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Når motorvejen skal tegnes • Skal vejen 

være lang eller bred? • Hvem pynter mo-

torvejen? • Veje i landskabet – vejens 

landskab • Nordhavnsvej • Bogomtale • 

In memoriam, Gustaaf Rudolf van Ooy • 

Summary



Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

Vores sortiment af udendørs møbler til park 
og byrum spænder bredt og vi tilbyder 
mange forskellige stilarter og designs i højeste 
kvalitet. Møblerne kan sættes sammen med 
vores mange fleksible udendørs sports- og 
legepladsløsninger, så både voksne og børn 
kan holde en pause mellem aktiviteterne, 
hvad enten I skal gynge, rutsche, dyrke 
parkour eller spille fodbold. 

OPHOLD OG UDEMILJØ
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SCALE, COMBINE & CONNECT

CORTEN STEEL COMBINED WITH MAHOGANY OR MAINTENANCE-FREE EV
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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 

OUTSIDE THE GARDEN 
– COPENHAGEN LANDSCAPE 
LECTURES SPRING 2018
”Outside the Garden” is the title of two events 
in the Copenhagen Landscape Lectures held 
at IGN, Institute for Geoscience and Nature 
Resource Management, in the section for 
Landscape Architecture and Planning. 

These lectures feature four artists that all re-
late to different landscapes in their works, and 
there will be two artists in dialogue at each 
lecture; Maria Finn & Camilla Berner 26.2 at 
16:00 (afholdt), and Pia Rönicke & Nanna De-
bois Buhl 23.4 at 16:00.

The methods and tools by which we docu-
ment our interaction with certain landscapes, 
be it urban nature in Copenhagen, man made 
sand dunes in Køge or rare plants in Mexico, 
are an integral part of the works developed by 
these artists. 

But what these works also have in com-
mon is an awareness of how the interplay 
between developers, users, as well as explor-
ers, defines how we label these places.
Forår 2018 er sponsoreret af Novo Nordisk 
Fonden og arrangeret af post.doc. Maria Finn.
Alle velkomne, arrangementet er gratis og kræ-
ver ingen tilmelding. Alt foregår på engelsk og 
efterfølges af en uformel reception.
Copenhagen Landscape Lectures-kommiteen 
består af Natalie M. Gulsrud, Rikke Munck Pe-
tersen og Svava Riesto.
www.landscapelectures.dk 

HAVEHISTORISK SELSKAB 2018:
I 2018 sætter Havehistorisk Selskab fokus på 
træer, i byen, i parken, i landskabet og på kir-
kegården. Træer er vigtige byggesten i alle 
typer landskaber. De bruges som rumska-

bere, vejvisere og ren form, en slags levende 
skulpturer, både de løvfældende træer og nå-
letræerne. For træer er vigtige. De hjælper os 
også med at ånde – både i bogstaveligste for-
stand og mentalt. Resterende arrangementer 
foråret 2018.

Tirsdag 10. april kl. 16.30: Foredrag ved 
Berit Rørbøl: Bytræer gennem 150 år. Konsi-
storiums mødesal, KU, Bülowsvej 17

Torsdag 3. maj kl. 16.30: Spadseretur fra 
Skt. Thomas Plads til Frederiksberg Runddel 
sammen Karsten Klintø, som fortæller om 
Frederiksberg Allé

Søndag 10. juni kl. 10.00: Sommertur til 
Ledreborg allé og park. Omvisere er Karen 
Atwell og Niels-Christian Clemmensen. 

Lørdag 18. august kl. 10.00: Udflugt til Fre-
deriksborg Slotshave. John Nørgaard Nielsen 
fortæller om formning af træer.

Torsdag 20. september kl. 16.30: Henning 
Looft fortæller om træer på kirkegårde. Kon-
sistoriums mødesal, KU, Bülowsvej 17

Onsdag 10. oktober kl. 16.30: Tove Hyl-
lested fortæller om alléer. Konsistoriums 
mødesal, KU, Bülowsvej 17

Tirsdag 27. november kl. 16.30: Peter Friis 
Møller fortæller om nåletræer i kulturhisto-
risk sammenhæng. Derefter læser Valdemar 
Lønsted H.C. Andersens ’Grantræet’. Konsi-
storiums mødesal, KU, Bülowsvej 17
www.havehistoriskselskab.dk 
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Design to Shape Light

louispoulsen.com

LP Capsule – Design: Henning Larsen

New 
Design
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Klimatilpasning med respekt 

MøllerLøkkegaard A/S
Læs mere og se flere referencer på www.anlaeg-ml.dk
Kontakt Søren Løkkegaard på mobil 27 84 56 08 eller soren@anlaeg-ml.dk

Fremtidens Gårdhave i Askøgade
Unikt 4.000 m² gårdrum hvor alt regnvand opsamles  
og anvendes uden tilslutning til kloaknettet.  
LAR med forsinkelsesbassiner mm. 

Bygherre: Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Entreprisesum: 7,2 mio. kr.

Fristatborg
Rydning og kloakering i mindre gårdrum med 
nye belægninger og inventar blandt eksisterende 
beplantning.

Bygherre: A/B Fristatborg 

Landskabsarkitekt: OpLand 

Entreprisesum: 1,4 mio. kr. 

Svenskelejren
Gårdhave med kloak og LAR. Fra tag og belægnings
flader er der punktvis opsamling af regnvand, der 
ledes via vandrender til regnbede.

Bygherre: Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Entreprisesum: 2,7 mio. kr.

Kloakker og belægninger skal fungere, når ekstremregnen rammer. Men for os er det 
mindst lige så vigtigt at respektere de æstetiske værdier i miljøet. Vi er for eksempel 
vant til at passe på de gamle træer, selv om vi graver dybt for at løse udfordringerne ved 
klimaforandringerne. Måske er det derfor, vi som anlægsgartnere ofte bliver bedt om 
også at håndtere entreprenøropgaverne med jord- og kloakarbejde. Vil du høre mere 
om mulighederne, så deler vi gerne ud af vores erfaringer med LAR. 

Ring og spørg Søren til råds på tlf. 27 84 56 08

0447_ann_landskab_228x308.indd   1 02/03/2018   15.14
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REDAKTØR GENNEM 35 ÅR 
OG 70-ÅRS FØDSELAR!
I 64. årgang af LANDSKAB, fra 1983, træder 
en ny redaktør ind på scenen: landskabsarki-
tekt Annemarie Lund. Siden da har hun stabilt 
og klogt løftet ansvaret for at få dokumenteret 
og kommenteret landskabsarkitekturen helt 
frem til i dag.

Efter digitaliseringen af tidskrifterne er 
det blevet let at anvende LANDSKAB som 
vidensbank – f.eks. hvad rørte sig i faget på et 
givent tidspunkt? I Annemaries første år som 
redaktør gemte der sig interessante tanker 
om boligen som livsgrundlag. Man kan læse 
bekymringer om, at det det ikke er godt nok 
at bo godt. ”Vil vi også i fremtiden komme til 
at ’leve’, hvor vi bor?”, lyder det i LANDSKAB 
7-1983.

Andre tanker fra 1983 kredser om fagets 
udvikling. For der var ”gennem de sidste 10-15 
år er sket en betydningsfuld udvikling i fagom-
rådet”, står der i LANDSKAB 8-1983. Hvor 
fagets tidligere kerneområde var formgivning, 
var der sidenhen kommet mange flere ansæt-
telser i kommunerne, og her skulle landskabs-
arkitekterne dække nye fagområder som det 
åbne lands planlægning, naturbeskyttelse og 
naturformidling. 

Annemarie Lund tager også selv ordet i 
LANDSKAB. Det gælder ikke mindst i LAND-
SKABs leder, hvor redaktøren gennem tiden 
har hjulpet os med at opsummere og perspek-
tivere det indhold, vi sidder klar til at skulle 
læse og forstå. Lederen rummer holdnin-
ger og mange vigtige pointer. I LANDSKAB 
7-2011 perspektiverer hun over begrebet ’erin-
dring’. Hun minder os om, at LANDSKAB er 
vores kollektive hukommelse for faget, men at 
erindring også er forbundet med et dilemma. 
”Erindring kendetegnes af et personligt (og der-
med følelsesmæssigt) tilknytningsforhold til 
fortiden”, skriver hun. ”Derfor bliver det også 
en svær opgave for redaktør, redaktionsudvalg 
og skribenter at give et dækkende billede af 
samtiden”. 

I LANDSKAB 8-2011 handler lederen om 
Nordisk Kongres 2011. Heri husker Annema-
rie Lund os på en vigtig pointe: ”Læring uden-
dørs og bevægelse er generelt aktuelle emner i 

tiden. Og det giver endnu mere mening, når 
det gælder landskabsarkitektur ... fornem-
melse for størrelser, rum og skala fås bedst ved 
at bevæge sig gennem selve landskabet”. Hun 
taler også om det at opnå både ”... en mental og 
kropslig forståelse af stedet”. Det handler om 
betydningen af AT VÆRE i landskabet.

Om jubilaren og fødselaren Annemarie 
Lunds evner som redaktør hersker der ingen 
tvivl. Her er en hilsen fra en anden dygtig 
redaktør, nemlig ARKITEKTEN’s chefredak-
tør Martin Keiding:

”Annemarie tror det næppe ( beskeden som 
hun er), men hun har været min mentor, hvad 
angår godt og skidt i landskabsarkitekturen, 
siden jeg begyndte som redaktør i 2001, først 
på Arkitektur DK og siden på Arkitekten.

Det er ikke underligt, for ingen ved mere 
og har en dybere indsigt end Annemarie Lund. 
Hun er en fremragende skribent og redaktør og 
har skabt et tidsskrift af internationalt format.

Tak og tillykke.”
Også et stort til lykke og indtil videre TAK 

fra Danske Landskabsarkitekter. 
Vi ser frem til endnu en sæson af tids-

skriftet, hvor opfordringen fra hende allerede 
har lydt i LANDSKAB 8-2017’s leder – nem-
lig hendes ønske om ”... at alle læsere, nuvæ-
rende og kommende skribenter vil bidrage til, 
at LANDSKAB bliver ekstra godt og aktuelt, 
når det i 2018 går ind i sit nioghalvfemsinds-
tyvende år.”

I respekt,
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

BOLIGPARKEN 
– ET KVALITATIVT BEGREB
Igen i år har vores nordiske kollegaer gen-
nem Norske landskapsarkitketers forening 
NLA samlet de nyeste og mest inspirerende 
projekter i NLAs årbok 2017-2018. Årbogen 
rummer projekter inden for temaer som by-
udvikling, parker, byrum, friluftsområder, in-
stitutionsanlæg og samfærdselsanlæg. Projek-
terne kan desuden ses på hjemmesiden http://
landskapsarkitektur.no/

Også byerne i Norge er rivende udvikling. 
Urbaniseringen foregår både i de store byer 

og i byerne i de forskellige regioner af landet. 
”Byboligerne sparer landskapet for byggefelt 
med ferdighus og dobbel garasje”, skriver for-
eningens præsident Rainer Stange, og ”Jo 
trangere og dyrere boligen blir innendørs, desto 
større og viktigere blir landskapsarkitekturen”.

I Norge anvender man begrebet ’boligpar-
ken’ mere og mere frem for de intetsigende 
ord ’utomhus’ og ’gårdsrom’, fordi det er et 
forklarende begreb for den kvalitet, som man 
bør stræbe efter i landskabsarkitekternes pro-
dukt, når man arbejder med disse nye tætte 
boligformer. Begrebet har også vundet ind-
pas hos bygherrer, fra hvem man hører udta-
lelser om, at det er mere interessant at bygge 
en boligpark end boliger. 
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
75 år: Per Stahlschmidt, 19. april
60 år: Karsten Linding, 5. maj
50 år: Anette Vinding, 23. april,
Signe Dinsen, 27. april
40 år: Carsten Olander, 9. april, 
Louise Olesen, 6. maj

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 3. Udk. 4. maj
Nr. 4. Deadline 15. april, udk. 15. juni
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 7. september
Nr. 6. Deadline 12. august, udk. 12. oktober
Nr. 7. Deadline 16. september, udk. 16. november
Nr. 8. Deadline 14. oktober, udk. 14. december
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Når motorvejen skal tegnes
Annemarie Lund

Skal vejen være lang eller bred? – Refleksioner over konferencen 
om ’motorveje i landskabet’ – og et bud på fremtiden
Dennis Lund

Hvem pynter motorvejen?
Søren Ryge Petersen

Veje i landskabet – vejens landskab
Susanne R. Grunkin

Nordhavnsvej
Schønherr

Bogomtale
Göran Lindberg om Parkstaden – Stockholms landskap och stadens rum
Lone van Deurs om Havebyen – havebyer i Danmark, England og 
Tyskland før, nu – og i fremtiden?

In memoriam, Gustaaf Rudolf van Ooy
Charlotte Skibsted og Lodewijk Wiegersma

Summary
Pete Avondoglio

Notestof A14, A18, A20, A23, A24

Motorvejen ved Albertslund. Foto Dennis Lund



A20
LANDSKAB  2  2018

UDDELING FRA ESLAGART FOND
Landskabsarkitekten Asger Ørum-Larsen 
(1913-2011) lod alt, hvad han efterlod sig, 
indgå i en ikke-erhvervsdrivende fond med 
navnet Eslagart-fonden. Uddeling fra fon-
den sker uden ansøgning og hvert år ifm. 
Asger Ørum-Larsens fødedag den 1. februar. 
Fondets bestyrelse består af advokat Henrik 
Holmblad, Jane Schul og Annemarie Lund. 
Ved fondens femte uddeling tildeltes arkitekt 
MAA Steen Estvad Petersen og landskabsar-
kitekt MDL Kirsten Lund-Andersen hver med 
et rejselegat på 20.000 kr. ved Eslagart-fondens 
uddeling 2018.

Steen Estvad Petersen er uddannet ved 
Kunstakademiet i København og Yale Univer-
sity i New Haven. Han har arbejdet udenlands 
i England og Thailand og var fra 1971 tilknyt-
tet Kunstakademiets Arkitektskole, fra 1980 
til 1999 som leder af Byggeriets Dokumenta-
tionscenter (nu KADK Biblioteket), og efter-
følgende har han i omfattende grad arbejdet 
med formidling og rådgivning.

Steen Estvad Petersen er forfatter til en 
række bøger om arkitektur og havekunst, 
hvoraf her skal fremhæves Herregården i kul-
turlandskabet – Samspillet mellem bygnings-
kunst og landskabskunst på nogle danske her-
regårde, Arkitektens Forlag (1975), Paradiset 
– den islamiske have, Borgens Forlag (1992), 
Den danske herregård, Søren Fogtdals For-
lag (1999), Drømmen om Paradiset, Gylden-
dal (2005), Herregårdslandskaberne i: Her-
regården, Bygningskulturens dag 2004.

Med sin omfattende viden, store og bredt-
favnende formidlingsevne har Steen Estvad 
Petersen i væsentlig grad bidraget til at frem-
drage ny viden, debattere og skrive om have-
kunst, heraf mange artikler i tidsskriftet 
LANDSKAB – såvel om truede danske her-
regårdshaver med omgivende smukke herre-
gårdslandskaber som for os relativt ukendte 
islamiske haver fra Marokko i vest, over Syd-
spanien, Ægypten, Syrien, Irak og Iran til 
Nordindien i øst. 

Et væld af forskellige danske landskabsty-
per hører ind under herregårdene, og sammen 
med bygningerne og tilhørende haver udgør 
disse kulturværdier samlede, meget betyd-
ningsfulde miljøer. Steen Estvad Petersen har 
plæderet for, at bevaring af kulturmiljøerne i 
tilknytning til herregårdene og haverne skulle 
være et nationalt anliggende. 

Steen Estvad Petersen var også en væsentlig 
aktør i det initiativ til bevarelse af herregårds-
haver, som Realdania tog i 2007, og som resul-
terede i ni haverenoveringer – ved Bregent-
ved, Clausholm, Engelsholm, Holstenhuus, 
Knuthenborg, Løvenborg, Sanderumgaard, 
Søholt og Tirsbæk. 

Tildelingen af N.L. Høyen Medaljen i 2008 
blev bl.a. motiveret med disse ord: ”… Steen 
Estvad Petersens interesse er bredt favnende 
– mellem historiske tidsaldre og geografisk 
spredt, mellem både jyske herregårdsanlæg, 
norditalienske Palladio-villaer og islamiske 
haver. Han er den type forfatter, der opbyg-
ger det skrevne igennem grundige studier og 
mange rejser…”

Denne givende livslange indsats ønsker 
Eslagart-fonden at belønne med et rejselegat 
på 20.000 kr. ved Eslagart-fondens uddeling 
2018.

Kirsten Lund-Andersen har praktisk gart-
nererfaring fra Gisselfeld, England og Vil-
vorde Havebrugsskole og er efterfølgende 
uddannet som landskabsarkitekt fra Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole. Med egen 
tegnestue fra 1969 har hun løst en lang række 
restaurerings- og renoveringsopgaver, bl.a. 
Lerchenborg Slotshave, 1981-94, landskabs-
haven omkring Næsseslottet ved Furesøen, 
1986-96, Søfortet Trekroner, 1994-97, forny-
else af barokhaven ved Gammel Estrup, 2002-
05 samt Løvenborg og Tirsbæk herregårdsha-
ver, 2007-11.

Kirsten Lund-Andersen store interesse 
for historiske herregårdsanlæg sås først ved 
renoveringen af Lerchenborg Slotshave. 
Denne interesse har efterfølgende givet sig 
udslag i arkivsøgning og mangeårigt konsu-
lentarbejde for Slots- og Kulturstyrelsen samt 
deltagelse i en række udvalg, der har fokus på 
havekunst og fredning heraf, bl.a. de senere år 
som formand for Landskabs- og Haveudval-
get i Landsforeningen for Bygnings- og Land-
skabskultur. Kirsten Lund-Andersen deltog 
ligeledes i 2007 i det indledende arbejde ifm.  
Realdanias indkredsning af umistelige herre-
gårdshaver.

Sideløbende har Kirsten Lund-Andersen 
løbende skrevet artikler i faglige tidsskrif-
ter og publikationer, f.eks. i Fra Kvangård til 
Humlekule, i LANDSKAB 5/6-1993 (dobbelt-
nummer om havekunst) og ifbm. Bygnings-
kulturens dag 2004.

Med sit lange virke ifm. de danske herregårds-
haver har Kirsten Lund-Andersen i væsentlig 
grad bidraget til at holde fokus på herregårds-
haverne og også medvirket til at dokumentere 
udviklingen, fremdrage arkivmateriale m.m. 
om herregårdshaver. 

Denne faglige indsats ønsker Eslagart-
fonden at belønne med et rejselegat på 20.000 
kr. ved Eslagart-fondens uddeling 2018. AL

HITSA A/S køber VEKSØ A/S 
Det østjyske energiselskab, NRGi har solgt 
forretningsenheden VEKSØ til virksomhe-
den HITSA. Målet er ifølge adm. direktør for 
HITSA Søren Schultz og direktør Henrik An-
dersen at skabe en markedsledende virksom-
hed i Norden inden for byrumsløsninger. Med 
salget ønsker NRGi at styrke og fremtidssik-
re VEKSØ ved at give virksomheden et større 
volumen og kombinere de to virksomheders 
kompetencer.

Jacob Vittrup, administrerende direktør, 
NRGi, udtaler: ”Med salget til HITSA sikrer vi, 
at VEKSØ forbliver en dansk virksomhed, og 
vi sikrer danske arbejdspladser i samarbejde 
med Den Sociale Kapitalfond Invest, der er 
medinvestor på HITSAs opkøb.

Das gute Licht.
Til en bedre arkitektur.

LED-kompaktdownlights med rotationssymmetrisk lysfor-
deling, tæthedsklasse IP 65. Farvetemperatur enten 3000 K 
eller 4000 K. Leveres i fem størrelser. Fås som klassisk 
downlight eller med delvist matteret afsluttende krystalglas – 
det vertikale lys giver således et lysspil med mange facetter. 
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43 
6600 Vejen · Tlf. 7652 7000 · bega@solar.dk · www.bega.com

BEGA_Landskab_228x308_04|18_Decke_DK.indd   1 28.02.18.9kw   10:29
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NÅR MOTORVEJEN SKAL TEGNES
Annemarie Lund

Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium havde i januar arrangeret en konference om 
motorveje for fagfolk. I dette nummer bringes et par af indlæggene, helt eller delvist og krydret med fore-
læsernes refleksioner over og udenom emnet samt et opsamlende referat.

Dennis Lund opridser først kort den smukke del af motorvejsplanlægningens historie med highlights 
– fagets glansbilleder kalder han det – fra landskabsarkitekter som C.Th. Sørensen, Ole Nørgård, Jørgen 
og Inge Vesterholt, Jørn Palle Schmidt, Møller og Grønborg. Han kontrasterer det med den måde, som 
udvidelsen af Helsingørmotorvejen er blevet gennemført på – tværs gennem fredede arealer – og på dagen 
beskrevet af Axel Bredsdorff. Også andre nyere motorvejsanlæg, eksempelvis Ring 3 omkring København 
er alle tydeligvis klemte, langt mere teknificerede og næsten uden traditionelt landskab omkring sig, frem-
hæver Dennis Lund. 

Dennis Lunds konklusion på, hvorfor det i vor tid går sådan, er (ganske nedslående): ”For en planlægger, 
der har fulgt landets udvikling i årtier, er svaret ligetil: Efter murens fald i 1989 slap den ene regering efter 
den anden de frie kræfter løs. Med den blev dialogen blot haleslæng til den vildfarende udvikling. Først blev 
den regionale planlægning demonteret. Det var i 1992. Siden fulgte en langsom udskridning af hele lands-
planlægningen, en plankategori som i dag er helt uden betydning. Regionplanlægningen fik dødsstødet i 
2005, hvorefter al planstyring ligger i kommunen og de snævre interesser her. Men det skulle vel betyde, at 
de lokale interesser kommer i højsædet. Jo, men kun de sager som ikke angår de store beslutninger. Alle de 
overordnede infrastrukturer, brobygning, motorveje, togdrift, lufthavne, telesystemer og energinet træf-
fes som enkeltbeslutninger i Folketinget, dvs. som anlægslove og bevillinger på finansloven. Det har intet 
med en sammenfattende planlægning at gøre.” 

Dennis Lund, der sammenligner Danmark med Holland, som på ca. samme landeareal har tre gange så 
stor en befolkning og dobbelt så stort et motorvejsnet, konkluderer, at ”med et betragteligt lavere indbyg-
gertal og et mere rationelt bymønster i Danmark burde selv en større biltæthed i fremtiden mere tale for 
en række vejudvidelser end for betydelige nyanlæg i det åbne land.”

I den mere optimistiske afdeling er Søren Ryge Petersen begejstrede beskrivelse af sin køreoplevelse på 
den nye motorvej igennem Silkeborg – med broer, støjskærme og belysning. 

Susanne R. Grunkin refererer hele konferencen Veje i landskabet – Vejens landskab med en kort opsum-
mering af alle dagens indlæg – fra Torben Dam, Tom Nielsen, Ulla Egebjerg, Axel Bredsdorff, Peer M. Reesen 
og Dennis Lund. Susanne R. Grunkin takker DL’s Tænketank og her især landskabsarkitekterne Torben 
Dam og Sonja Poll, som har løftet temaet frem, og sidst i artiklen kan Torben Dams fem opsummerende 
punkter for veje i landskabet læses.

Hertil kommer Schønherrs præsentation af Nordhavnsvejen, et kompliceret stykke vejdelta ved Lyng-
byvejens indføring i København mod øst til Svanemøllehavnen.
AL
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SKAL VEJEN VÆRE LANG ELLER BRED?
– Refleksioner over konferencen om ’motorveje i landskabet’ – og et bud på fremtiden

Dennis Lund

Gl. Vartov, et fint gammelt bygningsanlæg 
i det indre København, lagde sidst i januar 
husrum til en konference om vej og landskab, 
som Danske Landskabsarkitekter og Dansk 
Byplanlaboratorium havde arrangeret for 
fagfolk, primært landskabsarkitekter og vej-
tekniske konsulenter. Det er tit disse to grup-
per, der står i hver deres ringhjørne, når vejen, 
fortrinsvis motorvejen, skal tegnes. Og i dag er 
det således, at de ’bløde’ landskabsarkitekter 
ikke sjældent ser sig kørt ud på et ’sidespor’, 
mens teknik og økonomi dominerer udform-
ningen af vore store infrastrukturer. 

Gode eksempler fra fortiden
I 1940’erne viste C.Th. Sørensen vejen med 
sine fine – og meget markante – beplantnin-
ger omkring motorvejen på Lolland. Store 
poppelplantninger som kulisser tværstillet 
vejens længderetning, der hvor en broforbin-
delse skulle over vejen. Et stramt, vertikalt 
landskabsudtryk i kontrast til Lollands vidt-
strakte plovfuger, der peger ud i horisonten. 

Landskabsarkitekten J. Palle Schmidt forme-
de Holbækmotorvejens nærlandskab så om-
hyggeligt, at vejkant og landskab næsten mød-
tes i et sart kys. Det var i 1970’erne. 

Ole Nørgård blev i samme periode nær-
mest frosset ud af arkitektforeningen, fordi 
han tegnede Helsingørmotorvejens indfø-
ring fra Lyngby mod Østerbro, en ganske 
klemt eller trang opgave, som han selv kunne 
se vokse frem fra den modsatte side af Gen-
tofte Sø, hvor han både havde tegnestue og 
bolig. Han blev således selv tilskuer til og 
offer for bilismens uundgåelige fremdrift. (I 
parentes vil jeg ikke undlade at bemærke, at 
jeg i dagens lys finder denne kollegiale mob-
ning ganske misvisende). 

Også i 1970’erne formede J. Palle Schmidt 
skulpturelle udfletningsanlæg i Københavns 
vestlige udkant, endog med et forslag om et 
vejplantningens eksperimentarium omslut-
tet af de kraftige vejbånd.

Og det var ligeledes i 70’erne, at Ole Nør- 
gård ufortrødent byggede Vestegnens mest 

markante motorvejslandskab op ude i Al-
bertslund. 

Senere gjorde Møller & Grønborg de 
ovennævnte kunsten efter på den østjyske 
motorvej, som de lagde ud i terrænet, som 
var det en engelsk vals gennem landskabet, 
det man i dag kalder guldaldervejen. Det var 
både kurvebilledet, det brede vejudlæg og den 
spaltede bro over Vejleådalen/Grejsdalen, 
der er vækker til eftertanke, tillige med den 
måde som vejen runder Ejer Bavnehøj-kirken 
på kanten af den 300 m bred fredningszone 
omkring en kirke.

Og der findes flere gode eksempler på 
motorvejslandskaber. Det fortalte Torben 
Dam (KU) ganske præcist om på konferen-
cen. Og senere i oplægsrækken kunne Ulla 
Egebjerg (tidligere Vejdirektoratet) bygge 
videre på historien om eksemplets magt. 
Forskellen mellem de tidlige eksempler og de 
senere motorvejsanlæg er blot den, at i begyn-
delsen kunne man brede sig i landskabet og 
på jomfruelig jord, mens de mange senere års 

Motorvejen over Lolland ved Rødby. C.Th. Sørensen har med markant beplantning afbødet ’brud’ på kulturlandskabets linjer, her ved en landbrugsejendom. Foto Torben Dam
Highway across Lolland at Rødby. With distinctive landscaping, C.Th. Sørensen alleviated the ‘breach’ of the cultural landscapes lines, here at a farm. Photo Torben Dam
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motorvejslandskaber har måttet kæmpe med 
byudviklingens jord, fordi byen allerede havde 
grebet om sig. 

Lyngbymotorvejen var i realiteten den 
første varsel om denne konflikt. Derfor er de 
senere motorvejsanlæg alle tydeligvis klemte, 
langt mere teknificerede og næsten uden tra-
ditionelt landskab omkring sig. Et eksem-
pel herpå er Ring 3 omkring København fra 
2005-08 og noget lignende kan man konsta-
tere langs motorvejsanlægget ud for Køben-
havns lufthavn.

Kritikken 
De gode og smukke eksempler på samhørig-
hed mellem vej og landskab blev i dagens kon-
ference afbalanceret af bl.a. udvalgsformand 
Axel Bredsdorffs kritik af den måde, udvidel-
sen af Helsingørmotorvejen på tværs af nogle 
fredede arealer var blevet gennemført. Det er 
et nyt projekt, gennemført i perioden 2010-
17. Her var den gennemgående kritik, at man 
konsekvent tog bilistens perspektiv; man ske-

Lyngbymotorvejen. Foto Dennis Lund Lyngby highway. Photo Dennis Lund

I motorvejenes barndom (1960'erne) havde man format til både at gøre motorvejene spaciøse og velplacerede i landskabet. Her et eksempel fra Albertslund Syd, hvor land-
skabsarkitekten Ole Nørgård formåede at skabe et sø- og bakkelandskab omkring motorvejsudfletningen samtidig med, at han anvendte overskudsjorden fra den navnkundi-
ge Albertslund Syd-bebyggelse. Hele arrangementet står i dag som et landmark på sydvest-egnen. Luftfoto, Albertslund. Foto Dennis Lund
In the infancy of highways in Denmark (1960's) one had the ability to create spacious roads, well integrated in the landscape. Here is an example from Albertslund Syd, 
where landscape architect Ole Nørgård managed to create a lake and hill landscape around a highway interchange using the surplus soil from the renowned housing scheme 
Albertslund Syd. The entire scheme lies today as a landmark in the southwest region. Aerial photograph, Albertslund. Photo Dennis Lund
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Arkitekten Ib Møller (Møller og Grøn-
borg) gjorde sig umage for, at den jyske 
motorvej skulle glide smertefrit igen-
nem det østjyske bakkelandskab i store 
glidende bevægelser, som var det en wie-
nervals. Her vist i sin passage forbi kir-
ken ved Ejer Bavnehøj. 
Skitse Michael Varming
Architect Ib Møller (Møller and Grøn-
borg) went out of their way to ensure 
that the Jutland highway passed pain-
lessly through the east Jutland hilly 
landscape in a grand smooth flowing 
movement, almost like a Viennese waltz. 
Here one can see it in its passage past 
the church in Ejer bavnehøj. 
Sketch Michael Varming

Da den fynske motorvej blev til (tillige med dele af den jyske do), planlagde man veje og anden infrastruktur som samløbende anlæg i en form for trafikkorridor. 
Ideen var at samle alle de større og forstyrrende infrastrukturer, således at landskabet ikke blev gennemskåret på kryds og tværs. Men man ’glemte’, at det moderne 
bymenneske samt de mange bilturister fortrinsvis oplever landskabet fra motorvejen. Og som billedet illustrerer er det ikke overalt nogen nydelse. 
Det er faktisk katastrofalt for de godt 65.000 som dagligt passerer forbi! Fyns motorvej ved Odense. Foto Dennis Lund
When the Funen highway was established (together with part of the Jutland highway), the roads and other infrastructure elements were planed as a unified scheme 
as a traffic corridor. The idea being to gather all the large and disturbing infrastructure elements, so that the landscape was not intersected in all directions. 
But one ‘forgot’ that the modern urbanite as well as the many automobile tourists principally experienced the landscape from the highway. And as the photo illustrates, 
it is not always a pleasure. It is actually disastrous for the almost 65,000 who daily pass this area! Funen highway near Odense. Photo Dennis Lund
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lede slet ikke til de omkringboende eller viste 
hensyn til landskabet, som er de omkringbo-
endes fritidsrum. Man er her – og sikkert flere 
andre steder – lettere uforstående over for 
den måde, motorvejsprojektet tromles igen-
nem på. Når lokalpolitikere og fagfolk i en ge-
neration er flasket op med medbestemmelse, 
høringer, kommunale planer og overordne-
de landsplaner, så er det uvant at blive præ-
senteret for et fait accompli. Kritikken retter 
sig basalt mod det spørgsmål: Hvorfor er den 
gældende planlægningskultur og den mest 
gennemgribende demokratiseringsproces i 
det politiske system, nemlig planlægningens 
dialogværktøj, sat helt ud af spillet fra start? 

For en planlægger, der har fulgt landets 
udvikling i årtier, er svaret ligetil: Efter mu-
rens fald i 1989 slap den ene regering efter 
den anden de frie kræfter løs. Med den blev 
dialogen blot haleslæng til den vildfarende 
udvikling. Først blev den regionale planlæg-
ning demonteret. Det var i 1992. Siden fulgte 
en langsom udskridning af hele landsplan-
lægningen, en plankategori som i dag er helt 
uden betydning. Regionplanlægningen fik 

dødsstødet i 2005, hvorefter al planstyring lig-
ger i kommunen og de snævre interesser her. 
Men det skulle vel betyde, at de lokale interes-
ser kommer i højsædet. Jo, men kun de sager 
som ikke angår de store beslutninger. Alle de 
overordnede infrastrukturer, brobygning, 
motorveje, togdrift, lufthavne, telesystemer 
og energinet træffes som enkeltbeslutninger 
i Folketinget, dvs. som anlægslove og bevillin-
ger på finansloven. Det har intet med en sam-
menfattende planlægning at gøre. Rigtigt er 
det, at der – efter behag – holdes orienterende 
borgermøder, men det flytter ikke noget. Fag-
debatten er sat ud af spillet!

Kommunal planlægning 
– uden mål og med
Udviklingschef Peer M. Rexen fra Vejen Kom-
mune underbyggede i sit indlæg på dagen 
denne tendens ved åbenlyst at forklare, hvor-
dan kommunens planlægning nærmest tog 
farve af, om og hvor en evt. fremtidig nord-
syd-gående motorvej gennem det midtjyske 
ville få sin linjeføring. Så ville kommunens 
planlagte erhvervsområder straks følge med, 

da man gerne ville have tæt facadekontakt til 
vejen. Om bydannelsen så trak ud i den ene 
eller anden ende betød mindre, fordi alle i det 
jyske jo kører bil, undtagen skolebørn.

Tom Nielsen (AAA) forklarede på konfe-
rencen om den østjyske millionby, der inklu-
derer en motorvej. Det var ikke nemt at for-
stå, måske mest fordi, der ikke var så meget 
at forstå. Det selvopfundne begreb, der tende-
rer storhedsvanvid, er ikke nogen netværksby, 
men mest af alt et rodet garnnøgle. Og det vil 
man måske i fremtiden forværre ved at lægge 
en motorvej udenpå og vest om den kaotiske 
’netværksby’.

Motorvej – hva’ nu?
Som min gamle matematiklærer sagde for år 
tilbage: ”En god cigar er ikke dårlig!” En ren 
tautologi. Sådan er det også med de heldigvis 
mange gode eksempler, hvor vej og landskab 
klæder hinanden. Men summen af de gode ek-
sempler giver godt nok inspiration, men for-
bliver enkelteksempler. De danner ingen hel-
hed. Det forbliver indforståede glansbilleder 
i fagkredsen. 

Klovtoftekrydset. Plan J. Palle Schmidt
Klovtofte intersection. Plan J. Palle Schmidt



50 LANDSKAB  2  2018

Det udvikler ikke debatten, men bekræfter 
kun, hvad de fleste er enige om i forvejen.

Det forsøgte jeg sidst på dagen at argumen- 
tere for. Man kommer kun videre fra udveks-
lingen af glansbilleder til mere strategiske 
overvejelser, hvis man gør sig nogle antagelser 
om problemets omfang og finder et ståsted. 

NL kontra DK
I et par årtier har det været på mode at ty til 
Holland, når man ville inspireres til nytænk-
ning inden for f.eks. planlægning. Det kan 
begrundes med, at de to lande ligner hinan-
den på en del områder, og politisk og kultu-
relt måske heller ikke ligger så langt fra hin-
anden. Velfærd, kulturlandskab, teknologi, 
økonomi og erhvervsstruktur har også visse 
fælles træk.

Skemaet og de to skitser viser, at landene 
er næsten lige store, og at begge har et udbredt 
motorvejssystem. Men forskellene er tydeli-
gere, hvilket man ofte negligerer eller mis-
forstår. NL er tre gange så tæt befolket, at 
bymønsteret er mere spredt i NL, at motor-
vejsnettet er tilsvarende 2,5 gange så stort, at 
bilejerskabet er lidt større, og motorvejsnet-
tet er trianguleret, mens det i DK stadig har 
det store H som udgangspunkt, hvorfra der 
udgår mindre vejforgreninger. Desuden bør 
man bemærke, at det samlede vejsystem er 
betydeligt større i NL.

Holland og Danmark er næsten lige store, men hvor Hollands bymønster spreder sig i fladen, så er bydannelserne 
i Danmark mere samlet langs vandlinjen. Derfor bliver det hollandske motorvejsnet mere spredt, nærmest en 
triangulering, mens det danske motorvejsnet i store træk holder sig til det store H. Denne væsentlige forskel viser 
de to figurer tydeligt. Skitser over Hollands motorveje og Danmarks motorveje Dennis Lund
Holland and Denmark have almost the same area, but where Holland’s urban structure is spread out on a surface, 
Denmark’s is more concentrated along the coastlines. Therefor the Dutch highway net is more dispersed, almost 
a triangulation, while the Danish highway net in generally appears as a great H. The main difference can be seen 
clearly in the two figures. Diagrams of the Dutch and Danish highways Dennis Lund

   Danmark  Holland

Areal   43.000 km2  41.000 km2

Befolkning  5.5 mio. indb.  16.5 mio. indb.
Bilpark pr. 1.000 indb. ca. 410   ca. 450

Vejlængder totalt 75.000 km  130.000 km
Motorvejslængde    1.200 km       2.900 km
Vandveje, transport              ? km       5.000 km

Skemaet viser, at det hollandske motorvejsnet er mere end det dobbelte af det danske, selv om landet er mindre. 
Desuden har Holland et ganske stort vejnet i øvrigt, næsten det dobbelte. Herudover benyttes kanalsystemet i Hol-
land i betydeligt omfang til fragt. Måske kunne det danske motorvejsnet begrænses i løbende kilometer, og i ste-
det kunne det sekundære vejnet måske opgraderes. Det ville give en større trafikfordeling. Skema Danmark kontra 
Holland, Dennis Lund
The table show that the Dutch highway net is more than twice as large as the Danish, even though the country is a 
bit smaller. Also, Holland has quite a widespread road net, almost twice as large.
In addition, the Dutch canal system is used to a great degree for freight transport. Perhaps the Danish highway net 
could be reduced in terms of kilometers, and instead the secondary road net could be upgraded. That would pro-
vide a greater degree of traffic distribution. Scheme Denmark vs. The Netherlands, Dennis Lund
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Hvis man tager kvadratroden af dette, kan 
man sige, at det vidt forgrenede motorvejsnet 
i NL kan begrundes med det spredte bymøn-
ster, hvor bydannelsen i DK hovedsagelig lig-
ger koncentreret ved vandet, hvilket giver det 
store H mening. 

I NL er motorvejsnettet så veludviklet 
og tæt i den sydlige del, at vejene virker som 
omfartsveje i byernes vejsystem og ikke som 
landskabsveje. Med et betragteligt lavere ind-
byggertal og et mere rationelt bymønster i DK 
burde selv en større biltæthed i fremtiden 
mere tale for en række vejudvidelser end for 
betydelige nyanlæg i det åbne land. 

Tag stilling
Godtager man dette udgangspunkt, bliver 
fremtidens konfrontation mellem vej, by og 
landskab fortrinsvis en opgave, hvor vej og by 
skal tilpasses hinanden, mere end det bliver 
et spørgsmål om at få vejen til at glide blidt 
igennem det åbne land. Det sidste er stadig 
væsentligt med de planlagte motorvejsfor-
længelser, men det er ikke her fokus bør læg-
ges. 

Udvidelser i bredden af motorvejsnettet 
kunne med god mening suppleres af opgrade-
ringer af landevejene hist og her. De vil kunne 
aflaste motorvejene, betyde en bedre trafik-
fordeling, og i tilgift vil man med held kunne 
fjerne nogle af de helt mistrøstige landevejs-

boliger, som i dag enten ligger halvt ude på 
kørebanen eller i kælderniveau i forhold til 
den gamle landevej.

På sigt vil det måske give en større for-
skønnelse af landskabet og en ny fremtid for 
de familier, der i dag bor i grøftekanten med 
en konstant susen for ørerne. Heri ligger også 
implicit, at jeg tager bilistens synspunkt, fordi 
det er fra frontruden de fleste mennesker 
oplever landskabet – eller resterne af det. 

Hvad enten fremtiden går den ene eller 
anden vej, må landskabsfaget nok indstille 
sig på:

– At den sammenfattende planlægning 
ikke vil yde landskabet hjælp i de kommende år

– At faget selv må tegne et billede af den 
landskabelige fremtid mht. de store infra-
strukturer (hvilket også kan gælde for eltracé, 
møller og andet)

– At motorvejsnettet vil blive udbygget, 
men mere i bredden end i længden

– At fagets sympatiske dobbeltsyn på 
landskab/vej, (dvs. omgivelserne kontra bili-
stens synsvinkel) er til at blive skeløjet af. 
Hvad angår det sidste punkt, må man gøre 
sig klart, at det er et grundvilkår for al prak-
sis, at man ikke kan gøre alle tilpasse i lige 
mål og overalt. Den vrangforestilling lider 
landskabsfaget måske lidt under. Det er ikke 
nogen pædagogisk opgave at tegne et land-
skab omkring en vej. 

Det er en stillingtagen til, hvem man vil be-
tjene. Er det bilisterne, politikerne, frednings-
folkene, beboerne udenom eller vejtekniker-
ne? Det kan forenkles til: Er vi PÅ vejen eller 
UDEN FOR den?

Mit grundsyn er, at vi er PÅ vejen; det er 
jo en vej, der skal formgives! Havde der været 
tvivl om vejen i det hele taget, kunne man tage 
en bredere diskussion op. Men det er der ikke i 
dag, eftersom alle større statslige vejanlæg er 
diktater med en anlægslov i ryggen. Derfor er 
opgaven at forme et landskab med vejen som 
forudsætning. Men hermed ikke være sagt, at 
alt håb lades ude for beboere og andre berørte 
i vejens nærzone. Det er der ingen modsæt-
ning i, det er en optimeringsproces. Men 
grundlæggende er det vejen, det handler om. 
Landskabsarkitekterne kommer ikke videre i 
deres meget velmenende formgivning, hvis de 
ikke erkender dette. 

Noget går forud for andet. Det havde Ole 
Nørgård indset, da han tegnede videre på Hel-
singørmotorvejens indføring til København 
og fik et ganske fint projekt ud af det, trods 
livsens ondskab og tidens faglige dårskab og 
konformitet. 
Dennis Lund, arkitekt, byplanlægger MAA

”Hvem sidder der bag skærmen ...” – forbliver ubesvaret. Men givet er det, at vejudvidelsen helt har fjernet både forhave og udsigt for det lille landevejshus.
Udvidelser kan være nødvendige og tillige en god måde at sprede trafikbelastningen på, Men man må ikke efterlade de små landevejshuse i den tilstand.
Også det er et landskabsproblem. Foto Dennis Lund
"Who is sitting behind the screen ..." – remains unanswered. But it is a fact that road widening has completely removed both the front yard and the view for 
this small roadside house. Road widening can be necessary as well as a good way to spread traffic loads, but one should not leave the small roadside houses 
in this condition, which is also a landscape problem. Photo Dennis Lund
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HVEM PYNTER MOTORVEJEN?
Søren Ryge Petersen

Sidste sommer havde undertegnede en an-
meldelse i Politiken. Ikke af bøger, haver eller 
det andet sædvanlige, men af et stykke motor-
vej. Avisens arkitekturmedarbejder skulle på 
orlov, og så fik jeg lov til at anmelde noget, der 
havde optaget mig meget og stadig gør det. 
Den nye motorvej igennem Silkeborg, der åb-
nede sidste forår. 

Jeg var nemlig begejstret. Den fire minut-
ter lange køretur var en stor og glædelig over-
raskelse. Broer og støjskærme var lavet på en 
måde, som ikke er set i Danmark før, og jeg 
endte med hele seks hjerter til motorvejen. 
Bravo. Og brugte i øvrigt en del af anmeldel-
sen på at finde ud af, hvem det stod bag ide-
erne, hvilket ikke var helt nemt. 

At planlægge og bygge motorveje er et gi-
gantisk projekt, som involverer et hav af men-
nesker på alle mulige planer. Der er masser af 
ingeniører, men også landskabsarkitekter, og 
jeg fandt frem til, at det var Preben Skaarup, 

der var hovedmanden, for æres den, som æres 
bør. 

Anmeldelsen gav mange reaktioner; 
især fra landskabsarkitekter, som var begej-
strede, for de er ikke vant til, at man anmel-
der en motorvej, den kritiserer man! Men så 
kom der også brev fra Søren Peter Sørensen, 
som er teknik- og miljøchef i Silkeborg, og da 
blev det for alvor sjovt. Vi mødtes, snakkede i 
to timer og kunne have fortsat i ti. Da fik jeg 
for alvor indblik i, hvor kompliceret det er at 
bygge motorvej igennem en by – og hvem der 
til syvende og sidst skal have æren for de seks 
hjerter. 

Men lad os repetere rugbrødet først. Den 
årelange diskussion og planlægning om, hvor 
motorvejen skal gå, og hvor meget den må 
koste. Anlægsloven, som skal vedtages i Fol-
ketinget. Eksproprieringen, som varede i to år. 
Projekteringen, hvor hundreder af ingeniører 
beregner og tegner hver eneste meter og hver 

eneste kubikmeter jord og sand (nogen af dem 
sidder i Indien!). 

Og broerne, som er et kapitel for sig. På 
de syv kilometer igennem Silkeborg er der 15 
broer, den ene større end den anden, og den 
vigtigste af dem alle, broen over Gudenåen, tog 
to år at bygge og kostede 145 mio. kr. Langt over 
1.000 arbejdere og en hær af maskiner gravede 
og støbte i syv år, og sådan er det for alle motor-
veje. Højt specialiseret håndværk, som vi kan 
kigge på udefra, mens det foregår, og hvor det 
ofte forekommer ubegribeligt, at de kan finde 
ud af det. At alt dette rod ender med at blive en 
motorvej med over 100 km. i timen. 

Og så til pynten, kunsten – det, der overra-
skede så meget, da vi endelig fik lov til at køre 
på vejen. Hvem, hvorfor og hvordan? Det skal 
Søren Peter Sørensen svare på:

Hvorfor har man lavet kilometerlange 
grønne støjværn lige inden Gudenåen – på en 
strækning, der fører igennem en skov?

De orange støjværn. Foto Søren Ryge Petersen The orange noise barrier. Photo Søren Ryge Petersen
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Svar: Det er ikke for bilisternes skyld, men for 
naturens. Skoven er et Natura 2000-område, 
og ifølge alverdens og EU’s regler skal dyr og 
fugle forstyrres så lidt som muligt af motor-
vejen. Altså laver man et grønt støjværn til 
mange millioner, hvorpå rådyrene ikke kan se 
bilerne, kun høre dem. Den er sgu langt ude!

Hvem har fået ideen til de elegante, sno-
ede ’kantbånd’, der kroner spunsvægge og 
støjværn igennem byen?

Svar: Nej, det er ikke Preben Skaarups idé 
– det er hollænderne. De har lavet noget til-
svarende i Utrecht og kalder det ’The Wall’. 
Danskerne så det på en studietur og tog det 
med til Silkeborg. 

Hvem har bestemt farven, den rødorange? 
Den er jo både flot og fræk. Er det også hol-
lænderne?

Svar: Nej, det er skolebørn i Silkeborg. Vi 
diskuterede i 3-4 år, om de skulle være grønne, 
blå, røde eller orange, og så lavede vi nogle 

modeller i fuld størrelse og satte dem op. Der-
efter blev en masse skoleklasser inviteret til at 
kigge på dem og stemme om, hvilken farve de 
bedst kunne lide. Den rødorange vandt!

Hvem har tegnet de to broer lige vest for 
tunnelen? De tre sekunder, hvor man ser dem 
inde i hinanden, er turens æstetiske højde-
punkt. Simpelthen genialt!

Svar: Det er Preben Skaarup. Der skulle 
være to broer, og de kunne som alle de andre 
være udført som en vandret vejbane på tværs 
af motorvejen – båret af en eller flere lodrette 
piller. Han valgte buebroerne – meget dyrere, 
men også meget smukkere.

Til sidst den store overraskelse, som først 
åbenbaredes, da jeg kørte igennem Silkeborg 
om aftenen, i mørke. De 4-5 broer lige efter 
hinanden, som er forsynet med et ganske 
almindeligt, let buttet, ligegyldigt rækværk.

Tænk, de lyste i mørket i det fineste møn-
ster! De var perforerede og blev belyst bagfra, 

De to buebroer. Foto Søren Ryge Petersen The two arched bridges. Photo Søren Ryge Petersen
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og jeg blev så betaget, at jeg sammenlignede 
det med ’synet af den fine kniplingskrave på 
oldemors sorte brudekjole’, selv om jeg aldrig 
har set hende. Hvem har fået den idé?

Søren Peter Sørensen: Det startede med, 
at vi fra kommunens side fik ideen at hænge 
Jorns lystegninger op i den 300 m lange tun-
nel, men den gik ikke. Trafiksikkerheden! Da 
broerne lige efter/før tunnellen skulle desig-
nes, prøvede vi med Jorn her, men Preben 
Skaarup nåede frem til en mere neutral løs-
ning med lys inde bag skærmen. At det blev 
det mønster, vi ser nu, er resultatet af en læn-
gere proces med ideer, forsøg og forskellige 
interesser. Man kan jo lave alt muligt med lys 
i vore dage. Jorn brugte bare en lommelygte 
og en fotograf. 
Søren Ryge Petersen

Kniplingerne i mørke. Foto Søren Peter Sørensen
Lacework at night. Photo Søren Peter Sørensen
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VEJE I LANDSKABET – VEJENS LANDSKAB
Susanne R. Grunkin

Vi har brug for idéen og visionen for Dan-
marks motorveje. Men vi må først forme en 
faglig konsensus og styrke et fælles fagligt 
sprog – som alle kan forstå. Dét skal vi bruge 
til at opnå lydhørhed og forståelse hos politi-
kere, embedsmænd, interessenter og borgere. 
Da kan vi opnå at præge retning og priorite-
ringer for den videre udvikling af Danmarks 
infrastruktur.....så, hvad vil vi med vores mor-
torveje, hvad er vores vision? 

Temaerne og oplægsholderne på konfe-
rencen Veje i landskabet – Vejens landskab var 
mangfoldige: Haveekspert og tv-vært Søren 
Ryge Petersen har med sit levende sprog for-
fattet en anmeldelse af den nye motorvejs-
strækning i Silkeborg, mens byplanlægger, 
arkitekt Dennis Lund udtalte sig i bydeform: 
”Hold op med at tale i mange retninger – vi må 
finde løsninger!”.

 Ja, mange perspektiver breder sig ud, når 
fagligheder samles om at drøfte vores fælles 
anliggende: motorveje i landskabet. Det er et 
af de sjældenere emner på dagsordenen, så 
meget desto mere er der brug for diskussio-
nerne om disse mægtige anlæg i Danmarks 
bølgede og bakkede land. Og for at tage Søren 
Ryge med det samme. Selv om han selv siger: 
”Jeg har bare fortalt historier”, så bidrager 

han, som interesseret borger, som rollemo-
del, til at nuancere diskussionen. For findes 
interessen, så kommer også mere viden og 
forståelse, så borger- og brugerperspekti-
vet ligesåvel kan kvalificere diskussionen om 
motorvejene. Med politikerne er erfaringen 
desværre, at ingen synes at interessere sig for 
landskabet. Her handler det mest om øko-
nomi. En af konklusionerne må her være, at vi 
må hjælpe til med at tale landskabet omkring 
motorvejene ind i dén dagsorden. 

Fælles fagligt sprog
Oplægsholderne Torben Dam (lektor på KU) 
og Tom Nielsen (professor på AAA) foldede 
det akademiske perspektiv ud med eksem-
pler på, hvordan man kan sætte ord på hi-
storikken, elementerne og virkemidlerne i 
vores vejanlæg. Man kan se motorveje både 
indefra og udefra; der er lige og kurvede for-
løb; tværgående broer kan, sammen med be-
plantning, danne portvirkning; vejen har se-
kvenser og rytme; beplantning flytter sig fra 
den ene side til den anden side; tværprofilen 
kan have bred eller smal midterrabat; der kan 
være pejlemærker i landskabet som kirketår-
ne eller særlige udsigter over by eller land, der 
kan være monokulturer langs tracéet eller le-

vende hegn, der kan være plads til, at dyrk-
ningslandskabet kommer helt frem til vejen 
som en fortælling om, hvilket landskab man 
kører igennem. 

Dertil er der en måde at se på motorvejene 
i stor skala, nemlig som et H. Her mener Tom 
Nielsen særligt Østjyllands byer er bundet 
sammen fra nord til syd – også udfordrende 
benævnt som ’Millionbyen’. H’ets vandrette 
linje over Fyn og Sjælland forgrener sig igen 
mod nord og syd i punktet omkring vores 
hovedstad. H’et er en tydelig metafor. 

At tale om motorvejene helt oppe i denne 
skala har stor betydning for forståelsen af 
landets sammenhænge. Selve begrebet ’Øst-
jylland’ er forbundet med motorvejen, og 
begrebet ’Millionbyen’ har en tyngde, der 
kan udfordre balancen med centralicerin-
gen i det østlige Danmark omkring Køben-
havn. En konklusion er, at det er væsentligt, 
at både politikere og lokale embedsmænd er 
fagligt klædt på til drøftelserne om, hvad det 
giver os planlægningsmæssigt at tale om de 
særlige værdifulde landskaber.

Historik
Vejene udvikler sig over tid. Infrakturen har 
en historie, der går helt tilbage til ruterne for 

Tom Nielsen, Transform: Diagram af H-byen. 1999
Tom Nielsen, Transform: Diagram of the H-city. 1999

Kniplingerne i mørke. Foto Søren Peter Sørensen
Lacework at night. Photo Søren Peter Sørensen
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de første menneskers indvandring sydfra. 
Historisk er også Hærvejen, Kongevejene fra 
1500-tallet til Hillerød, landets gamle postru-
ter i 1600-tallet og åbningen af den første mo-
torvejsstrækning Hørsholmvejen i 1957 mi-
lepæle. Senere har motorvejenes profil, med 
vejrabatten og arealerne på hver side, ændret 
sig over tid. På samme måde som kjolelæng-
den historisk set har fulgt konjunkturerne, 
har konjunkturerne også bestemt, hvor brede 
midterrabatter og hvor steje sidsskråninger 
man måtte slå sig til tåls med! 

I motorvejens barndom var profilet en-
kelt. Men nutidens motorveje er blevet ud-
styrstunge, teknologiske trafikmaskiner. Det 
sidste fænomen foldede oplægsholder Ulla 
Egebjerg ud. Hun er tidligere chefarkitekt i 
Vejdirektoratet*. Vejens rammer og vejens 
udstyr som støjskærme, værn, skiltning og 
lys er i dag meget dominerende. 

Konklusionen er, at fremtidens motor-
vejsplanlægning må have fokus på en arki-
tektonisk linje og en helhed i strækingen, så 
tracéet opleves som en æstetisk helhed i land-
skabet. Der skal være indtænkt tilstrækkelig 
plads både til tilpasningen til landskabet og 
til evt. kommende udvidelser. Drift og leve-
dygtigehed er også vigtigt, f.eks. bliver mange 
støjskærme hurtigt grimme, og beplantnin-
gen skal plejes.

Følgevirkninger
Motorveje har store følgevirkninger på om-
givelserne – både de landskabelige motorve-
je og bymotorveje. Ud over støj og lysgener er 
en af de store omkostninger selve indgrebet i 
omgivelserne. Det kan være indgreb i terræn, 
beplantning, sårbare biotoper, og det gælder 
ekspropriation, når det er nødvendigt. Og 
store linjer kræver megen dialog. 

Udvalgsformand i Rudersdal Kommune 
Axel Bredsdorff afdækkede omhyggeligt for-
løbet af den 10 år lange og komplekse pro-
ces med udvidelsen af Helsingørmotor-
vejen**. Udviklingschef Peer M. Reesen 
samlede tre vigtige spørgsmål, der bør være 
styr på: Hvad er bindinger? Hvad er hensyn? 
Hvad er udfaldsrummet? Konklusionen må 
være, at det er afgørende, at man er på for-
kant i processen. Det gælder med kommuni-
kation, involvering af de mange parter såvel 
som tydelig styring af, hvad der skal drøftes, 
når man f.eks. møder borgernes, nogle gange 
modsatrettede, bekymringer.

Hvad kan motorvejen føre med sig?
Reesen gav også et interessant perspektiv på 
motorvejen i forhold til byudvikling i Vejen 
Kommune. Motorveje er også en ’driver’ for 
byernes udvikling. Med en ny motorvej, så 
ændrer byens vækst – den strækker sig mod 

motorvejen, og der skyder nye erhvervsom-
råder op. De medarbejdere, man gerne vil til-
trække, skal kunne komme let til arbejde, og 
ofte handler det også om transport af produk-
ter og varer. Det gælder eksempelvis i Vejen 
og Holsted. I Vejen Kommune har motorvejen 
stor betydning for befolkningsvækst, og man 
kan løfte områder, der er lidt trætte. 

Tre andre eksempler, hvor virkningen er 
positiv, blev belyst af Ulla Egebjerg. Eksem-
plerne taler ind i den økonomiske dagsorden 
og den aktuelle debat om merværdi. Den nye 
motorvej ved Silkeborg passerer et lavtlig-
gende område med blød bund, der krævede 
etablering af en landskabsbro. Det gav plads 
til naturudvikling: der opstod mulighed for 
at stoppe dræning af området, så der kunne 
etableres ny natur – et nyt landskab tværs 
under vejen. Et andet eksempel er en bymo-
torvej i Madrid. En ændring til en underføring 
gav plads til et nyt parkstrøg, der forandrede 
et bykvarter til et attraktivt område til gavn 
for borgerne og med markant stigende huspri-
ser. Endnu et eksempel var en motorvej, hvor 
støjvolde af genbrugsjord fik grøn, rekrea-
tiv inderside til gavn for det bagvedliggende 
boligområde. Konklusionen her må være, at 
hvis motorvejen er forbundet med en strate-
gisk plan, er det muligt at opnå både miljø-
mæssige, sociale og økonomiske fordele. 

West 8, Burgos & Garrido, Porras 
La Casta and Rubio & A-Sala: 
Strækning i Madrid. 
Foto Municipality Madrid, 
fra bogen Vejarkitektur og ingeniør-
kunst – en bog om design af moderne 
motorveje
West 8, Burgos & Garrido, Porras
La Casta and Rubio & A-Sala: 
Stretch in Madrid.
Photo Municipality Madrid, from 
the book Vejarkitektur og in-
geniørkunst – a book on the design 
of modern highways

Sydmotorvejen, landskabsarkitekter Jørgen & Inge Vesterholt. Den fine terrænbehandling af marken understreger motorvejens relation til kulturlandskabet. Foto Torben Dam
South highway, landscape architects Jørgen & Inge Vesterholt. The fine treatment of the terrain in the field underscores the highway’s relation to the landscape. Photo Torben Dam
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Den nye store fortælling?
Fordi der ikke længere foregår en sammenfat-
tende planlægning, bærer motorvejsplanlæg-
ningen præg af fragmentariske ad hoc-løsnin-
ger, som savner retning. Derfor er vi nødt til at 
arbejde ud fra præmissen om manglende sam-
menhæng og i stedet for, gennem vores fag-
lighed, løfte vores del af ansvaret ved netop 
at forme en faglig konsensus og et styrke et 
fælles fagligt sprog. Det fælles sprog skal også 
være for politikere, bygherrer og kommuner, 
så det kan kvalificere dem til at stille krav, og 
så de forstår, hvorfor f.eks. landskabet er vig-
tigt. Vi er også nødt til at sammenfatte vores 
drøftelser og blive enige om, hvilke problem-
stillinger der er de vigtigste. 

Men ”tænkning og ideerne kommer før 
begreberne”, sagde byplanlægger og arkitekt 
Dennis Lund også tydeligt. I Danmark har vi 
en god tradition for at arbejde godt med det 
landskabelige grundlag, når vi skal bygge veje i 
landskabet. Det skal vi fastholde og videreud-
vikle. Dertil er der stigende opmærksomhed på 
bevægelsen og ikke blot på målet. Ydermere er 
der et stort potentiale for at fremvise, ja mar-
kedsføre, den bedste side af det danske land-
skab. Når motorvejene bliver lagt godt til til 
rette i landskabet, så bliver køreturen mellem 
byerne også attraktiv og interessant for bor-
gerne, for turisterne, for alle. Derfor kunne en 
ny fælles fortælling måske kredse om:

Hvordan vi tilrettelægger rejsen med den 
rigeste fortælling om Danmark?
Susanne R. Grunkin, landskabsarkitekt MDL,
formand for Danske Landskabsarkitekter

Tak til Tænketanken og særligt Torben Dam og Sonja 
Poll, som har løftet dette aktuelle tema frem i lyset 

NOTER:
*) Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, i alt 
cirka 3.800 km vej, herunder motorveje. Statsvejnet-
tet udgør kun ca. 5% af det samlede offentlige vejnet 

på knap 75.000 km, men næsten halvdelen af al tra-
fik i Danmark bliver afviklet på statsvejene. Borgere 
og erhvervsliv er i stigende grad afhængige at kunne 
bevæge sig hurtigt og sikkert mellem byerne. For at 
sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samar-
bejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder 
og med vejsektoren og kommunerne.
**) Fordi udvidelsen af Helsingørmotorvejen var gni-
sten, der tændte det hele, har DL med Axel Bredsdorffs 
tilladelse valgt at lægge den fulde version af hans ind-
læg op på hjemmesiden som vidnesbyrd over processen
 www.danskelandskabsarkitekter.dk

Paradigme for veje i landskabet 
(Torbens Dams opsummering)
1. Faglig viden og planlægningsmæssig indsigt
Budskab: Der er mange og gode eksempler på land-
skabsarkitektur i dansk motorvejsplanlægning i det 
åbne land, men eksemplerne indgår sjældent på en un-
derbygget måde i nye beslutninger. Vi skal fastholde, 
formidle og referere forskellige motorvejsstrækningers 
landskabsarkitektoniske udsagn, så vi bygger videre 
på de gode løsninger og de æstetiske strategier, og så 
hele sektoren opnår en god og anerkendende tradition.
Handling: Lad os få et samlet system af referencer med 
analyse af motorvejslandskabet, som kulturlandskab 
og som landskabsarkitektonisk værk. Et system, som 
baserer sig på grundige case-studier ud fra projektma-
teriale og feltstudier, men som også giver mulighed for 
en stærk kunstnerisk bearbejdning.

2. Landskabet ændrer sig
Budskab: Tanken om den smukke motorvej i det åbne 
landskab er udfordret af byudvikling, transportkori-
dorer, støjafskærmning, vejregler m.m. Ansvaret for 
landskabet omkring vores motorveje tilhører både stat 
og kommune, og erkendelsen af de byplanmæssige og 
landskabelige følgevirkninger af naboskabet til motor-
vejen er en del af motorvejsplanlægningen. Ændringer 
i landskabet ændrer også motorvejens rum. 
Handling: VVM-vurderinger og kommuneplaner skal 
afspejle de faktiske fremtidige forhold for landskaber 
med en motorvej.

3. Motorvej gennem by
Budskab: Kørselrytme, trakfiksikkerhed, genkendelse 
og identifikation er afhængig af landskabelige kompo-
nenter i bymæssige landskaber. Træer, landmarks og 
terræn skal indgå som ligeværdige rumlige komponen-
ter med støjskærme og lignende. Motorvej gennem by 
kræver lydhørhed og ny indstilling til samarbejde. En 
dyrere anlægsøkonomi opvejes med smukke, bearbej-
dede løsninger, der giver merværdi til lokalområdet og 
afveksling i kørslen.
Handling: Ny procedure og vejledning for motorveje i 
bymæssige landskaber – set fra motorvejen og set fra 
naboarealerne.

4. Snævert syn på areal
Budskab: Der er behov for et opgør med koblingen mel-
lem tværprofil og samfundsøkonomi. J. Palle Schmidt 
sagde allerede i et citat fra 1978, at der var behov for 
langt større friarealer end de, der i dag stilles til rå-
dighed. Spørgmålet er vigtigt og skal ikke reduceres 
til et snævert anlægsøkonomisk anliggende. De store 
arealer, der nu ligger ved siden af motorveje, inden for 
støjafskærmning langs den nye Ringstedbane, i Silke-
borg og langs de mange erhvervsfacadegrunde kræ-
ver en samlet landskabelig behandling. Anledningen 
er motorvejen, så ansvaret hører med. 
Handling: Fra den allertidligste planlægningsfase skal 
landskabsanalysen og landskabsarkitektens helheds-
syn og vurdering af de landskabelige muligheder følges 
op i den videre projektering.

5. Samarbejdets muligheder og afmagt
Budskab: Samarbejdet omkring motorvejsplanlæg-
ningen kræver specialekspertise fra mange fag, og det 
kræver lydhørhed og indbyrdes respekt mellem de im-
plicerede faggrupper, hvis disse meget store og meget 
indgribende anlægsarbejder skal lykkes.
Handling: Motorvejen har staten som bygherre. Der-
for kan det være nødvendigt at gå ud i den offentlige 
debat, når balancen forrykkes.

By, der vokser mod motorvej, Motorvej. E 20. Foto Peer M. Rexen City that grows toward the highway, Highway E 20. Photo Peer M. Rexen
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NORDHAVNSVEJ
– en bypassoperation af de store

Schønherr

Den 17. december 2017 åbnede den nye Nord-
havnsvej for almindelig trafik. Hermed blev 
Helsingørmotorvejen forbundet med Strand-
vænget på den nordlige del af ydre Østerbro i 
København, til gavn og glæde for både bebo-
ere og bilister.

30 millioner biler passerer hvert år det 
store trafikdelta ved Ryparken, som med sin 
blanding af S-tog, cykler, busser, fodgængere 
og biltrafik er et sammensurium af bevægel-
ser, sceneskift og hastigheder. Opgaven har 
derfor været at skabe et anslag, der både opta-
ger de mange bevægelser og markerer sig selv-
stændigt med en æstetisk og funktionel auto-
ritet, der sikkert leder trafikanterne over i og 
gennem det nye forløb.

Projektet, der er det største nye vejprojekt 
i Københavns Kommune i flere årtier, er sam-
tidig begyndelsen til den store ringvejsforbin-
delse øst om byen, der måske – hvis penge og 
politikere vil det – bliver til virkelighed en dag. 
Foreløbig er Nordhavnsvejen forberedt til at 
kunne fortsætte i en tunnel under Svanemøl-
lehavnen, til den nye bydel, der skyder op på 
Nordhavns forladte erhvervsarealer.

Nordhavnsvej er i alt ca. 1,7 km lang og 
sammensat af (fra vest mod øst): et tilslut-
ningsanlæg bestående af en flyover og en 
shunt ved Helsingørmotorvejen, en ca. 800 
m lang åben vejstrækning langs Svanemøl-
lens kaserne, en ca. 900 m lang tunnel samt 
et tilslutningsanlæg ved Strandvænget i form 

af et lyskryds. Under jorden er anlægget for-
beredt til den måske kommende Nordhavns-
tunnel i form af en blind tunnelende. To af 
Københavns store cykelruter, Rørsøstien og 
Ryvangsruten, er i samme anlægsproces ble-
vet forbundet hen over Nordhavnsvej og Hel-
singørmotorvejen og omkring en ny forplads 
ved Ryparken Station.

Nordhavnsvej sætter i sit sammensatte 
forløb byens mangfoldighed i perspektiv – vil-
lakvarteret ved Strandvænget, baneterrænet, 
Svanemøllens kaserne, den åbne vej, tilslut-
ningsanlægget, cykelstierne og de nye plads-
dannelser ved Ryparken. 

Schønherr har været landskabsarkitekter 
på hele projektet, mens Rambøll har været 

Foto Heidi Daggry
Photo Heidi Daggry
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ingeniører, og Creo har som arkitekter stået 
for tunnelens indre udformning og for design 
af teknikbygningerne, der er placeret i begge 
ender af tunnelen. 

Udover at projektere al beplantning og 
udforme de tilstødende pladser og parkrum 
har vi været ansvarlige for udvikling af 
støjskærme, lysmaster, skilteportaler og ræk-
værk. Derudover har vi været designansvar-
lige for broer, støttemure, vederlag og selve 
tunnelrampen. Vi har i den forbindelse for-
søgt at samle vejanlæggets arkitektur med få 
karakteristiske formgreb. 

Et element, som vi har udviklet særligt 
til dette projekt, er dagslysskærmen som fil-
trerer sollyset i enderne af tunnellen. Skær-

men består af sekskantede stålkassetter i et 
flydende mønster. Kassetternes højde afgør, 
hvor meget lys de slipper ned i tunnelen, og 
dermed har det været muligt at styre dagslyset 
meget præcist og skabe en blød lysovergang 
mellem ude og inde.

For tegnestuen har udfordringen været, 
dels at skabe en klar og enkelt aflæselig tra-
fikoplevelse midt i en meget kompleks og sam-
mensat situation, dels at forbinde to trafik-
årer, der hver især er fuldstændig domineret 
af det nord- og sydgående træk af biler til og 
fra Københavns Centrum.

Derfor har det for os været helt afgø-
rende, at udformningen blev tænkt sammen 
på en måde, hvor det ene ikke skal skærme 

det andet, men hvor vejanlægget og landska-
bet kan forenes i ét sammenhængende begej-
stret udtryk. Vi har i den forbindelse studeret 
vejudformning fra bilismens barndom, hvor 
fartens fantastiske fortælling stadig rummede 
noget magisk. 

Denne begejstring har vi søgt at overføre 
til vejanlæggets elementer, eksempelvis på 
flyoveren, der svinger sig op over Helsingør-
motorvejen og er udformet med et karakte-
ristisk knæk i støjafskærmningen, som rent 
optisk får den til at virke mere spinkel. 

Broernes undersider er udført med bræd-
deforskalling og fremstår som sprøde, run-
dede skaller, der spænder på tværs af vejrum-
met og lægger sig blødt i betonvæggene.

A. Forplads ved Lyngbyvej og Ryparken station
B. Tilslutningsanlæg med flyover hen over Helsingørmotorvejen
C. Midlertidigt byrum ved Ryparkens boligforening
D. Åbent vejstykke i afgravning langs Svanemøllens kaserne
E. Retablering af beplantning på Svanemøllens kaserne
F. Vestlig tunnelrampe og teknikbygning
G. Vejtunnel under kystbanen og Strandvejen
H. Østlig teknikbygning
I. Østlige tunnelramper og tilslutning til Strandvænget
J. Stillegade 
K. Svanemøllehavnen

A. Station plaza at Lyngbyvej and Ryparken station
B. Interchange with flyover across Helsingør Highway
C. Provisionary urban space by Ryparken Housing Association
D. Open road in the excavation along Svanemøllen military barracks
E. Reestablishment of the landscaping at Svanemøllen military barracks
F. Western tunnel ramp and technical installation building
G. Road tunnel under the coastal railway and Strandvejen
H. Eastern technical installation building
I. Eastern tunnel ramps and connection with Strandvænget
J. Local street 
K. Svanemølle harbor 
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Ved beplantning af de ganske omfattende are-
aler, der støder op til vejanlæggene, har vores 
idé været at skabe et grønt udtryk, der skala-
mæssigt matcher vejanlæggene og samtidig 
kan tilføre landskabet en ro, som giver et mod-
spil til bevægelsen på vejene. Den variation, 
der er udviklet i beplantningssammensætnin-
gen, er primært skabt på baggrund af en af-
smitning fra vejanlæggets forskellige grænse-
flader samt fra beboerønsker de steder, hvor 
bebyggelse støder op til anlægget.

Ved tilslutningsanlægget til Helsingørmo-
torvejen og på det åbne vejstykke før tunnel-
len er plantet lunde af eg, flankeret af grupper 
af hassel. Ideen er, at egetræerne med tiden 

skal stammes op, så der skabes nogle dybe kig 
ind gennem området flankeret af grupperne 
af hassel. I plantebedene udfører Københavns 
Universitet et treårigt forskningsprojekt med 
dækafgrøder omkring de nyplantede buske og 
træer som alternativ til barkflis. 

Foran Ryparkens boligforening er skabt 
et grønt byrum, hvor præmissen har været, 
at det skal kunne omdannes ifm. et muligt 
kommende klimatilpasningsprojekt. Derfor 
har der skullet findes en balance, hvor stedet 
tilføres nogle kvaliteter, der ikke må opleves 
som 'umistelige'. Løsningen er blevet at udar-
bejde et grønt rum med en geometrisk kon-
cis udformning, beplantet med en variation 

af tætstillede barroede skovplanter: stilkeg, 
frynseeg, hvidpil, orangebarket pil, rødel, grå-
poppel og hæg. De yderste bånd af træer mod 
vejanlægget og nogle boldbaner forventes at 
kunne blive stående, også efter et eventuelt 
klimatilpasningsanlæg er etableret.

En mindre park ved Ryvangs Allé er gen-
skabt, efter at arealet har været brugt ifm. 
anlægsarbejdet. Eksisterende bevarede birke-
træer er suppleret ved plantning af eg, spids-
løn og ahorn. To oprindelige bænke, skabt af 
en lokal billedhugger, er genopsat i det lille 
åbne parkanlæg.

Området længst mod øst, hvor vejbanerne 
fra tunnellen møder Strandvænget, er et kom-

Nordhavnsvej forbinder Helsingørmotorvejen med Svanevænget ved Nordhavn. Strækningen krydser både S-banenettet og kystbanen. 
Ved Ryparken opstår et regulært trafikdelta. Foto Troels Heien
Nordhavns road connects Helsingør highway with Svanevænget at Nordhavn. The stretch crosses both the S-bane net and the coastal railway line. At Ryparken a regular traf-
fic delta occurs. Photo Troels Heien

Nordhavnsvej, København
Omfattet areal: ca. 42.000 m2

Bygherre: Københavns Kommune
Rådgivere: Schønherr, Rambøll, Creo
Forskning: KU-SCIENCE
Anlægsentreprenør: E. Dalsgaard A/S
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Det rolige område mellem støjskærmen og villahaverne opleves langsomt og helt tæt på. Det rette sted at afbalancere forløbet med mere vild natur. 
Foto Joze Palma-Alvarez, Schønherr
The peaceful area between the noise barrier and the private gardens is experienced slowly and quite near. The right place to balance the course of the more wild nature.
Photo Joze Palma-Alvarez. Schønherr

Broen ved Ryparken er Nordhavnsvejs vestligste punkt. Formsproget i værn og skærme spejler de større former, der skabes af belysningsarmaturerne i resten af vejforløbet.
Foto Joze Palma-Alvarez, Schønherr
The bridge at Ryparken is Nordhavn road’s most western point. The form language of the barriers and screens reflects the grand forms that are created by the lighting fixtures 
along the rest of the highway. Photo Joze Palma-Alvarez, Schønherr
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pliceret vejtilslutningsanlæg, både trafikalt, 
anlægsteknisk og som byrum, og med mange 
grænseflader. En fire meter høj støjskærm 
adskiller stillegaden fra selve Strandvænget. 
Skærmen er på nordsiden begrønnet med 
forskellige typer klatreplanter, hvor plad-
sen har muliggjort plantning. På baggrund 
af en omfattende beboerinddragelse er der 
skabt en varieret beplantning, hvor højstam-
mede træer som eg, skovfyr, spidsløn og ahorn 
udgør den øverste grønne etage.
Scønherr

Den østlige tunnelåbning. Nordhavnsvej er forberedt til at kunne fortsætte i en ny tunnel og dermed forbinde Københavns nye bydel Nordhavn med motorvejsnettet. 
Fotos Troels Heien
The eastern tunnel entrance is prepared to continue in a new tunnel and thereby connect Copenhagen’s new city quarter, Nordhavn with the highway net. Photos Troels Heien 

Tv. Dagslysskærmen dæmper gradvist lysniveauet og 
formidler overgangen mellem ude og inde. 
Lysindfaldet gradueres af loftkassetternes højde. 
Foto Joze Palma-Alvarez, Schønherr
Left. The daylight screen gradually dampens the light-
ing level and resolves the transition between out and 
in. The incident lighting is graduated by the height of 
the roof baffles. 
Foto Joze Palma-Alvarez, Schønherr
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BOGOMTALE

Parkstaden – Stockholms landskap 
och stadens rum
Ann Pålsson (red.), Monica Andersson, Jonas 
Berglund, Susanne Ingo och Laila Reppen (re-
daktion): Parkstaden – Stockholms landskap 
och stadens rum. Samfundet S:t Eriks årsbok 
2017. 224 s., 269 Skr.

Stockholm har en rik parkhistoria där det 
befintliga landskapet med sina tydliga vat-
tenrum, förkastningsbranter och dalgångar 
ligger som en bas för Stockholms hela park-
struktur och planering under hela 30-talet 
och fram till idag. Stockholm är idag en av 
Europas snabbast växande storstadsregio-
ner. Fram till 2030 planerar staden att bygga 
140 000 bostäder för en halv miljon invåna-
re. Nybyggnation och kompletteringar kom-
mer därmed omfatta alla stadsdelar. Men hur 
kommer det påverka stadens grundläggande 
karaktär och värden, med det tydliga samspe-
let mellan bebyggelse och landskap? Hur ska 
man kunna värna befintliga landskapsvärden 
samt hitta en väg till hållbart byggande, där 
stadens gröna och offentliga rum får en fram-
skjutande plats som stadsbyggnadselement, 
om man avser att bygga och utveckla stad och 
inte bara bostäder.

Mot denna bakgrund har Samfundet S:t 
Erik 2017 gett ut sin årsbok med temat ”Park-
staden”. 

Samfundet St:Erik är en drygt hundra-
årig organisation som verkar för bevarande 
av värdefulla miljöer i Stockholm och att till-
varata och tillgodose historiska och konstnär-
liga krav i stadens omdaning och utveckling. 
Varje år ges en bok ut vars mål dessutom är att 
sprida kännedom om Stockholms historia och 
att väcka intresse för bevarande av stadens 
värdefulla kultur- och naturminnesmärken.

Årsboken innehåller ett flertal artiklar där 
ett stort antal skribenter beskriver det gröna 
stadslandskapets förutsättningar och utveck-
ling; inlandsisens sprickdalar och förkast-
ningsbranter, historiska och samtida parkan-
läggningar, byggnadsordningar, stadsplaner, 
kyrkogårdar, lekplatser, dagvattenhantering 
och modern växtteknik. Fram växer en dju-
pare förståelse för parkstaden Stockholm, 
historiskt och i nutid. Det finns i dessa artik-
lar många intressanta beskrivningar, tanke-
gångar och reflektioner kring Stockholms par-
kutveckling och dess grunder.

I en av bokens huvudartiklar beskriver 
Lars Nyberg hur Stockholmstraktens sprick-
landskap var en viktig utgångspunkt när 
strukturen för tunnelbanestaden lades fast 
i Generalplan 1952 och hur denna verka-
de. Generalplanen utgjorde grund för sta-
dens översiktliga planering i princip fram till 
Översiktsplanen 1990. I GP 1952 beskrivs hur 
stockholmslandskapets morfologi med sina 
höjder, sprickdalar, förkastningsbranter och 
vattendrag skapar ett system för grönstruktur 
och kommunikation i dalgångarna och med 
separerade bebyggelsegrupper, grannskaps-
enheter, uppe på och längs med höjdryggar. 

Detta planideal blev med stadens utväxt 
under 80- och 90-talet efterhand ifrågasatt. I 
de senaste översiktsplanerna för Stockholm 
stad, ÖP 2010 och ÖP 2017 finns ett tydligt 
fokus på bostadsbyggandet samt en bred upp-
räkning av goda föresatser gällande parkerna 
och de offentliga rummen, men dessa mål-
sättningarna är inte alltid förenliga. Exem-
pelvis sägs att ett sammanhängande nät av 
parker, natur och stråk ska bevaras samtidigt 
eftersträvas ett stadslandskap där omgivande 
stadsdelar växer ihop. Denna artikel beskri-
ver på ett insatt och mycket intressant sätt 
Stockholms stadsutveckling och ett föränd-
rat förhållningsätt till park och grönstruktur 
under mer än ett halvsekel. Varför och hur det 
kommer sig att Parkstaden Stockholm ser ut 
som den gör? Det man här saknar är kanske 
en konklusion och ett ställningstagande; vad 
finns det för risker med den senaste ÖP 2017, 
och om vi blickar framåt, hur bör man tänka 
när det gäller Stockholms framtida parkpla-
nering?

Boken innehåller som helhet många 
intressanta analyser och tankar om parksta-
dens utveckling. Här följer några sådan exem-
pel. Per Andersson och Åsa von Malortie från 
Sydväst landskap och arkitektur beskriver 
sitt koncept för Kristinebergs strandpark, 
där man i hög grad arbetat med att vegetatio-
nen bygger upp och skapar parkens form och 
identitet, till skillnad från trenden med de 
mer hårdgjorda parkerna som är den rådande 
i Sverige och övriga Europa. 

Jonas Berglund från Nivå landskapsar-
kitektur utgår i sin artikel från Fredrik Mag-
nus Pipers sju teser om den engelska land-
skapsparken som utgångspunkt för om hur 
man återuppbygger och förnyar Riddersviks 

engelska park, där den viktigaste punkten är 
de rumsliga och arkitektoniska principerna, 
den tydliga kompositionen med rumsligt väl-
definierade öppna och slutna parkrum.

Catarina Nolin beskriver i sin artikel 
stockholmslekplatsen som en miljö där barn 
kan uttrycka sig genom leken och som kan 
göra dem till samhällsmedborgare, ett per-
spektiv som ofta saknas i dagens högt upp-
drivna förtätningsarbete. Kan man inte 
begära mer av detta i Stockholm av världs-
klass?

Och Henrik Nerlund ser en stor fara i hur 
den nya planen för Farsta har utvecklats. Han 
menar stadsdelen inte kan exploateras bit för 
bit utan måste ses i ett stadsövergripande per-
spektiv. Det överordnade landskapsgreppet 
måste fortfarande vara grunden i den fram-
tida utvecklingen vilket kräver hantering av 
den stora landskapliga skalan för att lyckas. 

Samfundet S:t Eriks årsbok ”Parkstaden” 
är av största intresse inte bara för stockhol-
mare utan för många som arbetar med stads-
byggande i olika städer. I boken ställs många 
viktiga och aktuella stadsbyggnadsfrågor för 
beslutsfattare, planerare, landskapsarkitekter 
och arkitekter runt om i norden och världen 
att ta ställning till. Hur bygger vi den moderna 
staden 2018 med urbana kvalitéer och med 
kunskap? Där känsla för landskapets och plat-
sens förutsättningar bör vara en av de vikti-
gaste grundstenarna i stadsplaneringen. Hur 
bygger vi den högkvalitativa, ekologiska och 
hållbara staden och inte bara en mängd bostä-
der för att klara stadens stora expansion? 

Det finns mycket att lära av Stockholms 
historiska parkplanering, vilket årsboken för-
medlar. Samtidigt saknas ett tydligt framåt-
blickande perspektiv. Kanske är tiden mogen 
att arbeta fram en strategi/plan för ”En Stock-
holmsk landskapsurbanism” med avstamp i 
den intressanta och epokgörande parkplane-
ringen under 50-talet i Stockholm.
Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
partner i Nivå Landskapsarkitektur AB



LANDSKAB  2  2018 65

Observatorielunden på Norrmalm 2017. Arkitekt Erik Glemme och Gunnar Asplund. Foto Lennart Johansson, SBK
Observatory grove at Norrmalm 2017. Architect Erik Glemme and Gunnar Asplund. Photo Lennart Johansson, SBK
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BOGOMTALE

Havebyen
Peter Dragsbo og Helle Ravn: Havebyen – ha-
vebyer i Danmark, England og Tyskland før, 
nu – og i fremtiden? Gads Forlag, 2017. 304 s., 
350 kr.

Havebyen, en bog om byer i haver, det væk-
ker straks nysgerrighed og læselyst. Allerede 
indholdsfortegnelsen giver signaler om, at der 
er nok at sætte sig ind i, hvis man vil have lidt 
begreb om, hvad betegnelsen ’haveby’ egent-
lig omfatter. Bogen er ment som et debatind-
læg, hvor forfatterne stiller spørgsmålet: ”Kan 
1900-tallets havebyer inspirere til, at der i dag 
bygges bæredygtigt og grønt i en menneskelig 
skala og med jordforbindelse? ” 

De to forfattere er etnologer. Allerede 
i forordet gøres opmærksom på, at de som 
etnologer er meget forsigtige med at skelne 
mellem pænt og grimt, men i havebysam-
menhæng vil de tillade sig at være subjektive. 
Bogen emmer af personlig begejstring over 
de havebyer, forfatterne har set, og som de 
opfatter som noget værdifuldt specielt i mil-
jømæssige og menneskelige sammenhænge. 
Den sociale og æstetiske idealisme, som også 
knytter sig til ideen om havebyer, vejer min-
dre tungt i deres fortælling. De skælder tem-
melig følelsesladet ud på nutidens byggerier, 
vindomsuste højhuse, glaspaladser og indivi-
duelle villaer, en grænseløs by-kage, indret-
tet til bilkørsel og med endeløse, ligegyldige 
mellemrum. Så er banen til de efterfølgende 
kapitler kridtet op!

Først et forsøg på en definition, så begre-
berne ikke rodes sammen. En haveby er en by 
i en have og ikke en by med haver, det gør en 
stor forskel. Englænderen Ebenezer Howards 
meget klare visioner beskrives som en slags 
opskrift på en ideel haveby. 5.500 boliger, 
32.000 indbyggere, 2,4 hektar nær kontakt 
til land og natur. En selvstændig planlagt by 
med gode og sunde boliger, med industri og 
andet næringsliv og så tilpas stor, at der er 
mulighed for socialt liv. En væsentlig faktor i 
havebyvisionen er, at jorden er fælleseje eller 
samfundseje, altså en helt anden ideologi end 
parcelhusdrømmen. 

Byplanen er vigtig. Akser og torve, slyn-
gede biveje og små grønninger. Præcis 
afgrænsning mod omgivelserne, en grøn 
midte og mange træer. Måske var den engel-
ske landsby forbilledet. 

De efterfølgende kapitler er en cocktail af hi-
storiske, økonomiske, arkitektoniske, person-
lige og faktuelle betragtninger, som væver sig 
ind og ud mellem hinanden og tilsammen 
danner et noget indviklet stykke filigran uden 
en klar begyndelse og afslutning.

En lang række eksempler fra Danmark, 
England, Tyskland præsenteres. Nogle over-
ordnet, andre meget grundigt. Illustratio-
nerne og billedteksterne står ofte lidt alene i 
forhold til teksten, men er en væsentlig del af 
det samlede værk. Den store mængde viden 
omtales lidt hulter til bulter og en klar for-
ståelse af begrebet haveby udvandes i nogen 
grad på baggrund af de mange meget forskel-
lige eksempler og udsagn.

Danmarks havebyer omtales grundigt. 
Den Røde by i Valby, den Hvide by på Frede-
riksberg, Grøndalsvænge og Studiebyen er 
nogle af eksemplerne. Forfatterne har været 
langt omkring, blandt andet også i Kolding, 
Aarhus og Nakskov finder de eksempler. 

I England, havebyens moder, knyttes 
ideen tæt sammen med Arts & Crafts-bevæ-
gelsen og bliver ofte opført af idealistiske 
industriherrer. I Letchworth blev by og land 
forenet i en vellykket haveby, hvor mangfol-
digheden har god plads. Forfatterne omtaler 
den dog også som Englands Christiania. Den 
blev et yndet udflugtsmål for folk fra London, 
som kunne more sig med at kigge på indbyg-
gerne, som om man var i zoo. 

I Tyskland opstod havebyen som et opgør 
med kapitalismen, det borgerlige samfund 
og storbyens livsformer. Reformbevægel-
sen spændte fra det praktiske til det svær-
meriske, fra det progressive og socialistiske 
til det nostalgiske og nationalsocialistiske. 
Drivkraften var knyttet til billig jord, fæl-
leseje og haver til selvforsyning. Udtrykket 
Gartenstadt blev et succesord, som så også 
blev knyttet til helt traditionelle villabyer. 
Hellerau ved Dresden fra 1909 nævnes som 
den første og mest ægte haveby i Tyskland. 
Den får en grundig omtale , hvor der særligt 
lægges vægt på de socialpolitiske og økono-
miske forhold. På trods af enorme omvælt-
ninger, hvor blandt andet jøder og socialde-
mokrater blev jaget ud, er byen efter murens 
fald genopdaget, og mange kulturinstitutio-
ner strømmer til. Byen er nærmest blevet et 
ikon og skygger derfor for mange andre gode 
tyske eksempler.

Forfatterne har hverken har bygningsarki-
tekturen eller havearkitekturen som hjørne-
stenene i deres fortælling om havebyerne. Et 
foto af en havestol i et noget forsømt/uplejet 
havehjørne ved en husgavl (s. 278) har billed-
teksten: ”En plads i solen – nede på jorden. Vi 
er helt klart hverken i Brøndby Strand eller 
Ørestaden!” Forfatterne plages ikke af den 
såkaldte gode smag, men glædes over et lille 
stille oprør mod de pæne og anonyme bolig-
byggerier.

Havebyernes haver behandles sporadisk 
skønt havedyrkning og selvforsyning er en 
vigtig faktor i hele grundideen. Enkelte have-
planer vises og vurderes. Den engelske chefar-
kitekt for Bournville anklages af forfatterne 
for ikke at have meget begreb om, hvad plan-
ter fylder. Ni frugttræer, tolv stikkelsbærbu-
ske, seks klatreplanter og et eller to skovtræer 
på 502 m2 det er bare for meget!

1920’ernes modernisme betød at have-
byens idé lige så stille blev fortid. Byhistori-
keren Lewis Mumford udtrykker om efter-
krigstidens forstæder på samme tid kryptisk 
og klart: ”Der blev skabt masser af haver, men 
ingen by – når alt var haveby, var der ingen 
haveby.”

Skønt de fleste af de gamle havebyer i dag 
har mistet deres grundidé om antispekula-
tion, bæredygtighed, homogent udtryk og 
med plads til forskelligheder, ser forfatterne 
tegn på en gryende ny forståelse for haveby-
ens mange kvaliteter.

Bogen slutter med en forsigtig fremtidsvi-
sion, spinkle tegn på, at havebyens bærende 
ideer igen prioriteres højt som model for 
moderne bybygning. Bygge- og byplanin-
stituttet BBSR i Bonn har i 2016 udviklet ti 
teser om det 21. århundredes havebyer, mål-
sætninger som bygger på Ebenezer Howards 
oprindelige tanker fra 1898. Måske skulle en 
light-udgave af bogen foræres til alle nutidens 
’udviklere’.

Den store bog med de mange illustratio-
ner giver på trods af den noget uklare dispo-
nering i såvel tekst som illustrationer mange 
gode indfaldsvinkler til at forstå den vigtige 
nyskabelse, som havebyen var. Samtidig giver 
den lyst til at kigge nærmere på mange af de 
omtalte eksempler, lære af dem og finde ny 
inspiration.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL
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Gustaaf Rudolf van Ooy, Ruud
17. september 1941 – 10. februar 2018
Ruud var født og opvokset i Rotterdam og ud 
af gammel gartnerslægt. Herfra fik han sin 
store planteinteresse og -viden, som han ud-
viklede intenst livet ud. Han var en af mange 
hollandske landskabsarkitekter, der kom til 
Danmark i 1960’erne som del af deres videre-
uddannelse – Ruud kom til Svendborg i 1962 
i praktik. Efter afsluttet uddannelse på ha-
vebrugshøjskolen i Boskoop i Holland i 1963 
og afsluttet militærtjeneste i 1965 blev Ruud 
ansat på Stadsgartnerens Kontor – i stads-
gartner Helge Degnbols tid – i Københavns 
Kommune, hvor han var til 1974. Sideløben-
de arbejdede han periodevis i sin fritid også på 
Glæsels Planteskole i Hørsholm. Ruud talte 
et smukt og formfuldendt dansk og havde en 
dansk humor. 

I midten af 1970’erne vendte Ruud igen 
tilbage til Holland, hvor han først blev ansat 

på Stadsgartnerens kontor for Stadsontwik-
keling i Rotterdam og efterfølgende 1975-79 
arbejdede i Zoetermeer Kommune. I 1979 
kom han til Rozenburg Kommune og fik 
ansvar for veje, parker og kirkegårde, i peri-
oden 1989-2002 som stadsgartner. Sidelø-
bende med sin offentlige ansættelse havde 
Ruud egen konsulentvirksomhed især med 
planteproduktion og frøavl. 

I 2004 flyttede Ruud igen til Danmark. 
Ruud blev bl.a. konsulent for min tegnestue 
på store plantninger i Vejleåparken i Ishøj, 
på Psykiatrisk Hospital Sct. Hans i Roskilde 
og den nye skov til Herfølge Kirkegård syd 
for Køge. Ruuds store planteerfaring viste 
sig tydeligt i hans plantevalg. Han anvendte 
flere plantearter – og plantesorter, som ikke 
var lige efter de danske planteskolekatalogers 
lister, men som altid viste sig at være gode 
grosikre valg, bl.a. hans anbefaling af Betula 
nigra. Denne vildtype af sortbirken med den 

mørke brune til rosafarvede bark og de ovale 
blade gror godt langs Gedevadsbækken. Hans 
plantesammensætning i Herfølge-skoven er 
omtalt i LANDSKAB 8-2017. 

Ruud havde nyttehaver i Nærum; her blev 
brugt mange timer både på egen dyrkning af 
mange slags grøntsager, buksbom og Agapan- 
thus, men også til vejledning i de naboliggende 
nyttehaver. Man kunne også få den opgave at 
hjembringe friske velsmagende tomater fra 
Sydens markeder, og året efter leverede Ruud 
frugter af disse tilbage – han havde taget frø 
fra – som tak for importen. 

Ruud var også et musikalsk menneske og 
gik bl.a. med sine hollandske venner til barok-
koncerter i Garnisonskirken eller så de nyeste 
film i Grand Teatret. Dét at være blandt egne 
gamle kollegaer og praktisere det holland-
ske sprog fyldte Ruud på en positiv måde, gav 
ham en særlig ro og betød meget for ham, ikke 
mindst i de sidste år.

Ruud efterlader sig sin kone, landskabs-
arkitekt Annemarie Lund, som har stået ham 
kærligt bi under hans lange svære sygdom . 
Ruud var et dejligt menneske, optimistisk, 
med humor og fuld af energi.

Vi vil ikke glemme ham. Æret være hans 
minde. 
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL og Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt 

IN MEMORIAM

Tv. Tilsyn af træer på Tuse Kirkegård. 
Foto Charlotte Skibsted
Left. Supervision of trees at Tuse Cemetery. 
Photo Charlotte Skibsted
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SUMMARY

”Should the road be long or wide? p. 46
Dennis Lund
”Should the road be long or wide” is one of 
the questions one can ask about the future of 
the highway net in Denmark. This can be in-
terpreted as if the highways should be length-
ened with more branches and thereby reach-
ing out to all corners of the country, or if one 
should, to a greater degree, increase the ex-
isting capacity by road widening in the great 
“H”, which is still the spine of the highway 
net.

This question is addressed in the article 
by the author who advanced it recently at a 
highway conference in Copenhagen, a confer-
ence sponsored by the Association of Danish 
Landscape Architects in collaboration with 
the Danish Town Planning Institute.

The article draws the conclusion on the 
basis of a comparison between the highway 
nets in Holland and Denmark, a conclusion, 
which leads to the advantage of increased 
capacity of the existing roads instead of more 
roads in the future.

The question is an important one as it 
focuses on the problem, which both landscape 
architects and highway engineers must deal 
with in future road projects. There is a con-
siderable difference between lengthening a 
road on virginal land and widening an exist-
ing road, perhaps even in an urban context. 
They are completely different tasks.

In general landscape architects at the con-
ference were not especially enthusiastic about 
the way one in recent years has dealt with new 
highway projects – damaging the surround-
ing landscape. Several of the other speakers 
showed examples of this and also pointed out 
how landscape treatment was more consider-
ate in the infancy of the highway nets, which 
a number of the article’s photos substantiate.

As a supplement to the great highway net, 
one could perhaps establish a traffic distri-
bution by transferring some of the highway 
loads to the existing major roads by widening 
these in some areas while expropriating some 
of the roadside houses, which today almost lie 
half way out on the road as the result of con-
tinuous expansions. Clean up! And make the 
interplay between road, buildings and land-
scape more acceptable.

Who decorates the highway? p. 50
Søren Ryge Petersen
I am wild about the new highway running 
through Silkeborg, which opened last spring. 
The four minute long ride is a great and grati-
fying experience. The bridges and noise barri-
ers are designed in a way that we have not be-
fore seen in Denmark. Planning and building 
a highway is a gigantic effort, which involves 
countless people at all thinkable levels. There 
are lots of engineers, but also landscape archi-
tects, and Preben Skaarup was the kingpin be-
hind it all.

Bridges are a chapter in themselves. Along 
the seven kilometers through Silkeborg, there 
are 15 bridges, one larger than the next, and 
the most important of them all is the bridge 
across the Gudenå River.

The final grand surprise, which was first 
revealed when I drove through Silkeborg at 
night. The 4-5 bridges just after each other 
are equipped with quite ordinary railings. 
But think, they glowed in the dark in the fin-
est patterns! They were perforated and lit 
from behind.

 
Nordhavnsvej, p. 56 
Schønherr
December 17, 2017 the highway connection 
between Helsingør highway and Svanevæn-
get by Nordhavn Station opened. This traffic 
connection is one of the largest infrastruc-
ture projects in many years, and will on a 
daily basis relieve the road net in Copenha-
gen’s Østerbro quarter by diverting thousands 
of cars around Østerbrogade.

At the same time, Nordhavnsvej is the first 
stage in a project that in time will connect 
Copenhagen’s new city quarter, Nordhavn, 
with the highway net. In the long term, the 
goal is to continue Nordhavnsvej toward east 
around the city all the way out to the highway 
to Copenhagen Airport in Kastrup.

Nordhavnsvej is ca. 1.7 km long and con-
sists of:

–A west oriented interchange with the 
Helsingør highway

– A ca. 800 m long open stretch of road
– A ca. 900 m long tunnel
– An east oriented interchange with 

Strandvænget at Svanemølle harbor

– A preparation for the future Nordhavn tun-
nel, now as a blind tunnel end

The road tunnel that leads Nordhavns-
vej under the railway, is established as a cut 
& cover concrete tunnel and has two tunnel 
tubes, each with two 3.5 m wide lanes and two 
1 m wide shoulders.

Schønherr were the landscape architects 
for the entire project from start to end and 
thus have been responsible for:

– Design-input for the building works, i.e., 
bridges, retaining walls, abutments, the tun-
nel ramp (between the tunnel and open road) 
and the design of the daylight screens at the 
ends of the tunnel.

– Design-input for the fixtures, i.e., noise 
barriers, lighting standards, sign gantries 
and railings. In addition, input for the choice 
of traffic dividers and other standard equip-
ment on the adjoining roads and areas that 
were influenced by the project.

–Planning of all landscaping, adjoining 
areas and public spaces.

In the work with the road’s design, a main 
concern was to create a coherent experience 
in the extremely complex traffic space that 
already existed. At Ryparken station, both the 
highway, S-train, bicycle paths, bus traffic and 
pedestrians are combined in a transport delta, 
which Nordhavnsvej connects with.

The solution was a unifying vision focused 
on the narrative of speed: The elegant bridge 
that swings up and over Helsingør Highway 
appears as light as paper, with the road itself 
being visually held in place by the distinctive 
lighting fixtures that bend in over the motor-
ists and lead them along the path – and finally 
the tunnel’s daylight screens have a sculptural 
quality that is a discreet echo of the early 
modernism’s form language. All the transi-
tions between the different sections: bridge, 
road and tunnel are resolved in a coherent 
form and material language. 

A well-thought-out landscaping plan both 
facilitates and emphasizes nature’s role as a 
supplement and interlocutor with Copenha-
gen’s most recent stretch of highway.
Pete Avondoglio
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NATURAREALET PÅ MANDØ 
UDVIDES BETRAGTELIGT
Med baggrund i en investering på 12 mio kr. 
fra Den Danske Naturfond er det lykkes at ud-
vide naturarealet på den lille vadehavsø, så det 
nu omfatter 175 ha. Øen er et af landets vigtig-
ste fugleområder med millioner af trækfug-
le og ynglende arter som stor kobbersneppe, 
klyde, brushane, vibe og rødben. Projektet er 
udviklet i tæt dialog med mandøbeboerne, og 
mange jordlodder har skiftet hænder, så der 
nu lægges 127 ha jord til det eksisterende na-
turareal, samtidig med at landbrugsarealer er 
blevet samlet, så lokale landmænd får mulig-
hed for en bedre drift.

Mandø er placeret midt i den danske del af 
Vadehavet, som er udpeget til UNESCO-ver-
densarv, og er en del af Nationalpark Vadeha-
vet. Øen er på i alt ca. 800 ha.

Den nyslåede borgmester i Esbjerg Kom-
mune, Jesper Frost Rasmussen, glæder sig 
over, at naturprojektet på Mandø nu bliver 
en realitet: ”Den første store milepæl er nu 
nået i arbejdet mod at styrke Mandøs frem-

tid til gavn for øens beboere, natur, erhvervs-
udvikling og bæredygtig turisme,” siger han.

På tegnebrættet skal der nu også slås stre-
ger til et nyt stinet, som vil forbinde naturpro-
jektet og de øvrige attraktioner på Mandø, 
så besøgende både kan nyde den genskabte 
natur, de lokale historier og kulturen.

”Projektet vil styrke den bæredygtige 
udvikling af turisterhvervet og udvikle øens 
potentiale som attraktion. Formidlingen af 
Mandøs natur og placeringen i verdensarven 
Vadehavet bliver også en del af det fremtidige 
projekt”, siger formanden for Nationalpark 
Vadehavet, Janne J. Liburd.

Mandø huser en af de største og mest 
sammensatte koncentrationer af ynglende 
engfugle og vandfugle i Danmark. Det gælder 
f.eks. kobbersneppe, klyde, brushane og rød-
ben. Flere af arterne er imidlertid i tilbage-
gang. Mandø er også overvintrings- og raste-
plads for et stort antal ande- og vadefugle, som 
i april-maj opbygger næringsreserver i Vade-
havet til det lange træk til de arktiske yngle-
pladser.

Projektet skal gennem naturgenopretning og 
naturforbedringer skabe bedre forhold for 
ynglende og trækkende fugle. Mandø har iføl-
ge Aarhus Universitet potentiale til at blive en 
af Danmarks fineste lokaliteter for ynglende 
engfugle og arter af trækfugle.

Naturfonden erhverver arealer for at 
udvikle større engområder, der skal afgræsses, 
og hvor der kan komme mere naturlig vand-
stand på arealerne. Forstyrrelser skal undgås, 
og der skal sikres en optimal naturpleje, sam-
tidig med at borgere og besøgende vil kunne 
betragte fugle og natur fra hensigtsmæssigt 
placerede observationssteder.

Naturstyrelsen, som siden 2011 har ejet 50 ha 
enge på Mandø, har gode erfaringer med den 
type naturforbedringer, som Naturfonden nu 
påbegynder. Siden indvielsen af Naturstyrel-
sens engfugleprojekt for 5 år siden er det gået 
konstant fremad for engfuglene på de 50 ha.

Udover de 12 mio. kr. for køb af jord på 
Mandø, som Den Danske Naturfond betaler, 
kommer udgifter til den efterfølgende natur-
genopretning. Herudover skal der også inve-
steres flere millioner i bedre formidling af 
naturværdierne og flere faciliteter for besø-
gende. Det samlede budget forventes dermed 
at være på 20-25 mio. kr.

Parterne i projektet er Den Danske Natur-
fond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vade-
havet og Naturstyrelsen.
Inf. Esbjerg Kommune

VADEHAVSCENTRET VINDER 
DEN DANSKE LYSPRIS 2017
Den 25. januar 2018 modtog Vadehavscentret 
i Vester Vedsted Den Danske Lyspris 2017. 
Der var indstillet 17 projekter, hvoraf fem blev 
nomineret. 

Hovedgrebet i lysdesignet er udviklet med 
inspiration fra Vadehavets altomsluttende 
horisont, hvor himmel og hav smelter sam-
men og nærmest forsvinder.

Juryformand Anne Bay, Dansk Center for 
Lys udtaler: ”Lyset formidler vadehavets lys 
og naturoplevelser, særligt med fugle, så over-
bevisende godt, at man har lyst til at komme 
igen. Belysningen er følsom, poetisk og stem-
ningsskabende uden at tage magten fra selve 
udstillingen. Nogle steder skaber belysnin-
gen spændende kontraster, mens den andre 
steder skaber ro og opmuntrer til fordybelse. 
Lyset anvendes til at rette opmærksomhe-
den mod vigtige genstande og til at forstærke 
oplevelserne i udstillingen. I rummene flyder 
film, rum, genstande og belysning sammen til 
en smuk totaloplevelse,” 

Vadehavscentret i Ribe åbnede igen i 
februar 2017 efter en omfattende om- og til-
bygning ved arkitekt Dorte Mandrup med 
Marianne Levinsen som landskabsarkitekt. 
Vadehavet er sammen med det hollandske og 
tyske vadehav blevet klassificeret som ver-
densarv under UNESCO. 

Lysdesignet spiller en helt særlig rolle i 
formidlingen på Vadehavscentret, og store 
dele af belysningen er specialdesignet direkte 

Jordfordeling på Mandø 2018

Foto John Frikke

Foto Henrik Olsen



A24
LANDSKAB  2  2018

til udstillingen. Belysningen er skabt i et nært 
samarbejde mellem JAC studios, Forthelo-
veoflight, No parking Productions, Jason Bru-
ges Studio og Dorte Mandrups Tegnestue. 

”I arbejdet med udstillingen har lyset været 
et helt afgørende virkemiddel, bygningens 
ovenlysvinduer inviterer til kig mod himmelen 
og giver en dynamisk oplevelse, hvor udstillin-
gen skifter med døgnets og årstidernes rytme, 
mens det tonede kunstlys skaber fokus og 
mystik og dramatiserer rummene,” siger udstil-
lingsarkitekt Johan Carlsson, JAC studios. 

”At arbejde med det subtilt farvede og fil-
trerede lys har været helt magisk og har fra 
starten været en grundsten i projektet. Det 
farvede diffuse lys omfavner den besøgende 
og mimer fuglenes horisonter,” fortæller lys-
designer Nikolaj Birkelund, Fortheloveoflight.

Vadehavscentrets direktør Klaus Melbye 
er også glad for prisen: ”Vi oplever, at vores 
gæster nyder stemningerne i vores fantastiske 
hus. Gæsterne bruger de mange forskellige 
rum og nicher og bliver længe i udstillings-
rummene. De lægger sig under de mange små 
LED-skærme og nyder ’fuglenes bevægelser’ 
i rummets skiftende lys. De ligger under hav-
ørnen og tæller fjer, og familierne sidder sam-
men med andre familier i Himmelrummet ved 
aktivitetsbordene og kommunikerer med hin-
anden om trækfugle og natur. Stemningen af 

høj æstetik, dejligt lys, afdæmpede farver, 
smukt design og høj faglighed – vi kommer 
igen, siger vore gæster. Her er det skønt at gå 
på arbejde.”

De øvrige nominerede projekter til Den 
Danske Lyspris 2017 var: Novo Nordisk VTC 
i Søborg, Salling Lights i Aarhus og Aalborg, 
Københavns fornyelsesprojekt for belysnin-
gen og en stitunnel ved Farum Bytorv.
Inf. dg@centerforlys.dk 

GRØNT NETVÆRK FÅR DEL I 
EU-MILLIONER
ENA – den europæiske paraplyorganisation 
for planteskoler – har fået bevilliget en stor 
portion EU-midler til kampagnen ”Green Ci-
ties for a Sustainable Europe” med et samlet 
budget på over 15 millioner kroner fordelt på 
syv lande: Holland, Belgien, Frankrig, Tysk-
land, Bulgarien, Storbritannien samt Dan-
mark. I Danmark tilfalder 800.000 kr. om 
året, i tre år, et netværk af toneangivende of-
fentlige og private aktører, inden for natur og 
grønne områder i byerne: Danske Plantesko-
ler, Danske Landskabsarkitekter, Landskabs-
rådet, Danske Anlægsgartnere og Park- og Na-
turforvalterne. Pengene skal primært gå til at 
indsamle eksisterende videnskabelige rappor-
ter om de mange fordele, som grønne områ-
der tilfører den omgivende by og dens borge-
re, og pointerne skal herefter formidles på en 
forståelig måde til politikere og beslutnings-
tagere.

Susanne Grunkin, formand for Danske 
Landskabsarkitekter, siger i den anledning: 
”Landskabsarkitekterne i vores forening, 
ikke mindst de rådgivende på tegnestuer og 
de kommunalt ansatte, oplever i stigende grad 
konsekvenserne ved for lidt fokus på, hvad de 
grønne miljøer betyder for os. Samtidig ligger 
de inde med viden om, hvor lidt der skal til, for 
at det bliver meget bedre. Den høje og tætte 
byudvikling med små og dyre boliger stiller 
endnu større krav til, at kvalitative udemiljøer 
kan kompensere for det klemte liv i boligerne. 
Men det er som om, det ikke rigtig er gået op 
for alle endnu: Når der er øget pres på byen, 
er der øget pres på os, der lever i byen. Det er 
en usund og ubæredygtig udvikling, vi grønne 
foreninger sammen må vende.”

Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i 
Aalborg Kommune, formand for Park- og 
Naturforvalterne udtaler: ”I kommunerne 

står vi overfor en brændende platform med 
øgede udgifter til sundhed, miljø og ikke 
mindst en natur, der er i tilbagegang. Det 
grønne får altid hugget en hæl og klippet en tå, 
men nu er der ikke råd til at gå på kompromis 
længere. Derfor er timingen hel perfekt, at vi 
med fornyet kraft og ikke mindst med samlet 
røst får tydeliggjort, hvad vores grønne fag 
sammen kan gøre for at give værdi og effekt 
til et moderne liv med et højt indhold af livs-
kvalitet.”

Henning Roed, formand for Danske Plan-
teskoler, udtaler: ”Blandt fagfolk er det jo en 
gammel nyhed, at nærheden til parker og 
grønne områder betyder enormt meget for 
sundheden blandt byens borgere. Folk er 
mere tilbøjelige til at komme ud og røre sig 
og møde hinanden. Samtidig står vi overfor 
en udfordring med både faldende biodiversi-
tet og ikke mindst voldsommere nedbør, som 
netop grønne områder er den mest effektive 
og billige metode til at bekæmpe. Og så gør det 
jo ikke noget, at ejendomme stiger i værdi, jo 
nærmere de ligger på et grønt område. Det er 
alle disse helt nøgterne kendsgerninger, som 
vi skal have banket ind i hovedet på landets 
beslutningstagere.”

Michael Petersen, direktør i Danske An-
lægsgartnere siger: ”At vi er lykkedes med at 
samle så mange af de toneangivende grønne 
organisationer i Danmark, og at vi samtidig er 
blevet en del af et større europæisk samarbejde 
med anerkendelse og støtte fra EU, er efter min 
mening et af de mest markante resultater det 
grønne Danmark har opnået i mange år. Ved 
at samle den viden og erfaring de involverede 
organisationer har i et fælles projekt, får vi et 
videncenter, hvor alle aspekter i skabelsen af 
flere og bedre grønne byrum er samlet.”

Ole Kjærgaard, næstformand i Land-
skabsrådet, udtaler: ”Det her er begyndelsen 
på noget stort. Allerede ved vores første møde 
i det nye netværk var det tydeligt at mærke, at 
der både var energi, slagkraft og nogle meget 
kompetente mennesker samlet omkring bor-
det. Der er ingen tvivl om, at vi får mere pon-
dus på denne måde, og forhåbentlig kan vi 
være med til at flytte både overbevisninger 
og helt konkrete forhindringer, der gør, at det 
grønne tit bliver udvandet, når et projekt skal 
søsættes.”

Vadehavscentret. Foto Adam Mørk



Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

Vores sortiment af udendørs møbler til park 
og byrum spænder bredt og vi tilbyder 
mange forskellige stilarter og designs i højeste 
kvalitet. Møblerne kan sættes sammen med 
vores mange fleksible udendørs sports- og 
legepladsløsninger, så både voksne og børn 
kan holde en pause mellem aktiviteterne, 
hvad enten I skal gynge, rutsche, dyrke 
parkour eller spille fodbold. 

OPHOLD OG UDEMILJØ

Tilmeld dig på vej-eu.dk/klima2018

Vandet kommer! 
Hvordan kommer det væk? 
Har du løsningen?

©SUND Naturpark af SLA

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er på 150 år  
steget omkring 100 mm.  

Den 3. maj afholder VEJ-EU og DANVA som noget nyt konference om 
klimatilpasning på veje og i byrummet.

Staten, kommuner, forsyningsselskaber, entreprenører og landskabs- 
arkitekter mødes og deler nyeste viden og vigtige erfaringer om 
muligheder og udfordringer med klimatilpasningsløsninger.

Gå ikke glip af årets største klimatilpasningskonference og vær med  
til at få indflydelse på fremtidens klimatilpasningsløsninger på veje  
og i byrummet.

VEJ-EU er en selvstændig forening dannet med det primære 
formål at uddanne og facilitere videndeling inden for 

vejsektoren for derigennem at sikre det højest muligt kom-
petenceniveau. Læs mere på www.vej-eu.dk. 



Belysningen gør en forskel . . .

NIGHTSPOT og GOBO
LED projektør til mast fra WILLY MEYER

•	 Til LED 29-33-54W  (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 Byvej - KMD, Ballerup - LEGO HOUSE, Billund - Kunsten, Roskilde
Kvæsthus Parkeringen, Skuespillerhuset - Tingbjerg Kulturhus, Nørrebro
KUA3, Amager - MALMOS Anlægsgartnere Hovedsæde, Roskilde

www. deluxdk.com


