt dårligere folkesundhed.
Kravene om sollys, frisk luft og grønne områder
tvang byerne til at ændre sig.

"I flere europæiske byer ledte det til, at gam¬
le tætte boligområder blev fjernet til fordel for
grønne boulevarder, byparker og mindre tæt bo¬
ligmasse. Med henblik på WHO's dystre progno¬
ser for stress i samfundet er det vigtigt både som

planlægger og landskabsarkitekt at være i besid¬
delse af og bruge værktøjer og validerede meto¬
der, som tilgodeser brugernes sundhed og præ¬
ferencer.

I dag arbejder vi derfor forskningsmæssigt på
at udvikle oplevelsesværdierne, så de kan benyt¬
tes som et sundhedsfremmende planlægnings-
og forvaltningsværktøj, ligesom en række nye

ph.d.-projekter er ved at blive igangsat; bl.a. et

erhvervs-ph.d.-projekt, som gennemføres i sam¬

arbejde med arkitektfirmaet Arkitema med fo¬
kus på de miljøpsykologiske relationer mellem
inde og ude på arbejdspladser.

Haveterapi og terapihaver
Haveterapi beskrives som en terapiform, hvor
man anvender haverummet, havearbejde og an¬
dre haveaktiviteter til at forbedre fysisk og men¬
tal sundhed, social tilpasning, arbejdsevne, re¬
kreation og fritid. Målet med haveterapi er at
forbedre individets evne til konstruktivt at op¬

dage og tage vare på sine ressourcer. Det betyder,
at haveterapeuterne arbejder med meningsfulde
haveaktiviteter på individets vilkår i forskellige
haverum, hvor kravene er tilpasset individets ev¬
ner. At formgive en god terapihave kræver sam¬

arbejde mellem landskabsarkitekten, det medi¬
cinske personale og med patienterne.

Ikke alle haver er terapeutiske. Forskning vi¬
ser, at mennesker i. høj grad oplever og forstår
sine omgivelser ud fra, hvordan de har det. Det
som et sundt mennesker ikke reagerer nævne¬

værdigt på, eksempelvis et meget abstrakt form¬
sprog, som let kan give betragteren associationer,
kan opleves som dramatisk for et psykisk svagere
menneske.

Haveterapi er ikke et nyt påfund. Allerede i
1845 rapporterede Dr. Trezvant i The American

Journal of Insanity, at motion og sjælelig afled¬
ning var vigtigt for en fremgangsrig behandling
af mennesker med mentale problemer, eftersom
dette hindrede dem i at tænke og fundere over
deres egen situation. Året efter, i 1846, relate¬
rede Isaac Ray disse resultater specifikt til have¬
arbejde og dyrkning. Haveterapien, som vi ken¬
der den i dag, har sit udspring i de angelsaksiske
lande. Da soldaterne vendte skadede hjem fra 1.
og 2. verdenskrig tog frivillige imod dem. De
fandt, at arbejde med havebrug var en menings-
flild beskæftigelse både fysisk og psykisk. Derfor
er haveterapi i Storbritannien fortsat på volun-
tørbasis, mens den i USA allerede i 1936 blev
koblet til en universitetsuddannelse, og havebrug
(hortikultur) blev godkendt som en specifik be¬
handlingsmetode til fysiske og psykiske sygdom¬
me. Først i det seneste årti' er de oprettet kurser
i haveterapi på universiteter i Storbritannien og

Sverige.

Aktuelle teorier om sundhedseffekterne af haveterapi
Haveterapi og terapihaver berører flere forskel¬

lige fag og forskningsdiscipliner. En af teorier¬
ne om sundhedseffekterne af haveterapi har sit
ophav inden for ergoterapi. Den bygger på, at
mennesket i grunden er en aktiv skabning, og at
aktivitet i sig selv kan være sundhedsfremmende.
At arbejde i en have kan opleves som særligt me¬

ningsfuldt. Tillige er mennesket en social skab¬
ning, og en have med tydelige og meningsfyldte
arbejdsopgaver året rundt, hvor man kan hjælpes
ad med at plukke frugt og bær eller passe min¬
dre dyr, kan lede til møder og venskaber mel¬
lem mennesker.

Hvis mennesket får lov at bruge sin krop og

hjerne til lystfyldte og meningsfyldte opgaver,
føler de sig belønnede. Denne oplevelse, eller
følelse, er særlig udtalt i aktiviteter og miljøer,
som fordrer såkaldte flow-oplevelser. I flow-si-
tuationer opleves en harmoni imellem evnen

hos mennesket og udfordringen og kravene i
miljøet, som giver mennesket en følelse af vel¬
befindende, engagement samt tids- og selvfor¬
glemmelse. Havearbejde kan på en enkel måde
medføre en mængde kognitive processer, en lang
række kropsøvelser samt selvbelønnende flow-
oplevelser.

En anden teori, som har sit udspring inden
for miljøpsykologi og landskabsarkitektur, går
ud på, at sundhedseffekterne kan være koblet til
oplevelsen af haven i sig selv: dens udformning,
dens strukturer, farver, dufte og smage. Men den
er også koblet til den fysiske aktivitet, som ud¬
føres i haven, noget der kan stimulere dele af
kroppen, og som afleder følelsen af smerte og

angst. Samtidig kan oplevelsen og aktiviteten gi¬
ve mennesket et mere positivt syn på sig selv og
sine evner. Oplevelser og minder fra steder og

meningsfulde beskæftigelser fra, da man var frisk
og stærk, frem for alt bårne- og ungdomsårene,
giver mennesket en oplevelse af dets identitet.
Sådanne miljøer opfattes som et hjem eller en
retræte og er de steder, man har højest præfe¬
rence for.

Et miljø, som stemmer overens med menne¬
skets egne præferencer, dets jeg, taler til det, som
den person, man er. Dette miljø kaldes inden for
psykologien betydningsrummet, inden for hvil¬
ket mennesket har mulighed for at vokse.

154 LANDSKAB 7 2007



LANDSKAB 7 2007 155

— gennemføre forskning om relationerne
mellem planlægning, design og forvaltning
af grønne områder og betydningen for
mental afstresning

— være demonstrationshave for haveterapi
og miljøpsykologiske tiltag

— udvikle og tilbyde undervisning i relation
til terapihaver og haveterapi

Rundt om i verden fortælles om erfaringer med
terapihaver og om haveterapiens positive virk¬
ninger. Problemet er, at man kun forsker ved
meget få terapihaver, og at resultaterne derfor
ikke bliver valideret.

Da terapihaven i Arboretet kommer til at

indgå som en integreret del af forskningen og

undervisningen på Københavns Universitet, er
det væsentligt, at terapihavens aktiviteter bliver
evidensbaseret. Rorskning kommer derfor til bå¬
de at inkludere sundhedsvirkningen relateret til
miljøet (terapihaven) og selve aktiviteten (klini¬
ske haveterapiaktiviteter). Forskningen på dette
område er ung, begrænset i omfang og foregårr
næsten udelukkende i USA.

Flere forskningsstudier kan kritiseres for at
stole alt for meget på mundtlige anekdoter fra
forskellige terapihaver, og ganske fa resultater
kan siges at nå op til samme standard, som gæl¬
der for evidensbaseret medicin (EBM). EBM ud¬
vikledes for at forsøge at garantere medicinske
sandheder og bygger på et antal kriterier for at
fastslå, om en medicinsk behandling er effektiv
eller ikke. EBM forudsætter, at den medicinske
behandling, man udfører, er baseret på den ny¬
este forskning. Målet i dette projekt er derfor at

forsøge at nå samme forskningsmæssige niveau
i designet, som inden for den traditionelle kli¬
niske medicin, altså at nå Evidens-Based Medicine
med Evidens-Based Health Design.
Ulrika K. Stigsdotter, lektor, landskabsarkitekt msa

og Thomas B. Randrup, prof. i parkforvaltning, land¬
skabsarkitekt mdl, Skov & Landskab, KU

Ofte beskrives sådanne retrætesteder med ter¬

mer fra naturen og haven.
At mennesket far mulighed for 'at vokse' i

en have kan bero på, at haven stiller krav, som
let kan balancere med menneskets egen evne

og kontrol. På samme måde som man taleir om

tilgængelighedsproblemer for fysisk funktions¬
hæmmede, kan man tale om omgivelsernes til¬
gængelighed i forhold til psykiske funktionsned¬
sættelser eller psykiske lidelser. En person, som
har1 været udsat for et traume, såsom stor sorg

eller en udmatningsdepression, har brug for et
miljø, der stiller færre krav end sædvanligt. Na¬
turlige miljøer stiller generelt mindre krav end
traditionelle havemiljøer.

I planlægningen af havemiljøer har land¬
skabsarkitekten mulighed for at indbygge større
eller mindre krav. Hvordan mennesker oplever
natur og haver, beror på deres livssituation. Op¬
levelsen afgøres af, hvor meget man formår at

tage omgivelserne til sig, og hvor stærk man er

mentalt. Det kan illustreres i form at en trekant,
hvor der i bunden er fa krav, og behovet for na¬
tur er stort. Højere oppe i trekanten bliver den
mentale styrke større, og behovet for kravløs na¬
tur mindre.

En terapihave for stressramte i Arboretet i Hørsholm
Skov & Landskab har som ambition at anlægge
en terapihave for stressramte i Arboretet i Hørs¬
holm. RealDania og Det Biovidenskabelige Fa¬
kultet ved Københavns Universitet financierer i

efteråret 2007, at terapihaven detailprojekteres,
og at to eksisterende bygninger tilpasses terapi¬
havebrug, herunder et ca. 300 kvm stort drivhus.
Det forventes at den endelige finansiering af an¬

læg af terapihaven afklares i løbet af 2008.
Terapihaven bliver et laboratorium i fuld

skala, hvor man vil :
— gennemføre haveterapi
- gennemføre forskning i relation til

sundhedsvirkningen af terapihaven

Terapihave i Alnarp. Stresspatienter kan have et stort behov af at komme tæt på vækstlighed,
derfor er siddepladsen placeret midt i en stauderabat. Foto: Ulrika K. Stigsdotter
• The therapy garden in Alnarp. Stress patients often have a great need to be near vegetation,
thus the seating area is located in the center of a perennial bed. Photo: Ulrika K. Stigsdotter



FREMTIDENS KIRKEGÅRD - andet og mere end den kirkegård vi kender?

Susanne Guldager

Den romanske bygning og de fine ligsten fortæller historie.
GI. Rinkenæs kirke og kirkegård.
Foto: Susanne Guldager
• The Romanesque building and the fine tombstones relate the history.
GI. Rinkenæs Church and cemetery.
I'hoto: Susanne Guldager

Som planlæggere gør vi os tanker om fremtiden,
således også om fremtidens kirkegård, Selv om

kirkegården som anlæg i højere grad repræsen¬
terer fortiden.

Den tid, der er gået, spiller en stor rolle på
danske kirkegårde. Tiden fornemmes som tyng¬
de og taler til os gennem anlæggets atmos'fære og

gravmindernes fortællinger. Kirkegårdsanlægget
er ladet med betydninger og formidler budska¬
ber knyttet til identitet, historie og kultur, som
er vigtige for vores selvforståelse og vores kultu¬
relle og nationale tilhørsforhold. Den særlige di¬
mension, der er knyttet til dødens nærvær og til
forbindelsen mellem det abstrakte og det kon¬
krete, som anlægget er udtryk for, giver mulig¬
hed for at bearbejde det centrale vilkår, som dø¬
den er. Derfor er kirkegården andet og mere end
det smukke, grønne anlæg, som vi har kendt og
kender som en del af landskabet og af byen.

Der er mere end 2.000 kirkegårdsanlæg i Dan¬
mark, og de dækker et ukendt antal kvadratme¬
ter. Anlæggene kan inddeles i typer afhængigt
af alder og placering. De fleste anlæg ligger ved
middelalderkirkerne og har en lang historie. Dis¬
se kirker og kirkegårde fremstår stadig som slut¬
tede helheder og markante pejlemærker i land¬
skabet. Byernes assistenskirkegårde er etableret i
1800-tallet som afløser for eller supplement til
byernes kirkegårde, der oprindelig lå ved bykir-
ken, hvor pladsen efterhånden blev for trang og
arealerne i trit med byens udvikling for attrak¬
tive til andre formål.

Hovedparten af de over 2.000 kirkegårde, vi
har til rådighed, er enten landsbykirkegårde eller
assistenskirkegårde. Alle disse anlæg er oprindelig
indrettet til kistebegravelser, der var den eneste

begravelsesform indtil begyndelsen af 1900-tal-
let, hvor ligbrænding blev tilladt. Kun de nyere

Middelalderkirke og kirkegård som en sluttet og let
genkendelig helhed. Agedrup Kirke og kirkegård.
Foto: Susanne Guldager
• The Medieval church and cemetery as a complete
and recognizable whole. Agedrup Church and ceme¬

tery. Photo: Susanne Guldager

anlæg i forstæder og udviklingsområder, der er
kommet til i løbet af 1900-tallet, er indrettet til
både kistebegravelser og urnenedsættelser. Det
er en stor udfordring at tilpasse brug og indret¬
ning af de gamle anlæg til de aktuelle ønsker i
dag, hvor 70-75 % af alle døde brændes.

Kirkegården er forandringernes landskab.
Med skiftet fra kistebegravelser til urnenedsæt¬
telser følger ønsker om mindre gravpladser og

anonyme fællesgrave. Det ønske har bevirket, at

mange af de gamle anlægs stramme struktur er

gået i opløsning til stor skade for oplevelsen af
kirkegården som en arkitektonisk velordnet hel¬
hed. Den ekstra plads, der er en konsekvenj af
forandringerne, er svær at udnytte, fordi de ledi¬
ge arealer ligger spredt og tilfældigt fordelt.

Kirkegårde er historiske anlæg og er en væ¬

sentlig del af vores kulturarv. Gennem indret¬
ning, brug af planter og gravstedernes udsmyk¬
ning fortælles som formidealer, havekultur og

omsorg for slægter. Som kilde til nationale og
lokale historiske fortællinger er kirkegården væ¬

sentlig, og derfor er der meget store bevarings¬
interesser knyttet til de kirkelige anlæg. Nok
skal fremtidens kirkegård være kirkegård på en

ny måde, men den skal blive ved med at være

genkendelig. Genkendelsen er en væsentlig del
af oplevelsen.

På kirkegården er der behov for løsninger,
hvor bevaring og fornyelse finder fælles udtryk.
Nye ønsker og behov skal tænkes ind i den hi¬
storiske helhed. Opgaven er krævende på grund
af de mange bindinger, der er knyttet til kirke¬
gårdens funktion og særlige æstetik. På Sveriges
Lantbruksuniversitet har man netop offentlig¬
gjort resultaterne åf en konkurrence, hvis for¬
mål er at vise, hvordan tiloversblevne gravste¬
der kunne fa et tidssvarende udtryk. Der var 44
forslag til bedømmelse. Interessen giver et fin¬
gerpeg om, at kirkegården er et interessefelt for
yngre arkitekter og landskabsarkitekter. Forsla¬
gene skal nu stå sin prøve i en verden, hvor det
er aktuelt at forholde sig til både fortid og frem¬
tid og til de krav om effektivitet, rationel drift
og variation i plejen af de grønne elementer, der
i dag knytter sig til forvaltningsopgaven på kir¬
kegårde og begravelsespladser.
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Er skovkirkegården fremtidens kirkegård?
Gram Kirkegård. Foto: Susanne Guldager
• Is the forest cemetery the cemetery of the future?
Gram Cemetery. Photo: Susanne Guldager

Kirkegården som rekreativt tilbud i byen. Assistens
Kirkegård, København. Foto: Susanne Guldager
• The cemetery as a recreational opportunity in the
city. Assistens Cemetery, Copenhagen.
Photo: Susanne Guldager

Samfundet, som kirkegårdene er en del af, for¬
andrer sig løbende. I dag skal kirkegården fun¬
gere som en moderne arbejdsplads og skal som
en virksomhed holde hus med ressourcerne. Der

skal være muligheder for brug af tekniske hjæl¬
pemidler til de manuelle arbejdsopgaver, det
kræver arbejdstilsynet, og det kan betyde æn¬

dringer af gange og gravsteder. For kirkegården
som virksomhed betyder det Øget opmærksom¬
hed på driftsøkonomien og krav om effektivi¬
sering.

Krav kan være starten på en positiv udvik¬
ling. Det faktum, at økonomien på kirkegården,
ligesom i andre dele af samfundet, har en central
plads i tiden, hører til blandt de aktuelle udfor¬
dringer for kirkegårdenes forvaltere. Erfaringer,
der er gjort i kommuner og private virksom¬
heder, vil kunne komme kirkegårdene til go¬
de. Det gælder i særlig grad driftsplanlægning,
ressourcestyring og ledelse, hvor kommunerne
gennem mange år har arbejdet med plejeplaner
og med at udvikle ressource- og driftsstyrings-
systemer m.m. Arbejdet har medvirket til at gi¬
ve driftsopgaven øget status og opmærksomhed,
hvilket har været tiltrængt og fortsat er det på
kirkegårdene.

Driftsstyring på kirkegårde er emnet for et pro¬

jekt, der blev igangsat i begyndelsen af 2007.
Projektets 1. fase omfatter en spørgsskemaun-
dersøgelse, der skal skabe overblik over hvor¬
dan kirkegårdene løser driftsopgaven fagligt og
økonomisk. Efterfølgende skal der i samarbej¬
de med udvalgte kirkegårdsforvaltninger udvik¬
les redskaber, der kan anvendes til driftstyring
og kommunikation med medarbejdere og kun¬
der på kirkegårdene. Projektet afsluttes med ud¬
gangen af 2008.

Kunderne, kirkegårdens brugere, markerer
sig med alternative ønsker i disse år. Det er svæ¬
rere at fastholde det monopol på begravelses¬
væsen, som Folkekirken med få undtagelser har
haft i Danmark. Forskellige trossamfund ønsker
egne begravelsespladser. Foreningen Løvfald, der
står bag ønsket om skovbegravelser, har vundet
stor tilslutning. Steder, hvor der har fundet tra¬

giske ulykker sted, samler mennesker, der ønsker
at vise deres sorg eller deltagelse. Hermed ryk¬
ker gravplads og mindekultur ud af kirkegården
og bliver en del af det offentlige rum. Samtidig
åbner kirkegården sig i dag for mennesker, hvis
ærinde ikke har med gravstederne at gøre. Men¬
nesker, der kommer, fordi de finder kirkegården

attraktiv til rekreative formål. Naturen og den
fredfyldte stemning, der opleves, inviterer til op¬
hold og refleksion.

Bud på udformningen af fremtidens kirke¬
gård kan findes både på nyere og ældre kirkegår¬
de. I nogle eksempler er det lineære formsprog
fra den traditionelle kirkegård genkendeligt.
Brugen af materialer udstråler minimalisme, der
ofte er en kontrast til de meget ambitiøse og

rigt udstyrede individuelle gravsteder, vi kend¬
te tidligere, men også møder på kirkegården i
dag. Andre eksempler tager udgangspunkt i na¬
turen. Vi genkender ønsket om at hvile i 'nåtu-
rens skød' fra romantikken. I dag er det interes¬
sen for miljøet, der er baggrunden.

Men formgivning er ikke tilstrækkelig til at
løse tidens komplekse problemstillinger på kir¬
kegårdene. Der er behov for helhedsløsninger,
hvor visioner, langsigtede overvejelser, hand¬
lingsplaner og driftsmæssige forhold indgår i
vurderingen af kvaliteten af et forslag til nyan¬

læg eller forandring.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdt,
seniorrådgiver, Skov & Landskab, KU

Lilium.

Vinderprojekt udar¬
bejdet afAndreas
Johansson, Uppsala i
Sveriges Lantbruks-
universitets konkur¬

rence 2007
• Lilium.
The winning project
by Andreas Johansson,
Uppsala in Sweden's
Agricultural Universi¬
ty's competition 2007
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FAGLIGE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF FORANDRINGER I DET URBANE LANDSKAB

Malene Hauxner

Fondation Carder, Paris. Jean Nouvel
• Fondation Cartier, Paris. Jean Nouve]

'Hvad er landskab?' spørger Robert Schåfer, re¬
daktør af tidsskriftet Topos, der nu dækker land¬
skabsarkitektur og arkitektur. 'Undergrund' svarer
han på sit retoriske spørgsmål. Ikke kun garager

og bunkers, men bygninger i alle størrelser og
med alle slags funktioner synes at grave sig ind og
ned i landskabet. Her kan de ligge i ly for vinden,
men faretruende tæt på grundvand og installati¬
oner. Her kan mellemrummet udnyttes, så byg¬
ningerne får natur til alle sider og Le Corbusiers
drøm om et taglandskab, tæt på himlen, kan blive
udlevet. Hvad enten vi bygger underjorden eller
i højden, som er den anden store mode for tiden,
er en af de faglige udfordringer, at skulle håndtere
et nyt urbant landskab.

Nogle sproglige reflektioner
Schåfers kontante spørgsmål 'hvad er landskab'
har fået mig til at reflektere over en glemt be¬
tydning af ordet som 'noget formet ved udskæ¬
ring', der betyder tønde, kar eller fad. På dansk
har det oldnordiske 'skap' overlevet som rummå¬
let en skæppe. Skifter vi land ud med by, får vi
townscape dannet i 1955 af den østrigsk/ameri¬
kanske urbanist Victor Gruen. I hans betydning
henvises der til det byggede miljø, forstået som

torve, pladser og befæstede fodgængergader. Sca¬
pes blev til techno scapes, transportation scapes, sub¬
urb scapes, sub city scapes, emptyscapes, windscapes og

meget andet skab.
Det nu almindeligt brugte begreb landskabs¬

arkitektur er ikke med i Ordbog over Det Danske
Sprog, hvis redaktion sluttede i 1955. Det kom til
Danmark i begyndelsen af 1980erne som over¬
sættelse af det angelsaksiske Landscape Architec¬
ture. En af de første gange, det blev brugt, var
i Sven-Ingvar Anderssons faglige redegørelse til
Boligministeriet, skrevet i forbindelse med ho¬
norarforhandlinger. Landskabsarkitektur defi-
•neres her som en disciplin mellem havekunst
og landskabsplanlægning. Andersson betragte¬
de G.N. Brandts springvandshave i Tivoli som
havekunst og Hedelands retablering som land¬
skabsplanlægning, mens Skrammellegepladsen i
Emdrup og friarealerne, som var tidens beteg¬
nelse for landskabet omkring boligbebyggelsen
Sjølundsparken, var landskabsarkitektur.

Selv har jeg, forgæves, søgt at fastholde begrebet
landskabsplanlægning fri af skala som en hand¬
ling, der kan føre til landskabs- og havekunst.
Parker og Urbane Landskaber blev navnet på af¬
delingen ved Københavns ny universitetsfakul-
tet - som en oversættelse af Le Corbusiers Paysa-
ge Urban. Urban og urbanitet betyder bymæssig
og bymæssighed, men også kultiveret, dannet
og høflig, og urbanisme betegner bysamfunds
kultur og byers livsform. Den nye bachelorud¬
dannelse på Det Biovidenskablige Fakultet ved
Københavns Universitet har fået navnet Land¬
skabsarkitektur og Bydesign som en oversættelse af
city design. 1 USA skelner man mellem arkitek¬
tur, landskabsplanlægning, landskabsarkitektur
og urban design, der ikke betyder møbler og pa¬

pirkurve, men noget i retning af byrumsplanlæg-
ning eller bybygning, som Jan Gehl kalder det.
Begrebet urban design blev formodentligt første
gang brugt af arkitekten José Luis Sert, der i ef¬
terkrigsårene var dekan for Graduate School of
Design ved University of Harvard. Teksten stod
at læse i en artikel i tidsskriftet Progressive Ar¬
chitecture i 1956, som resultat af den første urban
design konference på Graduate School of Design
med deltagere som journalisten Jane Jacobs, by¬
planlæggerne Edmund Bacon og Lewis Mum-
ford og landskabsarkitekterne Hideo Sasaki og
Garrett Eckbo. Urban design skulle forstås som
den del af byplanlægningen, der beskæftigede sig
med byens fysiske form. Sert mente, at det dre¬
jede sig om den mest kreative fase af byplan¬
lægningen, hvor fantasi og kunstneriske kompe¬
tencer spillede en vigtig rolle. Discipliner som
arkitektur, byplanlægning og landskabsarkitektur
havde udviklet sig forskelligt, fordi hver af deres
respektive faggrupper havde prøvet at etablere
et nyt sæt principper og et nyt sprog. Sert fandt
det fornuftigt at bringe dem sammen og gøre
landskabsarkitektur til en integreret del af urban
design. Men landskabsarkitektur blev hurtigt un¬
derordnet arkitektur og byplanlægning. Der var'
ikke på dette tidspunkt idémæssigt plads til fag¬
området. Man må huske på, at vi befandt os i ef¬
terkrigstiden, hvor landskabsarkitektur blev be¬
tragtet som arkitektur med det eneste særlige
kendetegn, at der var åbent til himlen.

Denise Scott Brown, der sammen med Robert
Venturi har skrevet modernismeoprørets bibel
Learning from Las Vegas, har analyseret Serts be¬
greb urban design i forårs- og sommernummeret
2006 af Harvard Design Magazine og er nået frem
til, at Sert mente, at en syntese mellem de urba¬
ne discipliner var nødvendig, og at han opfandt
begrebet urban design for at skabe 'orkestrering'.
Han priste byfornyelser af Pittsburg og Phila¬
delphia, utopier der i dag er virkelighed. Scott
Brown kalder dem mareridt og mener ikke, at
urban design er redningen, især fordi begrebet
hovedsagelig er blevet brugt af nyurbanisterne i
USA og af brødrene Krier i Europa. •

Landscape urbanism '
I de seneste år er der i Nordamerika opstået et

nyt begreb, landscape urbanism, markedsført af
bl.a. Charles Waldheim, professor ved University
ofToronto, Alan Berger, professor ved University
of Harvard og James Corner, professor ved Uni¬
versity of Pennsylvania; senest af Eric de Jong
professor ved Wageningen Universitet i Holland.
Den første landscape urbanism konference fandt
sted i 1997 i Chicago. En ledsagende udstilling,
med værker af bl.a. James Corner, Michael van

Valkenburg, Battle og Roig og Adriaan Geuze,
blev vist i New York og turnerede siden i USA.

Ved denne nye form for planlægning op¬
fattes landskabet som basis og det byggede ik¬
ke nødvendigvis som det strukturerende. Der er
ikke et endeligt mål for byens form ud over det,
at byens rum skal være åbne for forandringspro¬
cesser. På flere måder er landskabsurbanismen

et modsvar til efterkrigsmodernismens planlæg¬
ning, der havde svært ved at favne det uventede
og foranderlige. Som alle agitatorer mener land-
skabsurbanisterne ikke, der er tale om en særlig
stil, men om en arbejdsmetode, en tænkemåde;
en slags faglig forståelse. Landskabet er i tiltagen¬
de grad blevet en model for urbanismen, der tra¬
ditionelt har været defineret som kunsten at or¬

ganisere vandrette flader i det byggede miljø.Ved
også at lægge mærke til disse fladers betingel¬
ser, materialitet og udførelse, menes arkitekter
at kunne producere urbane rum uden det tunge

apparat, som traditionel rumskabelse er. At ska-
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be gode omgivelser og godt miljø drejer sig ikke
om at designe objekter, men om at sætte økolo¬
giske komponenter sammen i bevægelige syste¬
mer i et varieret netværk af interaktioner. James
Corner fremhæver den flydende grund for den
faste og bruger for forståelsens skyld en metafor,
der tilskrives arkitekten Louis Kahn. Motorve¬

je er som floder, der indrammer de områder, de
skal betjene. Som floder har havne til sine ski¬
be, må motorveje have parkeringshuse til biler.
Fra floderne forgrener sig et system af kanaler
og fra motorveje veje, som betjener den indre
by. Fra kanaler udgår dokker som indgang til
bygninger, svarende til lukkede boligveje. Land-
skabsurbanisme indeholder en kritik af arkitek¬

tur og urban designs utilstrækkelighed i forhold
til at skabe sammenhængende kompetente og
overbevisende forklaringer på nutidige urbane
betingelser. Den indebærer, at den traditionelle
alliance mellem arkitektur, urban design og byud¬
vikling udvides med kendskab til levende natur,
vand, vind, økologiske kredsløb, energipolitik,
folkesundhed og bæredygtighed. Byen tænkes
som en mark, der aldrig er ens, men formet af
pløjning, såning og høst i den ideelle dyrknings¬
form, der skaber værdier uden at ødelægge og

udnytte. Landskabsurbanisme er blevet beskyldt
for at gøre byen for åben, for grøn og for for¬
stadsagtig. Forsvaret er, at byen ikke skal ligne et
landskab, men gå fra at være en designet kompo¬
sition til et urbant landskab, der kan generere og

organisere dynamiske relationer. En kndskabs-
urbanist begynder med det foreliggende og har
skiftet den billedorienterede planlægningsproces
ud med en operativ, der kendes fra netop dyrk¬
ningen. Landskabsurbanisme er et konstrueret
ord, der dækker over voids i storbyen, grønne by¬
er med landskab på tage og facader, vindrum og

byrum med stormflodsbassiner og omdannelse
af industriområder. En del idealer, elementer og

ingredienser er kendte.

Lidt tilbageblik
Frederich Law Olmstedt gav plads til vinden i
Prospect Park i Brooklyn, NewYork og holdt hus
med vandet i Bostons Back Bay Fens og Emerald
Necklace med det formål at undgå oversvøm¬

melse, rense vandet, komme af med affaldet og

transportere folk komfortabelt. 1 City Beautiful-
bevægelsen med Washington DC i det sumpe¬
de Potomac-delta som flagskib er landskabet ho¬
vedaktør som hygiejnisk, æstetisk og etisk faktor.
Den tysk-amerikanske arkitekt Ludwig Hilber-
seimer placerede efter samråd med landskabsar¬
kitekten Alfred Caldwell forurenende virksom¬

heder i forhold til vindretningen i sin New City.
Både Le Corbusiers Ville Verte og Frank Lloyd
Wrights Broadacre City er skabt med landskabet
som modvægt til den forurenede by.

Steen Eiler Rasmussen fik som nyansat re¬
daktør af Architekten en række betydningsfulde
byplanfolk i Tyskland, England, Sverige, Norge
og Danmark til at se på den trafikliniebetænk-
ning, der i 1926 blev udarbejdet som forarbejde
til Københavns regionplan. En af de adspurgte,
vor store mester G.N. Brandt, fandt betænk¬

ningen fortjenstfuld, fordi den gav anledning til
fremdragelse af en række byplanspørgsmål, her¬
under muligheden for en bestemt parkpolitik.
Han manede dog til forsigtighed med sammen¬

ligninger med amerikanske og tyske forhold,
fordi der med disse landes klima og industribyer
'trivedes en vis overtro, en overdrivelse af park¬
arealets evne til aktiv luftforbedring'.

Den skotske biolog Patrick Geddes lagde
grunden til den moderne fysiske planlægning.
Han formulerede regionen som den naturligt
sammenhørende egn eller landsdel som et be¬
greb. For Geddes var der en nøje sammenhæng
mellem de naturgivne forhold på et bestemt sted,
den pågældende tids teknologiske og kulturelle
udviklingstrin og produktionsforholdene.

Disse synspunkter har nok farvet C.Th. Sø¬
rensens teori, der antager, at det er de landskabe¬
lige forhold og det kulturelle stade, i særdeleshed
det teknologiske, der har formet havekunsten.
Geddes synspunkter inspirerede Fingerplanens
arkitekt Peter Bredsdorff", der, sammen med in¬

geniøren Paul Lyager, havde udpeget egnede
områder til bebyggelse omkring kommende
jernbanestationer, Bredsdorff havde i Danmarks
statistik fundet det ældste orohydrografiske kort
over Danmark. Et orohydrografisk kort viser
alene landskabsoverfladens højdeforhold og dens
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søer, moser, vandløb og kystlinier. Begrebet oro-

hydrografi stammer ifølge Bredsdorff fra Karl
Marx's ungdomsskrifter, i hvis historieopfattel¬
se netop de naturgivne forhold indtager en ele¬
mentær plads.

Hollandsk landskabsurbanisme

I det første nummer af Topos blev der i 1982
gjort status over europæisk landskabsarkitektur.
Adriaan Geuzes konkurrenceforslag til Matisse-
parken i Lille, der blev bragt, indeholder en

mærkelig have, der skifter indhold fire gange
hvert år. Man kan finde auberginer, græskar og
rød Canna på en bund af lavendler, buksbom på
skaller, en majsmark med piktogrammer, en tuli¬
panmark med røde og blå, bølgende striber, sol¬
sikker på kul, rødkål i terner, silikatsand, majs
6g hvede i striber, en afbrændt hvedemark, og

frosne springvand. I en nærliggende skov skulle
man kunne høre hvalsang og se kunstigt belyste
træstammer. Kamæleonhaven, som forslaget kal¬
des, var mærkelig på den tid med sin blanding
af nytte- og prydplanter og leg med naturlig og

unaturlig natur. Betydningen lå ikke så meget i
at skabe en avantgardistisk have som i at overføre
denne dyrkningens foranderlige æstetik til byen.
Landskabstyper som bakker, heder og skove ind¬
går i Geuzes værker, ikke som repræsentationer
for det tabte land, men som middel til at synlig¬
gøre og afhjælpe økologiske problemer. Adriaan
Geuze har ført an i en ny bølge ved at synlig¬
gøre økologiske problemer gennem funktion og

proces, ved at kombinere et rekreativ brug af
landskabet med fødekæder, affaldsdeponering
og andre samfundsnødvendige aktiviteter. Gen¬
nem Deltaprojektet fik han fortalt om fisk, skal¬
dyr, fugle og fiskere og deres indbyrdes afhæn¬
gige forhold, og Amsterdams lufthavn, Schiphol
har udviklet sig til en iscenesat naturtilstand, en

form, for ursuppe, hvor arterne først langsomt
vinder specifikke og individuelle træk. De træer,
der startede i et besluttet system, har udviklet sig
til natur, næsten efter Darwins lov om survival

of the fittest. En ny skov af papirbirke danner et
vildnis mellem storbyens terminal-, parkerings-
og cargobygninger, garager og infrastrukturer
med en bund af bulede grusbelægninger, der in¬

vaderes af naturens egne svampe. Det er Geu¬
zes opfattelse, at planlæggere skal skabe ny men¬
neskeskabt natur, genføde skove og poldere, og
at moderne planlægning skal skabe tomme rum,
uidentificerbare objekter og hemmelige haver.
Arkitektur er kunsten at skabe rum, skjule sig
for de kaotiske byomgivelser, fange dagslys og

integrere udendørs rum. Åbninger skal bruges til
at slippe dagslys ind og give naturoplevelse. Man
skal kunne opleve årstidernes skiften og himlens
stjerner. En gårdhave skal i stedet for en kliché¬
agtig udsigt skabe dialog mellem menneske og

miljø. Den klassiske by med karréer og gader er
ikke en løsning for det moderne menneske, der
bare ønsker sig en base, det være sig en stor lade,
en gårdhave med et højloftet værksted eller et
tårn med små værelser. Sin base supplerer man
med en strandbred, et familiehus på landet, mors

kaffebord, et hoteltag, et sushikøkken og et bade¬
værelse delt med en ven. Den intime, individuel¬
le base skal være et sikkert og afgrænset sted med
aflukkethed snarere end udsigt. Den skal være
indadvendt og inkorporere natur i stedet for at

eksponeres for den. Måske derfor erklærer han
'død over vinduet'.

Geuze var en af dem, der først reflekterede
over beskyttelse af landskabet gennem kompakt¬
byen. Som svar påVinexprogrammerne, der kræ¬
vede mellem 800.000 og 1 mio. nye boliger in¬
den 2005, og som gav enhver ret til et hus med
en lille have og parkeringsplads ved hoveddøren,
arrangerede han i 1995 udstillingen I Holland
står et hus. Ideen bag udstillingen var bl.a. at høj¬
ne refleksionen over den ekstreme måde, man

bebyggede det hollandske landskab på. En uen¬

delig række forstæder kom, trods alle gode hen¬
sigter om variation og identitet, til at se ens ud.

1 bebyggelsen på Borneo-Sporenburgkajer-
ne i Amsterdams havn er en del af problemet
løst ved at lægge haver og parkeringspladser ind
i huset, således at den klassiske hollandske kom¬
pakte bebyggelse er genskabt, ikke som billede
men som struktur og system. Inspirationen er
hentet i dét hollandske borgerhus, som vi kender
fra kanalbyerne.Ved denne organisering omdan¬
nes et traditionelt Vinex-rækkehus med to små

forhaver og parkering, i gaden til et gårdhavehus

med terrasser og parkering inde i huset. Der er

ingen forhaver, men masser af gårde og tagha¬
ver, ingen panoramaudsigter, men masser af ud¬
sigt til himmel.

Tegnestuen MVRDV's teori er, at hvis vi
kan skabe omgivelser, som kan nedbrydes eller
fjernes, så kan vi forandre de bymæssige mål in¬
den for relativt kort tid. Vi er bedre stillet, hvis
vi kan forestille os en lettere urbaniseringsmåde,
en som er mindre designet, mindre reguleren¬
de, mere fri, en urbanisme som manifesterer sig
i noget temporært snarere end i en fastfrosset,
evig form, en urbanisme, som dyrker det uven¬

tede. De spørger, om alle bygninger virkelig er
så smukke og værdifulde, at det er nødvendigt at

arbejde med dem, som om de var monumenter.
Hvis de fleste nye bebyggelser ikke kan betegnes
som smukke og ikke besidder evig værdi, kunne
gigantiske tomrum opstå i byerne ved at bryde
ned og genskabe, så der kun stod øer af monu¬
menter tilbage, som Mount Saint Michel i havet.
Denne urbanisme efter et light-program kun¬
ne udmønte sig i campinglande med en mæng¬
de små huse med hjemmearbejdspladser, der til¬
sammen danner en stor supercamp, hvor der er

feriestemning.hver dag, græs på vejene i stedet
for asfalt, økologiske vandløb i stedet for led¬
ninger osv.

Rem Koolhaas har nok været inspirator i
denne udvikling, siden han udtalte, at arkitektur
ikke længere er det primære element i den ur¬
bane orden, men at den i højere grad ville blive
skabt af landskabet. En sådan urbanisme overrisler

territorier med potentiale. Urbane infrastrukturer
sår fremtidige muligheders frø i modsætning til
arkitektur, som forbruger grundens potentiale.

Omdannelse af industribyen
Nedlagte industriområder som kulminer og

grusgrave kan dækkes til og retableres som pa¬
storalt landskab. Det urbane landskab kan om¬

dannes mere eller mindre musealt og histo¬
riefortællende, eller det kan omdannes til nye

landskaber, der ikke forråder de gamle.
Det naturlige landskab blev ikke genskabt i

landskabspark Duisburg Nord ved den genop¬
rettede Emscher flod, men snarere økologisk

Prøsilo Gemini Residence, København. MVRDV
• Seed silo Gemini Residence, Copenhagen. MVRDV
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stabiliseret ved at lade kraner, smelteovne, kul¬
miner, gasbeholdere, jernbaneskinner og kana¬
ler invadere af eksotiske planter, der fulgte med
malmen. Snavs, røg og støj fra en produktion,
som var grundlaget for det moderne samfund og
den tyske arbejderklasses velstand, kom til ære

og værdighed.
Intet er glemt og intet udglattet ved Iquala-

da begravelsesplads i et gammelt industriområde
med forladte stenbrud og grusgrave. Alt står ure¬

gelmæssigt efter en orden, tilsyneladende skabt
af en naturkraft. Materialerne vidner om tidens

gang. Stål ruster, træ blegner, beton forvitrer og

planter visner. Her er tale om et bygværk, som
er skabt af en naturproces omkring et bevægel-
sesforløb, en erosionsfure, der skærer sig gennem
landskabet. Ved hjælp af afgravninger var Enric
Miralles i stand til at udhule landskabet hurti¬

gere end ved naturskabt erosion, fylde flængen
med trækroner og genskabe landskabets oprin¬
delige niveau. Hele begravelsespladsen forventes
at forsvinde i jorden og danne en slags fællesgrav,
dækket af en grøn gravsten ud fra grundtanken
at lægge et snit som spor af en sti, der ikke for¬
styrrer landskabet.

Eliten har det med at fokusere på universer,
der er ved at uddø. En overgang var det mid¬
delalderbyens, landsbyens og købstadens krogede
gader med toppede brosten og smedejernslyg-
ter, der var drømmen. En gang var det det pa¬
storale landskab med bakker, græs og krogede,
spredte træer. I dag er det industrikulturen, byg¬
ninger og kraner, jernbaneskinner med det rå,
rustne, forvitrede look, der er smukt; industri¬
havnejernbaner og fabrikker, der som arbejder¬
ne er udtjent. Byrum kan ikke sættes på fælles
formel, idet de stadig tilskrives en mangfoldig¬
hed af betydning, der peger i forskellige retnin¬
ger, afhængig af individuelle og kulturelle for¬
skelle. De med størst magt evner at naturalisere
deres syn på verden og ophøje det til det na¬

turlige, til den gode smag. Havneområder, der
opfattes som uordentlige og farlige, bliver mål
for oprydnings- og æstetiseringsstrategier ud fra
den forestilling,, at den stille trygge forstad og
det pulserende storbyliv kan realiseres på et og
samme sted. Omdannelse er ikke uproblematisk.

Et påtrængende problem er, at byen, ved at blive
omdannet til et sted, hvor den enkelte skal have
lov til at nyde sine private rettigheder, risikerer
at miste de offentlige rum og blive overtaget af
middelklassen. Den autentiske teaterforestilling
som industribyen og dens arbejdere tilbød, er ik¬
ke længere til stede. Parcelhus- og landsbykul¬
tur i storbyen er både godt og skidt. Det er godt
med nabokendskab og ansvar, skidt med retha¬
verisk holden på ejendomsret i forhaver og ude¬
lukkelse af, hvad der opfattes som støj. Forskellig
adfærd og forhold til det offentlige, forskellige
spilleregler, manglende respekt for fællesskab el¬
ler forskellige fællesskaber og kulturelle forskel¬
le i opfattelse af samme byrum giver naboskabs-
konflikter.

Tilstedeværelsen af et offentligt rum, det, at
kunne træde ind på verdens arena og synliggø¬
re fortællingen om sig selv ved at dele den med
andre, spiller ifølge den tysk-amerikanske filosof
Hannah Arendt en afgørende rolle for menne¬
skets selvforståelse. Arendt tager ligefrem præsi¬
dent Thomas Jeffersons begreb 'jagten på lykken'
fra den amerikanske uafhængighedserklæring og

gør den til en ret, borgeren har til at træde ind
i det offentlige rum. Det er netop tyranniet, der
bandlyser mennesket fra det offentlige rum og

spærrer det inde i husholdningens sfære. Således
bliver den amerikanske drøm ikke kun at være

sin egen lykkes smed og dyrke sin private lykke,
men kommer til at handle om at dyrke det, der
angår fællesskabet.

Moderne rekreation foregår ikke nødven¬
digvis på landet, men i højere grad i byen, på
udefinerlige steder, der kan tillægges ny betyd¬
ning og ny brug. Med nedlæggelse af industri¬
er, rensning af havvand og adgang til havn er
der skabt mulighed for rekreation i byen. Mar¬
ker og skove har faet konkurrenter. I dag er den
rekreative funktion stadig vigtig og naturen ab¬
solut i kurs, men i modsætning til før trænger
andre funktioner sig på: den kommunikerende,
der handler om at opleve, forstå og identifice¬
re sig med byen og det urbane landskab og de¬
res oprindelse, og den regulerende, som har med
drikkevandsbeskyttelse, oversvømmelsesoptagel-
se, luftrensning og lignende at gøre.

Vi kommer til at revurdere landskabsbegrebet; ud¬
vide det fra at være det grønne til at omfatte hele
'skabet', den membran, der skiller klodens indre fra
atmosfæren. Den traditionelle klassiske by med sin
deling mellem det historiske centrum med gader,
torve og parker inden for murene og forstæder,
produktions- og søndagslandskaber udenfor, har
udlevet sin tid, og den grænseløse by er ved at tage
form. I den forbindelse har landskabet fået en ny¬

opdaget relevans. Ikke som pittoresk baggrund for
bebyggelse, men som en medspillende kraft, der
sammen med finansmarkeder og planlægningsregu-
leringer former byerne.Vi må være indstillet på en
større grad af sammenfletning af bygning, bebyg¬
gelse, by og landskab og ikke skelne mellem stor og
lille skala, men læse byen som et landskab og land¬
skabet som en by.Vi må holde fast i byens landskab
som offentligt rum med plads til de andre og indse,
at vi ikke arbejder på jomfruelig jord, men må be¬
gynde med det givne, lære at håndtere grunde, der
er overtaget efter krig og industrivirksomhed«

Når vi skal finde et bæredygtigt, kommu¬
nikerende, betydningsbærende og begribejigt
sprog til omdannelse af det urbane landskab, er
der hjælp at hente i begrebet landskabsurbanis-
me, der i sin ideelle form indeholder et aspekt
af dyrkningskunsten. Den har indbygget respekt
for skabelsen, begyndelsen, kimen, frøet og for¬
nyelsen. Den kender til forandring, omdannelse
og bevægelse. Den kommunikerer ophav, omgi¬
velse, tid og sted. Den er udtryk for mødet mel¬
lem natur og menneske. Den er kultur forstået
som resultatet af kultivering. Den kan i ét sprog

signalere initiativ, vækst, udvikling og handling
og i et andet - balance, modenhed og væren.

Landskabsurbanisme er ikke landskabsarki¬

tektur, men en planlægningsmetode, der kan
hente hjælp i landskabsarkitektur.Teori og meto¬
de kan bruges til at omdanne bymæssige, arkitek¬
toniske og sociale tomrum, komplekse naturlige
omgivelser, postindustrielle grunde og offentlige
infrastrukturer til landskaber af blomster, lys og
vand i dristige farver, lig graffitiens. Som Enric
Miralles siger om Pare Rosa i Barcelona: 'Et sted
hvor det regner hver morgen - tidligt.'
Malene Hauxner, prof. i landskabsarkitektur, land¬
skabsarkitekt mdl, Skou & Landskab, KU
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Fra 1. januar 2007 skal rådgivere, entreprenører
og håndværkere, der medvirker ved statslige byg¬
geopgaver 'være parate til at leve op til en række
bestemte IT-krav om, hvordan de håndterer og
udveksler byggesagens informationer'. Sådan lød
meldingen fra Det Digitale Byggeri i slutningen
af 2006, og man fortsatte: 'Det betyder blandt
andet, at byggeriets parter skal lære, at et byg¬
geprojekt ikke længere er noget, man tegner og
beskriver - men en 3D CAD model, der byg¬
ges op i computeren'. Når modelbaseret projek¬
tering, også kaldet 3D-arbejdsmetode, slår igen¬
nem, ændres tegningens status således fra at være
en del af det materiale, der udgør et projekt, til at
blive en udskrift af en model. For landskabsarki¬

tekter betyder det, at man ikke tegner en kurve¬
plan, men i stedet beder om udskrift af modellen
som f.eks. 25 cm kurver, selv om terrænet i mo¬

dellen aldrig har 'set' en kurve, men er formet ud
fra flader, fald, 3D-linier og punkter.

Landskabsarkitekterne er ikke omfattet af

reglerne for statsligt byggeri, men må forvente
med tiden at skulle leve op til de samme krav
som byggeriets øvrige parter. Lovkrav og reg¬
ler aktualiserer 3D-arbejdsmetode, men bør ikke
være begrundelsen, det er nemlig ikke kun byg¬
herren, der får noget ud åf det. Den projekteren¬
de bliver tilbudt et sprog — det triangulerede nets

sprog - til at udtrykke og synliggøre sine design¬
intentioner. Ud over kurver, koter og fald, som vi
anvender i analog projektering, kan man benytte
sig af feature lines, planer, grading objects, støt¬
temure, breaklines, terrænlinier og profiler. Alle
symboler kan anvendes simultant i samme model,
og modellen kan som en del af processen gøres til
genstand for analyser og beregninger. Sproget er

3-dimensionelt, hvilket muliggør løbende, rum¬

lige vurderinger af designintentionerne - et helt
nyt grundlag for visuel tænkning.

En hjørnegrund et sted i litteraturen
Da 3D-arbejdsmétode kun er lidt udbredt inden
for terrænbehandling, er denne artikel helliget
en gennemgang af et konkret skitseringsprojekt.
Arbejdsmetoden er illustreret ved at vise en serie
skærmbilleder som en seriel vision gennem et

skitseringsforløb..Eksemplet, der er valgt, stam¬

Herover. Figur 1: Eksisterende forhold og skitseforslag.
På et jævnt skrånende terræn skal der placeres en mindre kontorbygning og en parkeringsplads.
Til venstre ses eksisterende forhold og til højre et skitseforslag, som det er beskrevet i Strom og Nathans bog.
De analoge tegninger indeholder ikke yderligere information, end der er vist. Nord er opad
• Above. Figure 1: Existing conditions and sketch proposal.
A small office building and a parking area were to be placed on an evenly sloping site.
To the left is the existing situation and to the right, the sketch proposal as described in Strom and Nathan's book.
The analogue drawings have no further information than what is shown. North is up

mer fra Steven Strom og Kurt Nathans bog Site
Engineering for Landscape Architects, hvor der på
en hjørnegrund i et forstadskvarter skal place¬
res en kontorbygning med tilhørende parkering.
Processen er delt i to dele. Først undersøges de
to elementers placering i forhold til hinanden og
eksisterende terræn, og sidenhen detaljeres par¬

keringspladsens udformning. Det er ikke hen¬
sigten i denne artikel at diskutere, om projektet
er godt eller dårligt. Formålet er udelukkende at
skabe forudsætninger for at kunne forstå og dis¬
kutere 3D-arbejdsmetode vedrørende terræn.

Eksisterende terræn

Figur 2: Den digitale model.
Ud fra en opmåling etableres en model, der kan have
mange fremtrædelsesformer (visninger). I eksemplet
er 20 cm kurver og farvelægning slået til, og udvalgte
objekter er vist i terræn-.Visninger er dynamiske, hvil¬
ket betyder, at en ændring i terrænet giver sig umid¬
delbart udtryk i visningen (inklusive eventuelle snit).
Andre eksempler på visninger kunne være en anden
farvelægning, ny kurveækvidistance, hældninger, fald-
pile, orientering. Enhver af disse visninger kan frem¬
kaldes på et hvilket som helst, tidspunkt i designpro¬
cessen. Nord er opad til venstre '

• Figure 2:The digital model.
Based on the survey, a model was created that can
have many manifestations (indications). In the exam¬

ple the 20 cm contour lines and coloring are turifed
on and selected objects are displayed in the terrain.
The indications are dynamic, which means that a

change in the terrain is immediately evident in the
indication (including a possible section).
Other examples of indications could be a different
coloring, new contour equidistance, slopes, gradient
arrows or orientation. Each of these indications can

be called forth at any stage in the design process.
North is up toward left

Figur 3:Vandet. Man kan også sætte et regnvejr i gang

og spore regndråberne eller vise vandskel og oplande.
I eksemplet vises kombinationen af vandskel (gule =
flade områder, røde og mørkeblå afvandes mod kan¬
ten af terræn) og vanddråber (lyse blå). Man kan kon¬
statere, hvilke områder der afvandes mod anden ejen¬
dom, arealerne af hvert afvandingsområde viser den
potentielle vandmængde ved regnvejr og eventuelle
sænkninger, som kræver afvanding ville afsløres
• Figure 3: The water. One can also produce rain and
track the rain drops or indicate the watershed and hin¬
terland. The example shows a combination of the wa¬
tershed (yellow = flat areas, red and dark blue drain¬
age toward the edge of the terrain) and raindrops (pale
blue). One can see which areas are drained toward
other properties, the areas of each drainage area indi¬
cate the potential amount of water from rain and re¬
veal possible hollows that require drainage
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Placering afparkering og bebyggelse i
forhold til hinanden

Figur 4: Digital skitsering.
Med udgangspunkt i Strom og Nathans overord¬
nede projektforslag (figur 1) etableres en grov mo¬

del, der består af de tre linier, som på illustrationen er
vist i magenta. Områdegrænsen (stiplet) eksisterende
træer og fortove er vist i terræn, men uden at være
en del af dette. De to rektangler angiver henholds¬
vis bebyggelse med tilhørende forplads mod sydøst
og parkeringsplads. Parkeringen er lagt ind i model¬
len, så den sydlige del med indkørslen ligger i terræn,
og den nordlige holder højde. Der opstår således et

jævnt vestvendt fald på parkeringspladsen. Bebyggel¬
sen er mod øst placeret ca. 40 cm over eksisterende
terræn for at sikre, at vandet løber væk fra bygningen
mod parkeringspladsen. Den tredje magentalinie lig¬
ger i eksisterende terræn og sikrer, at terrænindgreb
i forbindelse med bebyggelsen afvikles inden for op¬

gaveområdet
• Figure 4: Digital sketching.
Based on Strom and Nathans main project proposal
(Figure 1) a rough model was established that consists
of the three lines, which in the illustration are indi¬
cated in magenta.The area borders (dotted lines), the
existing trees and sidewalks are shown in the terrain,
but without being part of it. The two rectangles in¬
dicate buildings with accompanying foreland toward
southeast and the parking. In the model the parking
is placed so the southern part with the driveway lies
in the terrain and the northern maintains the height.
Thus, an even west-oriented slope arises on the park¬
ing area. Toward east, the buildings are placed ca. 40
cm over the existing terrain in order to ensure that
water runs away from the buildings toward the park¬
ing area. The third magenta line lies in the existing
terrain and ensures that the terrain changes in'con^.:
nection with the buildings are held within the pro¬

posal area

Figur 5: Foreslåede ændringer af terræn.

Skitseforslaget er her lagt ind i eksisterende terræn,
hvorved der er etableret en dynamisk sammenhæng
fra designintentioner udtrykt i liniernes placering,
over den beskårne model (figur 4) til foreslåede land¬
skab. Denne sammenhæng ses også i venstre side af
figur 12.Ændrer man på de magentafarvede linier
i plan, form eller højde, vil resultatet automatisk slå
igennem i det foreslåede terræn. Det fremgår, hvor¬
dan der fra parkeringspladsen bliver etableret tilfæl¬
dige skæringer til eksisterende terræn, hvilket er be¬
stemt af de punkter, eksisterende terræn er opbyg¬
get af. Finjusteringen vender vi tilbage til senere for
i stedet at undersøge, hvordan den dynamiske model
virker

• Figure 5:The proposed terrain changes are incor¬
porated in the existing terrain.The sketch proposal
here is incorporated in the existing terrain to estab¬
lish a dynamic context from the design intentions ex¬

pressed in the placement of lines, over the cut model
(Figure 4) to the proposed landscape. This context is
also evident in Figure 12 (to the left). If one changes
the magenta lines in the plan, form or height, the re¬
sult will automatically be evident in the proposed
terrain. One can see how random cuts were estab¬

lished running from the parking area to the existing
terrain, and are determined by the points that make
up the existing terrain. We will return to the finer
adjustments later so that we can investigate how the
dynamic model works

Figur 6: Justering af parkeringspladsen.
Som en del af processen kunne man måske ønske
sig, at parkeringspladsen i stedet for at grave sig ind i
bakken i højere grad kom til at følge landskabet.
Ved at pege på parkeringslinien kan man fa den vist i
tabelform (figur 7). I tabellen er de to bageste (nord¬
ligste) punkter markeret og ved at klikke på pilen,
hæves de med den afstand, der er sat i boksen (0,1
meter). For hver gang man trykker, løftes parkerings¬
pladsens nordlige del altså 10 centimeter, og resultatet
inklusiv tilpasning til eksisterende terræn ses umid¬
delbart på modellen. På illustrationen til højre er

punkterne løftet 80 centimeter, og man kan konstate¬
re, at der er etableret en naturlig forbindelse på tværs
af parkeringspladsen fra øst mod vest bortset fra i den
nordlige del, hvor parkeringen stadig skærer sig ind i
bakken med en højdeforskel på ca. 20 cm, en højde¬
forskel, der uden store problemer kan udlignes. Der
er samtidig skabt en hældning på ca. 3 % på langs af
parkeringspladsen (se tabel figur 7) og et uheldigt fald
mod huset
• Figure 6: The adjustment of the parking area.
As part of the process, one could hope that instead of
digging the parking area into the hill, it could respect
the landscape. By indicating the parking line, one can^
see this in a table (Figure 7). In this table, the two most
northern points are marked and by clicking on the ar¬

row, they are raised with the distance that is shown in
the box (0.1 meters). Each time one clicks, the parking
area's northern part is lifted 10 centimeters, and the re¬

sult, including the adaption to the existing terrain, can
be seen immediately on the model. On the illustra¬
tion to the right, the points are lifted 80 centimeters,
and one can see that a natural connection is established
across the parking area from east to west, except for
the northern part where the parking area still cuts into
the hill with a difference in grade of about 20 centi¬
meters, a difference that can be easily compensated for.
At the same time, a ca. 3% slope was created along the
length of the parking area (see table Figure 7) and in
the unfortunate direction of the building
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Station Elevation Length Grade

A 0+000.00 11.760m 25.942m -0.00%

A 0+025.94 11.760rn 11.947m 1.84%

A 0+037.89 11.980m 25.942m 0.00%

A 0+063.83 11.980m 11.947m -1.84%

A 0+075.78 11.760m

Herover. Figur 7: Parkeringspladsen i tabelform.
Tabellen viser den 3D-linie (feature line), der beskri¬
ver parkeringspladsen. Når der er fem linier i tabellen,
så skyldes det, at øverste og nederste linie dækker sam¬
me punkt. Hvert punkt på linien er markeret med høj¬
de samt afstand og hældning til næste punkt. Alle disse
parametre kan reguleres enkeltvist eller samlet i grup¬
per. Feature lines er utroligt operationelle, fordi de kan
tilpasses i plan som almindelige CAD-objekter, men

samtidigt kan højden og hældningen justeres i tabellen.
Enhver ændring vises umiddelbart i terrænet.
• Above. Figure 7: Parking area in the table.
The table shows the 3D-line (feature line) that de¬
scribes the parking area. The reason there are five lines
in the table is because the top and bottom lines cover
the same point. Each point on the line is marked with
the height and distance and slope to the next point.
All of these parameters can be individually regulated
or gathered in groups. The feature lines are extremely
operational as they can be regulated on the plan like
ordinary CAD-objects, but at the same time the height
and slope can be adjusted in the table. Each change is
immediately displayed in the terrain

• Figure 8: Soil calculations appear as a simple question.
Soil balance is a frequent requirement in landscape
projects. If one's work is based on models and one has
established a terrain for both the existing terrain
as well as the proposed, one can subtract the two
'terrains' from each other, which results in a volume
model that expresses the excavation (negative values)
and the fill (positive). In the example this volume
model is color-keyed to indicate where there is a fill
(dark red: more than 0.5 meters, pale red': less than
0.5 meters) and excavated areas. All together one can
see a net fill of 22 m3.The foundations were not in¬

cluded but could have been

Detailudformning afparkeringspladsen
Ved at arbejde med modellen kombinerer man

visuelle, tekniske og funktionelle forhold og kan
tage sine beslutninger herudfra. For at undgå at
vandet staser op ved huset i tilfælde af kraftigt
regnvejr, kunne man f.eks. undersøge, hvad kon¬
sekvenserne af at etablere et tværfald ind mod

midten af parkeringspladsen ville være. Der skul¬
le i givet fald etableres to ekstra punkter på par-

keringslinien, og højderne skulle justeres. Det er

muligt at etablere dette forslag som en alternativ
model, så de to (eller flere) forslag fremover ville
kunne sammenlignes og viderebearbejdes hver
for sig. Figur 9 til 11 er eksempler på, hvordan
forskellige designideer kan udtrykkes i 3D-ob-
jekter og vurderes i terræn.

Figur 8: Jordberegning fremkommer som en simpel
forespørgsel.
Det vil ofte være et krav til et landskabsprojekt, at der
er jordbalance. Arbejder man modelbaseret, og har
man etableret et terræn for henholdsvis eksisterende

forhold og forslag, så kan de to 'terræner' trækkes fra
hinanden, hvilket resulterer i en volumenmodel, der
udtrykker afgravning (negativ) og påfyldning (posi¬
tive værdier). I eksemplet er-denne volumenmodel
farvelagt, så det ses, hvor der påfyldes (mørk rød: over
0.5 m, lys rød under 0.5 m) og afgraves. Samlet viser
det sig, at der er et nettofyld på 22 m3. Fundamenter
er ikke medregnet, men det kunne det have været Figur 9: Detailudformning 1.

Strom og Nathan vælger, at jorden ikke må ligge stej¬
lere end 1:3. I modellen er skabt et nyt terræn, der i
forhold til linien omkring parkeringspladsen skaber
en teknisk skråning i 1:3 til terræn. Resultater bli¬
ver meget formelt og kan ikke anvendes som løsning,
men skæringslinien illustrerer, hvor langt ud i terræ¬
net man skal, for at være sikker på, at hældningen bli¬
ver mindre end 1:3

• Figure 9: Detail design 1.
Strom and Nathan decided that the soil should not

lie with a greater slope than 1:3. In the model they
created a new terrain, which in relation to the line
around the parking area creates a technical slope of
1:3 in the terrain. The results are very formal and
cannot be employed as a solution, but the cutting line
illustrates how far out into the terrain one must go to
ensure that the slope is less than 1:3

Figur 10: Detailudformning 2.
For at opnå en mere flydende overgang fra parkering
til terræn tegnes en 3D-linie (sort på illustrationen),
som løftes til eksisterende terræn.Ved at indsætte den
i terrænet for parkeringspladsen, som herefter indsæt¬
tes i eksisterende terræn, er man sikker på, at 'indgre¬
bet' flugter med eksisterende terræn, når det indsættes
heri. Den sorte linie kan nu flyttes. Mod syd - altså
ind mod parkeringspladsen - vil den skabe en jævn
overgang til kantstenen, og mod nord vil den flugte
mod terræn. På den måde kan man etablere en jævn
overgang til terræn. Ønsker man at skabe et fladt for¬
land, lige hvor parkeringspladsen slutter, må der læg¬
ges en linie ind, der beskriver dette
• Figure 10: Detail design 2. 4
In order to achieve a more flowing transition from
the parking to the terrain, a 3D-line was drawn
(black on the illustration), which is lifted to the ex¬

isting terrain. By inserting it in the terrain for the
parking area, which is then inserted into the exist¬
ing terrain, one can ensure that the 'intervention' is
flush with the existing terrain when it is inserted in¬
to it. The black line can now be moved. Toward south
— in toward the parking area - it will create an even
transition to the curbing, and toward north it will
lie flush with the terrain. If one wants to create a flat
foreland there where the parking area ends, one must
insert a line that describes this.
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Figur 12: 3D-arbejdsmetode i terræn.
Software tilbyder et udvidet ordforråd til at forme og justere terræn, samtidigt med
at modellen muliggør visualisering af forskellige aspekter af terrænet (visninger).
Modellen er dynamisk, hvilket betyder, at en ændring af en kote umiddelbart æn¬
drer modellen samt visninger f.eks. snit, kurver eller farvelægning af hældninger
• Figure 12: 3D-work model in the terrain.
Software offers an extended vocabulary to use in forming and adjusting the terrain,
while at the same time the model allows the visualization of different aspects of the
terrain (indications).
The model is dynamic, which implies that the change of an elevation number im¬
mediately changes the model as well as indications such as the section, contour
lines or colors of the slopes

Herover. Figur 11: Detailudformning 3.
I dette alternativ afsluttes parkeringspladsen i en ter¬
rænmur. De sorte linier på tegningen angiver det in¬
put, der skal til for at beskrive forslaget. Mod øst er

skråningen jævnet ud ved at indføre en linie i terræn
langs ejendommens kant. Mod nord og nordvest fan¬
ges terrænet i en ret linie/støttemur, som hælder ned
mod parkeringspladsen. En ekstra linie er tilføjet for
at skabe en plan flade i parkeringspladsens nordvest¬
lige hjørne
• Above. Figure 11: Detail design 3.
In this alternative the parking area is terminated by a
terrain wall. The black lines on the drawing depict
the input needed to describe the proposal. Toward
east the slope is leveled off by adding a line in the
terrain along the edge of the property. Toward north
and northwest, the terrain is captured by a straight
line/retaining wall, which leans down toward the
parking area. An extra line was added to create a plane
surface in the northwest corner of the parking area

I analog skitsering anvendes kurvebilledet gerne
som repræsentation for de intentioner og fore¬
stillinger, man har om terrænets form. Mellem
designintention og kurver gemmer der sig som

nævnt en beregning, som kan være meget om¬

fattende, og i praksis er kurverne ikke designin¬
tentionen, men et grafisk udtryk herfor.

I eksemplet, der er gennemgået her i ar¬

tiklen, optræder kurver ikke som et input til
modellen, men kun som en visning af model¬
len. Designintentionerne er udtrykt i det digi¬
tale sprog og lagt lige ind i modellen, f.eks. en

parkeringsplads med en given form, der holder
højde langs vejen og hælder på en foreslået må¬
de. Kurverne er resultat heraf, idet de sammen

med farvelægning af højder egner sig udmærket
til at illustrere konsekvensen. Den modelbasere¬

de projektering tilbyder med andre ord et sprog,
der gør det muligt at operere direkte på desig¬
nintentionerne - eller med andre ord at disku¬

tere og justere designintentioner, uden at de skal
oversættes til andre terrænrepræsentationer først.
I andre tilfælde, hvor terrænet er mere organisk
end i det her gennemgåede eksempel, kan det
være relevant at anvende kurver til at udtrykke
sin designintention. Det er fuldt ud muligt, men
altså ikke nødvendigt.

Digitalt ordforråd

Koter

Kurver
Breaklines
Terrænmure
Feature lines (3D-linier)
Hældninger
Daylight lines (brudlinier i
terræn)
Grading object (tekniske
skråninger)
Længdeprofiler

En 3D-model (Grid eller TIN)
Farvelægning af højder
Farvelægning af hældninger
Farvelægning af orientering
Hældningspile
Kurver (valgfri ækvidistance)
Vandskel og opland
Vanddråber

Skygger i terræn
Jordberegning
Snit
Materialer og teksturer

Design intentioner

Foreslået terræn Visninger Landskabsarkitekt

Modelbaseret skitsering bliver af arkitekterne
ofte fremhævet, fordi man kan bedømme sin
3D-model visuelt og ikke mindst fejlfmde. Det
samme gælder for modelbaseret skitsering af ter¬
ræn. En kote, der har fået en gal højde, skiller sig
ud på terrænmodellen og kan let justeres. Sim¬
pel fejlfinding styrkes desuden af muligheden for
at skabe forskellige visninger af de samme data
altså f.eks. som hældninger, 5-cm kurver og far¬
velagt terræn.

Men ikke alle fejl er egentlige fejl, De kan
blot være udtryk for, at man ikke har taget fuldt
ud stilling til, hvordan en given opgave skal løses.
Et eksempel kunne være den kantede afgræns¬
ning mod terræn fra parkeringspladsens nordli¬
ge ende (figur 5). En typisk reaktion herpå - jeg
tænker her på studerende — er, at programmet,
ikke virker. Først i det øjeblik man forstår, hvor¬
for terrænet har den givne form, så indser man,

at man må tage yderligere stilling til detailudi-
fortnpingen. Modellens visuelle svar på en hand¬
ling bliver hermed til en opfordring til en dialog
om videre udvikling af terrænet. Den analoge
tegning er karakteriseret ved at bestå af data, der
først bliver til information, ved at blive tolket.

Det samme gælder strengt set også for den digi¬
tale model, men skitsering opleves som en dialog

med modellen, hvor man f. eks. bliver gjort op¬
mærksom på konsekvenser af ens designintenti¬
oner. Konsekvenser man måske ellers ikke ville

være blevet opmærksom på. Designintentioner
er en del af den digitale models sprog.

Afsluttende kommentarer
Det software, der ligger til grund for denne ar¬

tikel, er Autodesks version af AutoCAD med
navnet CIVIL 3D version 2007. For yderligere
oplysning herunder adgang til undervisningsma¬
teriale henvises til www.novaland.kvl.dk (Learning
units/terrain). Herfra kan der desuden downloa-
des yderligere artikler om 3D-arbejdsmetode.
'Novaland' er resultatet af et nordisk universi-

tetssamarbejde inden for IT i landskabsarkitek¬
turen. Materialet er offentligt.
Ian Jørgensen, lektor, landskabsarkitekt mdl, Skov &
Landskab, KU

José Miguel Esteves Lameiras,ph.d.-studerende, Skov
& Landskab, KU/Oporto Universitet
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KLIMAÆNDRINGER UDFORDRER BYENS LANDSKABER

Stephan Pauleit og Marina Bergen Jensen

Average for
Greater Manchester = 72%
GM discounting farmland = 59%

% Evapotranspiring
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80-100%

5 Kilometers

Manchesters grønne struktur.
Der er kun lidt grønt i bycenteret og
erhvervsområderne. Den største andel af

grønne områder findes i tæt-lavt
boligbyggeri. Kort: Susannah Gill
• Manchester's green structure.
There is very little green in the city center
and commercial areas. The largest part of the
green areas lies in the dense/low-rise housing
schemes. Map: Susannah Gill

t

Klimaændringer er en realitet
Ifølge den seneste rapport fra Det Internationale
Klimapanel er den gennemsnitlige globale tem¬

peratur steget med næsten 1 °C sammenlignet
med tiden før industrialiseringen. Selv hvis det
lykkes at begrænse fortsatte udslip af drivhus¬
gasser, vil temperaturen blive ved med at stige på
grund af den mængde kulstof, der allerede findes
i atmosfæren. Klimascenarier for Danmark for¬

udsiger ifølge DMI temperaturstigninger på 0,6-
4,7 °C frem til 2100 og ændrede årstidsvariatio¬
ner. Således vil særligt vintertemperaturen stige,
og vækstsæsonen blive forlænget med 22-55
døgn; der vil komme flere og længere varmepe¬

rioder, sommernætterne bliver varmere. Arsned-
børen vil generelt blive reduceret med 3-5 %,
særligt i vækstsæsonen om sommeren. Til gen¬

gæld stiger vinternedbøren, og regnen vil kom¬
me i form af kraftigere regnskyl. Højeste vand¬
stand ved Vestkysten vil stige med 0,45-1,05 m,

og der vil komme flere og kraftigere storme.

Byområder vil bljve kraftigt påvirket af kli¬
maændringerne. Byens klima afviger allerede

markant fra det omgivende landskab, og buffer¬
kapaciteten over for forandringer er nedsat. By¬
ens temperaturer er således højere end tempe¬
raturer i landområder, luftfugtigheden er lavere.
Vandinfiltrationen er stærkt nedsat, mens den
overfladiske afstrømning er tilsvarende større og

hurtigere. Disse forhold skyldes primært den om¬

stændighed, at vegetation er erstattet med bebyg¬
gelse og befæstede arealer. I et land som Dan¬
mark, beliggende så højt mod nord, kan højere
temperaturer måske være velkomne og betyde
mere udendørsliv i sommerperioden og mind¬
sket behov for opvarmning af bygninger om vin¬
teren. Ved et mere ekstremt temperaturmønster,
f.eks. med betydeligt højere sommertemperatu¬
rer, kan behov for nedkøling og ventilation blive
et centralt emne. Klimaændringer forventes dog
først og fremmest at forværre problemerne med
danske byers afVanding. Allerede nu er kloaksyste¬
merne overbelastet mange- steder, og udsigten til
flere og kraftigere regnskyl vil lægge yderlige pres

på systemerne - med hyppigere lokale oversvøm¬
melser af veje og kældre til følge.

Principielt er der to strategier, der begge bør
forfølges i bestræbelserne på at mindske effekten
af klimaændringer: forebyggelse og tilpasning.
Forebyggelse handler om at nedsætte udslippet
af drivhusgasser. Her rummer byen særlige po¬

tentialer, f.eks. gennem modernisering af byg¬
ningsmassen og realisering af kompakte byer
med mindre behov for biltrafik. Parallelt hermed

bør byer tilpasses klimaændringer. Dette aspekt,
der er langt mindre belyst i klimadebatten, er
emnet for denne artikel, med særligt fokus på
den grønne strukturs mulighed for at afbøde ef¬
fekter af temperaturstigninger og voldsommere
regnskyl.

I Danmark savnes fortsat specifikke under¬
søgelser af, hvilke potentialer bylandskabet rum¬
mer for at tilpasse byerne til klimaændringer.
Der er dog igangværende forskningsprojekter,
der fokuserer på de hydrologiske forhold, lige¬
som der netop er afsluttet et større forsknings¬
projekt i England om strategier for tilpasning af
Greater Manchester til et ændret klima, baseret
på byens grønne struktur (ASCCUE — Adaption
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Piccadilly Gardens er den største park
i Manchesters bymidte med 1,4 ha.
Den grønne andel skal øges markant for
at kompensere for temperaturstigningerne
Foto: Susannah Gill
• Piccadilly Gardens, with its 1.4 hectares
is the largest park in the center of Manchester.
The green part must be substantially increased
to provide the adaption to temperature increases.
Photo: Susannah Gill

2080s Low

1961-1990

Max surface temp (°C)
18-21
21-24

■I 27" 30
■I 30 - 33
M 33 - 36

15 Kilometers

Overfladetemperaturer på nuværende tidspunkt
(1961-90) og sammenlignet med to scenarier for 2080.
I 2080 low stiger temperaturerne moderat, hvorimod
man i ekstremscenarium 2080 high forventer en kraf¬
tig temperaturstigning.
Dog er temperaturstigningerne betydeligt mindre i
parker og i boligområder med høj andel af grønne
områder. I begge scenarier er andelen af det grønne
holdt uforandret, så de kan sammenlignes med situa¬
tionen i dag. Kort: Susannah Gill
•The surface temperatures at the moment (1961-90)
compared with two scenarios for 2080. In the 2080
low the temperatures increased moderately, where¬
as in the extreme scenario for the 2080 high, drastic
temperature increases are expected.
However, the temperature increases are significantly
lower in parks and housing areas with a high percent¬
age of green areas. In both scenarios, the percentage
of green areas remains the same so they can be com¬

pared with the situation-today.
Map: Susannah Gill

Strategies to Climate Change in the Urban Environ¬
ment, www.k4cc.org/bkcc/asccue). ASCCUE-
projektet blev ledet af prof. John Handley, Uni¬
versity of Manchester, og beregninger og resul¬
tater vedr. det grønnes klimatiske funktioner etc.
stammer fra Susannah Gills ph.d.-afhandling
(med Stephan Pauleit som co-vejleder).

Grøn struktur og tilpasning til højere temperaturer
Selv om der for Greater Manchester findes op¬

gørelser over antallet af parker og andre offent¬
lige grønne områder, eksisterer der ingen officiel
statistik over den, samlede grønne struktur, dvs.
inklusive private og institutionelle områder. Kli¬
mastudiets første udfordring var derfor at gen¬
nemføre en registrering af bylandskabet. Regi¬
streringen baseredes på tolkning af luftfoto, der
giver et fint overblik over bebyggede og grønne
arealer. Efter registrering af forskellige arealtyper
blev deres procentvise udbredelse estimeret.

I alt er ca. 72 % af Greater Manchester dæk¬

ket af grønne overflader, og selv hvis man ser
bort fra landbrugsområder i byranden, er ande¬

len omkring 58 %. I byen dækker trækronerne
omkring 16 %. Parker, skove og floder træder
frem som grønne korridorer og øer. Der er dog
betydelig variation i byens transekt. I Manche¬
sters centrum, andre bykerner og erhvervsområ¬
der er andelen af grønt 20 %, mens boligområder
har grønne overflader på 31-66 % af arealet. Alt
i alt ligger den største andel af grønne overfla¬
der i boligområder (40 %); parker og andre of¬
fentlige grønne områder dækker 9 %, og yderli¬
gere 9 % findes i form af ældre industriområder
og restarealer.

Klimascenarier for Greater Manchester år

2080 forudsiger i det værste tilfælde (2080 high)
stigninger i lufttemperaturen om sommeren på op
til 5 °C under hedebølge, svarende til, at Manche¬
ster groft sagt ligger,.hvor Bordeaux findes i dag.

Byens overfladetemperatur, der er tempera-
■turen målt direkte ved jorden, afhænger stærkt af
andelen af grønt i området, for vegetation ned¬
sætter sommertemperaturen ved fordampning af
vand. Følgelig er temperaturen i et parcelhuskvar¬
ter, hvor andelen af grønt typisk er høj", markant

lavere end i bycentrum. Træers skyggevirkning
kan lægges oven i fordampningsfaktoren, og træ¬
er er derfor særligt effektive til at regulere klimaet.
I overensstemmelse hermed er parker med en

høj andel af træer og småskove typisk de kølig¬
ste udendørs arealer i byen. For eksempel måltes
overfladetemperaturer i bycentrum på 32,1 °C
samtidig med parktemperaturer på 18,4 °C.

Med den givne fordeling af grønt i Greater
Manchester vil de forventede klimaændringer
bevirke de kraftigste stigninger i overfladetem¬
peratur i centrum og erhvervsområder, svaren¬
de til at disse områder har den ringeste andel
grønt (+4,3 °C). I parcelhuskvarterer dæmpes
stigningen, og i park- og skovområder samt i gam¬
le industriområder og restarealer, hvor vegetatio¬
nen har udviklet sig successivt, bliver den mindst
(+ 3,2 °C).

Strategierfor dæmpning af temperatur
Hvor meget kan en forøgelse af andelen af vege¬

tationsdækkede overflader dæmpe temperatur¬
stigninger?
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Træer er særlig effektive til at nedsæt¬
te temperaturen i byen, men det for¬
udsætter en betydelig forbedring af
deres vækstvilkår - særligt på pladser
og gader. Foto: Susannah Gill
• Trees are especially effective in re¬

ducing temperatures in the city, but
this requires a considerable improve¬
ment in their growth conditions
— especially on squares and streets.
Photo: Susannah Gill

Og omvendt, hvad sker der, hvis byen fortættes
med flere forseglede arealer og mindre andel af
grønt? I Manchesterstudiet blev det illustreret-
ved at se på to scenarier:

1. Andelen af grønt i boligområder øges med
10 % — Den grønne strategi

2. Andelen af grønt i boligområder mind¬
skes med 10 % - Byfortætning

Beregningerne viste, at den grønne strategi ef¬
fektivt kan forhindre, at Manchester opvarmes,

undtagen hvis det mest ekstreme klimascenari¬
um slår igennem (2080 high).Til gengæld vil en
10 % reduktion i byens grønne areal føre til langt
højere temperaturer sammenlignet med fasthol¬
delse af status quo. I centrum vil overfladetem¬
peraturen således ligge 8,2 °C højere end i dag.'

Plantning af træer vil særligt effektivt be¬
grænse temperaturstigninger i den indre by.
Teoretisk vil der i de fleste områder være til¬

strækkelig med plads til, at træer kan integreres
i eksisterende pladser og veje. Forudsætningen
for succes er dog, at træer og eventuel anden ve¬

getation kan trives, hvilket som bekendt er et
•problem allerede i dag på grund af jordkompri¬
mering, dårlig rodvækst og dermed ringe vand¬
optagelse.

En anden vigtig bufferparameter ér græsset.
Hvis de faldende nedbørsmængder, der i det
værste klimascenarium for Manchester inde¬

bærer fem måneders tørke, slår igennem, bety¬
der det, at græsset i perioder svides af. Dermed
fungerer græsarealerne ikke længere som en kli¬
mabuffer, og temperaturscenarierne forværres.
1 grønne områder med store græsarealer, f.eks.
skolernes idrætsbaner, vil overfladetemperaturen
stige med op til 15 °C i det mest ekstreme sce¬
narium. Græsflader må derfor, i en klimasam¬

menhæng, nok opfattes som en af de vigtigste
men samtidig mest sårbare temperaturbuffere i
en by.

Grøn struktur og tilpasning til kraftigere byger
Den 1 O-minutters regnhændelse, der er så intens,
at den statistisk set kun bør optræde én gang på
50 år, oplevede en del danske byer mere end én
gang i løbet af sommeren 2007.

Under sådanne nedbørsforhold kan kloakkerne

ikke følge med. De er typisk dimensioneret til
2- eller 5-årshændelsen, og resultatet er ukon¬
trollerede oversvømmelser af veje og kældre. Fra
at leve et usynligt — og for de fleste uinteres¬
sant — liv underjorden placerer kloakkerne sig i
disse år kraftigt på dagsordenen, men spørgsmå¬
let er, om fortsat opgradering af kloaknettet er
den bedste måde at løse problemet på? Det er
ikke usandsynligt, at der kan høstes nogle lavt¬
hængende frugter i form af billigere og mere
robuste afvandingsløsninger ved inddragelse af
byens grønne struktur.Ved at tilbageholde regn¬

afstrømningen tæt på det afstrømningsgivende
areal, enten på terrænet, eller underjordisk i fa¬
skiner, kan vandet med forsinkelse og reduce¬
ret hastighed sendes til kloakken, eller nedsive i
jordvolumenet. Frem for udbygning med større
rør, flere bassiner og kraftigere pumper kan der
tænkes i både synlige elementer som f.eks. ren¬

der, vådområder og søer indpasset i byens land¬
skab og usynlige løsninger i form af faskiner pla¬
ceret underjordisk.

Selv om en indsats for at forøge andelen
af grønt i en by vil reducere byens samlede af¬
strømning, løser mere grønt ikke i sig selv pro¬
blemerne med den øgede afstrømning fra byens
overflader. Klimastudiet fra Greater Manchester

viste, at den grønne strategi — 10 % mere grønt
— kun kan afbøde 5 % af stigningerne, der for
Greater Manchester forventes at gå fra en sam¬
let afstrømning i dag på 8.8 mio. kubikmeter til
15.5 mio. kubikmeter i det værste klimascenari¬

um i 2080. Det er derfor tydeligt, at hvis byens
grønne struktur skal spille en rolle, må arealer¬
nes evne til at tilbageholde og nedsive regnvand
maksimeres. Midlertidig opstuvning af vand på
terræn, bassiner med skiftende vandstand og

indbygning af faskiner under lettere belastede
arealer, f.eks. cykelstier og plæner, er nogle af de
tiltag, der kan komme på tale.

Hvis byens grønne struktur skal indgå som
en del af byens afvandingsstruktur, afføder det
imidlertid en række spørgsmål.

For der første er der spørgsmålet om, hvor¬
dan det hele skal dimensioneres - hvor stor skal

f.eks. en faskine være? Det er en opgave, der på

grund af jordbundens store variation i hydrau¬
lisk ledningsevne er betydeligt vanskeligere at
løse, end når det gælder rør med kendt diameter
og hældning.

Dertil kommer det mindst lige så vigtige
samspil mellem den tekniske afvanding og den
grønne strukturs øvrige funktion. Hvor kan man

acceptere vand på terræn? Hvad vil en højere
grundvandsstand betyde for bygningsfundamen-
ter og store træers rodånding? Kan der opnås sy¬

nergi mellem den tekniske infrastruktur og by¬
ens afvanding?

Endelig er der spørgsmålet om vandets kva¬
litet. Kloakkerne blev jo i sin tid indført net¬

op af hygiejniske årsager. Selv om afstrømmende
regnvand er langt mindre belastet med syg¬
domskim end det egentlige spildevand fra hu¬
sene, er det absolut ikke rent. Ud over ekskre¬
menter fra hunde, katte og fugle indeholder især
vandet fra vejene en række miljø- og sundheds¬
skadelige stoffer, bl.a. tungmetaller og organiske
mikroforureninger. Så hvis vandet skal løftes ud
af kloakken og eksponeres helt eller delvis i by¬
ens plan og evt. nedsive til grundvandet, skal der
tages ordentligt hånd om vandets kvalitet.

Håndtering af regnafstrømning i byens grøn¬
ne struktur udgør sandsynligvis et godt supple¬
ment til de eksisterende kloaksystemer og kan
desuden skabe merværdi for byen i form af at¬
traktive vandelementer. Ifølge Københavns
Energi vurderer københavnerne f.eks. værdien
af det at kunne bade i havnen, som ved Islands

Brygge, til over 0,5 milliard kr. pr. år. Forud¬
sætningerne for en succesfuld landskabsbase-
ret afvanding er dog, at dimensioneringen kan
foretages korrekt, at samspillet med den grønne
strukturs øvrige funktioner fungerer, og at kva¬
liteten af vandet er i orden.

Alle tre problemstillinger lægger op til tvær¬

fagligt samarbejde. I forskningsprojektet Black,
Blue and Green — Integrated Infrastructure Plan¬
ning as Key to Sustainable Urban Water Systems
(www.2BG.dk) arbejdes dels på at udvikle værk¬
tøjer, der kan støtte den professionelle håndte¬
ring af disse problemstillinger, dels metoder der
kan fremme den tilhørende planlægnings- og

beslutningsproces.
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Ved arealbaseret afvanding udnyttes byens friarealer og jordvolumen,
så afvandingen sker decentralt og opstrøms. Foto: Greve Kommune
• By using area-based drainage, the city's open areas and soil volume are employed
so that the drainage occurs decentral and upstream. Photo: Greve Kommune

Konklusioner

Tilpasning af byens grønne struktur til klima¬
forandringer er en lang proces. Derfor bør den
igangsættes nu. Klimastudiet fra Greater Man¬
chester tyder på, at grønne områder kan yde et

særligt bidrag i forhold til at dæmpe temperatur¬
stigninger. Tilsvarende synes en afvandingsstra-
tegi baseret på en kombination af landskabs- og
kloakbaseret afvanding at udgøre en god strategi
over for de voldsommere regnskyl.

For at udnytte disse muligheder må den
grønne infrastruktur planlægges på alle trin - fra
det lokale niveau til hele byregionen — og det er

nødvendigt at inddrage alle arealer, offentlige så¬
vel som privatejede.

Målet er at opnå en fornuftig balance mel¬
lem ønsket om byfortætning og behovet for at
bevare en velfungerende grøn struktur. Det gæl¬
der ikke mindst de store omdannelser af gamle
industri- og havneområder, som er udbredte i
mange større danske byer, og hvor bebyggelses¬
procenten ofte er så høj, at det grønne er redu¬
ceret til det ubetydelige, som f.eks. beplantning
over parkeringskældre. For at det grønne skal
kunne dæmpe temperaturstigninger, skal ande¬
len af grønt være tilpas, og især store træer skal
passes ind. Tilsvarende skal den grønne struk¬
tur tænkes ind i den kommunale spildevands¬
plan, på lige fod med kloakker og forsinkelses¬
bassiner, for at kunne , yde et markant bidrag til
byens afvanding. Det kræver et stykke udvik¬
lingsarbejde. Som positiv drivkraft bør de gode
synergimuligheder mellem regnvandshåndtering
og den grønne strukturs kvaliteter udnyttes. Et
bydesign, der fungerer teknisk, og som samtidig
bidrager positivt til et områdes æstetiske, sociale
og økologiske funktioner, bør fremmes, og des¬
uden værdisættes ved cost-benefit-analyser, så et
mere realistisk budgetgrundlag kan" forelægges
beslutningstagere.
Stephan Pauleit, prof. i landskabsarkitektur, og
Marina Bergen Jensen, cand. hort., seniorforsker,

_Skou & Landskab, KU

I plænen under byparken i Ørestad City ligger et
forsøgsanlæg nedgravet. Det skal rense beskidt regn¬
vand fra vejene i Ørestad og Metroens baneareal.
Nedgravet i plænen mellem de to par af svanehalse
ligger et 50 m langt filter.
Der er tale om såkaldt 'dobbeltporøs filtrering', der er
en ny teknik, udviklet specielt til rensning af vejvand.
Målet er, at regnvand, der strømmer af vejene i Øre¬
stad og fra Metroens baneareal, skal renses så grun¬

digt, at det ligesom regnvand fra hustagene kan ledes
ud i Ørestads kanalsystem.
Foto: Kjell Nilsson
• A pilot plant is buried under the lawn in the urban
park in Ørestad City. It is meant to rinse polluted
rainwater from the roads in Ørestad and from the

Metro's track areas.

Buried in the field between the two pairs of goose¬
necks lies a fifty-meter long filter.
It-is a so-called 'double porous filtration system,'
which is a new technique developed especially for
cleansing road surface water. The idea being that
rainwater running off the roads in Ørestad and the
Metro's track areas can be cleaned so thoroughly that
like the raihwåter from the roofs, it can be drained
out into the Ørestad canal system.
Photo.: Kjell Nilsson
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PLANTESTRATEGIER I SPÆNDET MELLEM TEKNOLOGI OG GARTNERISK TRADITION

Anders Busse Nielsen, Palle Kristoffersen og Torben Dam

Miinchen-Riem Landschaftspark. Skovmassiverne i Landschaftspark Riem er mosaikker orienteret i samme retning med store åbne enge mellem.
Teknologien fra bytræerne er flyttet med ud i skoven og giver en umiddelbar effekt.
Store træer af stilkeg og skovfyr og almindelig ask er plantet i grupper med 20-30 planter af samme art.
Plantevalget refererer til miljøprogrammets ønske om at retablere plantearter fra typiske biotoper i området. Foto:Torben Dam
• Miinchen-Riem Landschaftspark. The forest areas at the Landschaftspark Riem are mosaics oriented in the same direction with large open
meadows between them. The technology from the city trees is moved out into the forest and produces an immediate effect.
Large oak, forest pine and common ash trees are planted in groups with 20-30 of the, same species.
Thechoiceof plants refers to the environmental program's goal of reestablishing the plant species from typical biotopes in the area. Photo: Torben Dam

I dagens oplevelsessamfund er tid en kostbar res-

source, og det næstbedste ikke godt nok. Nu¬
tidens borger er kvalitetsbevidst og søger øje¬
blikkelig tilfredsstillelse. Samtidig omdannes og

fornyes byens landskab i et tempo, hvor foran¬
dringer sker hurtigere, end et træ kan gro. I den
sammenhæng presser to spørgsmål sig på. Det
ene .er: hvad kan træerne gøre for landskabsar¬
kitekturen? Det andet er: hvad landskabsarki¬

tekturen kan gøre for træerne? Svarene til disse
spørgsmål afhænger af situationen, hvorfor nor¬
mative svar hverken kan eller bør gives.

Overordnet handler det om distinktionen mel¬

lem humaniora (det konkrete) og.traditionel vi¬
denskab (det generelle). En diskussion, vi ikke
skal gå videre med her, men blot konstatere, at
der i det kunstneriske arbejde med træer kan
skelnes mellem to kvalitativt forskellige koncep¬
tuelle angrebsvinkler på samfundets ønske om
'instant landscapes'. Den ene har rod i teknolo¬
gien og den anden i fagets gartneriske tradition.
Drevet af en ambition om at forkorte vejen til
det ønskede udtryk udvikles teknologien med
rasende fart. Parallelt udvikle? fagets gartneri¬

ske tradition i ambitionen om at gøre vejen til
det ønskede udtryk interessant og overraskende.
På den baggrund søger denne artikel at belyse,
hvordan plantestrategier kan udformes i spændet
mellem teknologi og gartnerisk tradition.

Har teknologien grænser?
Med tekniske finesser søger megen nutidig land¬
skabsarkitektur at forkorte vejen til det ønskede
udtryk. I sin grove karikerede form erstattes træ¬
vækst med plantning af store træer på 'endelig
afstand' og helst i færdig størrelse og form. Mens
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Ankarparken, Malmo.
Med inspiration fra den svenske
natur har Ankarparken en elle-
sump. Vejen er forkortet, ved at
biotoperne er etableret med
store plantestørrelser plantet i
specialjord med tilhørende urte¬
flora m.m.

Foto: Torben Petersen. © SLA
• Ankarparken, Malmo.
Inspired by the Swedish nature,
there is an alder swamp in
Ankar Park. The road was short¬
ened by the establishment of bio-
topes with large plants in special
soil with natural herbal flora,, etc.
Photo:Torben Petersen.© SLA

der for 30 år siden kun fandtes store træer i spe-

cialplanteskoler, indgår de nu som standardsor¬
timent på alle træproducerende planteskoler, og

samtidig er deres anvendelse nærmest blevet et
fast indslag ved projektering og etablering af alle
anlægstyper. Skovmassiverne i Riem-Park, Mtin-
chen, er f.eks. etableret med store træer, hvilket
giver en umiddelbar effekt. Her er skovmassiver
med stilkeg, skovfyr og ask plantet som ca. 4 me¬
ter høje allétræer med en stammeomkreds på 8-
10 cm eller større, plantet på 3 x 3 meters afstand
og opbundet til stokke.

1 gaderummet plantes de store træer ofte i
rodvenlige befæstelser, der for 15 år siden in¬
troduceredes på baggrund af en flerårig forsk¬
ningsindsats. Rodvenlige befæstelser blev udvik¬
let for at muliggøre en udvidelse af rodvolumen
ind under belægninger med let trafik. Korrekt
anvendt kan rodvenlige befæstelser muliggøre
træplantning, hvor der ellers ikke er plads samt
forbedre vækstforhold, hvor der ønskes faste be¬

lægninger. Københavns Kommune har arbejdet
målrettet med forskellige plantestrategier og har
opnået gode resultater på f.eks. Halmtorvet,Ve¬
ster Farimagsgade og Staunings Plads. Fælles for
disse projekter er, at der er foretaget en kon¬
kret og situationsspecifik projektering af de rod¬
venlige befæstelser i forhold til omfang, materia¬
ler, indbygningsmetoder m.m. Det står desværre
i kontrast til den 'kritikløse' anvendelse af rod¬

venlige befæstelser som et ikon og som løsnin¬
gen på ethvert vækstproblem.

Et lidt anderledes eksempel på teknologi¬
ens mangfoldige muligheder er Ankarparken i
Malmo. Her har SLA landskabsarkitekter med

inspiration fra den mangfoldige svenske natur
etableret forskellige biotoper, en eliesump, en

bøgeholm og en egeholm, der ligger frit place¬
ret som selvstændige økosystemer, hvor man kan
fordybe og fortabe sig i naturen. Vejen til disse
oplevelsesværdier er forkortet ved, at biotoper¬
ne er plantet med store plantestørrelser i spe¬

cialjord med tilhørende urteflora m.m. Og hav¬
de det ikke været, fordi de svenske myndigheder
modsatte sig, var de modne biotoper med tek¬
nologiens hjælp transplanteret direkte fra natu¬
rens skatkammer.

Men et er størrelsen ved plantning, noget andet
er den videre vækst. Under gode forhold kan
man antage, at et træ vokser 0,5 m om året, og
at stammen øges 1 cm i tykkelse. De nyeste un¬

dersøgelser viser imidlertid, at hver gang stam-
meomkredsen øges med 5 cm på et planteskole¬
træ, forlænges etableringsperioden med et halvt
til et år. Ud fra disse antagelser er det muligt at

forudsige træernes størrelsesmæssige udvikling.
Et 5 m højt træ vil således under gode forhold
være 12-15 år om at fordoble sin højde. I tilfæl¬
de af dårlige vækstbetingelser, som de ofte ken¬
des i byerne, kan den årlige tilvækst let halveres,
hvilket betyder, at det vil vare 25-30 år, før træ¬
erne har fordoblet deres højde. Dette illustrerer
behovet for at integrere træernes udvikling over
tid i plantestrategien.

Hvad kan den gartneriske tradition?
Parallelt med at den teknologiske formåen lø¬
bende flytter grænserne for, hvor store træer
der kan produceres og plantes, videreføres fagets
gartneriske tradition i arbejdet med at gøre ve¬

jen til det ønskede udtryk interessant. De store
solitære ege mellem husene i Søndergårdspar-
ken er et eksempel på den gartneriske tradition.
Her etablerede Aksel Andersen og Palle Schmidt
for knapt 60 år siden plantebede tilplantet med
småplanter af eg og hvidtjørn. I dag knejser sto¬
re egetræer mellem husene, men på vejen mod
dette mål har de små egetræer stået beskyttet i
blomstrende hvidtjørnebusketter til fryd for ik¬
ke kun egetræerne, men også områdets beboere.
Her har plantestrategier fokus på processen, og
hvilke delmål man kan opnå.

Et lidt anderledes eksempel er Alnarps Vå-
sterskog i landskabslaboratoriet ved Sveriges
Lantbruksuniversitet. Her er 'teenageskoven', der
normalt hverken tilbyder oplevelser eller indby¬
der til rekreativ brug, forvandlet til en serie af
overraskende oplevelser. Punktvis er der udført
kreative plejeindgreb, der fremhæver visuelle og

rumlige kvaliteter i den unge skov under hen¬
syntagen til det langsigtede mål. Det er opnået
ved at modellere de tætte, unge bestande af træ¬
er til forskellige former for kanter, gulv, vægge

og loft.

Alnarps Vasterskog.
I Alnarps Vasterskog er der med enkle gartneriske
indgreb skabt forskellige rum og oplevelser, som
f.eks. en præcis korridor gennem en ung bøge¬
plantning, som skifter til en tunnel, hvorigennem
lyset fra en lille kvadratisk plads ses forude, kaldet
Dana's Square. Et overraskende indslag, der tilfører
den unge skov en arkitektonisk og oplevelsesmæs¬
sig kvalitet. Fotos: Jan Sestak/Søren Holgersen
• Alnarps Vasterskog.
In Alnarp's Vasterskog forest, a few gardener
touches have created different spaces and experi¬
ences, such as a precise corridor through a young
beech grove, which changes to a tunnel through
which the light from a small, square area called
Dana's Square can be sgen from a distance. A sur¬

prising touch, which gives the young forest an ar¬
chitectural quality rich with experiences.
Photos: Jan Sestak/Søren Holgersen
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Øverst. Søndergårdpark. Beplantningsplanen viser bede tilplantet med småplanter af eg og hvidtjørn.
På planen ses en træsignatur fra illustrationsplanen, en række krydser, der markerer planteprincippet.
Beplantningsplan, Aksel Andersen, 1949. Foto: Keld Helmer-Petersen
•Top: Søndergårdpark.The landscape plan indicates beds planted with small oak and hawthorn trees.
On the plan there is a tree symbol from the illustration plan, a row of crosses that mark the planting
principle. Landscape plan: Aksel Andersen, 1949. Photo: Keld Helmer-Petersen

Midte. På Amagerbrogade har Københavns Kommune valgt en lavteknologisk og sikker strategi, hvor
plataner er plantet to sammen i superplantekummer — store åbne plantehuller med 12-15 kvm jord til
hvert træ, og hvor jorden er udskiftet til 80 cm's dybde. Træerne er plantet i en sådan størrelse, at der
fra starten har været frihøjde til passage af høje biler. Fra at jorden har været afdækket med bark, er
der nu etableret græs og næste skridt er at dække med grus og på den måde urbanisere plantningen.
Foto: Oliver Biihler
• Middle: On Amagerbrogade, Copenhagen Municipality has chosen a low-technology and safe strate¬
gy, where plane trees are planted in pairs in huge basins — large open holes with 12-15 sqm. of soil for
each tree, and where the soil is replaced to a depth of 80 cm. The trees are planted in a size that from
the beginning offers clearance for cars and trucks. In the beginning, the soil was covered with bark
fragments, but now grass has been planted and later the area will be covered with gravel in order to
urbanize the planting. Photo: Oliver Biihler

Nederst. På Halmtorvet er valgt en strategi med plantning i rodvenlig befæstelse af rodgrus i en
2 m bred sammenhængende stribe i hele plantningens længde. De helt ensartede vækstbetingelser har
resulteret i en meget ensartet vækst, som medvirker til at styrke den aktuelle opfattelse af plantningen
som vellykket. Der er valgt træer med lave kroner, der hurtigt giver stor fylde, og som tillader senere

opstamning. Foto: Oliver Biihler
• Below: At Halmtorvet a strategy was chosen with planting in a root-friendly paving of root-gravel
in a two meter wide continuous belt along the entire length of the planting. The completely uniform
growth conditions have resulted in a very homogeneous growth that contributes to the current im¬
pression that the planting has been a success. Trees were chosen with low crowns, which quickly fill
out, and will allow a future pruning. Photo: Oliver Biihler

I både Søndergårdsparken og Alnarps landskabs-
laboratorium er formgivning og gartnerisk ple¬
je forenet i plantestrategier, der gør vejen til det
modne stadie interessant og overraskende.Ved at

arbejde med formgivningen som en udvikling
over tid adskiller plantestrategierne sig således
fra den konventionelle opfattelse af design som
en 'one-off action', der ligger forud for og er

strengt adskilt fra driften. Med en slet skjult refe*
rence til Steen Eiler Rasmussens berømte meta¬

for kan denne angrebsvinkel beskrives som dre¬
jebogen for et 'langsomt skuespil', hvor alle akter
vækker interesse og har sine højdepunkter.

Plantestrategier
Det arkitektoniske arbejde med træer og an¬
dre planteværker udfordres af det tempo, hvor¬
med byens landskab omdannes og fornyes samt
af samfundets krav om øjeblikkelige arkitekto¬

niske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Det stiller
krav om, at plantestrategier, som traditionelt har
fokuseret på de modne stadie, i højere grad inte¬
grerer arkitektoniske og oplevelsesmæssige kva¬
liteter under træers etablering og opvækst.

1 den forbindelse illustrerer de fremførte ek¬

sempler to dominerende tendenser: at forkorte
vejen til målet henholdsvis gøre vejen til må¬
let interessant. Tanken er ikke her, at fremhæve
den ene frem for den anden, men at påpege, at
der i samspillet mellem teknologiens formåen og

gartnerisk dyrkning ligger mange muligheder.
Hvordan disse muligheder bedst udnyttes, og
hvordan man bedst placerer sig i spektret mel¬
lem teknologi og gartnerisk tradition afhænger,
som sagt indledningsvis, af det enkelte projekt.

Overvejelserne om plantestrategi udfordrer
også måden, projekterne udvikles på. En ten¬
dens i tiden er, at et koncept udvikles og bli¬

ver grundlaget for en kontrakt. Efter dette star¬
ter projekteringen og herunder udviklingen af
plantestrategien. De plantestrategiske overvejel¬
ser gøres med andre ord på et tidspunkt, hvor det
som regel er for sent at foretage strategiske juste¬
ringer af projektet. Formår man omvendt at brin¬
ge dem i spil allerede under konceptudviklingen,
opstår der mulighed for at undersøge spændet
mellem teknologiske og gartneriske muligheder,
inden konceptet fastlægges, og forventningerne
til det kommende projekt tager form hos byg¬
herre og brugere. Plantestrategiske overvejelser
bør med andre ord bringes i spil i skitseringens
undersøgelser og ikke kun i projekteringen, hvor
projektet gøres klart og entydigt.
Anders Btisse Nielsen, landskabsarkitekt, ph.d.,
Palle Kristoffersen, seniorrådgiver, ph.d., landskabsar¬
kitekt, og Torben Dam, lektor, landskabsarkitekt mdl,
Skov & Landskab, KU
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KUALA LUMPUR — verdensmetropol med grønne ambitioner

Kjell Nilsson og Marina Bergen Jensen

Malaysias hovedstad Kuala Lumpur er en by
med ambitioner. Med sine. omkring 1,5 milli¬
oner indbyggere og et velfungerende multikul¬
turelt samfund har byen ambitioner om at være
et naturligt centrum for turisme og handel i Syd¬
østasien. Men endnu mangler en del, før end
den lever op til målet World Class Garden City
2020.

Skov & Landskab har i en femårig periode
arbejdet sammen med sin malaysiske søsterorga¬
nisation og byens parkforvaltning for at virke¬
liggøre byens ambition om at blive en grøn ver¬

densmetropol.
Byens historie går tilbage til 1850erne, da

kinesiske minearbejdere — området er rigt på
tinforekomster - etablerede en handelsstation,
hvor floderne Klang og Gombak løber sammen.

Ifølge historien omkom 70 af de 87 arbejdere
af malaria allerede efter en måned i det sumpe¬
de terræn. Ordet Kuala Lumpur betyder sumpet

flodmunding.

Symbol for tilvækst
Lige så stille udviklede det lille minearbejder¬
samfund sig til et nationalt handelscentrum, som
i 1946 blev hovedstad for Den Malaysiske Føde¬
ration. I efterkrigstiden oplevede Kuala Lumpur
en hurtig befolkningstilvækst. Ved selvstændig¬
heden i 1947 havde man blot 176.000 indbyg¬
gere, et tal der altså er tidoblet i løbet af de sidste
60 år. I takt med den økonomiske udvikling er

tilvæksten imidlertid aftaget noget. I 1990erne lå
den årlige befolkningstilvækst på 3,6 %, i forhold
til 4,1 % i 1980erne og 4,3 % i 1970erne.

Symbolet over alle andre på Malaysias øko¬
nomiske udvikling er de to tvillingeskyskrabere
Petronas Twin Towers. Med deres 450 meter var

de verdens højeste bygninger, da de stod færdige
i 1998. Tårnene, som er tegnet af den argentisk-
amerikanske arkitekt Cesar Pelli, er i deres plan¬
løsning inspireret af et geometrisk mønster, som
er almindeligt i traditionel islamisk arkitektur.
Rundt om en bærende betonkonstruktion rejser
sig en glinsende facade i glas og rustfrit stål, som
bliver endnu mere spektakulær om natten, grun¬
det en indvendig belysning, som står i kontrast
til den kulsorte tropiske nattehimmel.

Brasiliansk mesterværk

Ved foden af Twin Towers ligger et af den ver¬
densberømte brasilianske landskabsarkitekt Ro¬

berto Burle Marx' (1909-94) fa mesterværker
uden for Latinamerika. Dette blev også hans sid¬
ste. Anlægsarbejdet begyndte i 1995, et år efter
mesterens død, og den officielle åbningsceremo¬
ni med deltagelse af Malaysias daværende præ¬
miereminister fandt sted den 29. august 1998.

Den 20 ha store park er et typisk eksempel
på den form for eksotisk modernisme, som var
Roberto Burle Marx' kendetegn.

Parkens kerne er en stor kunstig sø - Sym¬
phony Lake — og et nærliggende legelandskab.
Søen indeholder muntre skulpturer og to enor¬
me fontæner, som er programmeret med over
380 forskellige effekter, og et springvand, som
når op i omkring 40 meters højde. Specielt im¬
ponerende er det i skumringen og mod natte¬
himlen, når lys- og farvesætninger bedst kom¬
mer til deres ret. Det nærliggende legelandskab
er 1 ha stort og indeholder masser af fantasifulde
klatreredskaber placeret på et underlag af stød¬
dæmpende gummimåtter. Rød gummiasfalt er

også underlaget på den 1,3 km lange motions-
bane, som løber rundt i parken. Trods varmen —

dagtemperaturen ligger konstant mellem 35 og
40 grader året rundt - ser man flere og flere som

benytter banen.

Kuala Lumpurs bypark
Lake Gardens - Taman Tasik Perdana på malay¬
sisk - er Kuala Lumpurs ældste og mest popu¬
lære park. Parken blev anlagt med små midler
i 1880erne på initiativ fra den britiske skatte¬
mester Alfred Venning, som også havde ansva¬
ret for sanitære forhold, og som mente, at byens
indbyggere burde have et sted til sundhedsfrem¬
mende aktiviteter, rekreation og afslapning.

I dag udgør den et omkring 90 ha stort om¬
råde mit i hjertet af Kuala Lumpur med velple¬
jede græsplæner og plantninger, som omgiver to
store kunstige søer.

Eftersom adgangen til offentlige legeplad¬
ser er begrænset ude i boligområderne, kommer
børnefamilier gerne hertil for at lade børnene
lege frit på plænerne eller i organiseret form på

Herover. Fra gangbroen, som forbinder de to
skyskrabere i Petronas Twin Towers, har man udsigt
over haven, tegnet af den verdensberømte brasilianske
landskabsarkitekt Roberto Burle Marx.

Foto: Kjell Nilsson
Øverst. De flittigt frekventerede gangstier i parken
ved Petronas Twin Towers har en belægning af rød
gummiasfalt. Foto: Kjell Nilsson
• Above: From the footbridge that connects the two
skyscrapers of Petrona's Twin Towers, one has a view
over the sea garden designed by the world famous
Brazilian landscape architect Roberto Burle Marx.
Photo: Kjell Nilsson
Top: The often used footpaths in the park at Petrona's
Twin Towers are paved with red rubber asphalt.
Photo: Kjell Nilsson
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Tv. Små pavilloner, som giver beskyttelse
mod den brændende sol eller pludselige
skybrud, er et vigtigt indslag i Kuala
Lumpurs parker. Foto: Kjell Nilsson
Th. En trafikskole for børn er en af de mest

velbesøgte pladser i Lake Garden, eller Taman
Tasik Perdana, som parken hedder på malay¬
sisk. Foto: Kjell Nilsson
• Left: Small pavilions that offer shelter from
the scorching sun or sudden rain showers
are an important feature in Kuala Lumpur's
parks. Photo: Kjell Nilsson
Right: A traffic school for children is one of
the most frequently visited places in the Lake
Garden, or Taman Tasik Perdana, as the park
is called in Malaysian. Photo: Kjell Nilsson

Lake Gardens er Kuala Lumpurs ældste og mest populære park. Foto: Kjell Nilsson
• Lake Gardens is Kuala Lumpurs oldest and most popular park. Photo: Kjell Nilsson

særlige legepladser. Et populært eksempel på det
sidste er en trafiklegeplads, hvor børnene kan
lære at cykle og forstå, hvordan man opfører sig
i trafikken, noget som kan være nødvendigt i en

by med et kraftigt voksende trafikproblem.

Tropisk regnskov
Det er muligt at opleve et stykke ægte tropisk
regnskov midt inde i det centrale Kuala Lumpur.
Takket være en gammel regulering fra 1906,
hvor et område på 10 ha blev udpeget som skov¬
reservat, har Bukit Nanas Forest Reserve for fo¬
den af det 421 meter høje tv-tårn undgået ud¬
stykning. Reservatet er naturligvis en unik res¬

source for biodiversiteten i en storbyjungle, men
mødet mellem civilisation og vild natur er ik¬
ke altid lige positivt. Så snart man kommer in¬
den for portene til den .tropiske skov, bliver man
overfaldet af en flok vilde aber, som helt har tabt
respekten for mennesker.

For ellers at opleve regnskov må man tage
nogle kilometer uden for byen. Det nærmeste
større naturreservat er Sungkai. Hertil tager Ku¬
ala Lumpurs indbyggere gerne på nogle af lan¬

dets mange helligdage - få lande i verden har
lige så mange røde dage i kalenderen - man fej¬
rer nemlig både kinesiske, islamiske og indiske
højtider. Det er let at forstå områdets populari¬
tet. Det er ikke kun os skandinaver, som plages
af varmen, selv for malaysierne er det en stor ve¬

derkvægelse at træde ind under skyggende træ¬
kroner og opleve den friske køling fra Sungkai-
floden.

Stadig langt til målet
Det virker måske, som om Kuala Lumpur alle¬
rede er fremme ved målet om at blive en haveby
i verdensklasse, men byen mangler stadig nogle
elementære forudsætninger, før den virkelig kan
betragtes som en grøn by.

' Selv om arealet af grønne områder øgedes
fra 600 til 1600 ha mellem 1984 og 2000, ud¬
gør de stadig ikke mere end omkring 6 % af he¬
le byarealet.

Sammenlignet med europæiske byer er det
som i Athen, Bratislava og Tirana,-mens byer som

Bruxelles, Frankfurt og Stokholm ligger om¬

kring eller lidt over 50 %.

Den hurtige økonomiske udvikling er både en
trussel og en mulighed for det fysiske miljø. God
økonomi gør, at man har råd til at investere i
miljøforbedrende tiltag, men der er også en risi¬
ko for, at kortsigtede økonomiske interesser kom¬
mer før behovet for at bevare naturen og etablere
nye grønne områder.' Kritiske stemmer på aviser¬
nes debatsider taler om byen som en asfaltjungle
og varmefælde. En bevidst satsning på bevaring af
naturområder i byens udkanter og udvikling af en

grøn infrastruktur i den allerede udbyggede del
vil være den enkleste og billigste måde at realisere
drømmen om en grøn verdensmetropol på.

At det desuden kan betale sig, viser et studie
af skovreservatet Ayer Hitam, gennemført af dan¬
ske miljøøkonomer sammen med kollegaer fra
University Putra Malaysia. Studiet viser, at beva¬
ring af den 1200 hektar store skov, som er hårdt
presset afekspanderende bebyggelse, giver en øko¬
nomisk gevinst i form af øgede ejendomspriser,
natur- og rekreationsværdier samt produkter fra
skoven. Denne gevinst overstiger indtægten ved
en hugst' af skoven og udnyttelse af området til
bebyggelse med mere end den dobbelte værdi.
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Tv. I weekenden og på helligdage er der
mange familier, som flygter fra storbyen til
en picnic i skyggen af regnskoven i natur¬
reservatet Sungkai. Foto: Kjell Nilsson
Th. At dyppe sig i Sungkaiflodens svalende
vand er populært blandt de besøgende.
Foto: Kjell Nilsson
• Left: On weekends and holidays there are

many families that flee from the city to have
picnics in the shadow of the rainforest in
the Sungkai national park.
Photo: Kjell Nilsson
Right: A dip in the Sungkai river's cooling
water is a popular pastime for visitors.
Photo: Kjell Nilsson

Midt i de centrale dele af Kuala Lumpur ligger Bukit Nanas Forest Reserve
med 10 hektar tropisk regnskov. Foto: Kjell Nilsson

• In the middle of central Kuala Lumpur lies the Bukit Nanas Forest Reserve
with ten hectares of tropical rainforest. Photo: Kjell Nilsson

Begrebet skyggetræer, shade trees, som på
sydligere breddegrader ofte anvendes i ste¬
det for prydtræer eller gadetræer, far sin
berettigelse, når dagtemperaturen sjældent
kommer under 30 grader.
Foto: Kjell Nilsson
• The shade trees, which in southern lati¬
tudes are often employed instead of orna- •

mental trees or street trees, live up to their
name when day temperatures seldom fall
below 30 degrees centigrade.
Photo: Kjell Nilsson
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Et af de mange slumområder, hvor adgangen til grønne områder er ikke eksisterende. Foto: Kjell Nilsson
• One of the many slum quarters where access to green areas is nonexistent. Photo: Kjell Nilsson

Mangel på tilgængelighed og struktur
Befinder man sig i en af de velplejede parker, el¬
ler ser man ud af bilruden på de store finpudsede
grønne områder, som omgiver de store trafik¬
årer ind mod byen, far man indtryk af, at Kuala
Lumpur er en grøn by. Begiver man sig deri¬
mod ud i boligområderne eller trafikmylderet,
bliver billedet et andet. Ude i boligområderne,
som udgør en fjerdedel af byens areal, er adgan¬
gen til grønne områder meget sparsom, for ik¬
ke at tale om situationen i de 2 % af arealerne,
som er slumområder, og hvor grønne arealer ik¬
ke findes.

Den største svaghed ved Kuala Lumpurs
grønne struktur er manglen på tilgængelighed
og på sammenhængende grønne korridorer. Det
er ikke særlig let at komme til de offentlige par¬

ker, som ligger klemt af bebyggelse og spredt
som øer i et kaotisk trafikhav. Tilgængeligheden
til parkerne er meget dårlig, der mangler stort
set et fungerende gang- og cykelstinet, og det er
med risiko for liv og lemmer, at man begiver sig
ud i trafikvrimlen til fods.

Et argument, man ofte møder, er, at malay-
sierne ikke vil bevæge sig til fods eller på cykel
på grund af varmen. Det argument holder imid¬
lertid ikke. Findes forudsætninger for skygge og
svalhed som langs med floden i Sungkai eller kø¬
lende sprinklere som i KLCC Park, så benyt¬
tes stederne også. Man kan endvidere forvente
et øget behov i fremtiden — debatten om beho¬
vet for fysisk aktivitet og motion kommer også
så småt til Malaysia — og den yngre generation
cykler gerne.

Nøglen til en grøn struktur
Kuala Lumpurs grønne vision er blå. Nøglen til
en grøn infrastruktur ligger i det oprindelige
landskabs forudsætninger, nemlig de floder, som

flyder gennem byen i et velforgrenet system. En
grøn struktur med udgangspunkt i floderne har
tilmed den fordel, at, den også når nogle af de
områder, hvor den fattigste del af befolknin¬
gen lever, og som nu har den dårligste adgang til
grønne områder.

Teknisk og pladsmæssigt findes forudsætnin¬
gerne. Grundet den store risiko for oversvøm¬

melser i forbindelse med monsunregnen har
man bygget flodbredden således, at der er en er

ca. 5 meter høj og 20-30 meter bred terrasse
mellem vandet og den omgivende bebyggelse.
Det danske team har sammen med sine malaysi¬
ske kollegaer og repræsentanter for byens park¬
og renovationsforvaltning udviklet forskellige
visioner for, hvordan mellemrummet langs flod¬
kanten kan udnyttes. Visionerne kan udvikles
enten hver for sig eller i kombination med hin¬
anden og egner sig til en etapevis udbygning af
den grønne infrastruktur.

Strandpromenade eller grøn puls
En sådan vision er The boardwalk, en lineær park
med en gangsti nærmest vandet og herinden-
for udeserveringer, legepladser og plads til for¬
skellige sportsaktiviteter. Denne idé har først og
fremmest til hensigt at øge attraktiviteten og dé
økonomiske værdier. Flere europæiske studier
har vist, at ejendomsværdierne stiger betydeligt,
hvis der findes grønne områder tæt på, og værdi¬
erne øges særligt meget, hvis man også har udsigt
til vand. The boardwalk er også i tråd med byens
ambition om at tiltrække turister. Specielt hårdt
satser man på butiksturismen, og nye shopping¬
centre skyder op overalt, som svampe af jorden.
Men turister vil gerne kunne promenere rundt
på egen hånd mellem butikkerne, og det findes
der i dag ingen muligheder for i Kuala Lumpur.

Behovet for fysisk aktivitet er også temaet i
et andet forslag The green pulse, som bygger på en

idé om motionsstier og en kraftig udbygning af
stisystemet til gang- og cykeltrafik.

I takt med at velstanden stiger, øges også ri¬
sikoen for de velfærdsrelaterede sygdomme, som
i dag tynger sygeplejebudgetterne i vores vest¬

lige verden. Årsagerne er en mere stillesiddende
befolkning, øget psykisk pres grundet et hektisk
byliv og stressende arbejdsforhold. Disse pro¬
blemer har Øget interessen for nytænkning med
henblik på at lindre og forebygge sygdomme.
Kombinationen af fysisk motion og ro-givende
naturoplevelser har i denne sammenhæng vist
sig at være en effektiv måde, hvorpå man kan
forebygge porblemerne ved denne for samfun¬
det dyre bagside af velfærdssamfundet.

Nærhed til naturen

En tredje idé, The natural corridor, er inspireret af
den skønne svalhed og biologiske rigdom i en

tropisk skov som den i Sungkai. Tanken om at
indføre et rigere biologisk liv i asfaltjunglen har
stor bevågenhed hos den politiske ledelse i Ku¬
ala Lumpur. Ideen er at skabe spredningskorri¬
dorer for vilde planter og dyr fra omgivende by¬
nære naturområder og ind i byens centrale dele.
For at fremme den naturlige biodiversitet ligger
det lige for, at de træer og buske, som plantes, er

naturligt forekommende i den tropiske regnskov
i Malaysia.

Eftersom en stadigt større del af befolknin¬
gen bor i byer og dermed risikerer at miste den
daglige kontakt med naturen, er det vigtigt at få
naturen ind i byerne, hvor flertallet af menne¬

skene bor. Den urbane natur spiller en central
rolle i at sikre, at de kommende generationer far
miljøforståelse og fornemmelse for naturen. Det
er en oplagt mulighed at opbygge et antal na¬
turcentre for befolkningen i tilknytning til disse
naturkorridorer.

Vandet, en kritisk faktor
En nogenlunde jævn vandstand og en acceptabel
vandkvalitet er nødvendige forudsætninger for
visionen. I dag er floderne åbne kloaker, fyldt
med affald og forurening på grund af mangel¬
fuld rensning længere oppe ad floden, fordi så¬
vel husholdningernes som industriens affald of¬
te ledes direkte ud i floderne uden forudgående
rensning. Udfordringen er at forvandle det, som
i dag er en smudsig bagside, til en attraktiv for¬
side til glæde for både dem, som bor i byen og
for dens besøgende.

De mest kritiske faktorer er oversvømmel¬
ser og forureninger. Ved at koble en udbygning
af den grønne struktur sammen med en revita-
lisering af floderne kan hele afløbssituationen i
Kuala Lumpur forbedres. Dette kræver, at den
grønne strukturplan integreres med vand- og af-
løbsplanen, ikke bare langs floderne, men også
opstrøms i afvandingsområderne. Principper for
grønt på alle niveauer for at mindske afvandin¬
gen skal flettes sammen med behovet for en vel¬
fungerende grøn struktur.
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Noglen til en grøn struktur ligger i de floder, som flyder igennem Kuala Lumpur i et velforgrenet system. Foto: Kjell Nilsson
• The key to a green structure lies in the rivers that flow through Kuala Lumpur in a many-branched system. Photo: Kjell Nilsson

Erfaringerne fra denne type af samarbejde er

overvejende positive, selv om en del af de danske
forskere synes, at de har faet for lidt ud af kon¬
takten med deres malaysiske kollegaer. En årsag
til dette er, at man har valgt at fokusere på et
område, hvor vi i Danmark er længere fremme
end i Malaysia, og ikke et område, hvor malay-
sierne har en større kompetence end vi, for ek¬
sempel inden for tropisk skovbrug. Ellers er den
generelle holdning, at mange, som tidligere ikke
havde overvejet at arbejde med bistandsprojek¬
ter, nu er meget motiverede for at indgå i et nyt

lignende samarbejde.
Kjell Nilsson, vicedirektør, landskabsarkitekt mdl, msa

og Marina Bergen Jensen, cand. hort., seniorforskej
Skov & Landskab, KU

Fra utopi til virkelighed
For at løse problemet med oversvømmelser må
man først opbygge opbevaringsmagasiner uden
for byen. Planer for et sådant system findes al¬
lerede.

Dette bør suppleres med tiltag for lokal in¬
filtration af regnvand i nye ekstensive grønne

områder, som etableres i nærheden af floderne.
Ved at udnytte den urbane vækstligheds bidrag
til øget fordampning og jordens evne til lokal
infiltration kan afvandingen fra hårde overfla¬
der gøres mindre kraftige ved heftigt regnvejr og
derved mindske risikoen for oversvømmelser.

Endvidere bør vandkvaliteten forbedres ra¬

dikalt. I dag løber urent afløbsvand fra både hus¬
holdning og industrier direkte ud i floderne,
hvor det blandes med urent regnvand fra gader
og hustage. Byens myndigheder er bevidste om
det uholdbare i situationen, og en plan for ud¬
bygning af rensningskapaciteten er blevet ved¬
taget.

Det, der i dag betragtes som en utopi, er

morgendagens virkelighed. For 30 år siden kun¬
ne ingen drømme om, at folk skulle kunne bade
midt i Københavns havn, men i dag er frilufts¬
badet ved Islands Brygge et af byens mest popu¬
lære uderum.

En af projektets visioner for en fremtidig grøn struktur
er at forvandle de øde flodvej e til levende parkstrøg.
Foto: Kjell Nilsson. Idéskitse: Peter Lundsgaard Hansen
• One of the project's visions for a future green structure
is to convert the empty riverbed to living park paths.
Photo: Kjell Nilsson. Conceptual sketch: Peter Lundsgaar

En investering forfremtiden
Der er stadig et stort behov i Malaysia for kva¬
lificeret personale i form af landskabsarkitekter,
arborister og byplanlæggere med en grøn profil.
Derfor har hovedformålet med det dansk-malay¬
siske projekt været at styrke kompetencen inden
for disse områder hos de malaysiske partnere.

Projektet er et såkaldt tvillingeprojekt, finan¬
sieret af det danske bistandsorgan Danida, med
det statslige malaysiske forskningsinstitut FRIM
(Forest Research Institute Malaysia) som hoved¬
partner.

Et eksempel på en sådan kompetenceudbyg¬
ning er uddannelse afcertificerede træplejere. Det
er altid let at plante en masse træer, men de skal
også plejes på professionel vis. I Kuala Lumpur
har man gennem årene plantet 400.000 træer.

Mange af disse' er i dag gamle og svage, og der
sker ofte ulykker på grund af væltende træer og
nedfaldne grene, når monsunperioden kommer
med kraftige storme. Derfor er behovet stort for
at uddanne dygtige folk, som kan sikre, at de
træer, som plantes, også far tilstrækkelig pleje.
Som et konkret resultat af tvillingeprojektet er
23 malaysiere blevet certificeret som arborister,
uddannet af eksperter fra Danmark, USA og

Singapore.

1 Hansen

En afgørende forudsætning for visionen om en grøn
struktur langs vandvejene er, at man renser det vand, som
i dag fungerer som en åben kloak. Foto: Kjell Nilsson
• An important condition for the vision of a green struc¬
ture along the streams is the purification of the water, which
today functions as an open sewer. Photo: Kjell Nilsson
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NY BACHELOR: LANDSKABSARKITEKTUR OG BYDESIGN

Per Stahlschmidt og Gertrud Jørgensen

I slutningen af august startede 70 nye stude¬
rende på Københavns Universitets ny bachelor¬
uddannelse i Landskabsarkitektur og Bydesign. Selv
om både navn og institution lyder 'nyt', er der
tale om en omlægning og fornyelse af den kend¬
te uddannelse i landskabsarkitektur på Skov &
Landskab, som siden 1. januar 2007 er en del af
Københavns Universitet (KU).

Målet

I det urbaniserede og internationale samfund har
landskabsarkitekturen udviklet sig til en profes¬
sion, der i sit væsen er international, og samti¬
dig til en profession, der har fokus på urbane
og peri-urbane landskaber. Byer i Danmark og

Europa står over for nye udfordringer: Globali¬
seringen giver international konkurrence — ikke
blofcpå arbejdsmarkedet, men også mht. at kunne
tiltrække arbejdskraft gennem etisk og æstetisk
attraktive bolig- og levevilkår. Udfordringerne
fra klimaændringer og krav om bæredygtighed
betyder, at naturgrundlaget må tænkes ind i by¬
planlægningen og landskabsarkitekur på nye må¬
der.

For at fastholde landskabsarkitektuddannel-
sen på KU blandt Europas førende og for at væ¬
re på forkant med landskabsarkitektens ændrede
rolle i et urbaniseret og internationalt samfund,
udvides landskabsarkitektuddannelsen til en en-

hedsbachelor i Landskabsarkitektur og Bydesign
{Landscape Architecture and Urban Design). Udvi¬
delsen kombineres med et meroptag på 30 per¬
soner. Også kandidatdelen udvides fra 2010 med
en specialisering inden for byplanlægning som

supplement til de, to eksisterende specialiserings-
muligheder i henholdsvis landskabsplanlægning
og parkforvaltning. Med basis i Skov & Land¬
skabs international forskningsaktiviteter inter¬
nationaliseres kandidatuddannelsen fra 2008 bå¬
de fagligt og sprogligt, idet undervisningen sker
på engelsk, og der bliver plads til et øget antal
udenlandske studerede.

Udviklingen af landskabsarkitektuddannel¬
sen med en enhedsbachelor i Landskabsarkitektur

og Bydesign, en ny specialisering i byplanlægning
og fuld internationalisering på kandidatdelen vil
højne uddannelsens niveau til interesse for bå¬

de danske og udenlandske studerende og udvide
kandidaternes jobmuligheder på det nationale
såvel som internationale arbejdsmarked.

Baggrunden
Dansk landskabsarkitektur og design har et godt
internationalt renommé. Dette er i stigende
grad også gældende for landskabsarkitektuddan¬
nelsen ved KU. På europæisk plan er den tæt¬
te integration af landskabsarkitektoniske og na¬

turvidenskabelige kompetencer i projektarbejde
uddannelsens varemærke, der er anerkendt for
det virkelighedsnære indblik i erhvervsudøvel¬
sen som landskabsarkitekt, denne undervisnings¬
form giver de studerende. Gennem de seneste år
er uddannelsen desuden blevet anerkendt som

en af Europas førende inden for undervisning
i IT-teknologi til geografisk og rumlig analyse
og design med fokus på GIS og CAD i samspil
med andre grafiske databehandlingsprogrammer
som Adobe.

I dag er landskabsarkitektuddannelsen en ker¬
neuddannelse ved det Biovidenskabelige Fakul¬
tet på KU med en stabil søgning og et velre¬
nommeret studiemiljø. I grove træk er der til
stadighed dobbelt så mange ansøgere (ca. 100),
som der er pladser til (45), og hovedparten af
de mange ansøgere har landskabsarkitektuddan¬
nelsen ved KU som 1. prioritet. Ud over de tra¬
ditionelle ansøgere med interesse for design og

formgivning forventes det, at samfundets og me¬
diernes aktuelle interesse for haver og grønne

områders betydning for folkesundheden såvel
som udvidelsen af uddannelsen med en fagpak¬
ke i byplanlægning vil tiltrække nye målgrupper.
Den nyligt oprettede 1-årige internationale ma¬
steruddannelse i Urban Forestry & Urban Greening
forventes også over tid at tiltrække nye målgrup¬
per, ikke mindst udenlandske studerende med
interesse i planlægning og forvaltning af byens
grønne ressource.

Det var med spænding,, vi afventede ansøg¬

ningerne til den nye uddannelse her efteråret
2007. Der er et stort spring fra 40 til 70 studie¬
pladser. Heldigvis var interessen til stede, idet der
var 150 ansøgninger, og adgangskvotienten for'
studentereksamen blev på 6,0 efter den nye 7-

skala. Det svarer til 8,0 efter 13-skalaen og der¬
med samme niveau som de foregående år.

De fra 2008 ændrede optagelseskriterier, hvor
A-niveau i matematik bliver obligatorisk, for¬
ventes at give et midlertidigt fald i søgningen til
studiet. Dette fald forventes dog udlignet, når de
ændrede optagelseskrav bliver kendt.

Uddannelsesforløbet
Den nye uddannelse består af obligatoriske og

valgfrie kurser, hvoraf nogle indgår i de såkaldte
grund- og fagpakker. Uddannelsesforløbet i de 3
år er først en obligatorisk fælles grundpakke på
1 år, derefter et valg mellem to obligatoriske fag¬
pakker også af 1 års omfang, valgfrie kurser i et «

omfang på % år og endelig et afsluttende bache¬
lorprojekt på '/t år. Den eksisterende grundpak- ,

ke på bachelordelen tilpasses, så den danner basis
for begge fagpakker. De grundlæggende fæl¬
lestræk i uddannelsen er fokus på naturgrund¬
laget, det praksis- og løsningsorienterede sigte
og projektarbejdsformen. Fagpakken Landskab
har et kunstnerisk sigte, mens fagpakken i By¬
plan kombinerer naturvidenskab med samfunds¬
videnskab. Mens Landskabsarkitektur har fokus på
formgivning af konkrete arealer, vil Byplanlæg¬
ning være strategisk orienteret. Da det er vig¬
tigt for en praksisrettet uddannelse som by- og

landskabsplanlægning, at kandidaterne etablerer
et dansk fagsprog, forbliver bacheloruddannel¬
sen dansksproget, dog vil enkeltfag blive udbudt
på engelsk.

Den nuværende udveksling med erhvervet
opretholdes, ved at det kombinerede praktik-
og projektophold på et halvt år i en privat eller
offentlig virksomhed videreføres. Praktikvær¬
ter kan være kommuner, regioner, stat og pri¬
vate rådgivere eller tegnestuer. Bachelorprojek¬
terne giver løbende kontakt mellem universitet
og erhvervet, de giver den studerende en god
mulighed for at tilrettelægge sin kandidatuddan¬
nelse efter egne behov og giver afveksling i stu¬
dieforløbet.

Tilslutning til byplanfagpakken kan i vidt
omfang sikres ved markedsføring af den nye ret¬
ning over for kommende studerende og ved den
faglige sammensætning af grundpakken.
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Bachelor i Landskabsarkitektur og Bydesign
Vejledende studieplan for studerende, som begynder i 2007
Studieåret består af 4 blokke af hver 9 ugers varighed.
Da 1 års studier er normeret til 60 ECTS point,
har 2 sideløbende kurser i en blok et omfang på 7,5 ECTS.
Grå felter betyder obligatoriske kurser, hvide felter valgfrie kurser.
Her er nævnt et forslag til valgfrit kursus, men der er andre relevante muligheder.
Et kursus, der er obligatorisk for en person, der har fagpakke Byplan,
er en valgmulighed for studerende fra fagpakke Landskab — og omvendt
• Bachelor in Landscape architecture and Urban design.
Recommended study plan for students commencing in 2007
The school year consists of four, nine-week blocks.
As the first year studies are set at 60 ECTS points,
the two concurrent courses in a block represent 7.5 ECTS.
The grey blocks indicated obligatory courses, the white blocks elective courses.
Here is a suggestion for elective courses, but there are other relevant possibilities.
A course that is obligatory for a person, who has a study program City Plan,
is a choice for students from the study program Landscape, and vice versa

Uanset fagpakkevalg kan alle landskabsarkitekt¬
bachelorer vælge alle tre specialiseringsmulighe-
der på kandidatdelen. 1 juni 2006 har KU og
Statens Arkitektskoler indgået en samarbejds¬
aftale om studenterudveksling inden for land¬
skabsarkitektområdet. Det vil endvidere være

naturligt at søge samarbejde med Geografisk In¬
stitut (KU), RUC og Aalborg Universitet (civil¬
ingeniør i planlægning) om optag af bachelorer¬
ne på deres kandidatuddannelser.

Ny specialisering i byplanlægning på
kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen i Landskabsarkitektur er en

uddannelse for planlæggere, designere og forval¬
tere af byens uderum og landskabet. Uddannel¬
sen optager primært bachelorer i landskabsarki¬
tektur, men på parkforvaltningsspecialiseringen
optages studerende fra mange uddannelser, sva¬
rende til det brede optag på kandidatuddannel¬
sen i landskabsforvaltning. Der er i dag to spe-

cialiseringsmuligheder på landskabsarkitektur:
landskabsplanlægning og parkforvaltning. Dette
udbygges i 2010 med en specialisering i byplan¬
lægning.

En kommende specialisering i byplanlæg¬
ning vil ud over landskabsarkitektbachelorer
kunne modtage studerende fra bachelor i Na¬
turressourcer (fagpakke Natur og Samfund) og eks¬
ternt bachelorer fra Statens Arkitektskoler. Den

sidstnævnte gruppe har i dag adgang til den nu¬
værende kandidatuddannelse i landskabsarkitek¬

tur. Andre eksterne adgangsgivende uddannelser
kan være bachelor i kulturgeografi, forvaltnings-
studier (RUC), civilingeniøruddannelserne, stats¬
kundskab, skov- og landskabsingeniør.
Per Stahlschmidt, studieleder, lektor, landskabsarki¬
tekt mdl, og Gertrud Jørgensen, forskningschef, prof.,
Skov & Landskab, KU

Vejledende studieplan årgang 2007
Bachelor i Landskabsarkitektur og Bydesign - grundår

Fælles

grundpakke 60 p Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

År 1

2007-8
Plan og design

Natur¬

grundlaget 1
Videnskabs¬

teori
Naturgrund¬
laget 2

Fagpakke:
Landskab Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

År 2

2008-9

Plante¬

kundskab
Miljø- og

planlovgivning

Håndværk

og æstetik i
landskabs¬

arkitektur

Anvendelse af

prydplanter i
landskabs¬

arkitektur

Computer
Visualization

& Presentation

Landskabs¬

analyse

Kommune¬

planlægning
- praktik

Natur- og

parkforvaltning

Planter og teknologi
i landskabsarkitektur

Bachelor¬

praktik

Bachelor¬

projekt

Fagpakke:
Byplan Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok k

År 2

2008-9
Byudvikling Miljø- og

planlovgivning
Geographical
Information

Systems

Indledende

økonomi

Metoder i

byplanlægning

Tema: Kommuneplanlægning Natur- og

parkforvaltning

År 3

2009-10

Landskabs¬

analyse
Bachelor¬

praktik

Bachelor¬

projekt

Computer
Visualization

& Presentation

Skov- og land¬
skabshistorie
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SUMMARY

Research and communication

in parks and urban landscapes
at the moment, p. 145
Kjell Nilsson and Karen Sejr

With the new university and re¬

search structure, the Forest & Land¬
scape Center has become part of
Copenhagen University. In a situa¬
tion where the entire university
sector is being restructured, the
Forest & Landscape Center is pre¬

pared for new challenges when it
is a question of natural resources,
the environment and urban de¬

velopment. The marriage between
the Royal Veterinary and Agricul¬
tural University and Copenhagen
University is the latest of a series
of mergers that park and landscape
research has been subject to since
the Park Technology Institute was
founded exactly twenty years ago..

When Denmark's Science

Minister, Helge Sander proclaimed
that the time had come to gather
the university troops in Denmark
in order to survive in the increased
international competition', the Vet¬
erinary and Agricultural Univer¬
sity and thus the Forest & Land¬
scape Center chose to become
part of Copenhagen University.

The merger is very important
in terms of the reputation and
branding of the center and in re¬

lation to the international status.

It simply opens more doors when
one says that one comes from Co¬
penhagen University. This is due
in part to the fact that in 2007
Copenhagen University has been
ranked among the best universities
in the north and as the 8th best in

Europe according to the annual
benchmarking by the Shanghai
JiaoTong University (in the uni¬
versity world called the Shanghai
ranking).

'New municipal and ministerial landscape
The municipalities also merged
this year. With the structural re¬

form, many of the activities that
previously were the responsibility
of the counties are now that of

the municipalities, which at the
same time have become signifi¬
cantly larger. This has implied that
the new municipal administrations

are faced with a number of new

challenges including the adminis¬
tration of nature (pp. 148-151). In
addition there is now an increased

focus on physical planning in the
municipalities, environmental cen¬

ters,The Forest and Nature Agen¬
cy, the Town and country agency
and the Food Ministry.

Kirsten Lund Andersen, the
municipal gardener in Aalborg
Municipality feels that after the
structure reform in the munici¬

palities there is a growing need for
landscape architects who can think
and react on a comprehensive level
in relation to the planning of the
city and the interplay with the
landscape. 'The structure reform
for the municipalities has implied
a change in the administration and
planning of cities and the landscape.
I wish the new landscape architects
were better prepared for this. I am

thinking in terms of the very com¬

prehensive level in relation to the
green elements that cover the en¬

tire country including the city.'

New education in landscape architecture
and urban design
The landscape architecture educa¬
tion at the Veterinary and Agricul¬
ture University was established in
1960 when the horticultural edu¬

cation was divided in production
oriented and planning oriented
parts. The education has always fo¬
cused on integrating artistic and
aesthetic landscape planning with
biological, natural science subjects.
The science foundation differs from

the other landscape architecture ed¬
ucations in Denmark and today en¬
sures an integration of the educa¬
tion at Copenhagen University.

The 'old' landscape architec¬
ture education at the Veterinary
and Agriculture University has
from August 2007 been an educar-
tion in 'Landscape architecture and
urban design' at Copenhagen Uni¬
versity (pp. 178-179). A research-
based education that starts not on¬

ly with the landscape architectural,
science approaches, but also soci¬
ology and architect's city planning.
The education's curriculum of

courses has evidently revealed an
unsatisfied need.

Administration - architecture - technology
Park administration, landscape tech¬
nology and landscape architecture at
the Forest & Landscape Center each
have their own professor who gives
the area a certain gravity both in
terms of research and education.

The park administration deals
with the administrative aspects that
are tied to the area and economical

resources, functional and aesthetical

requirements and biological, tech¬
nical and social considerations.
Here we work with projects and
education in the park administra¬
tor's role in the public sector, main
tenance of green areas and the green
areas' functions, use and values.

At the moment there is a great
deal of attention being given to
the relationship between the use of
the city's green areas and the pop¬
ulation's health, both physical and
mental (pp. 152-155).We focus es¬

pecially on the green areas' thera¬
peutical functions as preventive in
relation to the physical inactivity
and mental fatigue. We also work
with the development of Health
Design in a therapy garden project.

The maintenance of the cem¬

eteries is another area that requires
research efforts. The cemetery ad¬
ministrations are faced with great
challenges in terms of changing
burial patterns, increased demands
for economical effectivity, stiffer
work environment rules and new

user demands (pp. 156-157).
Landscape architecture's task

is to produce, develop and purvey
theories about and methods for

the analysis and planning of the
urban landscape. We research and
teach methods for the analysis of
both works, context and process,

ranging from the constructive and
functional to the social and artis¬

tic problems. In addition we work
with methods for planning urban
landscapes within the disciplines
landscape and building, planning
(pp. 158-161).

The treatment of the terrain is

a central discipline, which can con¬

tribute to raising the architectural
quality in the urban landscape. The
development of new information
technology gives new tools to land¬
scape architects (pp. 162-165).

Landscape technology develops
and tests theoretical and practical
knowledge, technology and tools
for the design, establishment and
operation of sustainable urban
landscapes.The group's primary
work area is plants, terrain, soil and
paving, operational methods and
urban ecology.

Sustainability in this context

implies the development of every¬

thing from concrete solutions to
the managing of the city's basic na¬
ture to ecological methods for the
planning of multi-functional struc¬
tures. Special focus is placed on the
interplay between the drainage of
the city and the green structure. A
research area that is of current in¬

terest when seen in terms of future

climate changes (pp. 166-169).
Landscaping is very impor¬

tant for a city's identity, aesthetics,
environment and people's flual-
ity of life. Our research in this ar¬

ea includes methods of establish¬
ing and maintaining healthy trees,
the maintenance and care of urban

forests and other landscaping as
well as concepts for dynamic land¬
scaping design (pp. 170-172).

Global challenges
Globalization, population growth,
economical growth, climate
changes, technological develop¬
ments, changing needs in soci¬
ety and significant demographic
changes are tendencies that imply
very great challenges. This is true
in terms of social and welfare areas

as well as the environmental and

biophysical areas. For example, we
can expect increased competition
in area usage on a global level.

At the Forest & Landscape
Center we work actively in the
development of Urban Greening
as a concept for sustainable urban
development and environmental
assistance in Eastern Europe and in
developing countries such as Chi¬
na, Malaysia and South Africa (pp.
173-177). We also often partici¬
pate in European research collabo¬
rations and also coordinate a large
project about urban development
and the interplay between the ur¬

ban and rural landscapes.
Pete Avondoglio
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www.urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

IFLA 45th World Congress
International Student Design
Competition
The competition is sponsored
by the IFLA and directed by the
Stichting IFLA 2008 (Stichting
IFLA 2008 is the acting foun¬
dation of the Dutch Society of
Landscape Architects - NVTL;
www.nvtl.nl)

Theme:

Transforming with Water;
The way to Paradise?
Climate change and its impact on
nature and weather conditions is a

worfd-wide phenomenon, but in
each region the impact is differ¬
ent. Especially where it concerns

changes in water quantities and
qualities. What could be the new

inspirational ways of planning, new

ways of designing flow systems (of
water, transport, energy, materi¬
als, information, etc.) and design¬
ing new spatial environments, that
would create new environmen¬

tal conditions? Are concepts such
as 'utopia', 'autarchy' or 'cradle to
cradle' still valuable?

The assignment
You are invited
— to name the (local, regional)
problem in nature or the human
environment that you are most in¬
trigued with, and to link the prob¬
lem to a specific site/region.
— to invent-a new, innovating and
inspirational solution for the prob¬
lem and site.Your ideas should

include one or more of the fol¬

lowing concepts: Utopia, autarchy,
paradise, sustainability, self-suffi¬
ciency.
— to present plans and designs,
that reflect your ideas.You are free

— to use a variety of graphic met¬
hods to present your ideas. Part
of the challenge is to graphically
communicate your Work as effec¬
tively as possible. Scales are free
- to add a brief (max. 350 words)
written summary of the project,
including project context, ideas
and issues addressed and main fea¬

tures

Inspiration:
An inconvenient truth (film, A1
Gore, 2006)
Nausicaa of the Valley of the Wind
(film, Hayao Miyazaki, 1984)
Cradle to Cradle Design (McDo-
nough, Braungart, 2002)
Masdar City; green utopia in the
desert (design Foster + Part¬
ners, Abu Dhabi's Future Energy
Company, 2007
www.Smartarchitecture.org
en.wikipedia.org/wiki/autarchy
Paradise Lost/Paradise Re¬

gained (poems by John Milton,
1665/1671)
Rubaiyat (poetry by Omar
Khayyam, 11/12th century)

Jury:
The jury consists of three to five
members from the IFLA and the

dutch NVTL..

Awards:

The 1st place award of $3500 will
be awarded by the landscape archi¬
tecture firm HAN GROUP KO¬

REA, the 2d place award (the Zvi
Miller Prize) of $2500 by IFLA
and the 3d place award of $1000
by the host association.

Date of submission:
1st of May 2008
www.ifla2008.com

Præmieret af Stateris Kunstfond

Udstillet på Biennalen 2007 - Koldinghus

Classic Copenhagen - anbefalet af Dansk Cyklistforbund

urban-reflection.com
info@urban-reflection.com tlf. 35352100 S



GRØNNE
GAVEBØGER FRA
ARKITEKTENS FOR^\G

DANMARKS HAVEKUNST 1-3

Dette pragtværk er en sammenhængende
fremstilling af havekunstens historie i Danmark,
skrevet af de førende specialister indenfor området.

Bind I: Tiden op til 1800
Bind II: 1800-1945
Bind III: 1945-2002

EUROPAS STORE HAVER
Atlas over historiske planer

Dette er en gennemgang af Europas smukkeste
haveplaner, der fortæller historien om en af
verdens store havetraditioner, man forstår hvordan
udefrakommende impulser smelter
sammen i havekulturen, der er sin helt egen
kunstart - og er blevet betragtet som sådan
i mere end 1000 år.

Bogen findes også i en engelsk udgave.

Sven-lngvar Andersson & Margrethe Floryan:
Redaktør: Annemarie Lund
168 sider, 35 x 35 cm, indbundet, illustreret.
Pris: 995 kr,
2005

Hakon Lund, Lulu Salto Stephensen & Annemarie Lund
3 bind, i alt 1288 sider, 25 x 34,5 cm,

indbundet og rigt illustreret.
Samlet pris alle tre bind: 1800 kr.
Bind II og bind III kan købes enkeltvis. Pris 650 kr.
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FIRMAGAVER? RING OG FÅ ET TILBUD 32 83 69 70

GRØN FORM - GRØNT MODSPIL
En bog om landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt

Jørn Palle Schmidt har med stor indlevelse i
og fornemmelse for menneskers basale behov,
skabt plantninger der udviser robusthed og frodighed
samt udstråler vitalitet og frugtbarhed.

-Bogen er et must have for alle, der glædes over jord,
vand, naturens planterigdom og skønhed
Arkfokus 5/2007

Annemarie Lund:
168 sider, 22 x 23 cm, indbundet, illustreret
Pris: 375 kr.
2007

GUIDE TIL DANSK HAVEKUNST
1000-2000

Omfattende opslagsværk over dansk
have- og landskabsarkitektur. Guiden er
kronologisk opbygget begyndende med
middelalderens haver. Alle haver beskrives
i deres nuværende fremtoning og deres
historie fortælles.

Bogen findes også i en revideret
engelsk udgave fra 2003.

Annemarie Lund:
314 sider, 15 x 24,5 cm, hæftet, illustreret.
Pris: 278 kr.
2. reviderede udgave 2000

Quids til

dansk havekunst
Ar 1000-8000

Annmm*nm Lund



knytning hertil og endvidere tage

stilling til den fremtidige dispone¬
ring af de sekundære byrum, her¬
under arealer udlagt til parkerings¬
pladser.
For de enkelte byrumstypologier
ønskes desuden en detaljeret bear¬
bejdning af et antal udvalgte områ¬
der med angivelse af hoveddispo¬
nering, gadeinventar, materialevalg
mv. samt en redegørelse for, hvor¬
dan forslagene understøtter byliv
og skaber en stærk byidentitet.
For konkurrencen gælder, at del¬

tagerne kan aflevere forslag til løs¬
ning af én eller flere af følgende
kategorier:
— Gågader
— Torve og pladser
— Smøger og velkomstarealer.
Den samlede præmiesum for kon¬
kurrencen er 750.000 kr.

Heraf uddeles 1-3 førstepræmier
på mindst 175.000 kr.
Konkurrencen er åben for alle.

Dog skal man være opmærksom
på, at opgaven kun vil kunne over¬

drages til vinderen, såfremt den¬

ne har en faglig baggrund, der gør
vedkommende i stand til på be¬
tryggende vis at løse opgaven.
Alternativt kan vinderen indgå i et

samarbejde med en rådgiver med
en fornøden faglig baggrund.
De eksakte betingelser for delta¬
gelse fremgår af konkurrencepro¬
grammet.

Indleveringsfrist: 19. december 07
Konkurrenceprogram:
www. arkitektforeningen .dk/upload/
konkurrencer/danske /konkurrencepro¬
gram.samlet.pdf

l

Byrum og byliv i Herning
Herning Kommune har udskrevet
en konkurrence om en helheds¬

plan for Herning bymidte med
henblik på at skabe levende og

sammenhængende byrum af høj
arkitektonisk kvalitet og med stor

brugsmæssig og identifikations-
mæssig værdi for byens indbyggere
og besøgende.
Forslagene skal på helhedsniveau
behandle tre kategorier af byrum:
Torve og pladser, gågadesystemet
samt de smøger, der ligger i til¬

Vores filosofi er at levere belysninger som giver atmos¬
fære, der i design, funktionalitet og kvalitet giver bru¬
geren gode oplevelser. Med udgangspunkt i helheden
af det natlige billede, indgår også på ideal vis blikfang
som beplantning, skulpturer eller skilte.'Som bestand¬
del af inventaret i byen eller landskabet er belysningen
en arkitektonisk vekselvirkning som øger attraktiviteten
og skaber liv og glæde.

Solar tilbyder den særlige kompetence i "møblering" af
udelyset, og stiller vores viden til rådighed i forbindelse
med planlægning og udformning af et professionelt
udemiljø.

www.solar.dk solar
stronger together
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Call for abstracts:

Nordic-Baltic Conference

Nordic and Baltic architectural re¬

searchers and PhD-students are in¬

vited to discuss theories, methods
and strategies in contemporary ar¬
chitectural research through the 6
interconnecting themes listed below.
1. Lack of theory or new theoreti¬
cal frameworks?

2. History and historiography: Is
there a Nordic architectural research?

3. Practice relevance versus peer-
review publications

4. Integrating design-based meth¬
odology
5. New technologies: impact on re¬

search problems and methodology
6. Urban research between social

sciences and design
Nordic-Baltic Conference ar¬

ranged by The Nordic Association
ofArchitectural Research, The
Nordic Architectural Academy, The
Swedish Research Council For¬

mas, The Association of Swedish
Architects and Chalmers Archi¬

tecture.

Deadline for abstracts:
10 December 2007

Time and place: 24.-26. April
2008, Goteborg, Sverige
Inf.: www.landskabsarkitekter.dk

NZILA 2008 Conference

New Zealand Institute of

Landscape Architects arrangerer en

konference, der skal belyse de nye

krav, fremtidige ændringer af mil¬
jøet og byerne stiller til design.
Tid og sted: 3.-6. april 2008,

Auckland, New Zealand

Inf.: www. nzila. co. tiz
www. nzila. co. nz /conference_08

Foredrag om terapihaver
19. nov. kl. 16.30 - 18.30 fortæl¬

ler lektor Ulrika Stigsdotter om
sin forskning i terapihaver og den
kommende terapihave på Arbore¬
tet i Hørsholm.

Arr. Jordbrugsakademikerne/LAF.
Sted: KU, Rolighedsvej 23, Frbg.
Inf.: www.jordbrugsakademikerne.dk

Pictoform® blindeledelinjesystem
Byens rum www.ghform.dk



Grøn lokalplanlægger
Visionært og udadvendt Byplankontor søger grøn lokal¬
planlægger.
Odense har i dag en værdifuld grøn struktur, som har et stort
potentiale og er et aktiv for byen. Odenses grønne struktur
skal fastholdes, udvikles og udbygges i takt med byens udvik¬
ling. Har du rod og rygrad i den grønne planlægning, er det
dig, der skal være med til at videreføre og styrke den grønne
profil i Byplan.
Dine hovedopgaver vil være lokalplanlægning og udviklings¬
opgaver på kommuneplan og strategisk niveau med fokus på
det grønne.

Byplanforespørgsler og borgerkontakt udgør også en del af
dine kerneopgaver.
Du vil få 24 nye, gode kolleger og komme til at sidde på
Odense Slot ved Kongens Have. Vi er servicemindede og leve¬
rer produkter af høj faglig kvalitet. Vi holder både af en god
dialog og en heftig diskussion, der styrker vores faglige miljø.
Kan du se dig selv som vores nye kollega?

Yderligere information og jobannonce på www.odense.dk

Ansøgningsfrist: 2. december 2007, kl. 12.00.

Jobnr. 6083 bedes anført på kuvert og ansøgning.

Odense Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

www.odense.dk

Search for a Representative / Importer
for German Quality Products

Kindly send your application to

Erlau AG
Mr. Manfred Loeffler
Erlau 16
73431 Aalen/Germany

Manfred.Loeffler@erlau.com
Tel. +49 7361 595-3220
www.erlau.com

Erlau is recognised as Germany's
leading manufacturer of main¬
tenance-free and environment

friendly outdoor furniture.
We are searching for a
representative (a company or
an individual who represents
suitable products already) for
Denmark.
Contacts to the city council and
landscaping architects should
already exist. German or English
language skills are condition
to ensure the communication
to the German headquarters.

A
Erlau

«

A Member of the RUD Group

BRUD

STILLINGSOPSLAG

Lone Andersen, Tlf 3283 6969, la@arkfo.dk
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Professor of
Green Space Management
The Faculty of Life Sciences, Center for Forest, Landscape and Planning,
Department of Parks and Urban Landscape wishes to appoint a professor
of Green Space Management from May 1, 2008, or as soon as possible
thereafter.

The professor's duties will comprise research and teaching in management
aspects specific to urban green spaces within the context of available
resources, both spatial and economic. Functional and aesthetic demands
are considered in relation to biological and technical factors. The appointee
should have qualifications within one or more of the following areas:

Organization of Management and Planning
• Development of methods of management and planning for green space

with focus on the public sector. This requires the development of a broad
understanding of parks and green space management both nationally
and internationally.

• Exploration and communication of the values of green spaces within the
relevant public sector organizations to include politicians, green structure
planners, inter-disciplinary planners.

• Development of methods of benchmarking and quality assurance within
management and maintenance

Use of Green space
• Development of methods to highlight the ecological, economic, historical

as well as the social functions and value of green space with focus on
potential educational and welfare/health benefits.

• Multifunctional planning and management of green spaces to enhance
their social value.

Employment and remuneration will be according to the Agreement be¬
tween the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of
Professional Associations.

In order to apply for the post, please obtain the complete job advertise¬
ment, available at www.life.ku.dk/jobs.

The deadline for application is the 9th of January 2008 at
12.00 noon.

The Faculty of Life Sciences is one of Europe's leading university environ¬
ments in the areas of food, health, plants, biotechnology, natural resour¬
ces, the environment and related academic areas.
Our research and degree programmes are centred on knowledge and tools
that can help secure a brighter future for humans, animals and plants.

Read more about The Faculty of Life Sciences øt www.life.ku.dk.

Founded in 1479, the University of Copenhagen is the oldest university in Denmark.
With approximately 37,000 students and 7,500 employees, the University is the
largest university in Scandinavia. The University is the only Nordic university on '
the World's Top 100, and is a member of the International Alliance of Research
Universities (IARU). www.ku.dk/english

Vi kan landskap

Landskapsarkitekter
til MULTICONSULT seksjon 13,3 Landskapsarkitekter

<

MULTICONSULT seksjon 13.3 Landskapsarkitekter i Oslo har over 30 medarbejdere. Seksjonen består av 2
grupper som ivaretar fagområdene landskapsarkitektur/byplan og samferdsel/utredning.

Faglig leder design
Vi søker etter en medarbeider med relevant fagbakgrunn som kan lede arbeidet med videre
utvikling av designgruppen i seksjonen. Designgruppen fungerer som en støtte og inspirasjon
til resten av seksjonen og har ansvaret for faglig utvikling knyttet til konseptforståelse, design
og formgiving. Du bør har minst 5-10 års erfaring fra deltagelse i konkurranser, samarbejd med
landskapsarkitekter/arkitekter/designmiljøer og tidligfaseprosjektering av urbane miljøer.

Arbeidsoppgaver
• Utvikling av designgruppen; herunder bidra med faglig utvikling av seksjonen.
• Deltagelse i konkurranser
■ Prosjektering i alle faser, med hovedfokus på idé- og konseptutvikling

Landskapsarkitekter
Vi søker medarbeidere med erfaring fra og interesse for konseptutvikling og design innenfor
urbane prosjekter som torg, plasser og gater og/eller erfaring fra utredningsarbeid og prosjektering
av samferdselsanlegg. Du bør ha minst 5 års erfaring fra selvstendig prosjektering, oppdrags-
ledelse og kontakt med kunder.

Arbeidsoppgaver
■ Prosjektering i alle faser
■ Deltagelse i konkurranser
■ Oppfølging i byggefaser
■ Oppdragsledelse

Vi kan' tilby
• Interessante og utfordrende oppgaver
• Gode tilbud for personlig og faglig utvikling
• Tverrfaglig og internasjonalt miljø
• Godt arbeidsmiljø med en sterk faglig og sosial profil
• Kontorlokaler sentralt på Skøyen

Søknad sendes
MULTICONSULT AS seksjon 13.3 Landskapsarkitekter, Pb 265 Skøyen, 0213 Oslo, Norge eller til
maren.holsen@multiconsult.no innen 30. november 2007. Merkes «Landskapsarkitekt».

Kontakt
Maren Hersleth Holsen, seksjonsleder, tlf +47 21 52 23 45 / +47 93 00 14 49

Gjør det du kan hos oss www.multiconsult.no
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