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SKAL VI MØDES?
SÆT KRYDS I KALENDEREN 
– 2017 ER HAVE & LANDSKABS ÅR
På Have & Landskab mødes de professionelle.

HL’17 er en udstilling hvor ”GRØN” faglighed er i centrum.

Her får du præsenteret fremtidens løsninger, viden og rådgivning af 
velkendte og potentielle samarbejdspartnere.

Her kan du sammenligne løsninger og møde din kommende leverandør i 
øjenhøjde

Få viden om maskiner som løser opgaverne for dig. Deltag på Faglig Forum 
hvor højaktuelle emner bliver drøftet af nationale og internationale keynote 
speakers.

WWW.HAVEOGLANDSKAB.DK

VI SES I SLAGELSE
30. 31. AUGUST SAMT 1. SEPTEMBER
Vi bringer grønne fagfolk sammen. Viden og faglighed er vores styrke.

HL’17
HELE DANMARKS GRØNNE FAGUDSTILLING

HL17_ann_Landskab.indd   1 22/05/2017   11.17
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Add+ BÆNKE
GALTEN TORV

HAVEHISTORISK SELSKAB 2017
Sommertur til Sorø Akademi søndag den 25. juni 
2017, 9.45-: Besigtigelse af have, hovedbygning, 
kirke og bibliotek. Bibliotekar Ann Furholt Pe-
dersen vil vise rundt i bibliotekets righoldige bog-
samling med såvel Bülows som Bastholms sam-
linger og bl.a. vise udvalgte værker om haver og 
havekunst, f.eks. Manzas lille Havekatekismus 
fra 1787, Paulis Flora Danica fra 1648 og Hirsch-
felds Theorie der Gartenkunst, 1-5 fra 1779-1785. 
Per Højland, lærer på Sorø Akademi, fortæller om 
stedets historie og viser rundt i hovedbygning og 
kirke. Lisbeth Brorsen viser rundt og fortæller 
på baggrund af indhentede oplysninger fra aka-
demigartner og kirkegårdsleder Anders Grube, 
som bl.a. står for driften af hele området, og fra 
landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaard, som har 
afløst Sven-Ingvar Andersson som konsulent på 
stedet. Videre har landskabsarkitekt Lone von 
Deurs lovet at bistå bl.a. med oplysninger fra 
Georg Georgsens tid på stedet. Endelig kan der 
henvises til Torben Michelsens bog Akademiha-
ven gennem 800 år.
http://havehistoriskselskab.dk

54. IFLA WORLD CONGRESS 
WORLD DESIGN SUMMIT MONTRÉAL OC-
TOBER 16-25 2017
Tema: 10 days to change the world. Kongressen af-
holdes i forbindelse med World Design Summit, 
hvor 50 internationale organisationer samles. Der 
vil være mere end 100 emner og op mod 2.000 ta-
lere inden for 6 designdiscipliner, arkitektur, by-
planlægning, landskabsarkitektur, grafisk design, 
industrielt design og indretningsdesign.
http://worlddesignsummit.com

RUNDE FØDSELSDAGE
80 år: Jette Abel, 7. juli
75 år: Henrik Pøhlsgaard, 29. juli,
Peter Holst, 8. september 
70 år: Hans Ove Pedersen, 9. august,
Luc Ghysels, 27. august
65 år: Kjell Nilsson, 2. september 
60 år: Lene Nielsen, 27. juni,
Helle Nebelong, 5. august
50 år: Merete Hauge Lak, 30. juni,
Karen Sejr, 2. juli,
Henriette Lyngsted, 22. juli,
Charlotte Sams Falkenberg, 28. august
40 år: Tina Johanna Høi Rosenbjerg, 15. juli

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 1. september
Nr. 6. Deadline 13. august, udk. 13. oktober
Nr. 7. Deadline 17. september, udk. 17. november
Nr. 8. Deadline 15. oktober, udk. 15. december
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Design to Shape Light

Flindt Pullert - Design: Christian Flindt

louispoulsen.dk

Larvik, Norge

Bergen, Norge

Glasglow, Skotland
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FREMTIDENS HEDELAND NATURPARK
Hedeland Naturpark ligger i Greve, Roskilde 
og Høje-Taastrup Kommuner og dækker et 
areal på ca. 1.000 ha. Hedeland er et tidligere 
råstofområde, hvor der stedvis fortsat udvin-
des grus. Området er gennem de sidste 40 år 
blevet udviklet til et fantastisk rekreativt na-
turområde med mange aktiviteter.

I juni 2016 vedtog de tre byråd en ny 
vision for Hedeland, som skal omsættes til en 
udviklingsplan. Gennem et parallelopdrag er 
der indhentet ideer til områdets udvikling.

Ved bedømmelsen har dommerkomiteen, 
bestående af borgmestrene fra de tre kom-
muner, formand og næstformand i I/S Hede-
lands bestyrelse, chefkonsulent Claus Ravn 
fra Realdania By og Byg samt to fagdommere, 
Thomas Randrup og Mats Olsson, lagt vægt 
på tre hovedtemaer: fysik, formidling og for-
retning. 

Team SLA vurderes til at have det stærke-
ste forslag som udgangspunkt for den kom-
mende udviklingsplan. Der er lagt vægt på 
ideerne til udvikling af naturen og sammen-
hæng med omgivende byer og landskab. Team 
SLAs forslag til Hedeland Naturpark indebæ-
rer bl.a. en øget dramatisering af landskabet 
med dybe dale, 'bjerge', 'ødemark' og en cen-
tral rute kaldet Horndrageren, opkaldt efter 
en sjælden orkidé, som vokser i Hedeland. 

NATIONAL VIDENPORTAL
Viden om friluftsliv er den nationale viden-
portal for alle, der arbejder med at skabe og 
udvikle rammer om friluftsliv. Portalen giver 
overblik over den nyeste viden og dokumenta-
tion, suppleret af et væld af praksiseksempler.

Fakta og nøgletal om danskernes frilufts-
liv, læring og pædagogik, friluftsfaciliteter og 
interessekonflikter er nogle af de temaer, den 
nye og omfattende videnportal dækker.

Målgruppen for portalen er friluftslivets 
professionelle aktører. Portalen skal gøre det 
nemt for foreningsledere, forskere, naturfor-
valtere, planlæggere, undervisere og lokale 
ildsjæle at finde den aktuelt bedste viden om 
friluftsliv.

Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøsty-
relsen, Syddansk Universitet og Københavns 
Universitet har sammen udviklet Viden om 
friluftsliv, og en donation fra TrygFonden har 
gjort det muligt.
www.videnomfriluftsliv.dk

CPH GARDEN 2017
21.-25. JUNI I VALBYPARKEN
Inspireret af Chelsea Flowershow og Hamp-
ton Court Flower Show afholder Haveselska-
bet 21.-25. juni arrangementet Cph Garden i 
Valbyparken. Haveselskabet forventer op mod 
20.000 besøgende fra både Danmark og ud-
landet.

Programmet omfatter en lang række fore-
drag for både fagfolk og haveentusiaster samt 
mere end 150 udstillere.

Dertil etableres otte showhaver, som kon-
kurrerer om guld, sølv og bronze. Haverne har 
forskellige temaer og tilgange. De bedømmes 
af en fagjury, bestående af havedesigner og 
underviser ved Dixter House & Gardens Annie 
Guilfoyle (UK) samt landskabsarkitekterne 
Signe Moos, Steen Himmer, Kim Tang og Laila 
Sølager. Bedømmelseskriterierne er overord-
net indtryk, konstruktion, beplantning, kon-
cept og design. Showhaverne omfatter:

Vild og vidunderlig urban oase af Dorte 
Kvist, Den bæredygtige byhave af Signe Wen-
neberg, En have mellem himmel og hav af Nina 
Ewald og Birgitte Busch, Den blomstrende 
have af Lise Bollhorn, Dream a little dream 
af Nete Højlund, New Nordic Nature af Lars 
Juncker og Anne Fischer Stausholm, Den spi-
selige have af Karen Dahl, Mette Rønne, Frank 
Kirkegaard, Henriette Lyngsted og Liselotte 
Juul Jensen samt Seernes Drømmehave ved 
TV 2 FRI. 

Desuden vises nye tendenser i tolv så-
kaldte udstillingshaver.

Billetpris 250 kr., Haveselskabets med-
lemmer 150 kr. 
www.cphgarden.dk

URBAN GROWTH – PERENNIAL 
PLANTINGS BEYOND NATURE
The Swedish town of Lund will be host to a 
new international conference on 8-10 Sep-
tember this year. Urban Growth – Perennial 
Plantings Beyond Nature aims to promote in-
ternational networking and increase knowl-
edge of sustainable, perennial plant use in 
urban locations. 

Each day in the 2017 Urban Growth has a 
main theme: Inspiration – Learning – Doing. 
The speaker lineup consists of seven inter-
national experts in their fields: James Hitch-
mough, Nigel Dunnett & Kevin Hughes (UK); 
Panayoti Kelaidis, Thomas Rainer & John 

Greenlee (US); Sylvie & Partick Quibel (FR) 
and Peter Korn (SE).

The Friday lineup latches onto the main 
message of Urban Growth – creating useful 
and beautiful perennial spaces. With four 
inspirational and educational sessions touch-
ing on diverse topics such as plant design, 
ecology and city planning, we will begin the 
journey toward “perennial plantings beyond 
nature”. Lectures: James Hitchmough: Plant-
ing the sustainable city; Thomas Rainer: 
Bringing Nature into the city; Nigel Dunnett: 
Future Nature: Dry. Landscapes above struc-
tures; Patrick and Sylvie Quibel: Le Jardin 
Plume.

Saturday’s sessions deepen our under-
standing of natural ecosystems and how these 
correlate with man-made ecosystems in cit-
ies and gardens; an essential tool for creating 
sustainable plantings. We will also learn how 
park areas can be converted into woodlands 
to increase biodiversity and reduce mainte-
nance cost. Lectures: Nigel Dunnett: Future 
Nature: Wet. Rain -gardens and water-sen-
sitive design; Panayoti Kelaidis: The Steppe: 
Mother of gardens; Kevin Hughes: Woodlands 
in parks; John Greenlee: Grass ecology.

Sunday delivers real-life examples of how 
one can work with perennials in parks, streets 
and gardens. There are also educational ses-
sions on promoting the biodiversity of both 
flora and fauna in perennial plantings. Round-
ing things off, we are presented with a very 
important experience-based talk on the life-
expectancy of perennial plantings. Lectures: 
Thomas Rainer: The Biodiverse garden; Kevin 
Hughes: Invertebrates in the garden; Panayoti 
Kelaidis: The Activist Botanical Garden; Peter 
Korn: Creating habitats; James Hitchmough: 
Do look back!

The 2017 Urban Growth conference 
is organized by professional gardener and 
designer Julia Andersson and renowned 
plantsman Peter Korn; co-owners of Klinta 
Trädgård AB, , klintatradgard.se, together with 
freelance green communicator Jenny Nilsson. 

The conference is held in Lunds Stadshall.
All three days 3 600 SEK, students 2 000 

SEK. Including lunch and coffee on Friday, 
Saturday and Sunday. One day-ticket, sub-
ject to availability, 1 600 SEK/day. Tickets 
released 1st of August.
For more information, visit klintaconference.se

Visualisering fra SLA’s projektforslag. ©SLA
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Intelligent affaldssortering 
fra joca

jocas intelligente undergrundscon-
tainere er fremtidssikrede og kan 
alle integreres med:

• Adgangskontrol – så kun  
 bestemte brugere har adgang

• Niveaumåling – hvor 
 beholderen automatisk melder,  
 hvornår den skal tømmes

• Vægt – der kan veje hvert  
 affaldsindkast

• Komprimator – som presser  
 affaldet sammen med stor kraft

• Solceller – så tilslutning til  
 strøm ikke er nødvendig

Kan rumme op til 5 
m3 affald

joca har Danmarks største udvalg 
af nedgravede affaldscontainere

www.joca.dk Industrivej 6   DK-7830 Vinderup   +45 97 44 36 66   joca@joca.dk
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

Guide to Danish Landscape Architecture
Red. Annemarie LundARKITEKENS FORLAG

Pris: 299 kr. 

“Guide to Danish Landscape Architecture” 
er det hidtil mest omfattende opslagsværk 
om dansk have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 
dokumenteres omfattende med planer, 
fotos og karakteriserende beskrivelser. 

Guiden dækker hele landet, og er forsynet 
med en række indeks, der gør det nemt at 
planlægge udflugter i sommerlandet. Tre 
kort viser vej.  Bogen er også udgivet i 
en dansksproget udgave: “Guide til dansk 
havekunst”.

Find flere gode tilbud på guider og bøger om 

landskabsarkitektur på www.arkfo.dk/shop
Forsendelse indenfor Danmark kun 25 kr. pr. bog.  

Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Guide to Danish Landscape Architecture_hel.indd   1

06/11/14   14.30

Guide to Danish Landscape Architecture er det 
hidtil mest omfattende opslagsværk om dansk 
have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 doku-
menteres med planer, fotos og karakteriserende 
beskrivelser.
Guiden dækker hele landet og er forsynet med 
en række indeks, der gør det nemt at planlægge 
udflugter. Tre kort viser vej. 
Bogen er også udgivet i en dansksproget udgave: 
Guide til dansk havekunst.

Guide to Danish Landscape Architecture
Annemarie Lund
ARKITEKENS FORLAG
Pris: 299 kr. 
Tilbud: 224 kr. (spar 25 %)

E.M. DEICHMANN A/S
SPRINGFORBIVEJ 4 
2930 KLAMPENBORG

TELEFON  39 63 36 80 
MOBIL  28 87 36 80

• NYANLÆG • FLISEBELÆGNING
• PLANTNING • BESKÆRING
• SNERYDNING • KLOAK
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt

www.e-m-deichmann.dk • office@e-m-deichmann.dk

NY_DEICHMANN_22_11_13.indd   1 28/11/13   14.21
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DANSKE LANDSKABSARKITEKTERS 
GENERALFORSAMLING 2017 – RESUMÉ
På generalforsamlingen møder bestyrelsen 
for alvor behov og feedback fra medlemmer-
ne. GF 2017 var særlig, fordi flere af vores 
medlemmer med lang erfaring bag sig havde 
valgt at komme og tage aktiv del i dagens drøf-
telser. Det betyder meget for foreningen og for 
de gode beslutninger, vi skal træffe. TAK. Der-
udover bidrog alle, erfarne som nye, til at vi fik 
en strålende dag!

Om viden og uddannelse
Med virksomhedsplanens nye indsatsområde 
VIDEN OG UDDANNELSE vil bestyrelsen nu 
have skærpet fokus dels på vores studerende 
på uddannelsesinstitutionerne, dels på de nye 
beslægtede uddannelser, på optagelseskriteri-
er og på den viden, vi kan dele med hinanden. 
På bestyrelsens kommende strategimøde fol-
der vi emnet ud og lægger planen for, hvad vi 
vil nå i mål med.

Om vores tidsskrift
Vores tidsskrift LANDSKAB har gennem 
mange år levet et stabilt liv med Arkitektens 
Forlag som udgiver, og sammen med vores 
redaktør Annemarie Lund er der oparbejdet 
velfungerende arbejdsprocedurer. Det har bi-
draget til at sikre tidsskriftet et godt renom-
mé – også i udlandet. Da Arkitektens Forlag er 
overgået til at blive en fond, har LANDSKAB 
fra 2017 fået ny udgiver. 

Akademisk Arkitektforening har overtaget 
aftalen, foreløbig som den er. At skifte forlag 
giver anledning til, at LANDSKABs rammer 
og situation også bliver drøftet på det kom-
mende strategimøde.

Om DL’s faglige ambassadører – tendens
Som I kan se i årsberetningen Kureren 2016-17, 
udfylder beretningerne fra permanente ud-
valg, ad hoc-udvalg samt repræsentationer en 
stor del. Bag det ligger mange medlemmers 
store frivillige ambassadørarbejde for DL. Det 
har enorm betydning, at vi er synlige i mange 
faglige sammenhænge. Nogle af posterne er 
på ubegrænset tid. Andre skal repræsentere 
DL i en begrænset periode. 

Bestyrelsen oplever et stigende antal hen-
vendelser fra medlemmer, der har interesse i 
at udfylde en post. At I proaktivt melder jeres 
interesse ind, har givet anledning til en pro-
cedureændring, som blev besluttet på besty-
relsesmødet den 3. maj: for de poster, der ikke 
er tidsbegrænsede, sætter vi et loft på 2 år. Det 
giver dynamik og muligheder for, at flere kan 
deltage. I fald der ikke er nye interesserede, 
og man ønsker at fortsætte, så sker der natur-
ligvis ingen udskiftning. Er der nye interesse-
rede, så foretager bestyrelsen en vurdering og 
træffer beslutning om evt. udskiftning. 

Vi opfordrer alle til at orientere sig i mu-
lighederne for at byde ind på en post – brug 
Kureren. Vi er taknemmelige for jeres inte-
resse for at repræsentere foreningen. 

KØBENHAVNS BYPANEL – HØJHUSE
De to gange om året, hvor Danske Landskabs-
arkitekters formand er repræsenteret i Kø-
benhavns Kommunes bypanel, har vi mulig-
hed for at præge kommunens dagsorden med 
landskabsarkitektfaglige synsvinkler. Denne 
gang blev panelet bedt om at evaluere tre høj-
husbyggerier i vores hovedstad: Nordtårnet i 
Amager Strandpark, Bohrs Tårn i Carlsberg 
Byen samt Mærsk Tårnet til Panum Institut-
tet på Østerbro. Evalueringen er i forhold til 
kontekst, ressourcer, æstetik og socialitet, 
KRÆS-konceptet. 

Landskabsarkitekt Liv Oustrups debat-
indlæg i LANDSKAB 4-2016 samt den igang-
værende debat om højhuse i Aarhus er også 
vigtige bidrag, der perspektiverer højhuse-
nes problemstillinger. Refleksionerne gik på 
effekten på skyline, på placering, om bygnin-
gen er slank, høj, lys, mørk samt detaljerings-
graden i facaden, og hvorvidt huset synes at 
vedkende sig sin funktion. Der blev også drøf-
tet, HVEM der berettiget kan ’stige til vejrs’ 
mellem kirketårne og spir – private bolig-
ejere?, virksomheder? og/eller uddannelses-
institutioner? Og ikke mindst blev det drøftet, 
HVORDAN man bedst muligt indplacerer et 
højhus i gademiljøet? 

Panelets evaluering er til brug for kom-
munens egen videns- og erfaringsindsamling 
– den bliver offentliggjort i slutningen af året.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

Johnny Svendborg

Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2017. Foto Tine Gils

Mærsk Tårnet på Panum. Fotos Susanne Renée Grunkin og Johnny Svendborg
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Th. Lien-skrænten, Jammerbugt Kommune
Nederst tv. Lyø By, Faaborg-Midtfyn Kommune
Nederst th. Ved Eriks Hale, Ærø Kommune

KOMMUNER BØR SATSE PÅ 
KULTURMILJØER MED BYGNINGSARV
Nu bliver det nemmere for kommunerne at 
finde kulturmiljøer med bygningsarv af høj 
kvalitet og med mulighed for positiv udvik-
ling af området. Arkitektskolen Aarhus har 
nemlig, i samarbejde med 22 kommuner, ud-
viklet en let anvendelig metode, som bl.a. kan 
benyttes, når kommuneplanen skal revideres. 
Projektet er støttet af Realdania.

Kommunerne har pligt til at udpege kul-
turmiljøer. Hvad de stiller op med kulturmil-
jøerne, er en anden sag. Står det til Arkitekt-
skolen Aarhus bør kommunerne have mere 
end blot et godt øje til kulturmiljøerne, fordi 
de har muligheder for at skabe positiv udvik-
ling. Derfor har skolen udarbejdet et værktøj 
til screening af kulturmiljøer (SAK), som kan 
bruges i det kommunale strategiske arbejde. 

”Det handler ikke blot om at bevare den 
byggede kulturarv, men i lige så høj grad om 
at aktivere og aktualisere de kulturhistoriske 
fortællinger, så de kan være med til at styrke 
lokale erhverv, tiltrække turister og tilflyt-
tere,” siger projektansvarlig, professor og 
arkitekt Mogens A. Morgen fra Arkitektsko-
len Aarhus.

Projektet er støttet af foreningen Realda-
nia, fordi udvikling af kulturmiljøerne er en 
del af foreningens mission om at skabe livs-
kvalitet gennem det byggede miljø:

”Kulturmiljøerne er med til at skabe histo-
risk bevidsthed og identitet, og de rummer 
mange muligheder for positiv udvikling, når 
man både sikrer dem og udvikler dem med 
nye aktiviteter. Vi vil gerne medvirke til, at 

kommunerne får mulighed for at prioritere 
kvaliteten og udviklingspotentialerne i vores 
bygningsarv. Nu får de et godt grundlag for at 
kunne målrette deres planlægning og koncen-
trere deres indsats, ” siger Eske Møller, pro-
jektleder og arkitekt i Realdania.

Værdi og muligheder
Chefkonsulent og arkitekturhistoriker Simon 
Ostenfeld Pedersen fra Arkitektskolen Aarhus 
har været daglig leder af projektet. Han og et 
hold medarbejdere har screenet omkring 900 
kulturmiljøer i 22 kommuner, der alle er pla-
ceret i landets yderområder. Metoden er ud-
viklet i samarbejde med kommunerne og de 
lokale museer.

Kulturmiljøerne vurderes på en skala fra 
1 til 5 i forhold til, hvor værdifulde de er kul-
turhistorisk og arkitektonisk, og hvordan de 
indgår i den lokale sammenhæng. På samme 
måde vurderes kulturmiljøets egenskaber 
i forhold til at fremme turisme, bosætning, 
erhvervsudvikling og kulturoplevelser. På den 
baggrund er der udvalgt fem særligt værdi-
fulde kulturmiljøer i hver af de 22 kommuner.

Blandt de udvalgte kulturmiljøer er f.eks. 
den markante kystskrænt Lien i Jammerbugt 
Kommune, der siden 1920’erne har været et 
yndet fritidsområde med forskelligartet som-
merhusbebyggelse fra flere perioder.

Klitmøller i Thisted Kommune, som er 
fortællingen om et gammelt fiskerleje, der 
nu tiltrækker surfere fra hele verden og har 
fået betegnelsen Cold Hawaii, er også udvalgt.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Lyø 
By med gadekær, kirke, krogede gader og bin-

dingsværkshuse, og i Lolland Kommune er det 
Holeby Sukkerfabrik og haveby fra 1870’erne 
samt Nakskov Skibsværft fra 1916, der fortæl-
ler om områdets historie og identitet.

Let aflæseligt
Flere af de deltagende kommuner har taget 
metoden i brug i forbindelse med deres arbej-
de med kommuneplanrevisionen. Blandt dem 
Jammerbugt Kommune i Region Nordjylland.

”For os er der ingen tvivl om, at kulturmil-
jøerne kan være med til at skabe udvikling af 
bosætning, turisme og erhverv. Det har været 
en stor hjælp at få friske øjne til at kigge på de 
områder, vi mener, har værdi. Og resultatet 
er let aflæseligt i metodens diagrammer – og 
det gør det lettere i forhold til den videre poli-
tiske diskussion, hvor der skal prioriteres og 
træffes beslutninger,” siger Malene Stentoft 
Sørensen, landinspektør og planlægger, Jam-
merbugt Kommune.
Yderligere inf.
Projektleder Simon Ostenfeld, sop@aarch.dk 
Professor Mogens A. Morgen, mom@aarch.dk 
Arkitekt Eske Møller, esm@realdania.dk

De 22 kommuner, som har deltaget, er: Born-
holm, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guld-
borgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, 
Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, 
Samsø, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Tøn-
der, Thisted, Vesthimmerland, Vordingborg, 
Ærø og Aabenraa. Projektet er blevet gennem-
ført fra september 2015 til nu og er støttet af 
Realdania med 3,5 mio. kr. Arkitektskolen Aar-
hus har bidraget med et tilsvarende beløb.
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TÆTTERE
Annemarie Lund

Hvert år arrangerer Akademin för landskapsarkitektur under Sveriges arkitekter – i et tæt samarbejde med 
lokale kræfter – en såkaldt ’seminariestafet’. Målet er at belyse problemstillinger i forskellige dele af Sverige. 
I 2016 var temaet fortætning, og seminariet med titlen ’Tätt Intill – om förtätning med kvalitet i den växande 
medelstora staden’ afholdtes i i Växjö. Seminaret omhandlede fortætningsproblematik i mellemstore byer – 
ikke de store byer. Indlægsholderne talte både landskabsarkitekter, bybyggere og lokale debattører. Folke Jo-
hansson, landskapsarkitekt LAR/MSA introducerede med disse ord: ’I dagens förtätningshysteri debatteras 
exploateringsgrad och undermåliga utemiljöer för boende, skolor och barn. Mjuka och viktiga värden hamnar 
lätt i marginalerna när politikens och byggherrarnas gemensamma målsättning om att snabbt få fram bostä-
der prioriteras. Attraktiv mark i storstäderna gör det samtidigt lättare att ställa kvalitativa krav på gemensam-
ma grönytor och allmän plats. I mindre och medelstora städer är marginalerna mindre och kommunerna har 
svårare att ställa krav på exploateringar i planer och avtal’.

Seminarets indlæg er blevet til korte artikler. Thorbjörn Andersson, landskabsarkitekt LAR/MSA, profes-
sor ved SLU, skriver om ’urbane grundværdier’ i kampen om byen. Han hævder, at den urbane livsform bliver 
mere og mere attraktiv for mennesker over hele verden; i 2008 krydsede kurverne for, hvor mange der bor i 
landsbyer, og hvor mange der bor i urbane miljøer, hinanden. Den hurtige urbanisering stiller krav til byernes 
evne til at indoptage de mange nye beboere på kort tid. Kampen om byernes uderum accelererer. Thorbjörn 
Andersson opregner først fem myter om byen, bl.a. værdien af og brugen af de offentlige rum, trafik, ressource-
forbrug, brug af uderum set i forhold til svensk klima. Og dernæst fremlægges fem holdninger til, hvad fremti-
dens by har behov for set fra landskabsarkitektens synsvinkel: grønne, naturlignende steder, uprogrammerede 
steder, byrum der giver mulighed for social kontakt og kan fungere som ’træningsarena’ for social tolerance 
samt mindre ressourceforbrug. Er det så ligefrem en opfordring til, at byrum bør være mere ydmyge, beskedne 
og mådeholdne i brug af udstyr og tingeltangel?

Maria Sundell Isling, teknisk chef i Växjö kommune og landskabsarkitekt LAR/MSA beskriver byudviklings-
problematik i Växjö, hvor seminaret fandt sted. Fortætning kan være problematisk for byens grønne strukturer, 
kiler og parker. Växjö er ganske vist omgivet af søer og skove, men bolignære rekreationsområder er nødven-
dige. Växjö har få store parker, og de få parker, som etableres i de nye områder, domineres af regnvandsbassi-
ner og er derfor umiddelbart sværere at bruge til børns leg. Hvordan fortætter man med kvalitet, spørges der? 

I artiklen Kan en siffra bli en park? forklarer Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA, Landskapslaget AB 
om, hvordan man kan vurdere friarealer ved hjælp af Alviksmodellen. Den er bl.a. anvendt ved fortætning af År-
stastråket fra 1950’erne og Bällstahamnen, et industriområde, der skal omdannes til boligområde. Alviksmodel-
len er udviklet som værktøj til at analysere kvantitet, nærhet, kvalitet og funktionalitet, så man kan bedømme, 
om der er tilstrækkelig meget og tilstrækkelig godt og brugbart parkareal og natur nær boligen i en bydel eller 
et planlagt område. Alviksmodellen giver kvantitative argumenter for at opnå kvalitativt bymiljø. Og den kan 
bruges i forhandlinger om disponering af grunde, så almenvellets interesser tilgodeses på lang sigt. Hvis man 
kan sikre minimum 10m2/person, har man dog et grundlag for både boldspil og fuglesang, skriver Emily Wade.

I Sverige ejer kommunerne størstedelen af den jord, som kan byudvikles, og det burde give unikke mulig-
heder for at bygge fantastiske byer, skriver Rickard Stark, Okidoki AB og områdearkitekt for Vallastaden 2017, 
en bomesse, som åbner 2. september. Vallastaden i Linköping opføres efter tre kriterier: mindre byggefelter, 
så man får en blanding af villaer, rækkehuse og etageboliger i samme kvarter, detailplaner før grundsalg og fast 
pris på byggegrundene.

Det er kendt, at store træer og parker giver økonomisk merværdi. Alligevel fældes mange træer i byerne, og 
fortætning aktualiserer og forstærker dette problem. For træer kræver plads, helst god plads; Monika Gora er 
kunstner og landskabsarkitekt, og hendes artikel (og bog) viser det store tab, vi og byerne får, når store træer 
fældes. 

Artiklen af Elin Normann Bjarsell, landskapsarkitekt på Atkins og Mirja Ranesköld, planlægger ved Bover-
ket sammenfatter deres publikation Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter, som giver eksem-
pler på fortætning og fremhæver vigtige aspekter såsom rum, lys, støj og øget slid.

Kerstin Nordin LAR/MSA, Institutionen för stad och land, SLU beskriver, hvordan børn kan inddrages i 
planlægningsprocesser. Artiklen beskriver erfaringer fra et projekt, hvor skolebørn (fra 10 år og op) samt lærere 
har indtegnet oplysninger om, hvordan de bruger og oplever et givent område, på digitale kort. Metoden bygger 
på et mangeårigt forskningsprojekt ved Sveriges lantbruksuniversitet, og seks kommuner i Sverige har brugt 
metoden i byfornyelse og i skolevejsprojekter. AL
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Under efterkrigstiden gjorde den bilburna, 
rumsligt utdragna staden gjorde sitt inträde 
i Västeuropa. Sedan dess har såväl arkitekter 
som de som bor i staden saknat täta, händelse-
rika stadsmiljöer som prioriterar människor 
och inte bara ger rum för bilar. För att åstad-
komma stadskvalitet bör det vara en stad där 
torgen inte är parkeringsplatser utan trevli-
ga mötesplatser med folkliv, marknader, ka-
féer. Det bör vara en stad där parkerna inte 
bara besöks av hemlösa och missbrukare utan 
också av barn, gamla, familjer. Den staden hål-
ler nu på att infinna sig. Till en del beror det 
på en ny syn på staden som en livsmiljö för de 
som bor där och inte bara som en trafikplats. 

Men det beror också på att vi idag ser en kraf-
tig urbanisering med platsbrist som följd och 
då bygger vi tätare och även högre. Det beror 
också på att ekonomiska särintressen; kanske 
fastighetsbolag och markspekulanter, vill höja 
exploateringen i de lägen där fastighetspriser-
na redan är höga. Allt talar alltså för att vi får 
den tätare stad vi längtat efter, men vi riskerar 
samtidigt att få en hopträngd stad.

Takten för bostadsbyggandet i svenska 
tillväxtområden är nu historiskt hög, i Stock-
holm nästan 50 % högre än under det hektiska 
miljonprogrammet 1965-1974. Stockholm till-
hör de fem storstadsregioner i Västeuropa där 
befolkningen ökar mest, dubbelt så snabbt 

URBANA GRUNDVÄRDEN
Thorbjörn Andersson

som i tex Zurich och Köpenhamn och sex 
gånger snabbare än i Paris.

Precis som en alltför gles stad leder en 
alltför tät stad till lägre kvalitet för det urbana 
livet. I en hårt exploaterad stad måste vi där-
för bygga fler parker, torg och gator med vis-
telsekvaliteter speciellt eftersom gårdarna är 
små, skuggade och svåra att använda. Vi ser 
idag flera stora förändringar i hur vi uppfattar 
och använder staden. Ett sätt att belysa detta 
skifte är att notera ett antal myter och postu-
lat kring det urbana. Myterna visar på äldre 
uppfattningar som på kort tid blivit förlegade, 
postulaten kan uttydas som krav eller behov 
som vi har på framtidens stad.

Gamla hamnområden som görs om till nya stadsdelar är ett exempel där nya offentliga rum anläggs. Fisketorget i Karlskrona, invigt 2015. Foto Kasper Dudzik
Former harbor areas that are transformed into new urban quarters are an example of new urban public spaces. The fish market in Karlskrona, opened in 2015. Photo Kasper Dudzik
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Fem myter om staden
Myt 1: Det offentliga rummet saknar intresse 
eftersom det inte går att hyra ut och inte hel-
ler att sälja. Det representerar ett ekonomiskt 
nollvärde eller, med tanke på skötselkrav, en 
minuspost.

Kommentar: Detta uttalande stämmer 
illa idag. Närhet till offentliga rum påverkar 
tvärtom fastighetsvärdena positivt. Två iden-
tiska bostadsrätter, den ena med utsikt mot 
en park, den andra mot en husfasad, prissätts 
olika. Undersökningar visar att om hela Cen-
tral Park på Manhattan skulle upplåtas till 
bebyggelse skulle detta vara en ekonomisk 
nettoförlust eftersom fastighetsvärdena för 

Nedan. I hårt exploaterade stadsdelar får de offentliga rummen är särskilt viktig roll eftersom 
gårdsmiljöerna oftast är utan sol. Sjövikstorget i södra Stockholm har en täthet som är mer än 
dubbelt så hög som innerstaden. Torget invigdes 2011. Foto Ann Rut Fridholm.
Nederst. I socioekonomiskt utsatta stadsdelar kan offentliga rum vara ett sätt att påverka inte-
gration på ett positivt sätt. Rinkebystråket, Stockholm, invigt 2016. Foto Felix Gerlach.
Below. In heavily exploited urban quarters, the public spaces play an especially important role 
particularly because the courtyards often have very little sunlight. Sjövikstorget in southern 
Stockholm has a density that is more than twice as high as the inner city. The square was com-
pleted in 2011. Photo Ann Rut Fridholm
Bottom. In social and economically disadvantaged urban areas, public spaces can be a way of 
influencing integration in a positive direction. Rinkebystråket, Stockholm, completed in 2016. 
Photo Felix Gerlach
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omkringliggande byggnader skulle sänkas 
mer än vad de nya fastigheterna kan inbringa.

Myt 2: Stadens grundbult är att få trans-
portsystemen att fungera. Trafiken måste fram.

Kommentar: Så tänkte planerarna till för 
ett par decennier sedan. Resultatet blev stads-
kärnor kluvna av motortrafikleder, som Borås 
eller Västerås. En konsekvens av dessa stora 
trafikströmmar blev att varje torg gjordes till 
en parkeringsplats. Idag ser vi istället parke-
ringsplatserna lyftas ut från stadens torg och 
parker för att ge plats åt stadsborna.

Myt 3: Det är bara missbrukare och hem-
lösa som befolkar de offentliga rummen. Par-
kerna är en avstjälpningsplats för samhällets 
olycksbarn.

Kommentar: Detta var en rådande situa-
tion ända in på 1980-talet. Såg man en nyk-
ter, vuxen person sitta på en parkbänk var 

Denne sida. Campusmiljöer representerar områden 
där man tidigare hade prioritet på parkeringsplatser. 
Idag konkurrerar universiteten istället med de sociala 
värdena i sin yttre miljö. Lunds Tekniska Högskola, 
centrala parken, invigd 2016. Foto Åke E:son Lindman
This page. Campus environments represent an area 
where one previously favored parking lots. Today, the 
university competes instead with the social values in 
its outdoor environment. Lund University, Faculty of 
Engineering, central park, opened in 2016. 
Photos Åke E:son Lindman
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det något som var fel. Ibland fann man kany-
ler i sandlådorna på parkernas lekplatser. 
Parkerna var vid denna tid inte en tillgång för 
svenska kommuner utan snarare ett problem. 
Idag är intresset för offentliga parker så stort 
att de inte klarar sitt eget slitage.

Myt 4: Vi måste bygga en tätare stad för att 
bli mera ekologiska. Den täta staden reduce-
rar transportbehoven.

Kommentar: En tät stad kan ha urbanso-
ciologiska fördelar men minskar inte nödvän-
digtvis transporter. Den täta staden används 
idag istället ofta som ett svepskäl för höga 
exploateringar. Vi stannar inte på samma 
plats bara för att vi bor i en tät stad.

Myt 5: Det går inte att leva stadsliv i Sve-
rige. Vi har klimatet emot oss, det är för kallt. 
Man behöver i princip åka till Italien för att 
kunna dricka en kopp kaffe utomhus.

Kommentar: Detta var en förhärskande upp-
fattning ända in på 1980-talet. På 1970-talets 
slut fanns det mycket få uteserveringar i lan-
det. Det tillhörde inte vår kultur. Idag använ-
der även skandinaver stadens offentliga rum 
på ett aktivt sätt.

Fem postulat om framtidens stad
Behov 1: Grönska, naturliknande miljöer 
och gröna rum
I de medborgardialoger som genomförs när 
nya stadsrum byggs i svenska städer tillhör 
träd och grönska de önskningar som nästan 
alltid återfinns bland topp tre. 

Forskningen om grönska i stadsmiljö är 
massiv när det kommer till mätbara aspek-
ter, t.ex. koldioxidutsläpp, temperaturhöj-
ning och vattenståndshöjning men det kraft-
fullaste och mest återkommande argumentet 

är det sociala—hur folk vill delta i en stads-
kultur.

Behov 2: Social kontakt, se-och synas-liv 
och tolerans i gemensamma rum
Se och synas-livet, att vara en del i ett sam-
manhang som inbegriper andra människor, 
eller det som ibland kallats gatans teater, är 
stadens kanske främsta attraktion. Shopping-
gallerior, hamburgerrestauranger eller gratis 
parkeringsplatser kan inte konkurrera med 
denna kvalitet. 

Behov 3: Ytor som saknar programmering
De flesta av bostadens rum är programmerade 
att användas på ett förutbestämt sätt; det kan 
vara kök, sovrum, badrum. Även de kommer-
siella rummen är styrda till sin funktion. I de 
lågprogrammerade, offentliga rummen som 

Denne sida. Umeå Universitet ligger strax söder om polcirkeln. 
Trots ett nordligt klimat är den nya campusparken en viktig 
tillgång för det studentsociala livet. Parken invigdes 2012. 
Fotos Kasper Dudzik
This page. Umeå University lies just south of the arctic circle. 
Despite the northern climate, the new campus park is an im-
portant asset for student life. The park was completed in 2012. 
Photos Kasper Dudzik
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finns mellan husen saknas sådana styrande 
faktorer och det ger en frihetsgrad åt männ-
iskor som vistas där. Vi begränsas bara av vår 
egen fantasi, energinivå och lust.

Behov 4: Ett meningsfullt offentligt liv och 
delade sociala värden
I det sociala samspel som utspelar sig i sta-
dens gemensamma rum ingår också friktio-
ner. Vi irriteras, övar oss att förstå, kanske 
också lär oss acceptans. Stadens offentliga 
rum är träningsarenor för social tolerans, en 
kvalitet som vårt samhälle behöver. Stadens 
offentliga rum saknar också som regel soci-
al hierarki, vilket leder fram till ett moraliskt 
imperativ om alla människors lika värde.

Behov 5: En resurssnål livsstil med delat ansvar 
för hållbarhetsfrågor
Utveckling är idag i ett slags nyspråksretorik 
synonymt med expansion, tillväxt. Men ökat 
konsumtionsutrymme för höglöneländer kan 
inte vara en hållbar inställning. Vi behöver i 
själva verket konsumera mindre, hushålla 
mer, fördela jämnare av den ändliga resurs vi 
har. Då kan vi inte sträva efter snabbast möj-
liga expansion, inte heller utveckling i den ut-
tydning som ordet ges av byggbolag och fast-
ighetsutvecklare idag.
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, professor SLU

Äldre parker har ibland förfallit och lämnats i glöms-
ka. Den nya stadskulturen ger anledning att rusta upp 
dem och göra dem användbara för stadsborna. Boulog-
nerskogen, Skövde. Restaureringen färdigställd 2015. 
Foto Nils Sjöden
Older parks have sometimes been forgotten and left in 
a state of disrepair. The new city culture offers the 
opportunity of renovating them and making them use-
ful for the local citizens. Boulognerskogen, Skövde. 
Restoration completed in 2015. Photo Nils Sjöden

En historisk stark urbanisering i Sverige gör att även helt nya stadsdelar anläggs. Hyllie torg i Malmö, invigt 2013. Foto Kasper Dudzik
An historically strong urbanization in Sweden has implied that new urban quarters are being established. Hyllie square in Malmö, opened in 2013. Photo Kasper Dudzik
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NÄR VÄXJÖ VÄXER RÄCKER INTE SKOGEN 
SOM MÖTESPLATS
Maria Sundell Isling

Många städer i Sverige växer så det kna-
kar. Tillväxt anses allmänt som något po-
sitiv men den är också problematisk inte 
minst om man ser till de gröna struk-
turerna i en stad. Akademin för lands-
kapsarkitektur arrangerade hösten 
konferensen ”Tätt intill” med fokus på 
förtätningsproblematiken utanför stor-
städerna. Växjö stod som värd och inledde 
också konferens med att reflektera kring 
hur förtätningen påverkar den medel-
stora staden som växt fram omringad av 
sjöar och skogar.

Växjö är platsen vid sjöarna där vägarna möts. 
Så poetiskt och vackert ursprung har orts-
namnet Växjö, som ligger omgärdad av inte 
mindre än sju sjöar mitt i det skogrika syd-
svenska landskapet Småland. 

Växjö kommun är en av Sveriges snab-
bast växande kommuner med snart 90 000 
invånare och den fjärde största tillväxtre-
gionen i Sverige. Här finns ett starkt entre-
prenörsklimat och ett växande universi-
tet. Idag bor ca 70 000 invånare i staden, 
som just nu växer med ca 1300 personer/år. 
Kommunledningen har som målsättning att i 
tätorten bli 100 000 invånare till 2030. Växjö 
uppfattas nog av många som en småstad, men 
tillväxten gör att den snart kommer att för-

vandlas till en liten storstad med dess för- och 
nackdelar.

Växjö kommun som har en stark miljö-
medveten profil, satsar på hållbar utveck-
ling inom många områden, t ex byggande och 
energi. Epitetet ”Europas grönaste stad” är 
inget som kommunen själva hittat på. När 
BBC på 1990-talet gjorde ett tv-program om 
städer som lyckats med miljöarbete, fick film-
teamet tipset att åka till Växjö. Anledningen 
till detta var dels det uppmärksammade arbe-
tet med att förbättra de stadsnära sjöarnas 
vattenkvalitet, dels att Växjö redan 1990 gick 
över till att elda med flis i kraftvärmeverket 
som försörjer kommunen med såväl värme 
som el. Efter att programmet sänts i England 

Växjö, som brukar kallas Europas grönaste stad, ligger mitt i Småland omringad av sju sjöar. Foto Pekka Kärpää
Växjö, often called Europe’s greenest city, lies in the middle of Småland, surrounded by seven lakes. Photo Pekka Kärpää
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blev Växjö framlyft i en mängd sammanhang 
och besökare från när och fjärran har där-
efter kommit för att ta del av Växjös arbete. 
Långsiktigt och strategiskt arbete med miljö-
frågor har sedan dess legat högt på politiker-
nas agenda oavsett vilken partikonstellation 
som styrt kommunen.

Bland miljöfrågorna är arbetet med sta-
dens trafik vad gäller framkomlighet, buller 
och luftföroreningar naturligtvis viktigt. Ett 
högt ställt mål i stadens miljöprogram är att 
Växjö ska vara fossilbränslefritt senast 2030. 
Redan idag har koldioxidutsläppen från kom-
munkoncernen minskat med 43 % sedan 1999. 
För att nå miljömålen och samtidigt expan-
dera kraftigt finns det i kommunens översikts-
plan en ambition att förtäta och inte sprida 
bebyggelsen. När detta nu sker kommer det 
ofta i konflikt med andra miljömål som rör de 
gröna värdena i staden. Dessa är svårare att 
hävda då Växjö av många ses som en stad med 
mycket grönska efter som staden är belägen 
i skogen mellan sjöar. Skärskådas detta mer 
i detalj visar det sig att det stämmer när det 
gäller tillgången till större naturområden men 
inte när det gäller närheten till parker. 

Tittar man på statistiken domineras Växjö 
av villabebyggelse. I jämförelse med Sveriges 
37 städer med över 30 000 invånare ligger 
Växjö på plats nummer 4 med 64,4 % andel 
villor. Samtidigt ligger staden på plats 37 i 
samma jämförelsegrupp med endast 36,5 % 
andel tillgänglig grönyta. Länge har kommu-
nens politiker nöjt sig med att staden ligger 
bra till när det gäller andelen invånare som 
har mindre än 200 m till ett grönområde som 
är större än 3 ha. 

Givetvis är villornas trädgårdar, skogarna 
och rekreationsområdena fantastiska till-
gångar – men räcker de för en stads behov av 
offentliga ytor?

Det finns flera fördelar med förtätning. För-
tätning av en stad innebär en större närhet 
med färre transporter, ett bättre underlag för 
kollektivtrafik, bättre fysisk hälsa då närhe-
ten gör det enklare att gå och cykla och ökade 
möjligheter för en blandning av bostäder, ser-
vice och arbetsplatser. 

Samtidigt finns det negativa konsekven-
ser med förtätning. Den leder till ökad träng-
sel med mer buller och luftföroreningar, 
ett sämre klimat med mer hårdgjorda ytor, 
större problem med dagvattenhantering och 
att gröna ytor tas i anspråk med mindre eko-
systemtjänster som direkt följd. Sist men inte 
minst blir det sämre närhet för främst svaga 
grupper, som barn och gamla, att enkelt nå 
platserna för lek och rekreation då gröna ytor 
tas i anspråk för bebyggelse. 

Den förtätning som nu sker i Växjö har två 
problem. Det första uppstår i samband med ny 
villabebyggelse i tätortsranden. Ambitionen 
att bygga billigt här medför att skogspartier 
omvandlas till dels grönytorna i form av min-
dre kilar i bebyggelsen, dels nödvändiga öppna 
fördröjningsmagasin för dagvatten, vilka båda 
dominerar det som i detaljplan får beteckningen 
park. Men är detta tillräckligt för barns lek? Nej, 
det är ju lika svårt att spela boll i ett dagvatten-
magasin som det är i ett skogsparti. Det som sker 
är att leken förvisas till gatorna istället. 

Det andra problemet är när parkmark, dvs 
mark som i tidigare antagna detaljplaner fått 
beteckningen park, tas i anspråk för bebyg-
gelse. Detta sker just nu på ett antal platser 
runt om i staden. Det handlar både om explo-
atering av parkmark som ägs av kommunen 
men också exploatering av parkmark som 
ligger på fastighetsmark. Här är kommunens 
politiker mer angelägna om att få fler bostäder 
än att säkerställa att parkmarken sparas så att 
fler får nära tillgång till parkmark. 

Ett viktigt kännetecken för att uppfattas som 
en attraktiv stad är att värna om och skydda, 
utveckla och bygga nya offentliga rum. Alla är 
nog också överens om att förtätning ska i första 
hand ske i hål i stadsväven som idag upplåts till 
t ex markparkering och i omvandlingsområden 
där industriverksamheter tidigare dominerat. 
Tyvärr är det inte det vi ser idag. Förtätning i 
Växjö sker inte på dessa typer av mark. Flera 
fastighetsägare som innehar mark i stadskär-
nan, inkasserar stora summor utan ansträng-
ning på att upplåta marken till parkeringsplat-
ser istället för att bygga bostäder. Detta kan 
kommunen inte påverka utan tvingas istället 
till lösningar som innebär att bl a värdefull na-
turmark tas i anspråk för byggnation. 

Tills vidare måste därför kommunen, när 
förtätningen av tätortranden sker, bli bättre 
på att säkerställa värdet på de offentliga 
ytorna. I de nya bostadsområdena måste 
plats beredas för generösa offentliga rum, 
nya stadsdelstorg och nya stadsdelsparker 
med plats för lek mm. Och i våra befintliga 
stadsdelar så får inte detaljplanelagd värde-
full parkmark bebyggas. Våra gator, torg och 
parker, de offentliga rummen, är platserna där 
vi som bor i staden möts. Allt fler barn växer 
upp i staden. De behöver inte bara tillgång till 
natur utan också till välplanerade utemiljöer 
för sin lek och utveckling. 
Maria Sundell Isling, teknisk chef i Växjö 
kommun och landskapsarkitekt LAR/MSA

Th. Växjö är en gles stad som domineras av villabebyg-
gelse. Samtidigt har staden dålig tillgång på tillgänglig 
grön-yta. Foto Pekka Kärpää
Right. Växjö is a small town, primarily with single 
family homes. However, the town has poor access to 
the neighboring green areas. Photo Pekka Kärpää

De få parker som byggs i de nya områdena domineras av fördröjningsmagasin för 
dagvatten svåra att nyttja för barns lek. Foto Hans Runesson
The few parks being built in the new areas are dominated by rainwater retention 
pools and are thus difficult to use for children’s play. Photo Hans Runesson

Det nya villaområdet Östra Lugnet saknar parker vilket har fått till följd 
att barnen tvingas ut att leka bland bilarna. Foto Hans Runesson
The new single-family housing area, Östra Lugnet lacks parks, which has meant 
that the children have to play in traffic areas. Photo Hans Runesson
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KAN EN SIFFRA BLI EN PARK?
Alviksmodellen är ett verktyg för att hjälpa oss att bygga en stad som är tät, grön och gemytlig 

snarare än att vara för trång och påträngande 

Emily Wade

Ett nytt miljonprogram
I Sverige råder en skriande bostadsbrist i stor-
städerna. Vi pratar om att ett nytt miljonpro-
gram ska byggas, med 700 000 bostäder när-
maste tio åren. 

När miljonprogrammet påbörjades på 
1960-talet fanns en gedigen kunskap och idéer 
om bra boendestandard och rättvis parkpla-
nering. Det fanns riktlinjer och mått för när-
heten till friyta och grönska för nya områden. 
Resultatet blev en jämn och rättvis tillgång till 
bostadsnära rekreation. Rättvis men inte så 
spännande.

I den svenska Plan och Bygglagen ska hänsyn 
tas till behovet av parker, grönområden och 
lämpliga platser för lek, motion och annan 
utevistelse. Men lagen saknar idag mått och 
varje ny detaljplan bygger på den goda viljan 
hos tjänstemän att tillgodose grundvärden i 
stadens gemensamma delar. Spännande men 
inte så rättvist. 

Parkernas plats i den täta staden
2013 påbörjades ett nytt stort utvecklingspro-
jekt i Alvik, en stadsdel i Stockholm. Tjänste-
männen på kommunen oroades över de små 

parkytor som skapats i andra stadsutveck-
lingsområden. Man ville ha en gemensam 
bild inom projektgruppen om vilka offentli-
ga rum som behövdes. Exploateringskontoret 
gav Landskapslaget och Spacescape i uppdrag 
att tillsammans med staden utveckla en mo-
dell för att mäta friyta och för att uppnå yta 
och kvalitet i de offentliga friytorna. 

Internationell vägledning 
Sedan 2006 är Stockholms riktlinjer för god 
parktillgång 200 respektive 500 meter till 
olika sociala upplevelsevärden. 

Åparken i Annedal. Landskapsarkitekt Landskapslaget. Foto Ameli Hellner Åparken in Annedal. Landscape architect Landskapslaget. Photo Ameli Hellner
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Men det finns inga mått för hur mycket park 
per person som är rimligt, eller vilken typ av 
park som bör finnas i stadsdelen. Därför tog vi 
hjälp av internationella råd och riktlinjer för 
att utarbeta Alviksmodellen. 

UN habitat har i New Urban Agenda okto-
ber 2016 beskrivit hur det i allt för täta städer 
uppstår platsbrist som skapar konflikter i det 
offentliga rummet. Därför rekommenderar 
UN habitat 15% friyta. 

New York City Planning Departement har 
utarbetat riktlinjer för att ställa krav på bygg-
herrar och för att säkra att det ska finnas kvar 
gröna oaser i den täta staden. Alviksmodellen 
använder deras rekommendation på minst 10 
kvm park/person. 

Friytors upplevelsevärden
I Stockholm är alla friytor klassificerade ut-
ifrån sociala upplevelsekvaliteter. Att kunna 

leka, spela boll, titta på blomsterprakt, åka 
pulka eller uppleva ro och skogskänsla är ex-
empel på dessa kvaliteter som kallas för so-
ciotopvärden. 

Flera av dessa sociotopvärden är också 
beroende av de rumsliga förutsättningarna. Är 
det plant så det går att spela boll? Är det grönt 
och tyst så att det går att koppla av? Finns det 
möjligheter att promenera i en grön miljö? 
Finns det en riktigt kul lekplats där hela stads-
delens ungar samlas? En yta med sociala upp-
levelsekvaliteter kallas för sociotopyta. 

Mäta friyta genom Alviksmodellen 
Modellen är ett verktyg för att analysera kvan-
titet, närhet, besökstäthet, kvalitet och funk-
tionalitet. Det går ut på att bedöma om det 
finns tillräckligt mycket och tillräckligt bra 
och användbar park och natur i närheten av 
bostaden i en stadsdel eller planområde. 

För att starta behövs underlag om friytor, 
befolkningsmängd och ljudnivåer. Fyra olika 
parkkategorier valda utifrån sociotopvär-
den identifieras inom analysområdet: Gröna 
Rum, Grön Mötesplats, Lekpark och Grön 
promenad. Modellen kan användas olika si-
tuationer;

– Vid en förtätning inom en befintlig 
stadsdel utvärderas hur befintliga platser 
påverkas och om den föreslagna stadsutveck-
lingen har tillräcklig kvalitet och kvantitet på 
de offentliga rummen. 

– När ett industriområde eller liknande 
ska omvandlas till blandstad kan modellen ge 
vägledning i att dimensionera och lokalisera 
en helt ny struktur av offentliga rum.

– I en befintlig stadsdel där enstaka kvar-
ter byggs om och förtätas hjälper modellen till 
att visa på den enskilda förändringens påver-
kan på hela stadsdelens utbud.
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Tillämpning och exempel
Årstastråket ligger i en befintlig stadsdel från 
1950-talet som ska förtätas med ca 22 000 bo-
städer. Här gjordes en jämförelse mellan den 
befintliga situationen och planförslaget. Ana-
lysen visade en minskning av sociotopyta från 
27% till 23,5 % och andel park från 13 till 8,5 
m2/person. Det fanns också brist på tre av de 
fyra parkkategorierna. Slutsatsen blev att be-
fintliga ytor kunde uppgraderas med lek, två 
mindre parker kunde kopplas ihop för att bli 
en Grön mötesplats och att nya gröna prome-
nader skulle skapas. Ett medskick till fortsatt 
planering var att sociotopytorna skulle få för 
högt besökstryck för att fortsätta vara gröna 
rum och att utformningen troligen behövde 
anpassas med mer hårdgjorda ytor. Alterna-

tivt rekommenderades att ytterligare 13,2 ha 
sociotopytor skulle infogas i planen.

Bällstahamnen är ett industriområde 
som ska omvandlas till bostadskvarter. Efter-
som det finns få boende idag är andelen park 
27 m2/person men totalt består stadsde-
len av 0,005% offentliga friytor/sociotopy-
tor. Omkringliggande stadsdelar klarar inte 
av att ta emot många fler besökare. I Bällsta-
hamnen behövs en helt ny struktur av offent-
liga rum av alla fyra parkkategorierna och 
målet för den utbyggda stadsdelen bör vara 
att skapa minst 10m2/person. För att kunna 
dimensionera hur mycket mark som behövs 
till offentliga rum blev ett resultat av analy-
sen en schematisk rekommendation av olika 
parkkategorier. Dessa måste naturligvis loka-

liseras där det finns möjlighet med hänsyn till 
andra värden, gärna inom 200 respektive 500 
meter från de flesta bostäder. 

Alviksmodellen ger kvantitativa argument 
för att skapa kvalitativa stadsmiljöer. Den kan 
användas i förhandlingen om marken för att 
tillgodose allmänna intressen på lång sikt. 

Det är sedan landskapsarkitektens roll att 
omsätta arean till en gestaltad livsmiljö. Om 
vi kan säkra minst 10m2/person finns förut-
sättningar för både bollspel och fågelkvitter 
även i framtiden! 
Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Landskapslaget AB i Stockholm
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Vallastadsmodellen visar att vi kan arbeta på 
andra sätt med bättre resultat inom det rå-
dande regelverket.

I Sverige äger kommunerna större delen 
av den utvecklingsbara marken – i Stockholm 
är den siffran över 60%. Detta ger oss unika 
möjligheter att bygga fantastiska städer efter-
som vi själva kan bestämma hur och vad som 
ska byggas. Men kommunerna fortsätter att 
sälja ut marken oförädlad i tidiga optionsaf-
färer och missar därmed chansen till såväl 
intäkter som till en bra kvalitet på stads- och 
bostadsbyggandet. 

En av våra största samhällsutmaningar är 
segregationen och det finns en enighet om att 
vi måste blanda mer inom stadsdelarna. Men 
istället för att få människor närmare varandra 
så har boendesegregationen ökat de senaste 
decennierna. Det byggs fortfarande för en 
målgrupp i taget – ibland med olika upplåtel-
seformer men i skilda kvarter. 

En av de viktigaste parametrarna för inte-
gration är att människor med olika socioeko-
nomisk ställning träffas i sin vardag. Samti-
digt är den svenska byggpolitiken gjord för 
upprepning och storskalighet och motverkar 

blandning på en strukturell nivå. Trots plan-
monopol blir det som byggs till slut en natur-
lig konsekvens av byggindustrins logik med 
rationell teknik, enkelsidigt innehåll och upp-
repning. Så här har det fungerat under mer än 
ett halvt sekel – men vilka riktigt bra stadsde-
lar har vi skapat de senaste 50 åren?

Vi vet att det går att komma längre genom 
att utmana marknaden med ett ökat kravstäl-
lande och genom att låta fler aktörer vara med 
och bygga. I Linköping har vi utvecklat ’Val-
lastadsmodellen’ – en ny modell för samhälls-
byggnad som vi tror kan vara en nyckel till en 
hållbar stadsutveckling. De tre viktigaste kri-
terier är:

1. Dela in marken i mindre fastigheter. En 
småskalig fastighetsindelning gör det möj-
ligt att blanda villor, radhus och större fler-
bostadshus – inom samma kvarter. Därmed 
ökar blandningen av människor som korsar 
samma vardagsvägar. 

2. Gör färdigt detaljplanen före man säl-
jer marken. Precis som tidigare i Sverige och 
på olika håll i Tyskland ska detaljplanen fär-
digställas före det att marken säljs. På så sätt 
regleras de stadskvaliteter vi gemensamt vill 

uppnå och dessutom kan planprocessen kor-
tas med färre sakägare som ska samverka.

3. Sätt ett fast pris på marken och låt aktö-
rer konkurrera om kvaliteter istället. I Valla-
staden är markpriset fast. Istället baseras 
marktilldelningen på utfästelser som är formu-
lerade för att skapa blandning och ökad kvali-
tet. Byggherrarna får anonymt tävla om tom-
terna och den med flest poäng får köpa marken. 

Spelar det då någon roll vem som bygger? 
Utan tvekan. När vi öppnat marknaden för 
nya aktörer ser vi att de kommer med innova-
tiva lösningar. Fler måste inse att vi nu måste 
öka kravställandet på bekostnad av tröstlösa 
samverkansprocesser och work-shoppande 
som inte leder någonstans. Sverige befin-
ner sig i ett kritiskt skede där vi måste bygga 
mycket nu. Här har vi världens chans att göra 
rätt från början och skapa attraktiva och blan-
dade stadsmiljöer som är hållbara över tid. 

Den 2 september öppnar Vallastaden 2017 
– vår nästa stora bomässa efter Hammarby 
sjöstad. Då är du välkommen att utvärdera på 
egen hand.
Rickard Stark, Okidoki AB och områdesarki-
tekt för Vallastaden 2017

U-LANDSEKONOMI PRÄGLAR 
SVENSK SAMHÄLLSBYGGNAD
Rickard Stark

Smedstadsbäcken. Foto Linda Moström Smedstadsbäcken. Photo Linda Moström Vallastaden. Foto Okidoki Vallastaden. Photo Okidoki
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Vallastaden. Villa och flerbostadshus. 
Foto Okidoki
Vallastaden. Single family homes and 
apartment houses. Photo Okidoki

Karta, 40 aktörer i Vallastaden
Map, 40 participants in Vallastaden

Vallastaden. Panorama norr om Broparken. Foto Okidoki Vallastaden. Panorama north of Broparken. Photo Okidoki
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VAD KOSTAR ETT TRÄD? 
Monika Gora

Länkar till boken: 
(SE) https://issuu.com/monikagora/docs/vad.kostar.ett.tra__d
(ENG) https://issuu.com/monikagora/docs/how.much.for.a.tree

Alla forskare är rörande överens om de stora 
trädens betydelse för både vår hälsa och över-
levnad. I exempel från Malmö stad blir det 
uppenbart att det saknas metoder för hur vi 
genomför hållbar förtätning och skyddar de 
äldre träden i stadsmiljön. Trots att träden är 
populära och älskade är det få som är medvet-
na om trädens storlek och behov. Det brister i 
kunskap om trädens behov av mark att växa i. 

Stadsträd är vår tids ikoner. De används 
för marknadsföring av städer. Samtidigt 
utplånas stora friska träd just därför att de är 
stora. Gång på gång fråntas de helt enkelt den 
mark de står på. 

Nyligen sågades friska och livskraftiga träd 
ner i den östra delen av centrala Malmö som 
har en bevisad och omtalad brist på parker. 
Den aktuella detaljplanen uttrycker två mot-
stridiga intentioner; att spara träden och sam-
tidigt bebygga marken. I planen beskrivs trä-
den som mycket värdefulla i text, på ritningen 
är de utritade som små cirklar. Hade trädens 
verkliga storlek ritats in, och tagits hänsyn till, 
hade huskroppens form fått anpassas därefter. 
Frågan hur bevarandet ska ske besvarades ald-
rig av en insatt arkitekt utan bollades vidare 
till entreprenören. Det gav entreprenören en 
möjlighet att fälla träden. 

Det som fattades var en konkret plan för 
hur visioner skall bli verklighet, en definition 
av de värden vi vill skydda och en metod för 
hur det skall gå till.

Sommaren 2012 skövlades en annan unik 
park i utkanten av Malmö. Parken Gottorp 
ingick i översiktsplanen som viktig stads-
delspark och del av stadens grönstråk. Staden 
avstod från att köpa in Gottorp som såldes till 
en affärsman som helt sonika lät såga ner de 

100-åriga träden. På så vis höjde han markant 
värdet av sin fastighet; utan träd kan han dis-
ponera, och exploatera, sin tomt hur han vill. 

Idag är marken kring Gottorp bebyggd. 
Intill den nybyggda grundskolan finns en 
nyplantering mycket mindre än Gottorp, ett 
klent substitut för de förlorade träden. Kom-
munen har gjort en förlust på 100 miljoner 
kronor genom fällningen av träden. Beräk-
ningen baseras på antagandet att träden skulle 
gå att köpa i en plantskola, enligt Alnarpsmo-
dellen, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Att såga ner de 100-åriga bokträden på 
Gottorp var så nära en regnskogsskövling man 
kan komma i Skåne. Jag, och konstnärskolle-
gan Gunilla Bandolin, ställde oss frågan; Vad 
är de stora träden värda? Hur kan vi återge det 
värdet? Resultatet av vårt arbete förmedlar vi 
i en bok och en videoinstallation. Båda med 
titeln Vad kostar ett träd? 

Boken är skriven som ett drama baserat på 
omfattande intervjuer med personer som varit 
inblandade i Gottorps öde. Vi gav de olika aktö-
rerna namn efter sina respektive yrkestitlar 
och kopplade samman yrkesroll med ansvar. 
Alla uttrycker en önskan att behålla träden. 
Ändå huggs de ner. Det är tydligt att Malmö 
saknar en instans med mandat som bevakar 
stadsträden och har makt att skydda dem.

Videoinstallationen gjorde vi i samarbete 
med fotografen Nils Bergendal. I den återska-
par vi en subjektiv upplevelse av träden. Fil-
men projiceras på fyra väggar – att kliva in i 
rummet är som att kliva in i en trädkrona och 
följa med på en klättring i storslagna träd. Det 
är upp till besökaren att uppleva och minnas 
värdet av de stora träden. 
Monika Gora, landskapsarkitekt och konstnär

Kv Sofia. Foto Fredrik Karlsson
Kv Sofia. Photo Fredrik Karlsson

Kv Sofia. 
Foto © TerraTec
Kv Sofia. 
Photo © TerraTec

Kv Sofia. Foto Jonas Nilsson © GORA art&landscape
Kv Sofia. Photo Jonas Nilsson © GORA art&landscape
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Överst, tv. Gottorp, klättring. Foto Nils Bergendal © GORA art&landscape
Överst, th. Gottorp, före. Foto © TerraTec 
Top, left. Gottorp, climbing. Photo Nils Bergendal © GORA art&landscape
Top, right. Gottorp, before. Photo © TerraTec

Midte. Gottorp, före/efter. © GORA art&landscape
Midle. Gottorp, before/after. © GORA art&landscape

Nederst. Gottorp, skövling. Foto Fredrik Karlsson © GORA art&landscape
Bottom. Gottorp, tree clearing. Photo Fredrik Karlsson © GORA art&landscape
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RÄTT TÄTT GER PLATS FÖR MELLANRUM
Elin Normann Bjarsell och Mirja Ranesköld

Diskussionen om förtätning handlar ofta 
om att bygga enbart bostäder, så många som 
möjligt och så snabbt som möjligt. I ivern att 
bygga fort och tätt kan många kvaliteter som 
bidrar till en god bebyggd miljö gå förlorade. 
Boverkets publikation Rätt tätt – en idéskrift 
om förtätning av städer och orter visar exem-
pel på hur förtätning är så mycket mer än bara 
bostäder och lyfter fram några viktiga aspek-
ter att tänka på för att skapa goda livsmiljöer.

Det finns en gräns för hur tätt det kan byg-
gas innan livet i staden, stadsdelen eller orten 
försämras. Barn och unga, så väl flickor som 
pojkar ska ges plats i en tätare miljö liksom 
kvinnor och män. Miljön behöver vara till-
gänglig för personer med funktionsvariation 
och för en allt äldre befolkning. Hur kan sta-
dens ytor användas mångfunktionellt och när 
prioriteringar behövs – vad är det då som ska 
prioriteras framför något annat? Det är vik-
tigt att göra medvetna val, även om de är svåra 
just då.

Tänk rätt tätt
Det är viktigt att hantera förtätningens utma-
ningar i tid. En strategi för hur staden, stads-
delen eller orten ska växa är därför väsentlig 
att ta fram. Var i staden kan en förtätning kan 
många kvaliteter som bidrar till en god be-

byggd miljö gå förlorade, på vilket sätt kan det 
ske och vilken funktion är det lämpligt att till-
föra på platsen? En strategi ger information 
till intresserade medborgare samt underlättar 
dialogen mellan de aktörer som medverkar i 
stadens utveckling. Enligt plan- och byggla-
gens planeringsprocess bjuds medborgarna 
in att påverka sin omgivning vilket är en vik-
tig demokratiaspekt. Det är kommunen som 
har helhetssynen över hur förtätningen kom-
mer att påverka staden. Kommunalt markin-
nehav kan ge handlingskraft och möjligheter 
att enklare göra verklighet av stadens förtät-
ningsstrategi.

Några utmaningar
Några utmaningar att hantera vid förtätning 
är att fler människor kommer att samsas om 
de offentliga ytorna och det kan orsaka träng-
sel och ökat slitage. Det uppstår ett ökat behov 
av samhällsservice och det måste byggas för-
skolor, skolor och vårdcentraler. Markom-
råden som tidigare lämnats obebyggda för 
dess dåliga egenskaper som exempelvis höga 
bullernivåer kan komma att exploateras och 
grönytor bebyggs. Det som byggs idag är dess-
utom tätare och högre än tidigare och i en 
sådan miljö är det svårt att skapa både bra in-
omhusmiljöer och utemiljöer med hänsyn till 

sol- och dagsljusbehov. Både större bostads-
gårdar och offentliga ytor riskerar att prio-
riteras bort till fördel för bostäder bort men 
människor måste mötas någonstans i staden 
för att trivas. Hur ökade regnmängder och 
varmare temperaturer till följd av klimatför-
ändringen ska hanteras i en allt tätare stad är 
också en utmaning. 

Men förtätning behöver inte bara asso-
cieras med något negativt. En förtätning kan 
också bidra till att läka platser som inte fung-
erat så bra. I Rätt tätt – en idéskrift om förtät-
ning av städer och orter ges några exempel 
på förtätning som bidrar med mer än bara 
bostäder. Förtätning kan skapa jobbtillfällen, 
komplettera med nya boendeformer i annars 
homogena miljonprogramsområden och 
skapa nya mötesplatser. Ny bebyggelse kan 
länka ihop stadsdelar och spara mark när det 
byggs ovanpå befintliga byggnader. En förtät-
ning kan på så vis skapa ett mervärde på plat-
sen eller i ett stråk. Mervärde är i sin tur vik-
tigt för att skapa acceptans hos de som redan 
bor i området.
Elin Normann Bjarsell, landskapsarkitekt på 
Atkins, medarbetare för idéskriften Rätt tätt 
och Mirja Ranesköld, planeringsarkitekt på 
Boverket, projektledare för idéskriften Rätt tätt

Kunskapen om att dagsljus är vik-
tig för vår hälsa sprids nu alltmer. 
Byggnadens placering på tomten, 
planlösningar och fönstersättningar 
spelar roll för hur ljus bostaden blir. 
Det hade kunnnat göras bättre i den 
här byggnaden. 
Foto Mirja Ranesköld
The awareness of how daylight is im-
portant for our health is increasing 
more and more. A building’s location 
on the site, the plan solutions and 
placement of windows, all play a role 
in how much light the home receives. 
Photo Mirja Ranesköld
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Rätt tätt
En idéskrift om förtätning  
av städer och orter

Att bygga en stad är som att lägga ett pussel och att förtäta staden kan 
liknas vid att hitta en bit som fattas. Men det gäller att vara uppmärksam 
eftersom det inte går att pressa ner vilken bit som helst på platsen. Det 
gäller att välja den bästa – den som verkligen passar in. 

Med den här skriften vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske 
och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på. 

Denna bok finns som pdf på webbplatsen. Du kan även beställa tryckta 
exemplar. På begäran kan boken tas fram i alternativa format.

Boverket
Box 534, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455–35 30 00
Webb: www.boverket.se
E-post: registraturen@boverket.se

R
ätt tätt – en idéskrift om

 förtätning av städer och orter
B

overket 2
0

1
6

Rätt tätt finns att beställa eller att ladda ner 
från Boverkets webbplats www.boverket.se/sv/
om-boverket/publicerat-av-boverket/publikatio-
ner/2016/ratt-tatt/. Rätt tätt finns även att ladda 
ner på engelska 
You can order or download publications from 
Boverket’s website at http://www.boverket.se/sv/
om-boverket/publicerat-av-boverket/publikation-
er/2016/ratt-tatt/. Rätt tätt can also be download-
ed in an English version www.boverket.se/en/start-
in-english/publications/

I Uppsala har man som vision att läka ihop staden. På en smal remsa som tidigare har varit en kraftledningsgata bygger man nu en ny stadsdel. Foto Uppsala kommun
In Uppsala, there are ongoing plans to renovate the city. On a narrow strip of land that was formerly used for a power line, a new neighborhood is being built. 
Photo Uppsala kommun
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TA VARA PÅ BARNS OCH LÄRARES ERFARENHETER
Kerstin Nordin 

Förtätningsprojekt berör människor vardags-
miljö, där de bor eller verkar. Barnkartor i GIS 
är en metod som utvecklats i ett forsknings-
projekt vid SLU (Sveriges lantbruksuniversi-
tet). Metoden är utformad för att kunna an-
vändas tidigt i en planeringsprocess för att 
bidra med information om hur barn i ålder 
10-15 år använder och upplever ett område. 

Lärare bidrar med information om hur 
skolan använder närområdet i sin verksamhet 
– i undervisning och för speciella aktiviteter. 

Täby kommun utanför Stockholm, an-
vände metoden 2009 för att få ett underlag 

för den kommuntäckande översiktsplanen. 
Ytterligare fem kommuner i Sverige har hit-
tills använt metoden i stadsförnyelse- och 
skolvägsprojekt. 

Metoden bygger på en digital kartenkät 
som nås via internet och besvaras i skolan. I 
enkäten ställs frågor om var barnen rör sig på 
egen hand (vägar), var de brukar vara (områ-
den), platser de tycker om och platser som är 
otrevliga. Avslutningsvis får de komma med 
förslag på förbättringar i området. Enkäterna 
resulterar i kartor med kompletterande tex-
ter. 

En handledare från kommunen finns med när 
enkäten besvaras. Handledarens möte med 
barn och lärare har visat sig vara betydelse-
fullt för det fortsatta arbetet i kommunen. 
Barnens vilja och förmåga att bidra med kun-
skap har imponerat och engagerat handledar-
na. Ett engagemang som man också tagit med 
sig till sina ordinarie arbetsuppgifter.

Bilderna visar en del av resultaten från en 
undersökning som gjordes i en stadsdel i Väs-
terås, Bäckby. Bäckby planerades och byggdes 
under slutet av 1960-talet. Bebyggelsen består 
av flerfamiljshus, radhus och villor. Stadsde-

1. Elever i årskurs 4-5 i områdets två skolor har ritat in sina fritidsvägar på en digital karta via en GIS-app. Genom att beräkna antalet markeringar per ytenhet får man en 
bild av vilka stråk som fått flest markeringar. Det gröna bilfria stråket centralt i området framträder tydligt. Det används också av lärarna när de tar sig mellan stadsdelens 
olika delar
1. Students in grades 4 and 5 in the area’s two schools have indicated their leisure routes on a digital map using a GIS app. By calculating the number of markings per area, 
one gets an idea of which routes have received the most markings. The green car-free routes in the central area are clearly apparent. This is also used by the teachers when 
they travel between the different parts of the neighborhood
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len matas utifrån med biltrafik och har ett väl 
utbyggt nät av bilfria gång- och cykelvägar. 
Centralt i området finns ett parkstråk med 
lekplatser, fotbollsplaner och gräsytor. Ett 
planarbete startade 2010 med målet att rusta 
upp och förtäta stadsdelen. Stadsdelens två 
skolor deltog i undersökningen. 

Enkätsvaren visar att barnen rör sig över 
ett stort område på sin fritid. De besöker kom-
pisar, olika lekplatser, torget, fotbollsplaner 
och skatebanan. Viktiga stråk och noder fram-
träder genom en s.k. täthetsanalys (bild 1). Att 
vilja och få lov att röra sig ute på egen hand 

bidrar till barnets fysiska och sociala utveck-
ling.

En av favoritplatserna var det lokala tor-
get (se bild 2). Men det var också en plats som 
uppfattades som otrevlig. Några av kommen-
tarerna handlar om sociala aspekter, ”stora 
killarna”, andra tar upp underhåll av belys-
ning, sanering av klotter mm (bild 3).

Enkätens öppna frågor leder till att bar-
nen och lärarna kan bidra med mycket infor-
mation om utemiljön oavsett vem som äger 
marken eller har ansvar för skötsel. Infor-
mationen berör verksamheter vid flera olika 

kommunala förvaltningar och bostadsföretag. 
I ett stadsförnyelseprojekt där ändring av tra-
fiklösning, nya byggnader mm diskuteras kan 
informationen från elever och lärare bidra till 
att frågor som rör hela utemiljön kan göras 
synliga och hanterbara i den fortsatta plane-
ringsprocessen.
Kerstin Nordin, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Institutionen för stad och land, SLU
Studien ingick i min doktorsavhandling. I pro-
jektet medverkade också Ulla Berglund, lands-
kapsarkitekt LAR/MSA, forskare, Institutio-
nen för stad och land, SLU

3. Torget är en plats som både är en favoritplats och en plats som upplevs som otrevlig. Bilden visar samtliga kommentarer som 
eleverna skrivit som förklaring till att de upplever den som en favoritplats och en otrevlig plats
3. The square is an area that is a favorite place and a place that is experienced as unpleasant. The photo shows all the comments 
that the students have written as an explanation of why they experience it as a favorite place and an unpleasant place

2. Det lokala torget en mötesplats, 
men också en plats man måste pas-
sera 
2. The local square serves as a meet-
ing place, but also a place that one 
must pass through
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Prolog
I januar 2017 forsvarede jeg min ph.d.-af-
handling på Kunstakademiets Arkitektskole. 
Afhandlingen1 handler om, hvordan Nørre-
broparken i København blev transformeret 
(2001-07), og om de processer, der ligger bag. 
Jeg har været særligt optaget af de arkitekt-
faglige dilemmaer og problemer, der ligger i 
borgerinddragelse, og afhandlingen kan defi-
neres som en form for professions- og meto-
deforskning. De forskningsmæssige resultater 
kan læses i deres fulde kompleksitet og med 
alle nuancer i afhandlingen, men her vil jeg til-

lade mig at generalisere, forenkle pointer fra 
afhandlingen og problematisere frimodigt for 
at pege på de dilemmaer, som, jeg vurderer, er 
de mest relevante i praksis.

Inddragelse som ydelse
Baggrunden for forskningsinteressen var er-
kendelsen af, at brugerinddragelse og proces-
design er en efterspurgt ydelse, som mange 
landskabsarkitekter er involveret i. Det er nu 
10 år siden, at den daværende Erhvervs- og 
Byggestyrelse satte fokus på vigtigheden af at 
inddrage og lytte til brugerne med program-

met Brugerdreven innovation2, der havde til 
formål at styrke Danmarks innovations- og 
konkurrenceevne. Bygherreforeningen fik 
f.eks. midler til at gennemføre projektet Idé 
til program3, der havde interessentinvolve-
ring, bæredygtighed og bygherrens rolle i byg-
geriets tidlige faser som hjørnestene. Inden 
for byfornyelsesområdet i Danmark er der 
blevet lagt vægt på borgerinddragelsen siden 
1990’erne med kvarterløft og senere via lokal-
udvalg, områdefornyelse o.l.4 

Hvor der i tænkningen bag styrelsens pro-
gram var tiltro til innovationspotentialet i at 

LANDSKABSARKITEKTFAGLIGE DILEMMAER 
I PRAKSIS
– refleksioner over borgerinddragelse og landskabsarkitektur

Camilla Hedegaard Møller

Nørrebroparken i København er et godt eksempel på ’arkitektonisk borgerinddragelse’.I Nørrebroparken adskilte Steen Høyer og GHB landskabsarkitekter den arkitektoni-
ske ramme og det programmatiske indhold, som de aktive borgerne primært fik indflydelse på. Foto Camilla Hedegaard Møller
Nørrebroparken in Copenhagen is a good example of ‘architectural citizen involvement’. In Nørrebroparken Steen Høyer and GHB landskabsarkitekter seperated the 
architectural framework from the program content, which the active citizens had a primary influence on. Photo Camilla Hedegaard Møller 
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samarbejde med brugerne, ligger der i kvar-
terløfttænkningen en ambition om at skabe 
lokalt ejerskab og at mægtiggøre borgerne, 
altså en empowermentdagsorden5. 

Med disse to eksempler kan der identifice-
res to vidt forskellige formål med inddragelse: 
At der kan opnås nye (innovative) produkter 
gennem en form for co-design6, der under-
forstået er mere skræddersyede til brugerne 
og dermed salgbare, på den ene side, og at der 
kan opnås nogle særlige lokale effekter af pro-
cesserne som f.eks. empowerment, ejerskab 
på den anden7. 

Processuelle effekter eller et innovativt
resultat?
Hermed kan det første gode spørgsmål for-
muleres: Hvad er egentlig formålet med ind-
dragelsen? Er der hos bygherren, i opdraget 
eller fra politisk side en bagvedliggende tiltro 
til, at inddragelsen vil føre til bedre resultater, 
altså bedre landskabsarkitektur? Hvis ja, hvad 
er det i så fald helt præcist, som brugeren eller 
borgeren forventes at kunne bidrage med? 
Eller er der et ønske om at opnå særlige effek-
ter af processen? I så fald skal rådgiverne tage 
ansvar for, at der opnås empowerment af bor-

gerne og opbakning til projektet. Alt sammen 
legitime ønsker, men spørgsmålene er også, 
hvornår der bliver tale om legitimering eller 
manipulation? Eller om den proces, hvormed 
arkitekturen skabes, bliver instrumentaliseret 
på bekostning af arkitekturen? 

Der er principiel intet i vejen for, at kom-
binere ambitioner om mere innovative eller 
bedre resultater med ønsket om at opnå speci-
fikke effekter af processen, men alle implicerede 
skal vide, hvad dagsordenen er, og rådgiveren 
bør beskrive og værdiansætte de ydelser, der 
rent faktisk leveres.

Afhandlingen Konstruktionen af en park. 
Et aktør-netværksteori-inspireret studie 
af inddragende processer i transformatio-
nen af Nørrebroparken er udgivet af Det 
Kongelige Kunstakademis Skoler for Arki-
tektur, Design og Konservering (KADK), 
Arkitektskolen, Institut for Bygningskunst, 
By og Landskab
The dissertation, The Construction of a 
Park, an actor-network theoretical in-
spired study of the involvement processes 
in the transformation of Nørrebroparken 
was published by the Royal Academy’s Col-
leges of Architecture, Design and Conser-
vation (KADK), The College of Architec-
ture, Institute for Building Design, City and 
Landscape Diagrammatisk fortolkning af Nørrebroparkens irreversible lag bestående af f.eks. lindetræerne fra 1930’erne og 

de tværgående trærækker fra 2017 samt det reversible lag, der aktuelt udgøres af bl.a. kunstgræsbanen, byhaven o.l.
Diagrammatic interpretation of Nørrebroparken’s irreversible layers consisting of, for example, linden trees from 
the 1930's and the transverse tree rows from 2017 as well as the reversible layers, which consist of things like the 
artificial grass field, the city park, etc.

I borgerinddragelsesprocesser kombineres det overordnede repræsentative demokrati ofte med nærdemokratiske 
processer. Det bør tidligt i processerne præciseres, hvilke problemstillinger der kan arbejdes med nærdemokratisk
In the citizen involvement process, the overall representative democracy is often combined with community demo-
cratic processes. At a very early stage in the processes, it should be established which problems can be solved at a 
community level

Skitserings- og projekteringsprocesser opfattes typisk og ydelsesbeskrivelsesmæssigt som lineært fremadskriden-
de med det realiserede projekt som resultat. Men arkitekter rådgiver også i forhold til at opnå særlige effekter af 
processer, der bør beskrives som specifikke ydelser
The sketching and design processes are perceived typically, and in terms of output description, as a linear progres-
sion with the final project being the result. But architects also advise in relation to achieving special effects of pro-
cesses, which should be described as specific performances
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Hvad er egentlig lokalt? 
Når lokale borgere inddrages i forskellige 
typer af projekter, er der tale om en form for 
nærdemokrati, hvor de igennem deltagelse får 
indflydelse på udviklingen af deres lokalom-
råde. Samtidig er Danmark karakteriseret ved 
at være et repræsentativt demokrati, hvor fol-
kevalgte repræsenterer borgerne i regeringen 
og kommunerne. I borgerinddragelsesproces-
ser ses derfor gerne en kombination af disse to 
demokratiformer, hvilket er en kendt kilde til 
spændinger8. Hvad og hvor meget skal de ak-
tive lokale borgere have indflydelse på? Hvor-
dan varetages de inaktive borgeres interesser? 
Og hvor er grænsen9 for, hvilke problemer der 
kan og bør løses lokalt? Hvad er lokalt, og hvor 
lokalt udfolder vores liv sig egentlig? 

Når nærdemokratiske processer indlej-
res i det repræsentative demokrati er det der-
for afgørende at diskutere, hvilke beslutninger 

der hører til hvilken demokratiform og dermed 
hos hvilke aktører. Det lokale er ikke kun lokalt, 
men kan være af afgørende vigtighed i andre 
sammenhænge. Sådanne modstridende interes-
ser skal identificeres tidligt.

Borgerinddragelsens her og nu og 
landskabsarkitekturens langsommelighed
Der synes at være et modsætningsforhold 
mellem borgerinddragelse, der er baseret på 
borgerne tilstedeværelse her og nu, og land-
skabsarkitekturens (typisk) lange levetid10. 
Skal borgere, der måske er flyttet om få år, 
have indflydelse på landskabsarkitekturen, 
som også skal fungere om 50-100 år? 

Et interessant eksempel er Nørrebro-
parken11 i København (Steen Høyer og GHB 
Landskabsarkitekter). Hvor kvarterløftsekre-
tariatet initierede borgerinddragelse i selve 
processen med at transformere parken, så 

foreslår Nørrebroparken som landskabsarki-
tektur en fremtidig og meget materiel mulig 
inddragelse, fordi der er plads til nye funktio-
ner. Formen følger således ikke funktionen, 
men giver funktionsmuligheder for fremti-
den. Parkens elementer har forskellig levetid, 
og programmerne er hurtigere udskiftelige og 
knyttet til de borgere, der både er lokale geo-
grafisk og tidsligt12.

Som rådgiver er det derfor interessant, 
hvis borgere kan inddrages her og nu i forhold 
til visse dimensioner, samtidig med at der kan 
tages hensyn til kommende og ukendte borgere 
og funktioner på meget lang sigt. De landskabs-
arkitektoniske elementers holdbarhed skal for-
midles, og spørgsmålet om, hvem de skal have 
værdi for, bør præciseres. 
Camilla Hedegaard Møller, arkitekt MAA, 
MDL, ph.d., postdoc. ved KADK

I Nørrebroparken er lindetræerne fra 1930’erne ældre end borgerne og dermed et meget holdbart landskabsarkitektonisk element. 
I 2012 indpassede GHB Landskabsarkitekter en ny kunstgræsbane, der opfylder et behov her og nu. Foto Camilla Hedegaard Møller
In Nørrebroparken the linden trees from the 1930’s are older than the citizens and thus a quite valid landscape architectural element.
In 2012 GHB Landskabsarkitekter introduced an artificial grass field that satisfied needs on a here and now basis. Photo Camilla Hedegaard Møller
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Byhaven 2200 N i Nørrebroparken blev anlagt i 2012 som et lokalt initiativ. Den kan betragtes som et eget rumligt og programmatisk lag, der er indpasset i Steen Høyer og 
GHB Landskabsarkitekters Ny Nørrebro Park fra 2007, som igen er indlejret i Valdemar Fabricius Hansen oprindelige park fra 1930’erne. Foto Camilla Hedegaard Møller
The city garden, Byhaven 2200 N in Nørrebroparken was established in 2012 as a community initiative. It can be seen as an individual spatial and programmatic layer that 
fits into Steen Høyer and GHB Landskabsarkitekter’s Ny Nørrebro Park from 2007, which again is embedded in Valdemar Fabricius Hansen’s original park from the 1930’s. 
Photo Camilla Hedegaard Møller
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BOGOMTALE

Alle tiders landskab
Kristine Jensens Tegnestue: Alle tiders land-
skab. Moesgaard, et fortællende kulturland-
skab. Udgivet af Kristine Jensens Tegnestue, 
2017. 157 s., 200 kr. ISBN 978-87-998115-1-9

Bogen blev udgivet i forbindelse med et se-
minar på Moesgaard, der afholdtes i januar i 
år. Seminaret satte fokus på stedets landskab, 
og sammen med Kirstine Jensen bidrog arki-
tekter, historikere, og andre, der har spillet en 
rolle ved realiseringen af det nye Moesgaard. 
Bogen er udgivet af Kristine Jensens tegne-
stue og rummer bidrag fra den samme kreds 
af dedikerede fagfolk.

Da projektet ikke tidligere har været om-
talt i LANDSKAB, vil disse linjer handle om 
projekt og bog under et.

Landskabet omkring Moesgaard, med 
skoven, stranden og Skovmøllen, har langt 
tilbage hørt til Aarhus’ populæreste udflugts-
mål. Midt i herligheden ligger herregården 
fra 1700-tallet. Den kom på et tidspunkt i 
offentlig eje og rummede fra 1970’erne Aar-
hus Universitets berømte afdeling for etno-
grafi og arkæologi. Udstillinger fra afdelin-
gens store samlinger tiltrak et stort og trofast 

publikum. Imidlertid blev det allerede i løbet 
af 1990’erne klart, at de gamle bygninger ikke 
var tilstrækkelige til en nutidig formidling af 
museets samlinger, især da fundene fra Ille-
rup Ådal blev indlemmet i museet. Efter en 
international arkitektkonkurrence i 2005 
blev opgaven at skabe nye rammer for et nyt 
stort museum overdraget Henning Larsen 
Architects og landskabsarkitekt Kirstine Jen-
sens Tegnestue. Opgaven er løst i tæt samar-
bejde mellem de to tegnestuer, og da projektet 
stod færdigt i 2014, vakte det stor opsigt med 
sin totale integration af landskab og bygning. 
Den store bygning skjuler sig under et hæl-
dende græstag, indpasset i bakkedraget nord 
for den gamle herregård.

Bogen fortæller om landskabets historie. 
Den giver læseren indblik i det gamle Moes-
gaards omskiftelige skæbne gennem århund-
rederne. Om landbrug, skovbrug, teglværk 
og fiskeri, i stigende grad præget af nærhe-
den til Aarhus. Om P.V. Globs visionære tan-
ker om gården og landskabet som ramme om 
instituttet for etnografi og arkæologi. Om det 
store og krævende projektet og dets dilem-
maer og problemer. Og om referencer i ny 
arkitektur, som har været inspirerende for 

projektet – såsom Snøhettas Oslo Opera, men 
også Library Delft University of Technology 
fra midt 1990’erne. 

Det er med store forventninger. man før-
ste gang besøger det nye Moesgaard. Land-
skabsopgaven er løst med stor enkelhed og 
konsekvens. En lang lindeallé, vinkelret på 
det gamle Moesgaards alleer, indrammer 
adgangsvejen og afgrænser den terrasserede 
parkering langs vestskellet. Som taget over 
bygningen er hele det nye museumsområde 
græsklædt med græs, som blot slås et par 
gange om året. Stier og parkeringspladser 
er i grus forstærket med granitbrosten. Tra-
fikarealer er asfaltbelagte. Ved grusstierne til 
hovedindgangen slynger båndene af granit-
brosten sig frit i en slags art nouveau-møn-
ster. Smukt, morsomt eller underligt? 

Så langt midlerne har kunnet række, er 
der med omhu taget hånd om det gamle Moes-
gaards omgivelser. Den tidligere barokpark er 
ikke søgt genskabt, men man har bevaret den 
eksisterende plæne og de store solitærtræer. 
Et populært lege- og picknicsted. Man tæn-
ker på Gl. Holtegård, hvor et åbent populært 
anlæg med store solitærtræer blev omdannet 
til en lukket barokhave med entré. 

Th. Den nye museumsbygnings ankomstareal. Foto Christina Capetillo 
Herunder. Den nye museumsbygning set gennem Moesgaards gamle lindeallé. 
Foto Christina Capetillo
Right. The new museum’s arrival area. Photo Christina Capetillo
Bottom. The new museum building seen through Moesgård’s old linden avenue. 
Photo Christina Capetillo
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Bogens store format klæder Christina Cape-
tillos meget smukke landskabsbilleder fra det 
gamle og nye Moesgaard . Det er en stor og flot 
bog med mange sider, måske for mange sider. 
Man læser den spændende tekst og bladrer 
nysgerrigt for at forstå sammenhængen i pro-
jektet. Der er mange hvide sider, hvert land-
skabselement har sin planche, én for belys-
ning, én for skråninger osv. Stedets vilde flora 
er illustreret ved fotos af 12 helt almindelige 
vækster, der fylder to hele sider. Denne gamle 
anmelder blev lidt træt af at bladre, af den næ-
sten ulæselige henvisningstekst under plan-
cherne, og han savnede en plan af bygningens 

indre til belysning af sammenhængen mellem 
bygning og landskab. 

I bogens epilog gør Kirstine Jensen rede 
for sine tanker om landskabets fremtid. Hun 
foreslår en række anlægsarbejder, som ikke 
fandt plads i projektets budget. At sætte fokus 
på disse tiltag var nok seminarets og bogens 
egentlige formål. Et ønske er at genskabe en 
gammel udhugning i skoven, der i det gamle 
anlægs akse strakte sig fra hovedbygningen 
helt ned til Aarhus Bugt. Den nuværende 
Moesgaard Allé, som fører fra Oddervej til 
museet, er i dag blevet for smal til den øgede 
trafik. Den kantes af en gammel allé af selje-

røn. Ønsket er her en nødvendig vejudvidelse 
og en videreførelse af Moesgaards lindealleer 
helt til Oddervej. 

I mange år har en såkaldt Oldtidssti ført 
fra herregården gennem skoven, forbi Skov-
møllen langs Giber Å til bugten og tilbage. På 
vejen passeres gravhøje, oldtidsagre, histori-
ske bygninger og andet af historisk interesse. 
Det er tanken at opgradere den eksisterende 
sti med synliggørelse af seværdighederne og 
en videreføring af stien nordpå, op over det ny 
museumstag. Lad os ikke vente for længe på 
virkeliggørelsen af de planer!
Søren Harboe, landskabsarkitekt MDL
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1. Moesgaard 2. Moesgaard park 3. Thai - huset 4. Gravplads 5. Jens Michelsens Toft 6. Følhuset 7. Følhusstien 8. Nordmarken 
9. Moesgaard Museum, græstag 10. Varegård 11. Ny lindeallé 12. Ny parkering 13. Lille Borup Høj 14. Ellerenden 

15. Smedehuset og Smededammen 16. Ny lindeallé 17. Ny parkering 18. Regnvandsbassin

PLANTEGNING AF DET UDFØRTE PROJEKT 

Øverst. Snit og plan viser en genskabt 
akse, der forbinder herregården og havet. 
1. Moesgaard Allé, 2. Bispelundvej, 
3. Moesgaard, 4. Moesgaard park, 
5. Vandelement i parken, 6. Sti, 7. Skov-
møllevej med stendiger, 8. og 9. Skovstier, 
10. Strandskovvej, 11. Vådområde, 
12. Skovsti og dige, 13. Kyst
Th. Plan af det udførte projekt.
1. Moesgaard, 2. Moesgaard park, 
3. Thaihuset, 4. Gravplads, 5. Jens Michel-
sens Toft, 6. Følhuset, 7. Følhusstien, 
8. Nordmarken, 9. Moesgaard Museum, 
græstag, 10. Varegård, 11. Ny lindeallé, 
12. Ny parkering, 13. Lille Borup Høj, 
14. Ellerenden, Smedehuset og Smede-
dammen, 16. Ny lindeallé, 17. Ny parke-
ring, 18. Regnvandsbassin
Top. Section and plan show a re-created 
axis, which connects the manor house and 
the sea. 1. Moesgaard Allé, 2. Bispelund-
vej, 3. Moesgaard, 4. Moesgaard park, 
5. Water element in the park, 6. Path, 
7. Skovmøllevej with stone walls, 8. and 9. 
Forest paths, 10. Strandskovvej, 11. Wet-
lands, 12. Forest path and bank, 13. Coast
Right. Plan of the completed project.
1. Moesgaard, 2. Moesgaard park, 3. Thai 
house, 4. Burial place, 5. Jens Michelsens 
Toft, 6. Følhuset, 7. Følhus path, 8. Nord-
marken, 9. Moesgaard Museum, grass 
roof, 10. Delivery court, 11. New linden 
avenue, 12. New parking area, 13. Lille 
Borup Høj, 14. Ellerenden, Smithy and 
Smithy pond, 16. New linden avenue, 
17. New parking area, 18. Rainwater 
reservoir
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AKSEN MELLEM HOVEDBYGNING OG VAND

Snit og plan viser en genskabt akse, der forbinder herregården og havet. 

1. Moesgård Allé 2. Bispelundvej 3. Moesgaard 4. Moesgaard park 5. Vandelement park 6. Sti 7. 
Skovmøllevej m. stendiger 8. 9. Skovsti 10. Strandskovvej 11. Vådområde 12. Skovsti og dige 13. Kyst
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SUMMARY

Denser, p. 93
Annemarie Lund
Every year the Academy for landscape archi-
tecture under Sveriges arkitekter – in a close 
collaboration with local partners – arranges a 
so-called ‘seminar relay’, the goal being to in-
vestigate problems in different parts of Swe-
den. In 2016, the theme was densification and 
a seminar entitled ‘Tätt Intill – on densifica-
tion with quality in the growing medium-sized 
city’ was held in Växjö. The seminar dealt with 
the densification problems in medium-sized 
cities. The speakers included both landscape 
architects, urbanists and local debaters. Folke 
Johansson, landscape architect LAR/MSA in-
troduced the seminar with these words: ‘ With 
today’s densification hysteria, degrees of ex-
ploitation and substandard outdoor environ-
ments for schools and children are under de-
bate. Soft and important values easily become 
marginalized when the common goal of politi-
cians and builders is to prioritize the rapid es-
tablishment of housing. Attractive land in the 
large cities also makes it easier to place quali-
tative demands on the common green spaces 
and public areas. In small and medium-sized 
cities, the margins are smaller and the mu-
nicipalities find it more difficult to place de-
mands on the degree of exploitation in plans 
and agreements.’

The seminar presentations have been 
published in short articles. Thorbjörn Ander-
sson, landscape architect LAR/MSA and pro-
fessor at SLU, wrote about ‘basic urban values’ 
in the struggle for the city. He claims that the 
urban lifestyle is becoming more and more 
attractive for people throughout the world; 
in 2008, the curves intersected in how many 
lived in villages and how many lived in urban 
environments. The rapid urbanization places 
demands on the city’s ability to assimilate the 
many new citizens in a short period of time. 
The struggle for urban free spaces is acceler-
ating. Thorbjörn Andersson lists the first five 
myths about the city, including the value and 
use of the public spaces, traffic and resource 
consumption seen in relation to the Swed-
ish climate. And thereafter he presents five 
views as to what the future city’s needs are 
seen from the landscape architect’s point of 
view: green, natural spaces, non-programed 
places, urban spaces that offer the opportu-
nity for social contact and can serve as ‘train-
ing arenas’ for social tolerance and reduced 
resource consumption. Is this not a plea that 
urban spaces should be more humble, mod-
est and moderate in the use of equipment and 
tingel tangel?

Maria Sundell Isling, technical manager in 
Växjö municipality and landscape architect 
LAR/MSA describes the urban development 
problems in Växjö, where the seminar took 
place. Densification can present a problem for 
the city’s green structure, wedges and parks. 
It’s true that Växjö is surrounded by lakes and 
forests, but nearby recreational areas are nec-
essary. Växjö has a few large parks, and the few 
parks that are established in the new areas are 
dominated by rainwater retention ponds and 
are thus difficult for children to use for play. 
The question is, how does one densify with 
quality?

In the article, Can a number become a 
park? Emily Wade, landscape architect LAR/
MSA, Landskapslaget AB explains how one 
can evaluate outdoor areas by employing the 
Alvik model. This was used in the densification 
of the Årstastråket area from the 1950's and 
Bällstahamnen, an industrial area that was to 
be converted to housing. The Alvik model was 
developed as a tool to analyze quantity, prox-
imity, quality and functionality, in order to 
determine if there is enough sufficiently good 
and usable park area and nature near the hous-
ing area in an urban quarter or planned area. 
The Alvik model offers quantitative arguments 
for achieving a qualitative urban environment. 
It can also be used in negotiations about the 
disposition of properties, so that public inter-
est can be satisfied in the long term. However, 
if one can ensure a minimum of 10 m2 /person, 
one has a basis for both ball games and bird-
song, writes Emily Wade.

In Sweden, the municipalities own a 
great deal of the property that can be urban-
ized, and this should offer unique opportuni-
ties to build fantastic cities, writes Rickard 
Stark, Okidoki AB and regional architect for 
Vallastaden 2017, a housing exhibition that 
opens September 2. Vallastaden in Linköping 
will be built according to three criteria: small 
building lots, so one can achieve a mixture of 
single family homes, row houses and high-rise 
housing in the same quarter, detail plans for 
lot sales and fixed price for the building lots.

It is a fact that large trees and parks pro-
vide a financial added value. Regardless of 
this, many trees are felled in cities and den-
sification is carried out, which reinforces this 
problem. As trees require space, preferably 
lots of space; Monika Gora is an artist and 
landscape architect and her article (and book) 
illustrates the great loss that we and the city 
suffer when large trees are felled.

The article by Elin Normann Bjarsell, 
landscape architect at Atkins, and Mirja 

Ranesköld, planner at Boverket, summarizes 
their publication Rätt tätt – an idea catalogue 
on the densification of cities and towns that 
offers examples of densification and high-
lights important aspects such as space, light, 
noise and increased wear.

Kerstin Nordin LAR/MSA, Institution for 
city and country, SLU describes how children 
can be involved in the planning processes. 
The article describes results from a project in 
which school children (from ages 10 and up) 
and their teachers have marked on a digital 
map, information on how they use and expe-
rience a given area. The method is based on 
a long term research project from Sweden’s 
Agricultural University, and six municipali-
ties in Sweden have employed the method in 
urban renewal and in school-path projects.

Professional landscape architecture dilem-
mas in practice – reflections on citizen invol-
vement and landscape architecture, p. 114
Camilla Hedegaard Møller
In January 2017 I defended my PhD. disserta-
tion at the School of Architecture in Copen-
hagen. The dissertation dealt with how Nør-
rebroparken in Copenhagen was transformed 
(2001-07) and on the processes behind it. I 
have been especially engaged in the architec-
tural dilemmas and problems that are implied 
by citizen involvement, and the dissertation 
can be described as a kind of profession and 
method research. The research results can 
be read in their entire complexity and with 
all the nuances in the dissertation, but in this 
article I have, to a certain degree, generalized 
simplified points from the dissertation and 
problematized openly in order to point out 
the dilemmas, which I assess to be the most 
relevant in practice, including:

When community democratic processes 
are embedded in the representative demo-
cratic process, it is important to discuss which 
decisions belong to which forms of democracy, 
and thereby to which players. The local are not 
just local but can be of decisive importance in 
other contexts. Opposing interests like this 
must be identified early in the process.

As advisor it is therefore interesting to 
see if citizens can be involved here and now in 
relation to certain aspects, while still consid-
ering future and unknown citizens and func-
tions on a longer term basis. The landscape 
architectural elements’ durability should be 
facilitated and the question as to whom they 
should have value to should be clarified.
Pete Avondoglio
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Sandkaj, Nordhavn, København
Kunde: Pensam/KPC København A/S 
Rådgiver: Henning Larsen Architects

”Vi har etableret MøllerLøkkegaard, fordi der var plads til et par friske fyre som os. I 2014 var 
vi to mand, i 2017 er vi omkring 25, og planen er, at vi skal være 35 mand. Flere er der nemlig 
ikke plads til på kroen, hvor vi holder vores møder og spiser stegt flæsk med persillesovs. Til 
gengæld er vi ret dygtige, hvis vi selv skal sige det, til at vælge nogle gode leverandører og 
styre underentreprenører. Vi har begge tidligere arbejdet i meget store anlægsgartnerfirmaer 
og styret projekter på op til 50 mio. kr. For MøllerLøkkegaard ligger projekter på op til 10 mio. 
kr. lige til højrebenet, så vi kommer ikke til at være med på de største udbud. Og dog kan 
beløbet selvfølgelig godt være højere, hvis opgaven løber over længere tid. 

Seriøst mener vi, at det er vigtigt at holde fast i en størrelse, hvor det er nærværet, der tæller  
– både i forhold til medarbejderne og kunderne. Tilfredse medarbejdere og tilfredse kunder 
er to sider af samme sag, og vi synes, det skal være rart for alle at gå på arbejde. Det, tror vi, 
giver de bedste løsninger. Tjek selv vores referencer på www.anlaeg-ml.dk. De er eksempler 
på nogle opgaver, som både vi, vores medarbejdere og vores kunder er stolte af. ”

Hilsen Anders og Søren

Nærvær og dialog giver de bedste løsninger

MøllerLøkkegaard A/S    www.anlaeg-ml.dk
Anders Møller Jensen, mobil 28 71 82 54, anders@anlaeg-ml.dk
Søren Løkkegaard, mobil 27 84 56 08, soren@anlaeg-ml.dk

Læs mere om vores arbejdsområder og referencer på www.anlaeg-ml.dk eller ring direkte til 
Søren Løkkegaard på 27 84 56 08. Vi glæder os til at tale seriøst anlægsarbejde med dig!

Mød os på Have & Landskab 
i Slagelse den 30/8-1/9 2017

0395_ann_landskab_456x308.indd   1 22/05/17   12.36
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DESIGN: VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Med Multiple Nyx 330 fås 
specialdesign til standardpris.



Belysningen gør en forskel . . .

NIGHTSPOT og GOBO
LED projektør til mast fra WILLY MEYER

•	 Til LED 29-54W  (4335Lm) - GOBO LED 47W (6500K) 

•	 IP 65 - IK08 - 3-4000K - Klasse II - DALI 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED: 13 ⁰,  20 ⁰, 30 ⁰ og 67 ⁰  

•	 Nyhed: Nu med vejoptik og RGBW 42W, DMX

Udvalgte referencer: 
Ballerup Kommune - Kvæsthus Parkeringen, Skuespillerhuset
Cowi Hovedsæde, Lyngby - Hammel Hovedgade, Favrskov Kommune 
MALMOS Anlægsgartnere Hovedsæde, Roskilde - KUA3, Amager


