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Vi er fagfolk på området

og et af landels mest alsidige
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Vi bygger grønt LDA

Ingemann Hansen & Søn

Kontor - Plads
Rødegårdsvej 21
DK-3000 Helsingør
Telefon 42 19 90 10
Telefax 42 19 90 07

Værksted - Plads
Stengårds Allé 38 B
DK-2800 Lyngby
Telefon 45 87 56 87
Værksted 45 87 56 18

Nu i Nordsjælland men stadig i Lyngby

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER
»Bakkegård«. Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
® 42 18 33 18 Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERINGER SPORTSANLÆG

Wis

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art.

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

BIRK

Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 48 17 31 26* . Fax 48 14 09 86 HOLM
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til glæde for flere,
længere...

Værdien af et anlæg, udført med betonvarer eller
natursten fra BB, er lig med summen af en lang
række bidrag. Og det er ikke dem alle, du kan se.

Det begynder f.eks. med den solide rådgivning og
kvikke telefonbetjening, når du planlægger dine
løsninger. Måske også med hjælp fra BB-assistenten
til AutoCAD.

Senere får du læsset i en fart og undgår spildtid.
Lægningen sker sikkert efter tegningerne, fordi vore
produkter altid opfylder specifikationerne.
Den færdige helhed og de indbyggede
detaljer nydes af brugerne.
Som vicevært tilser
du anlægget regel¬
mæssigt, blot for at
konstatere, at års¬
tidernes skiften ikke

påvirker funderingen,
lægningen og de stærke
overflader. Og ejeren glædes
dagligt over den optimale total-økonomi.
Vil du høre mere om de indre værdier fra BB, så ring
til os: 42 13 88 44. Vi står klar til at give dine løsninger
mere indre værdi - til glæde for flere, længere...

ISIS Vi former din idé...

©(§taW§]GW
Lillemosevej 1 2640 Hedehusene Telefon: 4213 88 44

Konferencer, messer m.m.

20.-21. september. LAR seminar.
Stockholm.
22.-25. september. Jarditec. Paris.
Fagmesse for bolig- og havemiljø.
Arr. Promosalons. Tlf. 3393 6266.
23.-24. september. Heritage - a
resource for sustainable enterprise.
Sandefjord, Norge. Arr. The Royal
Norwegian Society for Develop¬
ment. Tlf. 0047 6384 5000.
23.-24. september. Kursus om sten.
Kristianstad. Tlf. 00 46 476 13694,
fax 00 46 476 16360.
26.-27. september. Nordisk seminar:
Smukke veje. København. Arr. Vejdi¬
rektoratet. Tlf. 8993 2200.
26.-27. september. Seminar om det
20. århundredes kirkegård. Arr. Arki¬
tektskolen i Aarhus. Tlf. 8936 0000,
fax 8613 0645.
26.-28. september. Konference. Zap-
scapes, computer aided analysis,
design and visualization in landsca¬
pe architecture. Holland. Arr. Laren-
stein University. Tlf. 0031 26 369
5658, fax 0031 26 369 5727.
2.-3. oktober. Morgondagens tråd.
Alnarp. Arr. Movium. Tlf. 0046 4041
5209, fax 0046 4046 0845.
12.-15. oktober. Paradise on Earth.
The Gardens of The XXI Century.
33nd IFLA World Congress. Firenze,
Italien. Arr. The Italian Ass. of Land¬

scape Architects (AIAPP). Kongres¬
sekretariat: Enic Italia. Ms Cristina
Dalla Villa. Via Faentina, 40r. 50133
Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.
13. november. Beplantning langs
veje i åbent land.Odense.
11.-14. december. Urban Explosion
in Asia, a Review. IFLA East Regio¬
nal Conference. Hongkong. Arr. IFLA
Conference Secretariat. Tlf. 852
2528 6136, fax 852 2547 9528.

Havebrugshistorisk Selskab
20. september kl. 19.30.
Krydderurternes historie og brug
gennem tiden v. forfatter Anemette
Olesen.

29. oktober kl. 19.30.
Danmarks første renæssancehave v.

Dr. phil. Jens Schjerup Hansen.

26. november kl. 19.30.

Julens planter v. docent Arne Skytt
Andersen.
Alle foredrag finder sted på Rolig¬
hedsvej 23, 2. sal. Frederiksberg.

Paradise on Earth
33. IFLA-verdenskongres i Firenze
Kongressen foregår 12.-15. oktober i
Firenze. Programmet beskriver tre
temaer, der vil blive focuseret på i
forelæsninger, workshops og på eks¬

kursioner: de historiske haver, store
urbane parker og naturparker.
Kongresgebyr for IFLA-medlemmer
750.000 Lit.: studerende 300.000 Lit.
Arrangør: The Italian Association of
Landscape Architects (AIAPP).
Kongressekretariat: Enic Italia. Ms
Cristina Dalla Villa. Via Faentina,
40r. 50133 Firenze.
Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.

Dansk Byplanlaboratorium
25.-27 september. Offensiv byomdan¬
nelse, Nykøbing Mors.
10.-11. oktober. Alle tiders by, det 46.
danske byplanmøde, København.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 3313 7281, fax 3314 3435.

Arrangementer på Fyn
Byers livskvalitet.
På basis af en undersøgelse af en
række europæiske byer diskuteres
livskvaliteterne i byerne. Er det mu¬
ligt at kortlægge, hvilke faktorer der
påvirker folks opfattelse af deres
byer? I relation hertil gives eksem¬
pler på, hvordan man grafisk kan
vise byens funktion ved modeller.
Lektor i økonomi på Odense Univer¬
sitet, Gustav Kristensen.
Onsdag 18. september 1996 kl 19.30
på Odense Slot, indgang C.

Moderne erhvervsarkltektur
Der ses flere og flere eksempler på
særdeles godt industribyggeri. Toyo¬
ta's tekniske center i Middelfart er

et fornemt -eksempel herpå.
Arkitekt MAA Bent Sand Høgsberg
fra arkitektfirmaet Hoff og Windin¬
ge, som har tegnet bygningen, vil
vise rundt på stedet.
Torsdag 31. oktober 1996 kl. 17.00
hos Toyota i Middelfart.
Tilmelding: Grete Wang Poulsen, tlf.
6613 1372, lokal 2514 eller 2501
senest 24.10.1996.

Helhedsorienteret byfornyelse
Tiden er på mange måder løbet fra
den nugældende byfornyelseslov.
Boligministeren er derfor fremkom¬
met med et debatoplæg til en ny
byfornyelsespolitik, hvor nøgleordet
er helhedsorienteret byfornyelse.
Aftenens foredragsholdere, direktør
for Byfornyelsesselskabet Odense,
Jannik Nyrop og arkitekt Mads Niel¬
sen, Byplanforvaltningen tager ud¬
gangspunkt i det hidtidige og den
kommende byfornyelsespolitik og
lægger op til debat.
Tirsdag den 3. december 1996 kl.
19.30 på Odense Slot, indgang C.
Tilmelding: Grete Wang Poulsen, tlf.
66 13 13 72, lokal 2514 inden 25.11.
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Hos Philips mener vi, at det perfekte l/s
skal behage øjet på mere end én måde.
Lys skal både være effektivt og æstetisk,
og det skal gøre tilværelsen smukkere
og nemmere for de mennesker, det
lyser på. For mennesket vil altid være i
centrum hos Philips.
Med Athena har vi lagt den designmæs¬
sige styrke i den buede arm, der bærer
lygtens lysende del. Det giver lygten en
skulpturel og dog diskret plads i ethvert
miljø. Athena leveres nu med en krafti¬
gere mast end tidligere for at tilføje
ekstra fylde og harmoni.

PHILIPS
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f HAUPTSTADT BERLIN
The Federal Capital of Germany

Berlin, Tyskland: International landskabsplanlægningskonkurrence for
området Spreebogen som led i opforeisen af det nye parlaments- og
regeringskvarter i den tyske forbundshovedstad, Berlin. Projekt¬
koordinator: DSK Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Udskrevet af:
Berlins delstatsregering, v/ direktoratet for byudvikling, miljøbeskyttelse og teknologi
samt direktoratet for byggeri, bolig- og trafikspørgsmål i samarbejde med den tyske
forbundsregering, v/ forbundsministeriet for lokalplanlægning, bygningsvæsen og .

byudvikling.

Konkurrenceart:
Åben landskabsplanlægningskonkurrence i to faser.
Konkurrencesprogene er engelsk og tysk.

Opgave:
Planlægningen af friarealerne i det kommende parlaments- og regeringskvarter i
Spreebogen skal på grundlag af Axel Schultes1 og Chr. Franks byplanmæssige ramme¬
bestemmelser resultere i ideer til udnyttelse af og udformning af de offentligt tilgæn¬
gelige områder Spreebogenpark, Forum og Platz der Republik. På grundlag af de
indleverede forslag til konkurrencen skal der frem til år 2000 udvikles tre bymæssige
oplevelsesområder med rekreative værdier. De skal udformes i et formsprog, som
symboliserer åbenhed, politisk debat og tolerance.

Krav til deltagerne:
Deltagerne i konkurrencen skal have autorisation i et af medlemslandene af det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS, eller i Schweiz, Tjekkiet eller Polen.

Deltagelsesbetingelser:
Naturlige personer med bopæl i de nævnte lande har ret til at deltage i konkurrencen.
Det skal være personer, som ifølge deres hjemlands lovgivning har ret til at at anvende
stillingsbetegnelsen "landskabsarkitekt", eller juridiske personer, som ifølge vedtæg¬
terne udelukkende har til formål at levere planlægning. De nævnte personer skal ar¬
bejde freelance og må hverken være funktionærer eller tjenestemænd. Hvis deres
stillingsbetegnelse ikke er beskyttet i deres respektive hjemlande, opfyldes kravene til en
landskabsarkitekt med en uddannelse, der afsluttes med et diplom, et eksamens-bevis
eller et andet kvalifikationscertifikat, som er anerkendt i henhold til EØF-direktiv 85/384.
Deltagerne kan udelukkes fra konkurrencen, jf. "Principper og retningslijner for
konkurrencer" (GRW), 1995, pkt. 3.2.3.

Dommerkomité
1.Andrea Gebhard, Munchen
2. Undine Giseke, Berlin
3. Holger Haag, Hannover
4. Guido Hager, Zurich
5. Gretel Hemgård, Helsingfors
6. Dieter Kienast, Zurich/Karlsruhe
7. Brigitte Schmelzer, Stuttgart
8. Axel Schultes, Berlin

Præmier og opkøb
1. præmie: 110.000,00 DM
2. præmie: 85.000,00 DM
3. præmie: 70.000,00 DM
4. præmie: 55.000,00 DM
5. præmie: 40.000,00 DM
4 opkøb å 20.000,00 DM
(inklusive moms)

Udskrivningsmateriale:
Udskrivningsmaterialet skal rekvireres skriftligt inden den 13. september 1996
(poststemplets dato). Bestillingen skal være vedlagt en krydset check på 200,00 DM.
Senere indkomne bestillinger vil ikke blive tilgodeset. Udleveringen af udskrivningsma¬
terialet begynder den 23. september 1996. Det bestilte materiale kan afhentes per¬
sonligt indtil den 27. september 1996 i tiden mandag - fredag kl. 9.00 - 17.00.

Udskrivningsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til
Griin Berlin Park und Garten GmbH, Lehrter Strasse 16-17, D-10557 Berlin
Kuverten med bestillingen bedes mærket med: "Landschaftsplanerischer
Wettbewerb Spreebogen"
Deltagerne har ikke krav på refusion af udgifter.

Øvrige oplysninger:
Udvalget for arkitektkonkurrencer ved Berlins Arkitektforening har deltaget i forbere¬
delsen af arkitektkonkurrencen.

Tidsfrister:

Udlevering af konkurrencemateriale til 1. konkurrencefase:
Fra og med den 23. september 1996.
Aflevering af bidrag til konkurrencens 1. fase: Den 18. november 1996.

GaLaBau 96
GaLaBau 96 afholdes i dagene 18.-
21. september i Nurnberg. På mes¬
sen viser 600 udstillere på 32.000
kvm EDB, ny teknik og grønne byg¬
gematerialer. 19. og 20. september
afholdes flere minikonferencer, bl.a.
om kultivering af belastet jord, træ¬
pleje, taghaver. 21. september ar¬

rangeres en ekskursion til nye som
historiske haver f.eks. Auenpark
Wohrder See, Vordere Insel Schutt,
Kreuzgassenviertel, die Hesperiden-
garten og Johannesfriedhof.
GaLaBau 96, Nurnberg. Tel. 0911
86060, fax 0911 8606 228.

LAR jubilæum
Den svenske landskabsforening LAR
fejrer i dagene 20.-21. september sit
25. års jubilæum med et seminar og
uddeling af en ærespris. Forelæsere
ved seminaret om byens og landets
udvikling er billedhuggeren Richard
Noonas (Sverige), Knud Erik Dahl fra
Blå Streket (Norge), landskabsarki¬
tekt Adrian Geuze (Holland) og Frau
Muller (Tyskland). Pris 1300 Skr.

Natursten i byggeriet
I samarbejde med naturstensforeta-
gender afholder Det sydsvenske han¬
delskammer 23.-24. september ved
Kristianstad et kursus om sten, an¬
vendt i kunst, arkitektur og landskabs¬
arkitektur. Kurset belyser stens an¬
vendelse historisk set, metoder til
bearbejdning, montering samt besøg
i stenbrud.

Deltagerafgift 1500 Skr. ekskl. moms
for konference, materiale, fortæring
og overnatning. Tilmelding inden
17.9. Yderligere oplysninger: 0046
476 13694, fax 0046 476 16360.

Troens Huse og Dødens Haver
Med temaet: Troens Huse og Dødens
Haver afholdes bygningskulturens
dage 14. og 15. september. Mere
end 400 arrangementer finder sted i
kirker, i andre troshuse og på kirke¬
gårde. Bygningskulturens dage afhol¬
des også i 40 andre europæiske lande.
I anledning af Kulturbyåret er Dan¬
mark vært for den officielle åbning.
Skov- og Naturstyrelsen udsender
samtidig hæftet Troens Huse og
Dødens Haver, hvor forfattere og
bygningskyndige fortæller om kirker¬
nes arkitektur og historiske betyd¬
ning. Hæftet på 48 s. er gratis og
omtaler de mange arrangementer.
Kilde: Essens nr. 6.

Gammel Dok
Indtil 3. november vises udstillingen
Duplika - dansk brugskunst 1996

med nye arbejder af 57 unge som
etablerede danske kunsthåndværke¬
re, Der er arbejder inden for be¬
klædning, tekstiler og møbler, kera¬
mik og glas.
Dansk Arkitektur og Byggeeksport
Center, GI. Dok. Strandgade 27,
København. Alle dage 10-17.
Tlf. 3157 1930.

Copenhagen Spaces
Copenhagen Spaces - Københavner¬
nes rum er en udstilling om køben¬
havnske projekter, som er på vej fra
arkitekternes tegneborde - eller er
ved at blive realiseret. Udstillingen
består fortrinsvis af arkitekternes
modeller, og den er tematiseret
omkring Havnen, Indre By, Broerne
og Amager.
Udstillingen er tilrettelagt i et sam¬
arbejde mellem Kunstakademiets
Arkitektskole og Overborgmesterens
Afdeling.
Samtidig udgives bogen Københav¬
nernes rum - Copenhagen Spaces,
der i tekst, tegninger og fotos smukt
dokumenterer de mere end 40 pro¬
jekter.
Indtil 6. oktober. Meldahls Smedie.

Philip de Langes Allé 10. Holmen.
Københavnernes rum - Copenhagen
Spaces. Arkitektens Forlag. 1996.
176 s., ill. Dansk, engelsk, tysk. 245 kr.

City Space
City Space er en udstilling af skulp¬
turer og installationer udført i for¬
bindelse med København som kul¬

turby 96. Inden for et afgrænset
byområde, Vesterbro er i det offent¬
lige byrum udstillet værker af 26
kunstnere fra Europa og USA. Alle
værkerne er midlertidige og udført
specielt til de steder, der er opstil-

. let. Et fint katalog på 160 sider do¬
kumenterer samtlige værker. Katalo¬
get kan bestilles på fax 3315 4593.
Information: Tlf. 3333 7949.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.

M « !■■!

gA JHL ■■■mm«
AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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Altaskifer på fortorv ved Vetrlidsalmenningen i Bergen

Skifer er et materiale der

egner sig til belægning af
fortorv, cykelstier og plad¬
ser, steder hvor der stilles
krav til plane overflader
og stor slidstyrke.

Skifer & Naturstein
bryder og bearbejder
norsk skifer fra bruddene
i Alta, Otta, Dovre, Opdal
og Fåvang. Produkter til
udendørs brug forhandles
i Danmark af:

Bent Vangsøe
GRANITPRODUKTER
MALERVEJ 5 - 8766 NØRRE-SNEDE
TELEFON 75 77 18 22 - BILTELF. 307 00 170
TELEFAX 75 77 03 10 - GIRO 8 35 81 68



ET STORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

/ ""'•W'tV

UDGIVET MED STØTTEFRA DANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENS MINDELEGAT360sider

GennemillustreretifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

Fantasiens Havehandler om det moderne gennembrud ihavekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdansk havekunsti en europæiskforståelsesramme og påviser, hvordan et ændret livs-, skønheds- ognatursyn
afbildes i den modernehave, hvis pioneriDanmark var-havearkitekten
G.N. Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriver den modernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sigunder
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Havekaster nyt lys overdet kompleks afændringeri

erkendelse, rumopfattelse etc., der førte til modernismenihavekunsten
- men den er også et forsøgpå at rehabilitere modernismens have,
der i midtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskoleniKøbenhavn,
men ikkedesto mindre administreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG



ARBEJDER FRA

GINMAN ■ HARBOE - BORUP
Mans Ginman, Søren Harboe og Peder Borup

På de følgende sider vises eksempler på tegnestuens

opgaver fra de senere år. Gennem sit mangeårige vir¬
ke har Ginman • Harboe • Borup beskæftiget sig med
næsten alle de opgavetyper, en praktiserende land¬
skabsarkitekt kan komme ud for, men gennem de se¬

nere år har gader, pladser og gårdanlæg i eksisterende
bymiljøer domineret tegnestuens arbejde. Disse pro¬

jekter dominerer derfor også denne fremstilling.
Byrumsprojekter er komplicerede opgaver, der ofte

indebærer et samarbejde med en lang række konsu¬
lenter og rådgivere. I de projekter, som tegnestuen
føler er lykkedes bedst, har den haft en ledende rolle
gennem hele projekteringsforløbet og haft ansvar for
styring og tilsyn med anlægsarbejdet.
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Terminalgaden i Københavns Lufthavn
Terminalgaden er udformet med 3 spor med tilhøren¬
de afsætningsbaner. Sporet nærmest afgangsbygningen
er for busser, det midterste for taxivogne og yderst nær¬

mest parkeringshuset er afsætningsplads for privatbiler.
De brede fodgængerovergange mellem parkerings¬

hus og afgangsbygning ligger i fortovsniveau, således
at kørsel med kuffertvogne fra parkeringshus og fra af¬
sætningperroner sker i samme niveau, medens busser
og biler skal forcere de flade ramper på begge sider.

Belægningen er udført af Unicons Modulsstensse-
rie i 10 cm tykkelse. Belægningssystemet blev supple¬
ret med bl.a. en bred kantsten, som har en særlig af-
slutningssten ved terminalgadens begyndelse og af¬
slutning. Et bånd af taktilsten blev nedlagt ved alle
fodgængerovergange. Udformningen af denne sten ske¬
te i samarbejde med de handicappedes organisation.

Til perroner og øvrige fodgængerområder er an¬
vendt en lys grå belægningssten, til kørebaner en
mørk grå lagt i sildebensmønster. Til fremstilling af
alle typer belægningssten er anvendt hvid cement
med tilslagmateriale, tilpasset de tre farvetyper, som
er anvendt, så slid ikke ændret stenenes farver i væ¬

sentlig grad.

Til belægningen på Terminalgaden i
Københavns Lufthavn er udviklet et dif¬
ferentieret belægningssystem med brug
af taktile sten, brede kantsten og for¬
skellige typer afslutningssten.
• The paving is differentiated, consist¬
ing of stone that invites touch, broad
slabs, and various types of edge tiles.
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Anlæg omkring Københavns Lufthavns Udenrigsterminal. 1991
Terminalgaden, Kastrup
Bygherre: Københavns Lufthavne A/S
Arkitekt: KHR AS Arkitekter (parkeringshus), Skaarup ogJespersen AJS (baldakiner)
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
Ingeniør: CowiConsult A/S
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz anlmgAJS, Superfoss Dammann-Luxol AJS

Landskab 5/96 123



Tv. Plan 1:200 af ikke udført spring¬
vand.
Millioner af fine vanddråber sprin¬
ger fra dyser i 2 kredse, 12 i den
ydre, 3 i den indre, disse med et
islæt af tåge. Belægningen udføres
af i alt 24 kileformede sektioner, der
nedlagt danner et sildebensmønster,
udført i blå og lysgrå granit, hvilket
giver en visuel levende bevægelse
af vandet, når det løber tilbage mod
midten. Det cirkulære springvands-
område udføres som en svag skål¬
form med afløb for recirkulation i
centrum.
• Left: Plan, 1:200, of a not-yet-
completed fountain.
Millions of fine drops of water
spring from nozzles set in two
circles, 12 on the rim, 3 on the inner
circle, the latter producing a light
mist. The paving consists of 24
wedge-like sections forming a
herring-bone pattern of blue and
light grey granite which allows the
water flowing towards the centre to
seem alive. The circular element is

shaped like a bowl, which permits
the water to pass from the centre to
be recycled.

Centrumpladsen. 1991-92
Centrumpladsen, Svendborg
Bygherre: Svendborg Kommune
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
Ingeniør: CowiConsult A/S
Entreprenør: Vej- og Parkafdelingen, Svendborg

Centrumpladsen i Svendborg
Det har været et ønske at skabe en samlet pladsdan¬
nelse, der strækker sig helt ud til de omgivende byg¬
ninger. Gennem pladsen løber et ca. 5 cm forsænket
kørespor for cyklister og sivetrafik, herunder bybus¬
ser, som betjener den centrale bydel. En parkerings¬
plads til 30 biler er placeret i et cirkulært område, om¬

kranset af klippede, højstammede platantræer. Den
cirkulære parkeringsplads skaber passende friarealer i
solsiden foran hotellet og biografen. En lav mur om¬

kring pladsen dæmper, sammen med træerne, biler¬
nes dominans og danner ryg for cykelparkering samt

opholdspladser. Langs Tinghusgade, ved Hotel Svend¬
borgs indgang er taxaholdepladser, og langs det skrå
forløb ved pladsen foran den ny rådhusindgang er der
på begge sider afsætningspladser og kortidsparkering
for personbiler. Parkeringspladsen er placeret med
centrum i en akse til Kai Nielsen-skulpturen på hjør¬
net Voldgade-Tinghusgade, og aksen danner retning
for pladsens belægningsmønster.

Belægningen er udført af betonfliser og bånd i bor-
stensbånd af Helletsbakke granit og med sivespor af
en mørk grå betonstensbelægning i sildebensmønster.
Tilsvarende betonsten er på parkeringspladsen lagt i
et cirkulært mønster. I aksen for rådhusindgangen og

biografen var skitseret et springvandsanlæg med dy-
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Pladsdannelsen har en diagonal
belægning af betonfliser og granit¬
bånd, der strækker sig ud til de
omgivende bygninger.
I midten skal en cirkulær stamme-

hæk af plataner give skygge for de
parkerede biler.
• The plaza has diagonal paving
consisting of concrete slabs and
bands of granite that reach towards
the surrounding buildings. In the
centre, planes forming a circular
hedge will shade the parked cars.

ser, et vandforstøvet cirkulært område i samspil med
biografens farverige facade og i sigtlinien for rådhuset.

Belysningen er udført af 4 m høje Nyhavn parklyg¬
ter, placeret i pladsens periferi langs bordurstensbån-
det og mellem træerne langs Tinghusgade. Placeringen
af lamperne fastholder pladsens form i aftenbelysnin¬
gen, ligesom parkeringspladsens form fastholdes ved

lave lamper placeret mellem krinsens træer. I aksen
for portbygningen er en mindre cirkulær forplads,
som giver adgang til svømmehal og til Krøyers Have.
Den cirkulære plads er bygget op omkring et eksiste¬
rende magnolietræ. Pladsen omgives af klippet taks
med overstandere af nye magnolietræer. Midt i plad¬
sen placeres Kai Nielsen-skulpturen.
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Gårdhave ved Finansministeriet. 1994

Slotsholmensgade 4, Købenbavn
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
Belysning: Morten W. Borup (medarbejder)
Entreprenør: Sven Bech A/S

Finansministeriets gård
I gårdens midte er anlagt en ny parterrehave, som er

forsænket et trin i forhold til den øvrige gårdbelæg¬
ning. Parterrehaven består af takshække, der klippes i
ca. 90 ems højde, samt af rigt blomstrende bede af¬
grænset af ganske lave, slyngede buksbomhække. I
bedene plantes enkelte magnoliebuske. En fontæne i
form af et stort cirkulært trækar under et bevaret lin¬

detræ giver lyd i parterrehaven. Haven er møbleret
med faste, cirkulære stenborde, med parasoller og

med caféstole.

Ved brug af eksisterende granitmaterialer er belæg¬
ningen renoveret, og et dobbelt bordurstensbånd i
gårdens periferi forbinder trapper og indgange. Langs
bordurstensbåndet er opsat nye, faste bænke. En eksi¬
sterende sandstensvase er genopsat i haven, og sten¬

trapperne er renoveret. Vedbendplantningen på den
nederste del af Proviantgårdens facade er retableret.

Belysningsniveauet i gården er relativt lavt for at
skabe en intim stemning, hvorved lyset inde fra byg¬
ningerne far en visuel betydning for oplevelsen af
gården.

Bord i sandblæst Iddefjord granit
• Table made of sand-blasted Iddefjord granite 1:40

Armaturerne er placeret på væggene ved gårdens hjør¬
ner og ved de vigtigste ind- og udgange. Fontæne¬
belysningen tænder sammen med gårdbelysningen.
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Anlag ved Proviantgården. 1994
Det Kgl. Biblioteks Have, København
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen, arkitekt Preben Højmark
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
Byggeledelse: Crone & Koch A/S, ingeniørJens Bessermann
Entreprenør: Multilag ApS (belægninger), De Kgl. Slotte og Haver v. Erik Als (plantearbejde)

Proviantgården
Ved Provianthuset på Slotsholmen er anlagt en ny

150 meter lang forplads. Pladsen forbinder Det Kgl.
Biblioteks Have, der afgrænses af en lav mur, med
hovedindgangen til det nyrestaurerede Provianthus.

Kørebane- og parkeringsarealet er lagt i brosten,
det er overvejende de samme brosten af Bornholmsk
granit, som de der blev lagt for 150 år siden. Som
noget nyt er lagt to lange bånd af bordursten.

Ved Provianthusets hovedindgang er en halvrund
midterplads. Denne er belagt med savede chaussésten
og afgrænses af bordursten samt granitsteler. Langs
bygningen er anlagt nye handicapramper og granit¬
trapper mellem bevarede robinietræer.

Hele forpladsen er omhyggeligt koteret, med kur¬
ver, der ligger så tæt som med 2 ems interval.
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/Vdrfj ved Tuborgs Mineralvandsgård. i994-95
Strandvejen, Tuborg Havnevej, Hellerup
Bygherre: Carlsberg AIS
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
Belysning: Morten W. Borup (medarbejder)
Kunstner: Peter Brandes

Entreprenør, belagning: Zacho-Lind AJS
Entreprenør, bassin: Murermester Henry Nieben & Søn
Ingeniør: CowiConsult A/S.

130 Landskab 5/96



Centralt på den chausséstensbelagte plads er placeret en
stor keramisk skulptur. Den står i et bassin på en blanksleben
sort og cirkulær diabassten.
• In the centre of this sett-paved site is a large granite
sculpture. It rests in a basin on a circular, polished, black
diabase.

Mineralvandsgården ved Tuborg
Pladsen har fået chausséstensbelægning af Moseløkke
granit. Belægningsmønsteret er centreret omkring
bassinet, og belægningen er opdelt af radiale fuger,
hvorimellem bånd af Blå Rønne granit danner et spin-
delvævslignende mønster. Mønsterets knudepunkter
markeres med cirkulære sten af Iddefjord granit.

Midt på pladsen er et cirkulært, højglanspoleret
spejlbassin af sort, svensk diabas. I spejlbassinet står
kunstneren Peter Brandes' store skulptur af lys porce¬

læn udført af Royal Copenhagen. Vandet løber hen¬
over den sorte, blanke sten og returnerer i en spalte
mellem den cirkulære diabaskant og chausséstensbe-
lægningen. Rundt om bassinet er orienteringsarmatu-
rer i belægningen benyttet som effektbelysning.
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Oslo Slotspark. 1991-. Landskabsarbejder udføres 1997
Nationaltheatret Stasjon, oppgang vest

Bygherre: NSB Utbygging
Arkitekt: Prof. Arne Eggen
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
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Oslo Slotspark
Projektet til udgang vest ved Nationalteatrets station
er udformet med henblik på at foretage færrest muli¬
ge indgreb i Slotsparken, så det færdige anlæg vil
fremtræde som et nyrestaureret hjørne af Slotsparken
uden større ændringer af nuværende forhold.

Stationsindgangen markeres med en konkav plads¬
dannelse belagt med chaussésten, lagt i det traditio¬
nelle påfuglemønster.

Det eksisterende lindelysthus i parken genplantes
med linde, der har sidegrene helt ned til jorden, og

som med tiden vil danne en tæt løwæg. Ligeledes vil
rosenmassivet blive genplantet med flere typer af Ro¬
sa spinosissima. Samtidig genplantes flere store løn og

hestekastanie.

Beplantningsplanen er udført i samarbejde med
slotsgartner Inger Hilmersen, der bl.a. har ønsket, at
der i vid udstrækning anvendes 'historiske planter'
herunder typer af rodægte roser.

Anlæg ved Søkortarkivet
Søkortarkivet på Esplanaden blev købt af A.P. Møller
til administration og undervisning. Opgaven har væ¬

ret at skabe en forplads ved hovedindgangen, at an¬

lægge parkering og omgivende haveanlæg samt at

omlægge den kommunale plads ved restaurant 'Lum¬
skebugten'. Den nye belægning er af granit med bor-
durstensbånd og kantninger. Desuden er der enkelte
solitærtræer og i øvrigt græs.
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Anlæg ved Søkortarkivet. 1994
Esplanaden 50, København
Bygherre: A.P. Møller
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue A/S
Landskabsarkitekt: Ginman ■ Harboe ■ Borup
Entreprenør:
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Fredtoften, fyldplads for I/S
Nordforbrænding. 1974-95
Fredtoftevej, Karlebo
Bygherre: I/S Nordforbrænding
Landskabsarkitekt:

Ginman ■ Harboe ■ Borup
Ingeniør: Rambøll, Hannemann
og HøjlundA/S
Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S
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Fredtoften

Opgaven med arbejdstiden 'Fredtofte Losseplads' star¬

tede i begyndelsen af 70erne og gik på at udforme og

visualisere et landskab, som over mindst en 20-årig
periode skulle kunne fungere som slaggedeponerings-
område for l/S Nordforbrænding. Det kuperede 23
ha store areal ligger dejligt tæt op ad Stasevang Fred¬
skov og med gennemløb af Donse Å. Var det muligt
at modtage og indbygge så store mængder slagger og

jord i dette følsomme område?
Forudsætningen for en godkendelse — udover det

visuelle landskabelige - var, at området i fremtiden
kunne opfylde væsentlige behov for aktivitet og re¬

kreation for omliggende byområders indbyggere'.
Med en eksisterende losseplads som udgangspunkt

formedes området til et bakkelandskab med vekslen¬

de skovplantninger og græssletter. Donse Å blev om¬

lagt, og terrænbevægelserne tilpassedes og dramatise¬
redes samtidigt i forhold til det omgivende moræne¬

landskab. Første etape blev udliciteret i 1974, og der
blev etableret en skærmende skovplantning langs
Fredtoftevej til indramning af fremtidige fyldområ-
der. Efterfølgende etaper har omfattet muldafrøm¬
ning, slaggedeponering, jorddækning i ca, 1 meters •

tykkelse samt mulddækning og tilplantning område
for område. Beplantningen domineres af eg, ask, fug¬
lekirsebær og tjørn samt en del kratdannende under¬

plantning af hensyn til vildtbestanden. Desuden er

udført gydepladser i det omlagte åløb og plantet rød¬
el for at give skygge.

En nordøstvendt skibakke fra Fredtoftens højeste
punkt med bl.a. udsigt over Sundet og et amfiteater
nede ved åen med Stasevang Fredskov som baggrund
repræsenterer yderpunkterne i det varierede landskab,
der nu er overdraget til Karlebo Kommune. Den offi¬
cielle indvielse fandt sted 5. maj 1995.

Tårnby Renseanlæg
I forbindelse med udvidelse af Tårnby Renseanlæg
skulle ret store mængder af overskudsjord placeres på
et areal ud mod Amager Strandvej og mod Øresund.
Terrænet blev formet som et blødt, bakket landskab
der åbner sig mod Amager Strandvej, men samtidig
lukker mod renseanlægget.

For at undgå en altfor massiv virkning blev ter¬
rænet mod vejen udformet som to bløde bakkedrag,
der adskilles af en slugt og med sit krumme forløb
giver området spænding og samtidig indbyder til op¬
hold. Skråningerne er ret flade, maksimalt med en

hældning på 1:6, og beplantningen er hovedsagelig
genplantede platarier.
Måns Ginman, landskabsarkitekt MDL,

Søren Harboe og Peder Borup, landskabsarkitekter
MAA, MDL

1:12.500

Anlæg ved Tårnby Renseanlæg.
1992-94

Amager Strandvej, Kastrup
Bygherre: Tårnby Kommune
Landskabsarkitekt:

Ginman ■ Harboe ■ Borup
Ingeniør: Carl Bro A/S
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SCANPARK
KONKURRENCE OM EN PARK I VALBY

I februar 1996 udskrev Grundejerforeningen Scan-
Park en konkurrence blandt medlemmer af Forenin¬

gen af Danske Landskabsarkitekter. 14 af foreningens
praktiserende landskabsarkitekter søgte prækvalifika¬
tion til deltagelse i konkurrencen, og 6 landskabsarki¬
tekter med tilknyttede entreprenører blev udvalgt til
konkurrencen, hvor der skulle udarbejdes et projekt¬
forslag. Det 7.000 kvm store område ligger ud til GI.
Køge Landevej, og det udgør en del af en 60.000 kvm
stor byggegrund, der i dag ligger ubrugt hen.

Konkurrencen var udskrevet som en landskabsarki¬

tektkonkurrence med tilhørende totalentreprise i om¬

vendt licitation med et rammebeløb på 3,5 mill. kr.
ekskl. moms, inden for hvilket det færdige, samlede
projekt skulle kunne gennemføres inklusive myndig¬
hedsbehandling, projektering, tegningstryk og dæk¬
kende samtlige ydelser til anlæggets fuldt færdige
etablering og brug. Konkurrencen omfattede således
udformning, overflader, belysning, terrænregulering,
inventar og udlægget af det samlede vej- og parkanlæg
for såvel kørende som gående trafik samt forslag til ud¬
formning af adgange til de fire udstykkede parceller.

Byggegrunden, hvorpå park- og vejanlægget skal
ligge, blev erhvervet i 1990, og det var intentionen at

opføre og udleje et kompleks af erhvervsejendomme
med et samlet areal på ca. 86.000 kvm. I den forløb¬
ne periode er det imidlertid ikke lykkedes ScanPark
at finde tilstrækkeligt økonomisk grundlag for gen¬

nemførelse af det oprindelige projekt. Parterne har
derfor besluttet at udstykke det Samlede grundareal
og etablere en fælles facade til de udstykkede parceller
i form af et park- og vejanlæg, der i sin færdige ud¬
formning vil være offentligt tilgængeligt.

Man ønsker at give den centralt beliggende grund en
harmonisk og flot indgang i forbindelse med, at det
tidligere industriområde fremtidigt skal anvendes til
administrativt erhvervsbyggeri og serviceerhverv. Ved
udarbejdelse af konkurrenceprogrammet har Grund¬
ejerforeningen ScanPark fået stor hjælp og rådgivning
fra såvel Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
som Københavns Kommunes tekniske afdelinger.
Endvidere blev programmet i sin endelige form prin¬
cipgodkendt af Danske Arkitekters Landsforbunds
konkurrenceudvalg og Totalentrepriseudvalget under
Entreprenørforeningen.

Den 1. maj 1996 modtog dommerkomiteen 5 for¬
slag fra følgende konkurrencegrupper: landskabsarki¬
tekter Lea Nørgaard & Vibeke Holscher med Al-Wi-
cotec Entreprenør A/S, Arkitektgruppen i Aarhus med
hovedentreprenør Rørby Johansen A/S, landskabsar¬
kitekt Paul le Fevre Jacobsen med hovedentreprenør
Kubel & Jørgensen A/S og J&B Entreprise A/S, Sven-
Ingvar Andersson Landskabsarkitekt Aps med hoved¬
entreprenør P. Brehm A/S samt landskabsarkitekt Ker¬
stin Johansson med hovedentreprenør Brdr. Andersen
A/S og L. Ohblom A/S.

Dommerkomiteen bestod af: Hans Ejvind Hansen,
bestyrelsesformand i Copenhagen Capacity og Køben¬
havns Fondsbørs, som var formand for dommerkomi¬

teen); direktør Bo Andersson, SPP Forsåkringsbolag,
adm. direktør Nikolaj Hertel, NCC Ejendomme og

investeringschef Torben Suhr, Danica Ejendomme
(alle repræsenterende Grundejerforeningen ScanPark);
fra Foreningen af Danske Landskabsarkitekter land¬
skabsarkitekt MDL Andreas Bruun og landskabsarki¬
tekt MDL, MAA Stig L. Andersson samt redaktions-
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Modelfoto. Forslag fra Sven-lngvar
Andersson Landskabsarkitekt Aps.
• Model photo. Entry by Sven-lng-
var Andersson Landscape Architects

chef Henning Terndrup (fra Valby Lokalråd). Rådgi¬
vere for dommerkomiteen var stadsingeniør Jens Rør¬
bech, Københavns Kommune, parkchef Jon Pape,
Københavns Kommunes Parkafdeling. Sekretær for
dommerkomiteen var Inge Andersen, NCC Ejen¬
domme A/S.

Dommerkomiteens generelle bemærkninger
Alle 5 projekter blev konditionsmæssigt afleveret. De
indleverede forslag opfylder i forskellig grad konkur¬
renceprogrammets ønsker og betingelser til et forslag,
der kan danne attraktivt og harmonisk byrum, give
en samlet afsluttet fremtoning, signalere vitalitet,
dynamik og bevægelse, indeholde kunst og farver, af¬
spejle sommer hhv. vinter - dag hhv. nat, og redegøre
for krav til driftsomkostninger, inkl. vandingsanlæg.

Herudover har dommerkomiteen været enig om at

prioritere forslag, som kan give området en identitet,
både nu og ved et fremtidigt, færdigt byggeri. Forsla¬
gene anlægger forskellige holdninger og synspunkter
til samspillet med omgivelserne.

Overordnet set deler forslagene sig i to grupper.

To, der lukker mod GI. Køge Landevej, forslag nr.

1/31682 fra landskabsarkitekt Paul le Fevre Jacobsen
og forslag nr. 5/91300 fra Arkitektgruppen i Aarhus
og tre, der åbner mod GI. Køge Landevej, forslag nr.

2/25700 fra landskabsarkitekter Lea Nørgaard &
Vibeke Holscher, nr. 3/00532 fra Sven-lngvar An¬
dersson Landskabsarkitekt Aps og nr. 4/53267 fra
landskabsarkitekt Kerstin Johansson.

Forslag nr. 1/31682 og 5/91300 danner en tydelig
kant til omgivelserne, hvorved anlæggene lukker om¬

givelserne ude, og en selvstændig karakter opnås. Dis¬

se to forslag opnår ikke den ønskede entrévirkning
ved dette greb, i modsætning til hvad de tre øvrige får
ud af at åbne området. De forskellige synspunkter
fordeler sig mellem et udtryk, der tager afsæt i de sid¬
ste 40 års have- og landskabstradition uden at bidrage
med noget nyt, og et udtryk, der tager det konkrete
sted op til bearbejdning, og således bidrager med no¬

get nyt, der højner stedets muligheder og kvaliteter.
Der er stor variation i opfattelsen af et harmonisk

byrum og i balancen mellem på kort sigt at fremtræ¬
de naturligt afsluttet og på længere sigt at fremtræde
som en naturlig del af den udbyggede helhed.

Tre af forslagene er i deres grundholdning traditio¬
nelle parkanlæg, mens de to øvrige, nr. 3/00532 og

4/53267, udskiller sig ved originale og visionære ho¬
vedgreb. Flere forslag har meget interessante og nye
former for belysning med i projektet.

Dommerkomiteen finder, at synspunktet om ste¬
dets karakter som afsæt for besvarelsen tydeligt bevi¬
ser sin berettigelse i vinderforslaget.

Vinderforslaget er visionært. Det er originalt i sin
idé og beriger stedet ved sit formsprog og materiale¬
valg. Det hæver sig over det middelmådige ved at pe¬

ge på stedets muligheder. Indholdsmæssigt tager det
stedets materialer op, såsom stål, beton, asfalt og glas,
og forslaget holder sig fri af det nostalgiske.

Dommerkomiteen har omhyggeligt studeret samt¬

lige projekter og fundet at forslag nr. 3/00532 fra
Sven-lngvar Andersson Landskabsarkitekt Aps bedst
imødekommer ScanParks ønsker og intentioner til
det kommende anlæg. Dommerkomiteen besluttede
enstemmigt at udpege projekt nr. 3/00532 som vin¬
der af konkurrencen.
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Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 3/00532 udarbejdet afSven-Ingvar Anders¬
son Landskabsarkitekt ApS. Medarbejder: landskabsar¬
kitekt MDL Jacob Fischer. Entreprenør: P. Brehm AIS.
Anlægsgartner: E Brehm A/S.

Forslaget afviger tydeligt fra de øvrige forslag. Anlæg¬
get udtrykker dynamik og vitalitet og præges af stedets
iboende rå karakter. Det opfattes som et harmonisk
afsluttet hele - både på kort og på langt sigt. Fra GI.
Køge Landevej vil området få et markant og pirrende
landemærke med den gule mur og den blanke vand¬
søjle. De tre store og styrende træk er muren, gade-r
kæret og bakkedraget.

Forslagets styrke er en markant og indbydende an¬

komstpark, udformet helt nutidigt. Som et af kun to

forslag er medtaget anlæg af den ydre afgrænsning
mod de fire parceller. Det er gjort enkelt og smukt
med et fliselagt fortov, en græsrabat med stammede
naurtræer, og en klar markering af de fremtidige ad¬
gangsveje med en lysende port af 2 Helios lamper.

Dommerkomiteen finder, at forslaget fremstår som

ét samlet værk, der forener have og kunst til have¬
kunst. Det er tillige dommerkomiteens opfattelse, at

projektet på enkel og original måde opfylder konkur¬
rencens program. Forslaget er enstemmigt kåret som

bedste projekt, og dommerkomiteen indstiller projek¬
tet til udførelse.

Anlægget er en skueret, og dets muligheder for at tje¬
ne som opholdspark er små. Den beskrevne tur på
gadekærets asfaltkant og solbadning på det fuldt eks¬
ponerede græsareal er de eneste tilbud for rekreation.
Den foreslåede beplantning af bl.a. gule åkander, iris
og engkabbelejer i gadekæret vil give hele anlægget et
friskt pust. Sammen med reflektionerne i det bevæ-'
gende vand fra vandkunsten, vil anlægget anslå en

poetisk tone. Om natten vil lysene fra asfaltstieh teg¬
ne det kurvede forløb og sammen med den belyste
vandsøjle give anlægget et ændret udtryk på en enkel
og ligefrem måde. Om dagen er fokus i højere grad
lagt på muren og vandets lyd.

Projektet kræver megen bearbejdning og detaljering
af de græsklædte foldninger og af betonmuren. Det
kan ikke umiddelbart aflæses i den foreliggende form,
idet tegningerne efterlader nogen usikkerhed omkring
kotering og anden detaljering. I den videre bearbejd¬
ning skal der især fokuseres på driftsikkerhed og øko¬
nomi omkring den særlige vandsøjle. Betonmuren
langs fortovet kræver også særlig behandling for at
minimere udgifter til retablering efter graffiti og pla¬
kater.

Bygherren vil få et unikt anlæg og megen opmærk¬
somhed for pengene, driftsomkostningerne vil blive
overkommelige.
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Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 4/53267 udarbejdet aflandskabsarkitekt Ker¬
stin Johansson. Medarbejder: landskabsarkitekt MDL
Karen Margrethe Krogh. Entreprenør: Brdr. Andersen
A/S. Anlægsgartner: LeifOhblom A/S. El-installatør:
Ole Lunding.

1:1000

Forslaget er poetisk og forfinet, det forholder sig på
en egen raffineret måde til stedets særlige karakter.
Det er typemæssigt i familie med forslag nr. 3, men
er dog i sit væsen mere traditionelt.

Parken anlægges som en svagt skrånende græsflade
med en forsænket oval have og en modsvarende hæ¬
vet oval græsbakke: 'Æsken og Låget'. Anlægget er
således i sig selv en lille historie, som den nysgerrige
vil kunne finde frem til. Uden at kende historien vil

anlægget blive oplevet som mærkeligt og opfordre til
besøg og efterforskning. På den nordlige del af græs¬

fladen opstilles to helt særlige lysmaster, 10-12 m hø¬
je, med belyste glassøjler og på toppen røde hindrings-
lys. Lysmasterne er en væsentlig del af projektet og vil
fremstå som områdets helt tydelige særkende.

Den forsænkede haves vægge er beklædt med spejl¬
glas, og haven er udstyret med spejlbassin og i øvrigt
rigt detaljeret — en lille eventyrhave, som man får lyst
til at opleve.-Græsbakken bliver accentueret som låg'
af en oval plankebro af lærketræ.

Sammenfattende karakteriserer dommerkomiteen

forslaget som sofistikeret nutidigt. Det er både skue¬
ret og opholdspark hhv. have. Den forsænkede have
har en sådan størrelse og udformning, at den uden
tvivl vil blive en fredfyldt oase, hvor man vil kunne
finde ro og skønhed for en stund. Anlægget er så fint
i detaljen, at det vil være sårbart overfor eventuel van¬

røgt og/eller svigt i vedligeholdelsen. Den originale
hovedidé og stedets karske atmosfære kunne udmær¬
ket have tilsagt en mere robust og simpel detaljering,
uden at poesien var gået tabt.

Bygherren vil koncentreret få meget for pengene,

men driftsomkostningerne vil blive betydelige for at
kunne fastholde anlæggets anslag.
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Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 1/31682 udarbejdet aflandskabsarkitekt
Paul le FevreJacobsen. Entreprenør: J&B Entreprise A/S.
Rådgivende ingeniør: Chr. Kubel & OlufJørgensen A/S.

Forslaget udstråler vitalitet, dynamik og bevægelse.
Det er et meget sammensat projekt, både hvad angår
formsprog og elementer. De anvendte formsprog re¬

præsenterer de sidste 40 års moder i havekunsten -

og projektet fremtræder således lidt forvirret - meget

tidstypisk. De anvendte parkelementer er mangfoldi¬
ge og repræsenterer solide, sikre elementer som bøge¬
massiver, stammehække, trin med græs — og nye

'klassikere' som buede espalierskærme og store steler.
Projektet indeholder og opfylder krav til vekselvirk¬
ningen sommer hhv. vinter — dag hhv. nat, til belys¬
ning og vandingsanlæg.

Dommerkomiteen finder, at projektet fremtræder
uharmonisk, opsplittet, kantet og forvirrende detalje¬
ret. Det refererer ikke specielt til det særlige sted. Det
hviler i sig selv på bekostning af helheden og den
fremtidige funktion som fælles ankomst-park. Det
mangfoldige indhold står ikke i et rimeligt forhold til
den forventede anvendelse. Bygherren vil fa meget for
pengene, men driften vil blive bekostelig.
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En graft, kløvet blok af blå Rønne
granit, øverst med en kraftig rød
pegmatitgang, hviler på to ens,
polerede barrer af brunlig Lysekil
granit: Midt i den grove blok er fem
parallelle, V-formede polerede riller.
• A coarsely cloven block of blue
Rønne granite having a prominent
stretch of pegmatite near the top,
rests on two near-identical burnish¬
ed horizontal bars of brown Lysekil
granite. Five parallel V-shaped
grooves span the middle section.

1:1000

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 2/25700 udarbejdet aflandskabsarkitekter
Lea Nørgaard & Vibeke Holscher. Medarbejder: land¬
skabsarkitekt MDL Eva Seebacb. Entreprenør: Al-Wico-
tec Entreprenør A/S. Rådgivende ingeniør: Ole Morten¬
sen. Billedhugger Poul Bækhøj, Hadsund.

Forslaget viser et smukt, lidt altmodisch, anlæg som

udmærker sig ved åben enkelthed. I nord et lavt bø¬
gemassiv organiseret som cirkeludsnit. I centrum for
de radiære stier opstilles en udvalgt granitskulptur,
som indgår i tilbudet. Stierne og pladsen omkring
skulpturen befæstes med chaussésten. I syd er områ¬
det befæstet med rødlige granitskærver opstribet af
betonbordursten og tilplantet som en lund af paradis¬
æbletræer.

Dommerkomiteen finder, at forslaget ikke udstrå¬
ler dypamik og vitalitet. Det forholder sig heller ikke
til stedets særlige karakter og (u)-muligheder. Den
store flade af granitskærver, opstribet af betonbordur,
og det foreskrevne rodvenlige bærelag er uforståelig,
hvorfor ikke bare en græsklædt, opstribet flade? For¬
fatterne tror ikke selv på, at parken skal være et sted,
hvor man leger eller soler sig på grønne plæner, men
dette synspunkt skulle ikke udelukke græsklædte fla¬
der. Den udvalgte skulptur synes ikke lige netop at

spille op til stedets nuværende og kommende egenart,

og dens placering synes på samme tid tilfældig og for¬
udsigelig. Projektet foreskriver et harmløst og sikkert
parkanlæg uden overraskelser. Bygherren vil få noget
for pengene og driftsomkostningerne vil blive over¬

kommelige.
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Pergola og espalier • Pergola and trellis-work

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslag nr. 5/91300 udarbejdet afArkitektgruppen i
Aarhus. Entreprenør: Rørby Johansen A/S. Rådgivende
ingeniør: Nissen & WiirtzApS. Anlægsgartner: Acer ApS.

Forslaget er et udpræget have- og parkprojekt. Udad¬
til fremtræder det roligt og harmonisk, og indadtil er

det frodigt sammensat af en række rum og elementer.
Projektet lægger stor vægt på funktionen som op¬

holdspark og mindre som åbent indbydende ankomst¬
areal for de fremtidige parceller. Mod GI Køge Lan¬
devej anlægges en lav vedbendbeplantet skråning, der
er tænkt som både fysisk og visuel støjskærm. Der¬
over og bagved tilplantes de nærmeste arealer med
stammede tjørnetræer: 'Skoven'. Skoven afgrænses
mod den vestlige del af parken 'Sletten' af et bølget
kampestensgærde. Gærdet danner ryg for et sammen¬

hængende forløb af pladser langs en diagonal. Sletten
er i strid med navnet fyldt med parkelementer til
berigelse af opholdet i parken. Der er foreslået to for¬
skellige vandarrangementer, en espalierhave, en per¬

golahave, stammehække af lind, taksmassiver og stau¬
debede og endelig også solitære kirsebærtræer.

Som det eneste forslag er her vist en opdeling af
den asfalterede vejslynge med dele af vejen flisebelagt
- alt for at fremme tilgangen til parkområdet og som

hastighedsdæmper. Den ydre afgrænsning af vejslyn¬
gen sker med en række store lindetræer og et fortov.

Dommerkomiteen finder, at anlægget opleves som
et overflødighedshorn uden særlig tilknytning til ste¬

det, og det vil måske særligt i den første tid fremtræ¬
de overgjort. Bygherren vil fa meget for pengene, og

driftsomkostningerne vil blive høje.
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Works by Ginman, Harboe, and Borup,
p. 121
Måns Ginman, Søren Harboe and
Peder Borup
Our practice here presents some recent
projects largely focusing on plazas, streets
and court yards, often on a small scale
inside towns and cities as well as

landscaping in open grounds.

Kastrup Airport Terminal Street
The paving is differentiated, consisting of
stone that invites touch, broad slabs, and
various types of edge tiles.

Svendborg Central Plaza
The local authorities wanted a plaza
reaching towards surrounding buildings.
A slow traffic lane, depressed by 5 centi¬
metres, accommodates bicycles, city bus¬
ses and other forms of traffic heading
towards downtown Svendborg. A car
park allowing room for 30 cars has been
created in a circular site ringed by clipped,
tall-stemmed planes. The paving is made
with concrete slabs and border strips of
Hellesbakke granite and herringbone
drains made of dark grey concrete.

Oslo Palace Garden
This new exit by the National Theatre
Tube Station appears as a minor adjust¬
ment, a freshly restored corner of the
Park. Paving blocks laid in a bowl offset
the entrance, the pattern being tradition¬
al peacock so as to harmonize with the
site; a ramp has been added.

Hydrographic Department
A.P. Møller Ltd. bought the former Dan¬
ish Hydrographic Department, meaning
to use it for administration and in-house
instruction. GHB's task was to create a

forecourt by the main entrance, a space
for parking with a garden, and to re-lay a
space owned by local authorities outside
a neighbouring restaurant. The new pav¬
ing is granite with border strips and edg¬
es. Solitary trees have been planted, and
some grass sown.

Naval Supplies
The Copenhagen Naval Supplies have
been equipped with a new forecourt, 150
metres in length. The forecourt connects
the Royal Library Garden, which is bor¬
dered by a low wall, with the main
entrance to the newly restored Supplies.
The access road and parking spaces are
laid with sett, largely of the very type
that was laid 150 years ago. Two long
border strips are new. A semi-circular
space has been created by the Storehouse
entrance, paved with sawn paving stones
and bordered by slabs and granite steles.
New access ramps and granite steps have
been established between a number of
mature locusts along the building.

Ministry ofFinance Courtyard
A new parterre garden has been laid in

the centre, depressed by a single step
below the rest. This parterre garden con¬
sists of yew hedges cut to c. 90 cm, and
of richly blossoming beds bordered by
very low meandering boxwood hedges. A
few magnolia bushes have been planted
in the flower beds. A fountain in the

shape of a large circular wooden basin
below a mature lime tree adds sound.
The garden is furnished with stationary
stone tables and café chairs. The paving
has been renovated using existing granite,
and a dual border strip on the periphery
connects the steps.

Tuborgs Mineral Water Courtyard
The yard has been paved with sett hewn
from Moseløkke granite, the pattern cen¬
tred on the basin and separated into radi¬
al furrows, which again are connected
using blue Rønne granite laid in a cob¬
webby pattern.

The pattern's nodes are marked with
circular Iddefjord granite. In the centre
of all is Peter Brandes's large porcelain
sculpture produced by Royal Copenhag¬
en. Water flows across a large burnished
stone, to return through a split between
the circular rim made with diabase and
the sett paving. Contour lights have been
fitted round the basin.

Fredtoften (Peace Grounds)
GHB's task was to supervise, over a peri¬
od of 20 years, the deposition of slag
across an area of 23 hectares. Recreation

grounds have been created which, being
close to Stasevang Fredskov, span a part
of Hørsholm Usserød; the stream of
Donse was re-dirécted to traverse the new

landscape. The tract has been changed
into a hilly and wooded landscape inter¬
spersed with plains. The new landscape
adapts to, and also dramatizes, the sur¬
rounding moraines.

Tårnby Water Purification Facility
The facility was to expand and subse¬
quently, large amounts of excess topsoil
were to be deposited in a area facing both
Amager Strandvej and the Sound. The
grounds were made into a softly undulat¬
ing landscape opening towards the road.

In order to avoid a too bulky impres¬
sion, the area shouldering the road was
made into two soft hills separated by a
ravine, curving so as to add tension and,
at the same time, to invite visitors to

sojourn.
Their sides are smooth, having a maxi¬

mum slope of 1:6, and have been
"replanted, most prominently, with planes.

ScanPark, p. 136
The joint owners of ScanPark in Febru¬
ary of 1996 invited members of Danish
Landscape Architects to submit entries
for a competition. The invitation was
bound, having a 3.5 million DKK upper
limit. The site, a public park with cause¬
ways, is intended to serve as a common

front to a number of commercial and
industrial parcels.

In May of 1996 the Committee
received five proposals, each one abiding,
in its separate way, by the rules dictating
that the completed project must be an
attractive and harmonious cityscape,
appear as a whole, betoken vitality, dyna¬
mism and motion, embody art and
colour, reflect both summer and winter,
day and might, and detail the required
cost of maintenance including irrigation
systems.

The judges, besides considering the
above, have agreed most highly to value
entries which may add identity to the
area, both immediately and whenever
construction work has been completed.
Proposals interact with the landscape in
quite different ways. Overall, entries fall
in two groups, two of them having sites
turning their backs towards GI. Køge
Landevej, Paul le Fevre Jacobsens and
that by the Aarhus Arkitektgruppe, and
the other three opening in the same
direction, namely those submitted by Lea
Nørgaard & Vibeke Holscher, by Sven-
Ingvar Anderssons practice, and by Ker¬
stin Johansson.

Landscape architect Kerstin Johans¬
son's entry is poetical and sophisticated.
Essentially fairly traditional, it resembles
the most successful entry but relates to
the tract in its own peculiar way.

The park will be a smooth grassy slope
with a sunken oval garden and a match¬
ing grassy oval knoll: a Box With a Lid.
This new design would be a story in
itself. Two special 10-12 metre pylons
with illuminated columns, topped with
red obstruction lights, would be erected
in the northern section. The pylons,
being site landmarks, are a signal part of
the project.

The judges, however, find that their
views concerning site interaction are
being most precisely justified through the
winning entry by Sven-Ingvar Andersson
Landscape Architects, which is visionary.
It is conceptually original, and will enrich
the site by its choice of materials and
designs. It rises way above what might be
expected by pointing to the site's poten¬
tial. Site materials such as steel, concrete,

asphalt and glass are used, and the plan
stays clear of nostalgia.

The plan is distinct from the rest in
expressing dynamism and vitality and
reflecting the rough quality of the site. It
appears as a whole, both in the short and
the long run. The area as perceived from
GI. Køge Landevej will feature a fascinat¬
ing landmark in the form of a yellow wall
and a column of glimmering water. Its
controlling features are the wall, a pond
and a hill.
Ellen Miriam Pedersen
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Vandet der blev væk

Nerven i en by kommer i høj grad til udtryk på de
åbne pladser. Som byrum udgør pladsen et bryd-
ningspunkt for den omgivende arkitektur og et
samlingspunkt for indbyggernes gøren og laden. Farvel til fortovskanter
Her torvet i Silkeborg.

Byrum er i fokus i disse år. Og man ser stadig flere
planlæggere udforme pladser, der danner sam¬
menhængende plane flader mellem de omgivende
bygninger. Det betyder et farvel til fortovskanter og
stiller krav om andre metoder til afvanding.
Her kommer ACO Drain ind i billedet.

ACO har gennem flere årtier tegnet udviklingen indenfor linie-
afuandingssystemer. En meget høj kvalitet og gennemarbejdede
detaljer kendetegner markedets bredeste produktprogram.

Funktion og æstetik
ACO oplever i disse år en markant stigende inter¬
esse for linieafVanding. Det hænger sammen med,
at linieafvanding giver belægningen en bedre funk¬
tion, fordi der er færre flader med fald. Samtidig er
linieafvanding en mere elegant løsning, fordi den
bryder pladsen uden at give niveauforskel.
ACO råder i dag over markedets bredeste udvalg af
forskellige rendesystemer. En konsekvent produkt¬
udvikling, nye rendetyper, som f.eks. den diskrete
ACO Brickslot, og et stort program af ristevarianter
giver vore kunder et næsten, uendeligt antal
udtryksmuligheder. Og medvirker til at cementere
ACOs position som den foretrukne leverandør på
det danske marked.

Gratis hjælp til projektering
Projektering af et afVandingssystem kræver både

| viden og tid. Samtidig er det vigtigt at have overblik
£ over de forskellige løsningsmuligheder.

Derfor tilbyder ACO at medvirke aktivt i et samar¬
bejde mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør, når

Afvanding uden
kanter - her ACO
N100K med

Quicklock - gør det
lettere at færdes på
Silkeborg Torv.
Det er til glædefor
både gadehandelen
og de gående.

der skal dimensioneres og anlægges linieafvanding.
Vi tilbyder bl.a. hydraulikberegninger og rådgiver
gerne på stedet^
Kontakt os

Ring til os eller gør brug af kuponen, hvis De
ønsker at drøfte et konkret projekt.
Eller hvis De mangler vores nye omfattende og
informative produktmappe på hylden.

r ^§""1
| Ja tak!

I | Jeg ønsker at drøfte et konkret projekt.
I Q Jeg ønsker ACO Drains nye produktmappe.

i Navn: :

| Adresse: i

| Postnr.: By:

ACO Drain A/S
L. Frandsensvej 4 . 5600 Faaborg

Tlf 62 61 73 11 . Fax 62 61 75 22

I I
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Belægningerne er udført af
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Prodanji Seeds A/S ■ Fåborgvej 248 ■ Box 84 • 5250 Odense SV
Tlf. 6617 0024 Fax 6617 6969

Nye professorer i Ås, Norge
Norges Landbrukshøgskole har be¬
sat to deltidsprofessorater, såkaldte
professor II stillinger.
I landskabsplanlægning (vejanlæg)
er som professor II ansat Tone Lind-
heim, landskabsarkitekt MNLA ved
Institutt for landskapsplanlegging,
NLH. Tone Lindheim er født i 1954

og tog afgang fra NLH i 1981. Hun
var i perioden 1981-86 ansat som
landskabsarkitekt i Boligetatens Ut-
byggingsavdeling i Oslo kommune
og i Aspian Prosjekt A/S. 11986
oprettede Tone Lindheim sammen
med Jostein Bjørbekk tegnestue i
Oslo. Gennem firmaet Bjørbekk &
Lindheim A/S, som i dag har 16 an¬
satte, har hun udført et stort antal
projekter inden for byfornyelse, i bo¬
ligområder og fornyelse ved boliger,
skoler, institutioner, kirkegårde,
kraftanlæg, samt vej- og trafikanlæg.
Tone Lindheim har skrevet en række

udredninger om grøn struktur og
landskabet, samt deltaget i, og ble¬
vet præmieret i.en række arkitekt¬
konkurrencer. Professor ll-stillingen i
landskabsplanlægning er rettet mod
landskabsanalyse og landskabsform-
ning ved vejplanlægning. Stillingen
er en del af NLHs satsningsområde
Miljø-, natur- og arealforvaltning.
Professoren skal undervise i grund-
og hovedfag samt efteruddannelse.
Det er en 5-årig ansættelse, finansi¬
eret af Statens Vegvesen, og med et
særligt ansvar for at udvikle samar¬
bejdet mellem Statens Vegvesen og
NLH.
Ian Jørgensen, landskabsarkitekt
MDL og adjunkt ved Den Kgl. Veteri¬
nær- og Landbohøjskole, Danmark,
er ansat som professor II i informati¬
onsteknologi, og knyttet til Institutt
for landskapsplanlegging, NLH. Ian
Jørgensen er ligeledes ansat på åre¬
mål for en 5-årig periode. Ian Jør¬
gensen er født i 1955 og har afgang
fra linien for Have- og Landskab,
Den Kgl. Vet.- og Landbohøjskole.
Han har 12 års meget relevant
undervisningserfaring og forsknings¬
indsats inden for præsentation og
tolkning af landskabet. Ved siden af
forskning har Ian Jørgensen journa¬
listiske interesser og færdigheder
og betydelig indsigt i temaet frilufts¬
liv/dette dokumenteres bl.a. gennem
en nordisk rapport: Nærrekreation -

friluftsliv og fysisk planlægning i
Norden. I sit arbejde har Ian Jørgen¬
sen anvendt moderne datateknologi.
Stillingens fagområde omfatter ud¬
vikling af og undervisning i tredi¬
mensional form og informationstek¬
nologi i faget landskabsarkitektur.
Fagområdet er under udvikling ved
instituttet og vil få stor betydning
for studenter og praktiserende land¬
skabsarkitekter.

Informationssafdelingen, NLH. Tlf.
64 94 75 27, fax 64 94 75 05.

Modtagne publikationer m.m.
Hunt, John Dixon: Bernard Lassus in
Eden. Særtryk af Eden 3-1995.
Milano. 26 s. ill.
Norra infarten till Norrkoping. En
pilotstudie for battre stadsinfarter.
Grona fakta 4/96.16 s., ill.
Persson, Bengt: Vågen til allén. Stad
& Land nr. 137.1996. 24 s., ill.
City Space, skulpturer og installatio¬
ner udført til København 96.120 s.,

ill. Gratis, fax 3315 4593.
Copenhagen Spaces - Københavner¬
nes rum. Arkitektens Forlag. 1996.
176 s., ill. Dansk, engelsk, tysk.
245 kr.

Bygge- og Boligstyrelsen: 14 byha-
ver. Gårdanlæg i byfornyelsen. 1996.
80s., ill. 150 kr.
Byatlas København. Skov- og Natur¬
styrelsen. 1996. 72 s., ill. 180 kr.
Zerlang, Martin (red.): Byens plad¬
ser. Borgen. 1996.164 s., ill.
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks
Middelalderlige Byplaner. Dansk Ko¬
mité for Byhistorie og Odense Uni¬
versitetsforlag. 1995. 168 s., ill.
225 kr.
Thomsen, Karsten: Alle tiders skov.
Danmarks vilde skove i fortid og
fremtid. Nepenthes Forlag. 1996.
160 s„ ill. 288 kr.
Studieskrift 1: Om landskabs- og
havearkitekter. Jellicoe, Barragan,
Halprin, Burle Marx og McHarg. Afd.
for Landskabs- og Havekunst. Arki¬
tektskolen i Aarhus. 1991. 66 s., ill.
Studieskrift 2: Om landskabs- og
havearkitekter. Ligorio, Vignola, Le
Notre, Brown og Jekyll. Afd. for
Landskabs- og Havekunst. Arkitekt¬
skolen i Aarhus. 1992. 68 s., ill.
Studieskrift 3: Om byparkens histo¬
rie. England, Paris, USA, Århus og
København. Afd. for Landskabs- og
Havekunst. Arkitektskolen i Aarhus.
1993. 68 s., ill.
Studieskrift 4: Om bygningsarkitek¬
ter og-landskab. Asplund og Kahn.
Afd. for Landskabs- og Havekunst.
Arkitektskolen i Aarhus. 1994.
34 s„ ill.
Studieskrift 5: Om historiske havers

geometri. Afd. for Landskabs- og
Havekunst. Arkitektskolen i Aarhus.
1995. 98 s., ill.
Sorter af plænegræsser 1996. Grøn
viden nr. 169.16 s.

Sorter af frugt og bær til haven.
Grøn viden nr. 93. 20 s.

Valg af frø- og plantemateriale.
Skov-info nr. 14. 48 s., ill. 40 kr.

Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger,
opfordres til at kontakte redaktio¬
nen.
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Med SONOFONs nye sonoFLEX kort
kan du frit benytte din mobiltelefon både i

arbejdstiden og i fritiden. Kortet indehold¬
er to numre - du ringer privat fra det ene

og "business" fra det andet. SONOFON

sender én regning til dig og en anden til
din arbejdsgiver. Du betaler kun halv pris
for abonnementet og du vælger selv, om

du vil have standardabonnement eller fri-

tidsabonnement. Ring til SAK-teamet* og

hør nærmere - også om SONOFONs
attraktive Storkundeaftaler.

Tlf.: 40 50 4
*SAK-teamet = SONOFONs specialuddannede
konsulenter til Stat, Amt og Kommune.



Vedligehold

covering
V

Vi har været i
branchen siden 1921

- og vi dækker hele
området.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf.' 3968 0655 - Fax. 3968 1127

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 42 52 78 02
TELEFAX 42 52 98 05
BILTLF. 30 42 83 02

GÅRDANLÆG
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

Smukke veje - ny efteruddan¬
nelsesmulighed
I erkendelse af, at der inden for en
kort årrække vil være behov for nye
kræfter blandt vejbyggere til at va¬
retage de æstetiske udfordringer,
har Vejdirektoratet og Arkitektskolen
i Aarhus tilrettelagt et tre ugers kur¬
sus. Kurset er udviklet i samarbejde
med Landbohøjskolen, Aalborg Uni¬
versitet, Arkitektskolen i København
og DAL. Uddannelsesforløbet løber
over en syv måneders periode.
Uddannelsesforløbet er tilrettelagt,
så såvel ingeniører, arkitekter som
landskabsarkitekter forventes at ha¬
ve en interesse i at deltage. Kurset
kan betragtes som en art 'grundkur¬
sus' i de grundlæggende færdighe¬
der i relation til de visuelle elemen¬
ter i vejbyggeriet.
Allerede for et par år siden kunne
Vejdirektoratet konstatere, at der i
fremtiden vil være behov for dygtige
vejbyggere med kendskab til æste¬
tik. Som et led i Strategi for Smukke
Veje blev der derfor taget initiativ til
at få en række uddannelsesaktivite¬
ter sat igang. Biltrafikken er fortsat
stigende, og der er behov for grun¬
dig viden om, hvorledes man lægger
veje smukt og hensynsfuldt i det
danske landskab, hvilken beplant¬
ning, der skal være langs veje, hvil¬
ket udstyr og hvor meget, rytmen i
vejforløbet, trafikantoplevelser osv.

Modul I. 21.-25 oktober 1996
Introduktion til hele kurset v. Preben

Skaarup, AAA og Michael Varming.
Kørselsgeometri v. Ole Djurhuus, VD
Traceringselementerne. Sammensæt¬
ning af elementerne. Basale æsteti¬
ske forhold v. Lars Juhl Poulsen, VD.
Tracering: gennem skove, i det åbne
land, gennem bymæssige områder,
landskabstilpasning, beplantnings-
ideer. Skiltning v. Ib Møller, Møller
& Grønborg A/S.
Introduktion til studierejse 22.-25.
oktober v. Ib Asger Olsen, KVL. Stu¬
dierejsen foregår i bus til en række
større og mindre veje i Tyskland, Hol¬
land og Danmark. Der sluttes af med
besigtigelse af den aktuelle stræk¬
ning for første opgave. Sigtet med
studierejsen er at træne deltagerne
i at forstå sammenhængen mellem
plan og virkelighed samt at møde
dygtige udenlandske vejplanlæggere.
1. kursusopgave: Evaluering af en
forud udpeget vejstrækning, forslag
til forbedringer og til redesign af
vejen.
Studierejsen udbydes som et selv¬
stændigt modul, hvor man kan del¬
tage mod beskeden betaling.

Modul II. 13.-17. januar 1997
Forelæsnings- og øvelsesuge på
Arkitektskolen i Aarhus.

Erfaringer fra vejplantninger. Planter,
vejæstetik og landskab. Introduktion
v. Ib Asger Olsen, KVL.
Hvordan får man vejplantningerne til
at gro? Gennemgang af en række
forsøg med etablering af vejplant¬
ninger v. Palle Kristoffersen, FSL.
Hvordan vurderer man resultatet af

vejplantningerne? Gennemgang af
metoder for registrering af tilvækst
v. Jens Balsby Nielsen, KVL.
Vejens udstyr v. Ulla Egebjerg, VD.
Belysning V. Bjarne Schlager.
Over-og underføringer, æstetik, kon¬
struktion og vedligeholdelseshensyn
v. Knut Selberg, NTH.
Brodesign v. Knut Selberg, NTH.
Vejens rytme v. Michael Varming.
Støjskærmning v. Niels Tørsløv og
Nikolaj Lundberg, VD.
Krydsudformning og tilslutningsan¬
læg v. Lars Juhl Poulsen, VD.
Små sideanlæg v. Ejnar Overlund,
Møller & Grønborg A/S.
Arven efter Hans Lorenz og Scenic
Roads v. Per Stahlschmidt, KVL.
Gennemgang af det videre kursus¬
forløb, 2. opgave stilles.

Modul III. 7.-8. april 1997
Gennemgang af opgavebesvarelser.
Foredrag: Bilismen i krise v. Emin
Tengstrom, AU.
Omkostningerne ved deltagelse i
kurset er 13.600 kr. Inkluderet i
beløbet er studietur til Tyskland og
Holland, møde med kompetente vej¬
byggere, opgaver og en foredrags¬
række.

Yderligere oplysninger: Preben
Skaarup tlf. 8936 0000 eller Michael
Varming tlf. 4286 5553.

Nordisk seminar om

smukke veje
Nordisk seminar om smukke veje
afholdes i dagene 26.-27. septem¬
ber: Programmet omfatter foredrag,
plenumdiskussioner og'udflugter.

Torsdag 26. september
Spor i landskabet v. fotograf Jan
Kofod Winther.

Veje set i et kulturhistorisk perspek¬
tiv v. Ib Møller, arkitekt MAA, Møller
& Grønborg AS.
Nordiske pilotprojekter: Reiselivs¬
projektet v. Siri Legemes, arkitekt,
Vegdirektoratet. Svenske projekter v.
Bobo Hjort, arkitekt SAR, Berg, Hjort
& Langlet arkitektkontor og Lennart
Andersson, landskabsarkitekt,
Vågverket Region Mitt. Bullerskydd i
Helsingfors v. Marja-Liisa Ortia,
arkitekt, VIATEK-YH TlflT. Aflastede
veje v. Ulla Egebjerg, arkitekt MAA,
Vejdirektoratet.

Uddannelsen: Basis v. Niels Wam-

berg, arkitekt MAA, DAL. Fællesnor¬

disk efteruddannelse v. Eivor Bucht,
professor. Tessin-skolan v. Mats
Edblom, professor, arkitekt SAR.

Vejens elementer: Vejudstyr v. Jens
Bernsen, direktør, civ. ing., Dansk
Design Center. Reducering af skilte
v. Kenneth Kjemtrup, civ. ing., Vejdi¬
rektoratet.

Plenumdebat: Er vi på rette vej ?
Peter Butenschøn, arkitekt, direktør,
Norsk Form: Margareta Biornstad,
F.d. riksantikvarie, fil hedersdoktor;
Antti Nurmesniemi, professor, Hon
RDI, Hon D; Preben Skaarup, arkitekt
MAA, MDL, lektor, Arkitektskolen i
Aarhus: Michael Schrøder, vicedirek¬
tør, Vejdirektoratet.

Overrækkelse af Dansk Vejpris 1996
og motivering v. Per Milner, vejdirek¬
tør.

Fredag 27. september
Hovedstæders veje og pladser:
Grønnstrukturen en premiss for
Vegplanlegging? v. Anne-Karine Hal¬
vorsen Thoren, dr scient, land¬
skabsarkitekt, Norges Landbrugs-
høgskole. Ringenprojektet i
Stockholm v. Owe Swanson, Tema¬
plan AB. Havnefronten i Helsingfors
v. Kaarin Taipale, verkschef, arkitekt,
Helsingfors Stad. Veje og pladser i
København. Jens Rørbech, stadsin¬
geniør, Københavns Kommune.

Hvordan kommer vi videre? Indled¬
ning til debat v. Rolf Jensen, direk¬
tør, Instituttet for Fremtidsforskning.
Plenumdebat om den fremtidige ind¬
sats for smukke veje: Helgi Hall-
grimsson, vejdirektør; Olav Søfte-
land, vegdirektør; Jan Brandborn,
generaldirektør; Jouko Loikkanen,
generaldirektør; Per Milner, vejdirek¬
tør; Per Clausen, vicedirektør, Vejdi¬
rektoratet.

Norge langs vegen
Initiativet til 'Norge langs vegen'
oppsto i 1995 som et ønske fra Nor¬
disk kulturråd om å videreføre pro-

sjektet 'Reiseliv og visuelt miljø'.
Fram til 1. juli i år har det eksistert
et forprosjekt med Norsk Form som
sekretariat. Forprosjektet har formu-
lert mål, innhold, omfang og varig-
het for det hovedprosjektet som skal
pågå fram til og med 1998 og som
er gitt navnet 'Norge langs vegen -

Reisens estetikk'.
I likhet med forprosjektet, handler
hovedprosjektet om stedets visuelle
kvaliteter og utfordringer, sett med
den reisendes øyne. I prosjektet inn-
går arbeid med pilotprosjekter, dvs.
spesifikke lokale steder som har
overføringsverdi og representative
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Langtidsvirkende gødninger
Sikre udbytter og optimal plantevækst
med ringe belastning af naturen:
Det logisk opbyggede Plantacote-System
tilbyder en kulturrigtig gødskning,
der også er skånsom overfor omgivelserne.

URANIA
Villy Hansen
Rådgivning og salg
Skovbakkevej 60
8544 Mørke
Telefon: 86 99 72 51
Telefax: 86 99 73 51

Ring eller skriv til os
VIOg

flere

Dem gratissender _

informationer.

i = Reg. varemærke for AGLUKON Spezialdiinger GmbH, Tyskland
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Entwicklungstråger Bornstedter Feld
Trustee of the City of Potsdam

POTSDAM

m
Federal Horticultural Exhibition in Potsdam in 2001
Park on the Bornstedter Feld

European competition for ideas in landscape and town planning
Prizes offered by: Entwicklungstråger Bornstedter Feld GmbH, trustee of the City of
Potsdam, Pappelallee 8-9,14469 Potsdam on behalf of the City of Potsdam, FRG
Preparation and coordination of procedure: Gruppe F, Biiro fiir Landschafts- und
Freiraumplanung, CuvrystraBe 1, 10997 Berlin, Tel.: 030/6112334, Fax: 030/6112434
Terms of reference: A modern park covering approx. 65 ha is to be designed for the
development area "Bornstedter Feld" located in the north of the City of Potsdam. The
park is to be used by Potsdam and local residents and adjoin the existing historical
parks. At the same time, the park is to be the focus of the Federal Horticultural
Exhibition (BUGA) to be held in Potsdam in 2001. Ideas for the park and the exhibition
areas are to be developed on the theme "Garden art between yesterday and
tomorrow". Overall planning is to be developed forthe adjacent residential area "Rote
Kaserne West". Ideas are to be submitted which link the park and the residential area.
The purpose of the procedure is to select participants for the limited competition
"Park und BUGA auf dem Bornstedter Feld". In addition, further competitions are
planned for selected parts of the "Rote Kaserne West" residential area.
Type of competition: European, limited, single-stage competition for ideas in
landscape and town planning, preceded by an application procedure. The number of
participants is to be limited to 50 to 60. Procedure will be anonymous and the
competition held in accordance with GRW 95 (principles and regulations for
competitions) and with the support of the Brandenburg Association of Architects. The
language of the competition is German.
Qualifying areas: member states of the European Union, Switzerland, the Czech
Republic, Slovakia, Poland, the European parts of the CIS, Hungary, Slovenia and
Croatia.

Eligibility: Natural persons who are resident in the qualifying areas and who are,
according to the laws of their country of origin, entitled to use the professional
designation "garden and landscape architect", "town planner" or "architect" on the
day of the awards are eligible to participate. They must participate in the competition
as a team of landscape architects and town planners/architects. Each member of the
team must be eligible to participate.
Participants from EU member states in which the professional designation
"landscape architect" is not protected by law are required to furnish proof of their
qualifications as an architect in accordance with the Directive of the Council
85/ 384/ EEC or as a garden and landscape architect in accordance with the Directive
89/48/ EEC. Participants from non EU member states are required to submit equivalent
proof of their qualifications as a landscape architect or architect. Consulting planners
in other fields (e.q. transportation) is desirable.
Application documents: Documents are to be submitted in German which furnish
proof of expertise, capability, experience and reliability:

, - proof of eligibility to participate in both fields and adescription of the offices
(qualifications, capability of offices, references, maximum 2 A4 pages per office).

- samples of work on up to two projects per field; the samples submitted should
be typical of the office's approach and allow comparison with the terms of
reference of the competition. The documents are to be limited to a maximum of four
A3 pages (i.e. one per project). The documents will be returned on request.

Submission of application: The application documents must be received by Gruppe F
not later than 11 October 1996.
Selection of participants: The participants will be selected by a selection committee
appointed by the Entwicklungstråger Bornstedter Feld GmbH. From the applicants the
selection committee will select participants whose application documents show them
to be best suited to providing the required solutions in terms of expertise, capability,
experience, reliability and the design quality of previous work. It is planned to select
up to 10 participants who are not in a position to furnish equivalent proof of their capa¬
bility in view of their limited amount of professional experience. The participants will
be chosen by the selection committee. All applicants will be notified of the committe¬
e's decision. No reasons will be given for selecting or rejecting individual applicants.
The decisions of the committee are final. No objections may be made to the
committee's decisions. There is no possibility of recourse to legal action. Applicants
who are selected to participate in the competition will receive the competition
documents after 29 October 1996.

Judges:
Prof. Donata Valentien, landscape architect, WeGling; Michiel den Ruijter, landscape
architect, Dieren, Netherlands; Prof. Brigitte Schmelzer, landscape architect,
Stuttgart; Martine Rascle, landscape architect, Caluire, France; Gabriele G. Kiefer,
landscape architect, Berlin; Prof. Gerhart Laage, architect, Hamburg; Dr. Jurgen
Franke, architect, Cottbus.
Prizes: Prizes amounting to DM 170,000.00 in total (including 15 % VAT) are to be
awarded.
1st prize: 42,000.00 DM
4th prize: 20,000.00 DM

2nd prize: 34,000.00 DM 3rd prize: 26,000.00 DM
5th prize: 14,000.00 DM 4 purchases @ 8,500.00 DM each

Dates:
Applications must be received by 11 October 1996
Competition documents will be sent between 29 October 1996 and 22 November 1996
Colloquium for questions 19 November 1996
Submission of entries 29 January 1997
Judging 27/ 28 February 1997

utfordringer for reiseliv og det visu¬
elle miljøet. I forbindelse med ett av
pilotprosjektene som gjelder utfor-
ming av en campingplass, vil det bli
invitert til en lukket konkurranse
blant norske landskapsarkitekter.
Kilde: NLA-nytt nr. 2.1996.

Møblering langs vegen

Kulturdepartementet, Miljøvernde-
partementet, Nærings- og energide¬
partementet og Vegdirektoratet invi¬
terer til designkonkurranse om
utviklin'g av forslag til nye produkter
for møblering langs norske veger.
Konkurransen er delt i tre produktka¬
tegorier: 1. Bord og benker. 2. Infor-
masjonsskilt. 3. Søppelbeholdere.
Alle tre kategorier er åpne. Det er
mulig å delta i en eller flere katego¬
rier. Alle profesjonelle designere/
formgivere, arkitekter, landskapsar¬
kitekter og interiørarkitekter kan del¬
ta. Innleveringsfrist 23. oktober
1996. Program fås hos Norsk Form.
Telefon 2247 7419, faks 2247 7419.
Kilde: NLA-nytt nr. 2.1996.

Tegnestuenyt
1.7.1996 er Tegnestuen DOMUS
ApS omdannet til et aktieselskab.
Samtidig er foretaget en mindre
navneændring, så firmabetegnelsen
bliver DOMUS arkitekter a/s. Desu¬
den har arkitekt Jan Bulow og land¬
skabsarkitekt Malene Hauxner valgt
at forlade tegnestuen, der herefter
indehaves af Jan Christiansen, Finn
Selmer, Misser Berg, Jens Bryrup
Mikkelsen og Jørgen Skaaning, arki¬
tekter MAA.

Tegnestuenyt
Møller & Grønborg AS har etableret
en afdeling i København, i Gothers¬
gade 35.1123 Kbh. K, hvor man
især vil beskæftige sig med opgaver
i Sverige og Østdanmark.

Direktør ved Dumbarton Oaks
Dumbarton Oaks invites applications
for Director of Studies in the pro¬

gram of Studies in Landscape Archi¬
tecture. This program of study and
research concentrates on the history
of landscape architecture.
The director of studies oversees the

development of the library resources
(which include a rare book collection,
a general modern collection, photo¬
graph and slide collections), encou¬
rages and advises the Fellows (who
are resident for an academic year or
a term, and pursue their own re¬
search), edits the publications of the
program, organizes symposia and
occasional smaller gatherings, and

generally promotes the discipline.
Applicants must have a Ph.D. or
analogous higher degree with a pro¬
ven record of publication, strong
administrative and interpersonal
skills, and the interest and ability to
pin in the general intellectual life of
Dumbarton Oaks. Candidates in ear¬

ly-mid career are preferred. The
position is for five years renewable;
available in July 1997.
Deadline for applications, October
15,1996.
Applications and inquiries address¬
ed to Professor Angeliki Laiou,
Director, Dumbarton Oaks, 1703
32nd Street, N.W., Washington, D.C.
20007. USA.
Additional information:

Nancy Hinton, (202) 339 6413.

Konkurrence i Kolding,
byen og åen
Kolding byråd har i samarbejde med
DAL udskrevet en konkurrence om

ideer til og visioner om dels åfor-
løbet gennem Kolding by, dels mere
konkrete ideer til og synspunkter på
den del af åområdet, der løber gen¬
nem Kolding midtby. Konkurrencen
har først og fremmest til formål at
give bud på arealanvendelsen, her¬
under ikke mindst de rekreative vær¬

dier, området kan tilføre Kolding,
men også markere Koldings profil
som by i overgangen til det bynære
landskab, åforløbet udgør.
Den samlede præmiesum er på
650.000 kr. Der vil blive uddelt en 1.

præmie på mindst 200.000 kr.
Indleveringsfrist for forslag er 31.
oktober 1996.

Byatlas København
I et samarbejde mellem Skov- og Na¬
turstyrelsen og Københavns Kommu¬
ne er alle bygninger opført før 1940/
50 bygningsregistreret. Det er 33.617
bygninger i Københavns Kommune
og hertil kommer 4811 bygninger på
Frederiksberg. Alle disse bygninger
har fået tildelt en bevaringsværdi og
registreringens resultater er beskre¬
vet i 10 bydelsatlas og et kommune¬
atlas.

Byatlas København markerer afslut¬
ningen på dette store arbejde.
Byatlas København er en samlet
overordnet skildring af de store by-
arkitektoniske træk. Det adskiller sig
fra de tidligere udarbejdede kommu¬
ne- og bydelsatlas ved sin skala,
idet atlasset fokuserer på en række
vigtige og overordnede bystruktu¬
relle træk i hovedstaden, som ikke
nødvendigvis har sammenhæng med
kommune- og bydelsgrænser.
Byatlas København. Skov- og Natur¬
styrelsen. 1996, 72 s., ill. 180 kr.
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H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

ffjfe É

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

Legepladsindretning

Landskabsarkitekt /

Anlægsgartnertekniker
Interessen for Anlægsgartner Gruppens "grønne" legeplads¬
løsninger er stærkt stigende. Dette skyldes bl.a. vores konsekvente
arbejde med sikkerhed på legepladsen og opfyldning af DS-
kravene.

Vi søger derfor en ny medarbejder der skal arbejde med salg og
projektering af legepladser. Du skal være åben og udadvendt samt
resultatorienteret i dit arbejde. Det er en fordel hvis du har
kendskab til enten anlægsgartnerfaget eller udendørs legemiljøer,
og i øvrigt har kreativ sans og tekniske kvalifikationer.

Stillingen
Du skal igennem opsøgende konsulentarbejde udvide vores
kundekreds. Der bliver tale om projektering af komplette
legemiljøer, der omfatter både legeredskaber og grønne anlæg ved
hovedsagelig institutioner og boligforeninger.

Delopgaver
• at koordinere salgsarbejde med øvrige konsulenter
• at udføre opmålinger og registrering hos kunden
• at projektere legemiljøer på grundlag af ovenstående
• at igangsætte etablering af legepladser på stedet
• at projektere haveanlæg
• at vedligeholde og udbygge vores kvalitetsstyring

Skriftlig ansøgning stiles til vores direktør Søren Damkjær.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen
til at kontakte ovenstående på tlf. 7565 4594.

Anlægsgartner Gruppen Aps blev etableret i 1995 af
de 3 anlægsgartnerfirmaer Lundgren, Buus og

Damkjær. Under navnet AG-leg projekterer og an-,

lægger vi naturnære legepladser. Vores eget program
af lege-redskaber er designet til i samspil med terræn
og beplantning at kunne give et grønt legemiljø.

AG
Anlægsgartner Gruppen

Anlægsgartner Gruppen Aps
Gunnar Clausens Vej 42
8260 Viby J

GENTOFTE KOMMUNE

Landskabsarkitekt
I Gentofte Kommunes Parkafdeling er en stilling som landskabs¬
arkitekt ledig.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Parkafdelingen omfatter foruden de kommunale grønne områ¬
der også begravelsesvæsenet og sportsområdet. Der er i afde¬
lingen ansat 160 medarbejdere.

Jobbet:
Landskabsarkitekten refererer direkte til stadsgartneren og har
således mulighed for at præge den overordnede ledelse af afde¬
lingen.

Arbejdet vil især omfatte: Projektering af nyanlæg, udarbejdelse
af plejeplaner, renovering af ældre parkanlæg, tilsyn samt kom¬
munal sagsbehandling.
Kvalifikationer:

- Uddannelse som landskabsarkitekt
- Erfaring i de nævnte arbejdsopgaver
- Evne til at samarbejde på forskellige niveauer
- Selvstændig og kreativ

Løn:
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger: Henvendelse til stadsgartner
Johs. Haugstrup, tlf. 39 98 06 80.

Ansøgning sendes til:
Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, Sekretariatet,
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Ansøgningsfrist: mandag den 16. september 1996.
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Belægninger i system
De moderne Unicon-belægnings-
systemer er præget og inspireret af
samarbejdet med arkitekter
og udførende.
Former og farver giver harmoniske
og arkitektonisk spændende løs¬
ninger, flere moduler arbejder
sammen og mange af belægnings-

Unicon Beton

Køgevej 172
4000 Roskilde
Telefon 46 34 60 00
Telefax 46 34 60 99

Unicon Beton

Falstersvej 28
5500 Middelfart
Telefon 64 41 04 77
Telefax 64 41 04 42

systemerne kan udlægges med
maskine.
Unicon Beton er tilsluttet DBC
og alle systemerne overholder
kravene i DS 400.
Rekvirer specialbrochurer over
de enkelte belægnings-
systemer.

Beton uden grænser

uniconyv/
Beton i W W


