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Vi bygger Grønt
 John F A/S
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EZ bench
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson
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APRIL  
waste container 
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson
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CITY recycle
Design: Aamodt,  
Fiddaman and 
Slyngstad

NEWS 2013

APRIL bar stool
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson

NEWS 2013

FORUM  
bicycle rack
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson 
NEWS 2013

DIALOG  
plant box 
Design: Hagerup

NEWS 2013
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DANMARKS HAVEKUNST II - III
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den 
romantiske haves gennembrud i det 
tidlige 1800-tal frem til 2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

I bind III beskrives havens udvikling i 
perioden fra efterkrigstiden frem til 
vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med 
ypperlige gengivelser af planer og 
smukke fotos af fotografen
Keld Helmer-Petersen.

Løssalg pr. bind: 
Før  650 kr. - Nu: 399 kr.

A r K I t e K t e N S  f o r L A g   w w w. a r k F o . D k / s H o p

Danmarks Havekunst_2x132_31.05.12.indd   1 06/06/12   09.54Danmarks Havekunst ny ramme.indd   1 27/02/13   10.14

På motorvejen mellem Fløng og Roskilde 
står der nu 4.400 træer – leveret til aftalt 
tid og som specificeret i kontrakten.
Træerne plantede vi ud i vores fynske 
muld i foråret 2011. Derefter har vi be-
skåret og plejet dem, så de har de bedste 
forudsætninger for at etablere sig og klare 
sig i miljøet derude langs motorvejen.
Du er altid velkommen til at komme 
og se, hvordan vi passer og plejer vores 
planter. Så kan du også få en god fornem-
melse af, hvorfor Vejdirektoratet valgte 
vores træer til projektet på Sjælland. 

Med venlig hilsen Team Kortegaard
”Vi har rødder på Fyn”

P. Kortegaards Planteskole A/S
Øvej 10, Kappendrup 
DK-5550 Langeskov
Telefon 65 97 26 56 
Telefax 65 97 30 84 
pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

Vejdirektoratet sætter pris  
på kvalitet og logistik, der virker

.

.

.

.
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NYHED
model:  TP SQUARE
mål: 2 x 2 meter
 plads til 8 personer
stel: varmgalvaniseret stål
træ: trykimprægneret fyr eller
 oliebehandlet mahogni

www.hitsa-hjels.dk
SPECIALIST I INDIVIDUELLE LØSNINGER

10
0 

%
 D

AN
SK

 PRODUCERET · 25 ÅRS ERFARING ·

- Energibevidst rådgivning 
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
 

- Vandbehandling
- Belysning

- Interaktion
- Stort vandlaboratorium

Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

Tlf. 59 59 53 42 · www.pmalmos.dk

 

10 kilometer 
rullegræs
blev lagt i

anledning af 
Århus Festuge

Byparken fik tildelt “Midlertidig arkitektur” prisen.
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Pavillon i Kgs. Have i København
Arkitektforeningen har på initiativ fra lokalaf-
delingen i København udskrevet en åben pro-
jektkonkurrence om en midlertidig pavillon i 
træ til opstilling i Kongens Have i København. 
En inspirationskilde til konkurrencen er Ser-
pentine Gallery i London. Pavillonen skal de-
monstrere arkitekters evne til at formgive en 
mindre konstruktion efter et enkelt opdrag. 
Pavillonen skal være offentlig tilgængelig, i 
høj arkitektonisk kvalitet og gerne hylde det 
innovative ved for eksempel at pege på alter-
native konstruktionsløsninger. Den skal være 
en æstetisk oplevelse og måske – måske ikke 
– indeholde en funktion. 

Alle kan deltage i konkurrencen, men 
mindst én på hvert hold skal være arkitekt 
MAA. 

Pavillonen opstilles i Kongens Have i midten 
af september 2013 og skal stå en måned. 
Samlet præmiesum: 75.000 kr.
Pavillon MAA 1:1 støttes af Margot og Thor-
vald Dreyers Fond, Danmarks Nationalbanks 
Jubilæumsfond af 1968, Statens Kunstfonds 
Arkitekturudvalg, Moelven og Akademisk Ar-
kitektforening.

Årets Arne uddelt
Hovedprisen Store Arne gik til Ørestad Skole 
og Bibliotek tegnet af KHR arkitekter og Bis-
gaard Landskabsarkitekter med Københavns 
Ejendomme som bygherre. Lille Arne gik til 
projektet Øerne i Ørestad af ORT, Open Re-
search Team, med By og Havn som bygherre.

Det er Arkitektforeningens lokalafdeling i 
København, der nominerer og uddeler Årets 

Arne, og i år har alle medlemmer af Arkitekt-
foreningen haft mulighed for at indstille pro-
jekter til prisen. 

Begrundelsen for tildelingen af Lille Arne 
går til Øerne i Ørestad af ORT er bl.a.: ”3 øer 
i Ørestad kunne have ligget et andet sted og 
fungeret fint. Men med placeringen som broer 
over den lange nord-sydgående kanal under 
metrolinjen kaster øerne tryllestøv over rum-
met under højbanen – og det er ikke gjort før 
med samme enkle og funktionelt indlysende 
greb som lige her. Endelig nogle ordentlige 
"snurrebasser" i byrummet, som bryder med 
rigide linjer, og som giver det døde vand-
spejl nye muligheder for oplevelser. Der skal 
ikke meget til, og man kan undre sig over, at 
disse optimistiske og meningsgivende punkt-
nedslag ikke har indfundet sig tidligere. Nu er 
de her og vil forhåbentlige inspirere til mere 
af samme æstetiske aftapning”.

Klaus Rasmussen, arkitekt MAA, partner 
hos ORT er  glad for fagfællernes anerken-
delse: "For os har Øerne først og fremmest 
været en ambition om at tilføje et ekstra lag 
til Ørestad og skabe et bedre byrum. Et rum 
hvor leg, kultur og natur er elementer, der 
på en naturlig måde bliver integreret i folks 
hverdag. Et rum for liv og ophold, der bin-
der strækningen sammen både på langs og på 
tværs. Vi tror på, at man med den rette mate-
rialitet og formgivning kan gøre de steder vi 
færdes og opholder os mere sanselige og der-
med give byrummet mere sjæl. Øerne er en 
vision om at komponere en poetisk kontrast 
til den eksisterende by, der skaber synergi 
mellem byrummet og de menneskelige behov 
og dermed bidrager til et godt byliv med plads 
til alle".

Prisen Årets Arne blev indstiftet i 2007 af Ar-
kitektforeningens Lokalafdeling København.
Blandt de tidligere modtagere af Årets Arne er: 
Københavns Kommune – Center for Bydesign – 
for udearealer (2012) Lundgaard & Tranberg 
Arkitekter for ”Guld/ Sort/ Grøn Trilogien” 
(2011) Dorte Mandrup Arkitekter for tilbyg-
ningen til Arne Jacobsens Munkegårdsskolen 
(2010) Projekt Under Opførelse (2009) Tidl. 
Kulturminister Brian Mikkelsen (K) for Den 
Nationale Arkitekturpolitik (2008)
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LP 
Design: Mads Odgård. Det ”iconiske” armatur leveres nu med LED teknologi baseret 
på innovativ lysbehandling, som sikrer højt lysudbytte uden blænding. Den oplyste 
opale overskærm giver let opfattelse af vejforløb og passer ind i alle miljøer.

Icon LED

www.louispoulsen.com

130295_Ann. Landskab Icon 2 13.indd   1 28/02/13   12.51

ORT – Open Research Team: 
En af Øerne i Ørestad. 
Foto Klaus Rasmussen

www.ulefosnv.dk  •  Tlf.: 36 49 61 11

Forhandler af

Landskabsarkitektur produkter til udsmykning af 
torve og pladser, kirkegårde, havnemiljø mm. 
Serie-opbygget sortiment med matchende bænke, 
borde, affaldsbeholdere og blomsterkummer. 
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LP 
Design: Mads Odgård. Det ”iconiske” armatur leveres nu med LED teknologi baseret 
på innovativ lysbehandling, som sikrer højt lysudbytte uden blænding. Den oplyste 
opale overskærm giver let opfattelse af vejforløb og passer ind i alle miljøer.

Icon LED

www.louispoulsen.com

130295_Ann. Landskab Icon 2 13.indd   1 28/02/13   12.51
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Artikler om og fra Asger Ørum-Larsen
Sørensen, C.Th.: Havearkitektprøven 1957 ved Det Kgl. Akademi for de skønne Kun-
ster i: HAVEKUNST, nr. 2, 1958 (Ørum-Larsens opgaver: Marienlyst Have og Dysse-
gårdsparken, Gentofte)
Ø-L, A: Om havearkitektskolen ved Durham University i England. HAVEKUNST 1-1959
Ø-L, A: En forskningsgruppe i England. LANDSKAP 6-1978
Ø-L, A: Brian Hackett: Planting Design. LANDSKAP 7-1979
Ø-L, A: Hvor er ældre tiders haveplanter? LANDSKAB 5-1982
Ø-L, A: Edwin Lutyens og Gertrude Jekyll. LANDSKAB 5-1983
Ø-L, A: Miss Gertrude Jekyll. LANDSKAB 5-1983
Ø-L, A: Lancelot Brown. LANDSKAB 5-1984
Ø-L, A: Havekunstneren G.N. Brandt. LANDSKAB 2-1985
Ø-L, A: Slesvigs og Holstens historiske haver. LANDSKAB 2-997
Ø-L, A: Louisenlund – en romantisk have i Slesvig. LANDSKAB 2-1999
Ø-L, A: Christiansenpark og Alter Friedhof i Flensborg- LANDSKAB 2-1999
Ø-L, A: Ole Rømer og Versailles. LANDSKAB 8-2002
Ø-L, A: Korte udsagn om haver og havekunst af C.Th. Sørensen. LANDSKAB 5-2003
Ø-L, A: Om Europas havelitteratur, Fra 1500-tallet til i dag.LANDSKAB 2-2004

Ø-L, A: Botaniske havers opgaver før og nu. Urt, nr. 4, 1981
Ø-L, A: Om botaniske haver og de truede planter. Urt, nr. 2, 1982
Ø-L, A: Historien om Kew. Urt, nr. 3, 1982

Ø-L, A: Østens havekunst i Europa og USA. Cras, nr. 45, 1986
Ø-L, A: Uraniborg: det mærkeligste slots- og haveanlæg i Skandinavien. Cras, nr. 53, 1988

Ø-L, A: G.N. Brandt – en betydelig gartner og haveplanlægger. Fra kvangård til hum-
lekule, nr. 14, 1984
Ø-L, A: En gammel nu forsvunden apotekerhave i Odense Lotze’s Have. Fra kvangård 
til humlekule, nr. 15, 1985
Ø-L, A: Et besøg i københavnske stor-gartnerier for 50 år siden. Fra kvangård til hum-
lekule, nr. 16, 1986 
Ø-L, A:. Et havemuseum i London. Fra kvangård til humlekule, nr. 16, 1986
Ø-L, A: To berømte danske renæssancehaver. Kronborg Have og Uranienborg. Fra 
kvangård til humlekule, nr. 17, 1987
Ø-L, A og Johan Lange: Bibliografi 1988. Fra kvangård til humlekule, nr. 18, 1988
Ø-L, A: Christiansens Have i Flensborg. Fra kvangård til humlekule, nr. 18, 1988
Ø-L, A: Bibliografi, okt. 1988 - sept. 1989. Fra kvangård til humlekule, nr. 19, 1989
Ø-L, A: En mindeværdig proprietærgårdshave nær Vamdrup. Fra kvangård til hum-
lekule, nr. 19, 1989
Ø-L, A: Bibliografi, okt. 1989 - sept. 1990. Fra kvangård til humlekule, nr. 20, 1990
Ø-L, A: Bibliografi, okt. 1992 - sept. 1993. Fra kvangård til humlekule, nr. 23, 1993
Ø-L, A: 2400-årig marmorsarkofag udgravet i park i Flensborg. Fra kvangård til hum-
lekule, nr. 23, 1993
Ø-L, A: Bibliografi, okt. 1993 - sept. 1994. Fra kvangård til humlekule, nr. 24, 1994
Ø-L, A: Den gamle labyrint i Tivoli. Fra kvangård til humlekule, nr. 24, 1994
Ø-L, A: Register til Hefte XXI-XXV. Fra kvangård til humlekule, nr. 25, 1995
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 1994 - sept. 1995. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 25, 1995
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 1995 - sept. 1996. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 26, 1996
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 1996 - sept. 1997. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 27, 1997

Ø-L, A: Læseforeningens Have i Odense. Fra kvangård til humlekule, nr. 27, 1997
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 1997 - sept. 1998. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 28, 1998
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 1998 - sept. 1999. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 29, 1999
Ø-L, A: Vilvordes Minde : 1875-1990. Fra kvangård til humlekule, nr. 29, 1999
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 1999 - sept. 2000. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 30, 2000
Ø-L, A: Den eventyrlige have ved Villa “Adelaide” i Ordrup. Fra kvangård til humle-
kule, nr. 30, 2000
Ø-L, A: Havearkitekterne G. N. Brandts og C. Th. Sørensens samarbejde fra 1925 til 
bruddet 1929. Fra kvangård til humlekule, nr. 30, 2000
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 2000 - sept. 2001. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 31, 2001
Ø-L, A: Troels Erstad (1911-1949): det yngste navn i havekunstens danske gennembrud. 
1925-1960. Fra kvangård til humlekule, nr. 31, 2001
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 2001 - sept. 2002. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 32, 2002
Ø-L, A: Gegenbeispiel-fotografier: havekunstneren Gudmund Nyeland Brandt (1878-
1945) som fotograf. Fra kvangård til humlekule, nr. 32, 2002
Ø-L, A: Havebrugshistorisk bibliografi, okt. 2002 - sept. 2003. Fra kvangård til humle- 
kule, nr. 33, 2003

Ø-L, A: H.C. Andersen-haven i Odense og C.Th. Sørensens afviste forslag.
Lustgården, 2006
Ø-L, A: The old North European ’meadow copse’ and the English landscape park. 
Journal of Garden Garden History nr.18, 1990
Ø-L, A: Uraniborg – the Most Extraordinary Castle and Garden Design in Scandinavia.  
Journal of Garden History, nr. 12, 1990
AL

Udstilling på Statens Museum for Kunst: Blomster og Verdenssyn
22. marts - 20. oktober 2013
Udstillingen byder ikke kun på en sanselig vandring i blomsterver-
denens mangfoldighed, men viser også, at en blomst ikke bare er en 
blomst. Kunstneres gengivelser af blomster, frugter og planter er påvir-
ket af historien og det herskende verdenssyn. Derfor er et billede af en 
blomst et billede af tiden. I udstillingen Blomster og Verdenssyn kan de 
to blomsterbøger Gottorfer Codex og Husum Florilegiet begge opleves. 

Med Gottorfer Codex som omdrejningspunkt fortæller udstillin-
gen historien om, hvordan 1600- og 1700-tallets malere portrætterede 
blomster. De fleste af værkerne har ikke tidligere været vist, og museets 
konservatorer har derfor gennem de sidste fire år gjort værkerne klar 
til udstillingen. Gottorfer Codex er fyldt med illustrationer af blomster, 
buske og frugter. De smukke ’blomsterportrætter’ viser den rigt varie-
rede flora, som man kunne finde i slotshaven på Gottorp Slot. Bogvær-
ket blev bestilt af Hertug Frederik den 3 hos blomstermaleren Hans 
Simon Holzbecher. 

Også Husum Florilegiet kan opleves i udstillingen og er ligesom 
Gottorfer Codex fyldt med blomsterbilleder skabt af Holzbecher.
Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K

Christiansenpark og Alter Friedhof i Flensborg. 
Den lange dråbeform, som kirkegården har, er inspireret af den ægyptiske mumie-
sarkofag, der er et gammelt symbol på døden. Farvelagt litografi af von C. Otto, 1849

Metronomis LED

Metronomis LED er et nyt armatur til byer, 

parker og pladser. Den varierede armatur-

serie gør det muligt at skabe et væld af 

lyseffekter. Kombinér master, armaturhus og 

effekter, og skab et individuelt særpræg med 

det klare, hvide LED-lys.

www.philips.dk/lighting
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Metronomis LED

Metronomis LED er et nyt armatur til byer, 

parker og pladser. Den varierede armatur-

serie gør det muligt at skabe et væld af 

lyseffekter. Kombinér master, armaturhus og 

effekter, og skab et individuelt særpræg med 

det klare, hvide LED-lys.

www.philips.dk/lighting
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DL’s rejselegat til studerende
Som studentermedlem af Dansk Landskabs-
arkitektforening har man mulighed for at søge 
Dansk Landskabsarkitektforenings rejselegat. 
Studieturens formål skal have rod i landskabs-
arkitektur, planlægning eller havekunst.  

DL’s rejselegat udgør årligt 10.000 kr. Rej-
selegatet uddeles som bidrag til studieture 
arrangeret af landskabsarkitekturstuderende 
fra Skov & Landskab, KU og arkitektskolerne 
i Aarhus og København. Rejselegatet uddeles 
kun til DL-studentermedlemmer.

Det forventes, at modtagerne af legatet 
udfærdiger en kort rapport over studietu-
ren. Rapporten offentliggøres på DL’s hjem-
meside, og skal give inspiration til fremtidige 
studierejser.

Læs mere om retningslinjer for ansøgning 
på DL’s hjemmeside www.landskabsarkitekter.
dk – OM FORENINGEN. 
Ansøgningsfrist: 1. april 2013

Copenhagen Landscape Lectures
Københavns Universitet har påbegyndt Co-
penhagen Landscape Lectures – CLL. Det er en 
åben forelæsningsrække for alle – på tværs af 
by og land, uddannelse og praksis – med inte-
resse i, hvordan vi former vores omgivelser. 
Forelæsningsrækken udvikles successivt, så 
hold øje med annoncering på KU’s og DL’s 
hjemmeside. CLL er blevet til på initiativ af 
Sektionen for Landskabsarkitektur og plan-
lægning og afvikles i samarbejde med DL. 

Forelæsningerne afholdes udvalgte tors-
dag kl. 16.15 i Festauditoriet, Bülowsvej 17, 
Frederiksberg.

Fynske Planlæggeres forårsprogram
Tag bl.a. med til Grønnegade i Odense, hvor 
du kan høre om Odense Kommunes Play-
spotstrategi. Eller tag med til Stavis Ådal, hvor 
projektleder Birgit Bjerre Laursen fra Odense 
Kommune, på en gåtur rundt i landskabet, vil 
fortælle om det nyligt gennemførte vådområ-
deprojekt. 

DL’s fynske medlemmer er repræsenteret 
ved Anne Ramborg i arbejdsgruppen for Fyn-
ske Planlæggere, der arrangerer en række 
møder og ture årligt, bl.a. med støtte fra DL. 
Kontakt Anne Ramborg på anram@odense.dk, 
hvis du har spørgsmål til programmet.
Program: www.landskabsarkitekter.dk under 
NYHEDER/Arrangementer

Studietur til Tyskland d. 2.- 4. maj 2013:
Klimatilpasning og lokal afledning af 
regnvand
Klimatilpasning er på dagsordenen i de fle-
ste danske kommuner. I Tyskland har man i 
mange år arbejdet med innovative løsninger 
på lokal afledning af regnvandet. Kom med og 
se med egne øjne, hvordan der arbejdes stra-
tegisk, hvordan det fungerer i det daglige ar-
bejde og ikke mindst, hvordan de nye anlæg 
klarer driften på længere sigt. 

Turen arrangeres af Dansk Byplanlabora-
torium i samarbejde med Dansk Landskabsar-
kitektforening. 

Tilmelding og mere information via Dansk 
Byplanlaboratoriums hjemmeside: 
www.byplanlab.dk/klimatilpasning_2013 

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 3. Deadline 15. marts, udk. 25. april
Nr. 4. Deadline 20. april, udk. 7. juni 

Runde fødselsdage
70 år: Per Stahlschmidt, 19. april
50 år: Lene Madsen, 16. april,

TILL [RÄTTA] LÄGGA
Akademin för landskapsarkitektur presente-
rar seminariestafetten ’Landet runt’ om land-
skapsarkitektur den 26 april 2013.

Staden utvecklas och förändras. När sta-
den förtätas ställs högre krav på friytorna 
och de gemensamma rummens funktion och 
utformning. Det offentliga rummet är den 
plats där vi alla har möjlighet att uttrycka oss 
och göra tillfälliga tillägg. Kan man tillrätta-
lägga det offentliga rummet så att det har en 
flexibilitet som ger plats och inspirerar till 
dessa tillägg? Nu är det dags för Göteborg att 
visa vad som händer i staden och regionen.

Vinnarförslaget i Flodatävlingen presen-
teras. Representanter från Göteborgs Stad 
berättar om pågående och framtida tillrätta-
lägganden av stadens rum. West 8 beskriver 
sin vision för de offentliga rummen i den cen-
trala Älvstaden med bland annat den nya par-
ken i Frihamnen. Björn Hellström, professor i 
akustisk design i urbana miljöer, berättar om 
ljudet som tillägg.

Dessutom kommer representanter från 
Stadsjord och Picknickfestivalen med flera, 
som alla jobbar med tillfälliga projekt, att pre-
sentera sin bild av staden genom sina tillägg.

Program
9.30 Registrering och fika
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare 
och Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg Stad
Kristoffer Nilsson, Sveriges Arkitekters jury-
sekreterare Floda tävlingen
Arrangör Picknickfestivalen Göteborg
Lunch
Hanna Areslätt, Göteborg Stad
Niklas Wennberg, Stadsjord
Christoph Elsässer, West 8
Björn Hellström, Urban Soundscape
18.00 Dagen avslutas
19.00 Middag i Feskekörka i Göteborg
Den 26 april 2013, Stadsmuseet, 
Norra hamngatan 12, Göteborg
www.arkitekt.se/tillrattalagga2013

Inspirationsmøde om 
landskabsarkitektoniske værker
Landsforeningen for Bygnings- og Land-
skabskultur afholder et inspirationsmøde 
om fredning af selvstændige landskabsarki-
tektoniske værker. Med revisionen af Byg-
ningsfredningsloven af 7. maj 2010 blev det 
muligt at frede ’selvstændige landskabsar-
kitektoniske værker’, dvs. haver, parker og 
større anlæg, der ikke er knyttet til en fredet 
bygning. Der er tale om en betydelig udvidel-
se af fredningsmulighederne og hermed er et 
længe næret ønske om, at kunne sikre værdi-
fulde landskabsarkitektoniske værker, som en 
del af kulturarven, blevet opfyldt.
Tid: 13. april kl. 10-16.
Sted: Lokalet Rosen, Odense Slot
Tilmeldingsfrist: 24. marts 2013
Inf. og tilmelding: www.byogland.dk 

Nordisk studentkonkurranse om 
kirkegården
Konkurransen er åpen for studenter ved de 
nordiske høgskoler og universiteter med ut-
danninger innen formgivende fag, eksempel-
vis landskapsarkitektur, arkitektur, industri-
design og kunstfag. 

Bidragene må være juryen i hende 1. mai 
2013.
Innsendingsadresse: 
Norsk forening for kirkegårdskultur
Neslandsvatn, 3750 Drangedal, Norge
Inf. Bjarne Kjeldsen, tel. +47 977 58 397,
bjarne@kirkegaardskultur.no

DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects
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BEGA – das gute Licht.

Distribution i Danmark:
Solar A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tel. +45 765 27 000
bega@solar.dk
www.bega.com

Vægarmaturer i tre størrelser, med 
fast eller indstillelig 4 trins lysfordeling.
Fås med LED eller til halogenglødelamper,
kompaktlysstofrør og udladningslamper.
190 –15000 Lumen
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LANDSKABSARKITEKTER, 
KLIMA OG REGNVAND
Karen Sejr 

Landskabsarkitekter spiller en afgørende rolle, når det handler om at klimasikre byen. Det er landskabs-
arkitekter, der udformer byens rum, tænker i helheder, gør det konkrete kreativt, og som i øvrigt altid har 
arbejdet med at få vand til at løbe de ’rigtige ’ steder hen.

Vi ved det alle sammen – altså os landskabsarkitekter – hvor indlysende det er at bruge landskabsarki-
tektens kompetencer, når det gælder håndtering af regnvand. Men én ting er at vide, noget andet at få for-
muleret og formidlet vores viden til andre faggrupper, arbejdsgivere, ansatte, til politikere og bygherrer.

Det har vi forsøgt i DL ’s bestyrelse. Her har vi i 2012-13 sat fokus på landskabsarkitekters rolle, når det 
gælder klimastærke byer og håndtering af regnvand. Det har bl.a. resulteret i en studietur til Tyskland, en 
eksempelsamling af landskabsarkitektoniske løsninger på regnvandshåndtering, indlæg i fagpressen og 
formuleringen af syv gode argumenter for at inddrage landskabsarkitekten i klimasikringen af fremtidens 
byer gennem håndtering af regnvand. De gode argumenter kommer her og er til fri afbenyttelse.

1. Landskabsarkitekter arbejder kreativt med det konkrete
Konkrete og tekniske problemer som f.eks. opsamling af regnvand kan gøres på et utal af måder. Landskabs-
arkitekter finder overraskende løsninger, der giver merværdi og en ekstra oplevelse.

2. Landskabsarkitekter samarbejder på tværs af faggrupper
Landskabsarkitekter er uddannede til at få forskellige faggruppers kompetencer i spil. Vi får ingeniørens 
løsninger til at leve, giver arkitektens bygninger medspil – eller modspil – og oversætter byplanlæggerens 
visioner til virkelighed.

3. Landskabsarkitekter ser helheden og bruger den
Alle ting hænger sammen. Bygninger, landskab, funktioner og æstetik. Samspillet med omgivelserne er af-
gørende for form og funktion.

4. Landskabsarkitekter gør det tekniske smukt
Afløb, vandrender, faskiner, bassiner, kanaler, grøfter, åer, vådenge og søer er en del af landskabsarkitektens 
arbejde. Teknikken skal være i orden, og det samme gælder den arkitektoniske kvalitet.

5. Landskabsarkitekter har den nødvendige planteviden
Planter giver liv til byens rum og er om noget landskabsarkitektens adelsmærke. Det handler ikke kun om 
planter som arkitektoniske virkemidler, men om planters vækstvilkår som vand, jord- og lysforhold, blom-
string, høstfarver, biodiversitet og samspil med bygninger og de øvrige omgivelser.

6. Landskabsarkitekter har altid arbejdet med vand
Regnvand har alle dage været en opgave for landskabsarkitekter. Regnvand i byen kan opsamles, opsuges 
og afledes. I dag er det vigtigere end nogensinde, da vi fremover får flere og mere intense regnhændelser, og 
fordi genbrug af regnvand er én af vejene mod fremtidens klimasikre og bæredygtige byer.

7. Landskabsarkitekter integrerer fremtiden i deres løsninger
Dynamik og udvikling er et grundlæggende vilkår i landskabsarkitekturen. Plantninger forandrer sig. Sam-
fundets behov og brugernes brug forandrer sig. Landskabsarkitekter skaber bymiljøer, der kan rumme for-
andring.

Karen Sejr, landskabsarkitekt, MDL, 
formand, Dansk Landskabsarkitektforening
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Opgaven her var at skabe en moderne bane-
gårdsplads i et nybygget bolig- og erhvervsom-
råde midt på Frederiksberg med alle de funk-
tionelle, bylivsmæssige og æstetiske krav, der 
er til et sådant intensivt høj-urbant rum. Des-
uden var det oveni et krav fra Frederiksberg 
Kommune, at al pladsrummets regnvand blev 
håndteret og nedsivet lokalt.

Med udgangspunkt i disse programkrav 
har vi forsøgt at skabe et enkelt ’grundrum ’ 
med en indbygget fleksibilitet, der både er og 
kan noget i sig selv. Et rum, der kan indtages 
på mange forskellige måder, både improvise-
ret og planlagt, og i årene der kommer.

Vores indgangsvinkel hos 1:1 landskab er hver 
gang, at introduktionen af LAR-elementer, på 
lige fod med alle andre tiltag, indgår i kompo-
sitionens helhed og dermed bidrager positivt 
til stedets landskabsarkitektoniske værdi – 
dets herlighedsværdi. Vi må ikke gå på kom-
promis med den arkitektoniske kvalitet i jag-
ten på bæredygtige løsninger. De to ting skal 
og må gå hånd i hånd. 

Projektet består i hovedsagen af tre ele-
menter; den belagte flade, regnvandssyste-
met og lunden. 

Projektets rumlige hovedelement er en 
lund af opstammede egetræer, som med tiden 

vil danne en lille skov på pladsen, hvor stam-
merne vil mime Flintholm Stations karakteri-
stiske høje søjler, og kronerne forsætte statio-
nens tag ud over pladsen. Et element, der kan 
formidle skalaen fra stationens og erhvervs-
byggeriets store til en menneskelig hverdags-
skala. 

Pladsens gulv er en stor, enkel flade af 
mørke chaussésten, brudt af et knækket for-
løb af fortovsfliser i forbandt, der strækker sig 
i hovedganglinierne. Vi arbejder således med 
de fra den klassiske by så kendte materialer, 
chaussésten og fortovsfliser; men på en ny 
måde her i den nye bydel.

STIG LOMMERS PLADS
Et høj-urbant rum med lokal nedsivning af regnvand

Jacob Kamp
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Gulvet accentueres af knækkede vandrender 
i ubehandlet jern, der løber imellem træernes 
stammer mod det 165 kvm store regnbed mod 
vest. Regnbedet er, udover at være opstuv-
ningsareal for 50 m3 vand og nedsivning af 
samme volumen, et væsentligt arkitektonisk 
element på pladsen. Det vil med sin dynami-
ske beplantning virke som et levende omskif-
teligt filter mod S-togsbanen. Beplantningen 
i ’bassinet ’ består af fugtighedstålende arter 
som pil, el og hyld som overstandere og en va-
rieret bund af græsser og urter, som henover 
tid vil tilpasse sig de særlige vilkår, der er i 
netop dette bed. Nogle plantearter vil sikkert 
helt forsvinde, medens andre vil brede sig ly-
stigt, hvilket også stiller krav til en helt anden 
og dynamisk drift af bedet.

Vi har således fokuseret på at skabe et 
pladsrum af store, enkle elementer, der hver 
for sig er i skala med stationen og det omgi-
vende byggeri, men som også hver især inde-
holder elementer af en helt anden og mere 
menneskelig skala; chaussésten, stammernes 
skygger på fladen, løvet i luften og regnbedets 
varierede beplantning. 

Arbejdet med LAR i urbane rum giver 
nogle udfordringer i forhold til udtryk og til-
gængelighed, men samtidig giver det også 
mulighed for at introducere andre og nye 
beplantningsudtryk og elementer, og på den 
måde får vi mulighed for igennem en land-
skabsarkitektonisk bearbejdning at skabe 
nogle nye indholdsrige rum i byen. Rum, der 
kan bidrage med en rekreativ og funktionel 
værdi til byen, men også rum der, ved den 
rette arkitektoniske behandling, rummer 
en ny fortælling om (regn)vandet og natu-
rens kredsløb. En fortælling, der vil kunne 
bidrage kvalitetsmæssigt til nye og eksiste-
rende byrum og ikke mindst til at skabe en 
yderligere herlighedsværdi for byens borgere.
Jacob Kamp, landskabsarkitekt MDL, 
1:1 landskab

Stig Lommers Plads, Frederiksberg
Bygherre: NCC Property Development
Projektering og Udførelse: 2009-2012
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab. Medarbejdere: Trine Trydeman, Jacob Kamp, Stine Schibsbye
Ingeniør: NCC Construction
Entreprenør: NCC Construction, Skælskør Anlægsgartnere
Øvrige samarbejdspartnere: Frederiksberg Kommune 
Fotos: 1:1 landskab
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Det må være en af landets smukkeste placere-
de parkeringspladser. Landskabet består af en 
tunneldal, der blev dannet under sidste istid, 
da de store bræer langsomt skød sig frem gen-
nem landskabet. Åsen er dannet ved, at smel-
tevandsfloder i isen har aflejret sand og grus, 
og da isen smeltede, blev sandet og gruset 
afsat til et langstrakt bakkestrøg. På kanten af 
dette dramatiske istidslandskab ligger en af-
deling af Novo Nordisk. Og nu også en helt ny 
parkeringsplads med 450 lykkelige biler, der 
hver dag nyder den storslåede udsigt ud over 
ådalen i Måløv og lavlandet med mosen og den 
nedlagte Flyvestation Værløse.

Græsskrænten er den store skrånende 
flade, der binder hele forløbet sammen; den 
store pause i landskabet, hvor kun græsset får 
lov at udvikle sig, og intet forstyrrer det lange 
kig. Gravhøjen, også kaldet Tjørnehøj, er den 

præcist definerede bule i landskabet, der for-
tæller en historie om tidligere menneskers 
færden på stedet. En gruppe af gamle hvid-
tjørn står på kanten og danner en buket, der 
forklarer gravhøjens navn. 

Bassinerne er to velartikulerede fordyb-
ninger, der geometrisk modsvarer gravhøjen. 
De fyldes af regnvand fra det bagvedliggende 
parkeringsareal, og regner det meget, ændres 
vandspejlets form og smelter sammen til ét 
stort vandspejl. Bassinerne vil altid glimte i 
solen og trække himlen ned på jorden.

Vandløbet er et frodigt og fugtigt skår i 
skrænten, som med overskudsvand fra bassi-
nerne udvikler sig til et forløb af små, særegne 
biotoper. Fire lave granitmure dæmmer van-
det op, så små vandhuller dannes. Og når det 
regner, og vandet løber til, løber det over mur-
kanten og videre ned til næste hul og til det 

tredje og fjerde. Mellem murene finder vandet 
selv den letteste vej ned ad skrænten på van-
dets dovne måde, godt hjulpet af tyngdekraf-
ten. En proces er sat i gang, og over tid vil en 
varieret bevoksning langs vandløbet udvikle 
sig, sikre skygge og danne grobund for blom-
ster, bær og frugt med et rigt insekt- og fug-
leliv. 

Opgaven var helt enkel: lav en parkerings-
plads uden afledning af regnvand til kloaksy-
stemet. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) 
går ud på at lede vandet væk på stedet, for ek-
sempel med nedsivning eller fordampning 
uden at belaste kloaksystemet. Med begre-
bet LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand) ville 
vi med dette projekt vise, hvordan man med 
simple midler kan udnytte vandet som det po-
tentiale, det nu er. 

LOKAL UDNyTTELSE Af REGNVAND
Jacob Fischer
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Novo Nordisk, Måløv
Bygherre: Novo Nordisk A/S
Udførelse: 2011
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter a/s
Sagsansvarlig: Jacob Fischer
Sagsarkitekt: Matilda Andersson
Entreprenør: SKAG
Anlægssum: 300.000 kr.
Fotos: Jacob Fischer
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I stedet for at lede det væk synliggør vi van-
det ved dels at vise vandets kraft, når det ud-
sættes for tyngdekraften, dels at udnytte den 
frodighed, der opstår i slipstrømmen af van-
dets aflejringer.

Den store udfordring ved udnyttelse af 
regnvand fra parkeringsarealer er vandets 
indhold af dels olie og gummipartikler og 
dels vejsalt. Olie klares nemt med en olieud-
skiller, som er en simpel og lavteknologisk 
anordning, der årligt skal tømmes af en slam-
suger. Værre er det med vejsalt, der ikke bare 
lader sig udskille og derfor over tid koncentre-
res i større og større mængder. På Novo sal-
tes der fortrinsvis på gangarealer, så her har 
problemet ikke været større, end at vegetatio-
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nen affinder sig med forholdene. Men padder 
kommer der nok ingen af. 

Vandet fra 10.000 kvm kulsort asfalt ledes 
gennem en mekanisk olieudskiller dimensio-
neret til skybrud og derefter ud til to forsin-
kelsesbassiner, hvor regnvandet deponeres. 
Bassinerne er indbyrdes forbundet og har til-
sammen en kapacitet, der kan klare den værst 
tænkelige regnhændelse, og det er temmelig 
meget nu om dage. Den naturligt lerede bund 
holder vandet inde i søerne. 

Fra bassinerne tappes vandet i afmålt 
mængde via en 160 mm ledning ud til skræn-
ten, og herfra løber vandet ned over det stejle 
terræn og forsinkes på sin vej i opstemmende 
søer, dannet af granitkantsten sat i beton. 

Vandet trækker fint ler med sig, som aflejres i 
vandhullerne og tætner murene.

En 8 tons gravemaskine i en uge. 4 x 30 
meter kantsten. 40 store marksten fra udgrav-
ning til parkeringspladsen. Træer og stauder 
fra planteskolen, noget vi godt kunne have 
sparet, for med tiden kommer væksterne helt 
af sig selv. Og så lader vi vandet og tiden om 
resten – men vi er jo så utålmodige efter at se 
resultatet af det, vi sætter i gang. 

Det var noget andet med istiden, den var 
vist virkelig langsom.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL, 
GHB Landskabsarkitekter
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A/B VILHELM THOMSENS ALLÉ 
Niels Lützen

Nogle definitioner
LAR betyder, at regnvandet så vidt muligt skal 
forblive og nedsive, hvor det falder, i stedet for 
at ledes i kloakken. På Vilhelm Thomsens Allé 
er der indarbejdet fire metoder:

Fordampning
En del af regnen fordamper fra de tage og be-
lægninger, den falder på. Fordampningen 
øges ved at tilbageholde vandet i anlæggets 
overflader i form af grønne tage samt åbne 
render og regnbede.

Forsinkelse
Jo langsommere vandet bevæger sig under-
vejs til grundvandet, jo mere kan rummes i 
LAR-systemet. Projektet indeholder, foruden 
de grønne tage, specielt opbyggede muldare-
aler, gennemsivelige bærelag og belægninger 
samt forskellige typer af regnbede.

Nedsivning
En stor del af vandet vil med tiden sive ned til 
grundvandet. I Valby er store dele af jorden 
lerholdig, hvilket giver en langsom nedsiv-

ningshastighed. Regnbede og render bidrager 
til løbende nedsivning. Ved større regnskyl 
opsamles vandet i de 2.200 nedgravede kas-
setter, hvorfra det nedsiver.

Forbrug
Forbrug af regnvandet er en vigtig faktor, og 
projektet indeholder fire nedgravede vand-
tanke til opsamling af tagvand, der kan pum-
pes op og bruges til havevanding. Det viste sig 
at være en særdeles anvendelig løsning, der 
faldt i god jord hos både driftsfolk og havefolk. 
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Projektets baggrund
Ejendommens gamle afløbsinstallationer var i 
dårlig stand og gav ofte problemer med utætte 
ledninger. En renovering var derfor påkrævet. 
Ejendommens bestyrelse besluttede at finde 
alternative løsningsmodeller og blev interes-
seret i en bæredygtig løsning med lokal afled-
ning af tag- og overfladevand.

Projektet
A/B Vilhelm Thomsens Allé er et af de før-
ste og største anlæg, der benytter lokal afled-

DIAGRAM

Vilhelm Thomsens Allé

Nedsivnings-kassetter i 
hovedanlæg under privathaver
902 kassetter 
rumfang 184,3 m3

oVerjordisk lAr-sysTem

uNderjordisk lAr-sysTem

Nedsivnings-kassetter med 
overløb til kassetter i forarealet 
mod Vilhelm Thomsens Alle
704 kassetter 
rumfang 144,5 m3

Nedsivnings-kassetter med 
overløb til kassetter i hoved-
anlæg under privathaver 
2 x 176 kassetter 
rumfang 36,1 m3

98 kassetter
rumfang 20,1 m3

56 kassetter
rumfang 11,5 m3

132 kassetter
rumfang 27,1 m3

vandrende med overløb til 
regnbed og faskine

kinnekullerender

regnbed med overløb

nedløbsriste
plantebed

gennemsivelig 
betonbelægning

forsænkning

nye forarealer med græs og grus

regnbed

regnbed

regnbed og 
rende

ning af regnvand, og hvor der er 100 % hånd-
tering af regnvand på grunden. Anlægget er 
projekteret i en tid, hvor klimadebatten og 
især håndteringen af regnvand ikke var så 
fremtrædende, som det er tilfældet i dag. Det 
voldsomme skybrud i juli 2011 ændrede dette 
billede totalt, og det indtraf halvt inde i vores 
anlægsperiode. 

Friarealerne er i høj grad bygget op om-
kring regnvandsanlægget, da projektet jo 
skal sikre, at alt regnvand nedsiver, fordam-
per eller forbruges på matriklen. Opholdsare-

alerne er udformet med regnbede og render 
til at lede vandet i de grønne fællesarealer og 
haver. Der er desuden indarbejdet grønne tage 
og beplantning til fremme af regnvandshånd-
teringen. 

Anlægget er dimensioneret til en 10-års 
regn, det vil sige et regnskyl med en ned-
børsmængde, som forventes hvert tiende år. 
Reelt betyder kapaciteten i regnbede, render, 
grønne tage og gennemsivelige belægninger, 
at en overbelastning statistisk set først vil ske 
ved en 100-års regn. 
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Den største kapacitet ligger i de nedgrave-
de kassetter, som dog kun ved særligt store 
regnskyl vil blive fyldte. Ved et almindeligt 
regnskyl vil vandet kun nå frem til regnbe-
dene, hvorfra det vil nedsive eller fordampe. 
Der har efterfølgende været en hel del kritik 
af anvendelsen af kassetter, især fra kolleger, 
som synes at ’det er forfærdeligt med alt den 
plastic i jorden ’. Hvis man imidlertid ønsker 
at arbejde mere end symbolsk med LAR, må 
man sluge nogle kameler, hvis pladsen ikke 
er til overfladenær håndtering, og det er den 
sjældent i de tættere byområder. 

Belægningerne er en blanding af tradi-
tionelle flisebelægninger og gennemsivelige 
belægninger, hvor vandet kan trænge igen-
nem. Der er ligeledes anlagt en del nye grus- 
og græsarealer. 

Materialer og beplantning
Renderne udgør et særligt og karakterfuldt 
element i anlægget og har stor betydning for 
håndteringen af vandet. Tagvandet ledes ad 
såkaldte kinnekullerender til brede render, 
opbygget med gennemsivelige bærelag og af-
sluttet med en belægning af marksten eller 
betonsten. 

Beplantningen er fornyet, der er kommet 
flere træer og buske og en særlig beplant-
ning i regnbedene, som består af iris, græsser 
og andre fugtighedstålende planter. Nogle af 
regnbedene vokser lidt vildt med græsser og 
grøftekantsurter, og det er et lidt utraditionelt 
indslag i det velordnede anlæg. 

Anlæggets affalds- og cykelskure har 
fået grønne tage. Det overskydende vand fra 
tagene ledes herfra via render til regnbedene.
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Samarbejde med myndighederne
A/B Vilhelm Thomsens Allé var på mange 
måder et pionerarbejde, fordi vi selv måtte 
’opfinde ’ metoder, materialer mv. 

Samarbejdet med myndighederne var 
også på mange måder på et eksperimente-
rende niveau. Et eksempel var, at den såkaldte 
’plan-B-løsning ’ – håndteringen af de store 
regnskyl – skulle foregå i et samarbejde med 
kommunen, således at et offentligt, grønt 
naboareal blev inddraget til et større regn-
beds- og nedsivningsområde. Sådan blev 
anlægget projekteret, men i den efterføl-
gende myndighedsbehandling blev der stillet 
forskellige krav til driften, der umuliggjorde 
et fornuftigt samarbejde. 

Erfaringer
Det er derfor spændende at se, hvordan de 
mange projekter, der bygger på et samarbej-
de mellem offentlige og private, vil blive løst. 
Både politikere og embedsmænd går meget 
op i både klimatilpasning og lokal afledning af 
regnvand. Mange spektakulære og visionære 
projekter undfanges i disse år, og de kræver 
mange forsøg, eksperimenter og udvikling, 
entydige rammer for samarbejdet mellem of-
fentlige og private samt et økonomisk tilskud, 
der på en eller anden måde modsvarer borger-
nes initiativ og virkelyst. 
Niels Lützen, landskabsarkitekt MDL
Niels Lützen Landskabsarkitekter

A/B Vilhelm Thomsens Allé 5-7 og 4-40, 2500 Valby
Bygherre: A/B Vilhelm Thomsens Allé
Udførelse: Projektering påbegyndt 2009, anlægsarbejde afsluttet april 2012
Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter. Medarbejder: Sirkku Singer, landskabsarkitekt MDL 
Ingeniør: h-jh Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: LK-gruppen A/S, Helsinge
Øvrige samarbejdspartnere: Københavns Kommune, Center for Park og Natur og Byhave Netværket
Anlægget har kostet 12.6 mill. kr. inkl. moms, heraf er 3.0 mill. kr. givet i tilskud fra Københavns Energi 
Fotos: Niels Lützen, Lars Thorsen ( fiskeøjeperspektiv), Michael Hammel (vand i render)
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Novartis är en läkemedelskoncern med hu-
vudkontor i Basel, Schweiz. Företaget bilda-
des år 1996 genom ett samgående av Sandoz 
och Ciba Geygi. Etableringen gjordes i ett 
område med äldre industribyggelse beläget 
relativt centralt i staden, invid Rhenflodens 
strand och på gränsen till Frankrike. Arbetet 
påbörjades 2001. Visionen var att skapa något 
helt nytt för en högteknologisk forskningsin-
dustri; att iscensätta en arkitektonisk, inne-
hållslig och kulturell förvandling ”from an 
industrial complex to a place of innovation, 
knowledge, and encounter". Det låter som en 
kliché, vanlig i den globala industrivärlden. 
Hur skulle det göras? 

Och det är här som exemplet Novartis blir 
intressant. Arkitektur och landskapsarkitek-
tur används här som en bärare av företags-
kultur; ett sätt att försöka skapa framgång. 
Tanken är att bygga ett helt campus, alltså ett 
område snarare än en samling enskilda bygg-
nader. En stad i staden, med gator, parker, 
butiker, restauranger, daghem och rekrea-

tionsanläggningar. Med trottoarer, gatuträd, 
uteserveringar, offentlig konst, möjligheter 
att kunna röra sig omkring i olika kvarter. 

Ambitionen har varit att gestalta ett helt 
sammanhang med unika kvaliteter för att 
på det sättet kunna attrahera de bästa fors-
karna och stimulera dem till prestationer. 
Idén har förekommit tidigare; den återfinns i 
1800-talets brukssamhällen, i några av Henry 
Fords fabriker för ett sekel sedan men också 
i samtida företagsbyar som Google i Kalifor-
nien. Novartis har varit kanske mest konse-
kvent av alla i sin ambition. När den nya cam-
pusanläggningen inte riktigt fick plats på det 
egna markområdet tillkom komplikationen 
att den önskade expansionsriktningen låg 
på andra sidan nationsgränsen. Detta gick 
uppenbarligen att lösa. Företagets VD och 
styrelseordförande lade upp 100 miljoner 
schweiziska franc på bordet och köpte den 
bit av Frankrike som behövdes. 

Campus Novartis är idag ett område som 
är en knapp kvadratkilometer stort. Stads-

planen, upprättad av italienaren Vittorio 
Lampugnani, är utformad som en rutnätstad 
med ett trettiotal kvarter som de flesta är 60 
x 40 meter stora och grupperar sig kring en 
huvudgata. Därefter har man bjudit in arki-
tekter att utforma en byggnad vardera i var 
sitt kvarter. ”Novartis has hired an Army of 
Architects”, som det hette i en artikel i New 
York Times från 2010. Ett femtontal arki-
tekter har hittills byggt här och med det har 
man hunnit drygt halvvägs. Några av dem är 
Tadao Ando, Rafael Moneo, SAANA, Frank 
Gehry, Herzog & deMeuron, David Chipper-
field, Rem Koolhaas. Förmodligen har det ald-
rig förut funnits så mycket arkitektonisk kom-
petens samlad på en och samma plats. 

En handfull landskapsarkitekter har ock-
så deltagit. Peter Walker har ritat det cen-
trala Forumtorget med en dunge röd-ekar så 
stora att de kom hit i var sin långtradare. Trä-
den skuggar en kvadratisk damm med japan-
ska koi-karpar. Gunther Vogt har ritat en 
park som består av i princip ett uppsågat tur-

THE PHySIc GARDEN, NOVARTIS
Thorbjörn Andersson

Physic Garden en symbol för Novartis ’ kärnverksamhet och kanske även ett sätt att illustrera företagets själ. Den tilldelade ytan var samma som de andra arkitekterna får, 
alltså en ruta i stadsplanen. Physic Garden ligger granne med byggnader av Alvaro Siza och Eduardo Soto de Moura. Illustration av ”the Garden” och ”the Grove”
Physic Garden is a symbol for Novartis ’ core business area and perhaps a way of illustrating the company ’s soul. It treats the area in the same way as the other architects can, 
that is as a square in the site plan. Physic Garden lies adjacent to buildings by Alvaro Siza and Eduardo Soto de Moura. Illustration of ”the Garden” och ”the Grove”
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kiskt berg vilket transporterats hit bit för bit. 
Kathryn Gustafson ritar just nu en långsmal 
park ner mot Rhenfloden. Den invigs någon 
gång 2015. Standarden är generellt sett hög. 
På Campus Novartis är allt helt enkelt av lite 
bättre kvalitet än utanför områdets staket.

 I ett sådant sammanhang blev jag lätt för-
vånad av att få ett ganska formellt, gammal-
dags brev med en inbjudan att delta. Program-
met slog fast att det var frågan om en Physic 
Garden, alltså en läkemedicinsk trädgård. Den 
farmakologiska industrin har sitt ursprung i 
medeltida örtagårdar, ofta belägna i klostren. 

På så vis är en Physic Garden en symbol 
för Novartis ’ kärnverksamhet och kanske 
även ett sätt att illustrera företagets själ. Den 
tilldelade ytan var samma som de andra arki-
tekterna får, alltså en ruta i stadsplanen. Träd-
gården invigdes i juni 2012. Den ligger granne 
med byggnader av Alvaro Siza och Eduardo 
Soto de Moura.

Som landskapsarkitekt har jag med åren 
fått en viss självkänsla men när det gäller väx-
ter är jag inte ens bäst i min egen stad. Och det 
samma gäller många andra delar av ämnesom-
rådet. Därför engagerades snabbt en rad kun-
niga människor från när och fjärran till pro-
jektet; arkitekten PeGe Hillinge, som jag ofta 
samarbetar med, växtkännaren Emma Norr-
man, landskapsarkitekten Johan Krikström, 
formgivaren Markus Moström, som arbetar 
med grafisk form och typografi, skulptören 
Pål Svensson, farmakologen Håkan Thunon 
på Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna, 
ljussättaren Alexander Cederroth. Vi knöt 
en hel modellverkstad till oss och dessutom 
schweiziska glas- och stålkonstruktörer samt 
ett lokalt landskapsarkitektkontor i Basel. 

Under ett år reste vi månadsvis till Basel 
för att presentera nya skisser med de tankar 
vi kommit fram till. Presentationen skedde i 
allmänhet för ett så kallat Leadership Team 
som Novartis ’ knutit till sig, influgna från 
hela världen för ändamålet. Vid första tillfäll-
let hade vi förberett en planschpresentation 
med text och bilder. Vi förstod snart att det 
var fel metod. Det tog helt enkelt för lång tid 
att förklara. Normalt hade vi 10 minuter pre-
sentation och därefter 20 minuter diskussion 
med teamet. 

Vi övergick då till att bygga massor av 
modeller av olika slag eftersom det var en 
snabbare metod för beslut. För att kunna 

Ovan till vänster: Vattenskulptur utförd av Pål Svensson. Ovan: Första skisserna, som sedan förenklades. 
Nedan: Novatis Campus ligger vid floden Rhen i Basel, Schweiz. The Physic Garden är markerad med gul ring
Above left: Water sculpture by Pål Svensson. Above: Early sketches, which have since been simplified
Below: Novartis ’ Campus lies along the Rhine river in Basel, Switzerland. The Physic Garden is marked by a 
yellow circle
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Växtförteckning

Träd
1. Taxodium disticum, Sumpcypress
2. Ginkgo biloba, Ginkgo

Häckar
3. Fagus sylvatica, Bok
4. Taxus baccata, Idegran
5. Lonicera nitida ’Maigrun ’, Myrtentry

Buskar
6. Cornus kousa var. chinensis, Kinesisk blomsterkornell
7. Crataegus monogyna, Trubbhagtorn
8. Euonymus europaeus, Benved
9. Rosa x damascena ’Mme Hardy ’, Damascenaros
10. Rosa x damascena ’Omar Khayyam ’, Damascenaros
11. Sambucus nigra, Fläder

Perenner
12. Achillea millefolium ’Hella Glashoff ’, Praktrölleka
13. Aconitum carmichaelli var. wilsonii, Wilsonstormhatt
14. Alchemilla mollis, Jättedaggkåpa
15. Althaea officinalis, Läkemalva
16. Aquilegia vulgaris, Akleja
17. Artemisia absinthium, Malört
18. Digitalis purpurea, Fingerborgsblomma
19. Digitalis purpurea ’Alba ’, Fingerborgsblomma, vit
20. Echinacea purpurea ’Green Edge ’, Röd rudbeckia
21. Echinacea purpurea ’Rubinglow ’, Röd rudbeckia
22. Eryngium planum, Rysk martorn
23. Geranium sanguineum, Blodnäva
24. Helleborus niger, Julros
25. Hypericum perforatum, Äkta johannnesört
26. Hyssopus officinalis, Isop
27. Iris versicolor, Svärdslilja
28. Lavandula angustifolia ’Dwarf Blue ’, Lavendel
29. Lythrum salicaria ’Blush ’, Fackelblomster
30. Monarda ’Oudolf ’s Charm ’, Trädgårdstemynta
31. Paeonia officinalis ’Alba Plena ’, Bondpion
32. Paeonia officinalis ’Mollis ’, Bondpion
33. Paeonia officinalis ’Rubra Plena ’, Bondpion
34. Persicaria bistorta ’Hohe Tatra ’, Stor ormrot
35. Pulmonaria officinalis ’Red Thunder ’, Blodtopp
36. Stachys officinalis ’Hummelo ’, Humlesuga
37. Verbena officinalis, Järnört
38. Vinca minor, Vintergröna

Prydnadsgräs
39. Achnatherum calamagrostis, Silvergräs
40. Panicum virgatum ’Heavy Metal ’, Blått prydnadshirs

Lökar
41. Colchium autumnale, Tidlösa
42. Crocus sativus, Saffranskrokus
43. Crocus ’Vanguard ’, Krokus
44. Galanthus nivalis, Snödroppe
45. Lilium tigrinum, Tigerlilja
46. Narcissus pseudonarcissus, Påsklilja
47. Scilla natalensis, Scilla

Annueller
48. Calendula officinalis, Ringblomma
49. Eschscholzia californica, Sömntuta
50. Papaver somiferum, Opiumvallmo
51. Silybum marianum, Mariatistel
52. Foeniculum officinale, Fänkål

Trädgårdens heligaste del är en stor, avlång bassäng fylld med farmakologiskt betydelsefulla växter. Den ligger utbredd som centralt motiv i trädgårdens hjärtpunkt. 
Bassängen är nedsänkt 60 cm. Att se växterna från ovan innebär att man upplever dem som en tavla, eller en vacker matta. Två lätta broar i stål korsar växtbädden
The Garden ’s holiest part is a large rectangular area filled with pharmacologically significant plants. It lies as the main motif in the heart of the garden.
The area is recessed 60 cm so that one can experience the plant bed from above, as one experiences a floor panel or a beautiful carpet

Patinerade bronskäppar anger växternas 
vetenskapliga namn
Patinated bronze strips specify the botanical names

Växterna är utlagda i ränder för att kunna studeras från bägge håll
The plants are laid out in rows so they can be studied from both sides
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bedöma skala och proportioner byggdes 
exempelvis en del av trädgården upp i verk-
ligheten, i full skala. Detsamma gällde många 
av detaljlösningarna. Problemet blev då att 
det var vanskligt att resonera och föra argu-
mentation, utan vi fick antingen tummen 
upp eller ner för våra idéer. Det blev svårt att 
komma framåt och jag fick en känsla av att 
vi försökte gissa vad de tyckte istället för att 
de valde bland det som vi lade fram. Vi bör-
jade då med en annan strategi; att göra två-tre 
olika alternativ för varje idé. Det gick ganska 
bra; våra uppdragsgivare gavs kontroll genom 
att få en valmöjlighet, även om det var vi som 
hade regisserat alla valen. Vi var noga med att 
inte lägga fram alternativ som vi inte tyckte 
passade. 

Det visade sig att området en gång hade 
varit en gammal keltisk boplats. Kelternas 
läkemedelskunniga, druiderna, fann ofta sina 
dekokter bland skogens träd. Vi kunde på så 
sätt argumentera för att trädgården skulle 
bestå av två delar med olika karaktär; skogen 
och trädgården. 

Skogen är en informell, skuggad del med 
Ginkgo-träd, som fick representera druider-
nas värld. Trädgården är en formellare, öppen 
och solig del med perenner, lökar och annuel-
ler, som representerar munkarnas örtagård. 
Vi kallade det Garden & Grove, vilket även är 
en av trädgårdshistorikern John Dixon Hunts 
titlar. 

För att få bakgrund till gestaltningen stu-
derade vi några klassiker som Chelsea Phy-
sic Garden i London, botaniska trädgården i 
Padua, klosterträdgården i St. Gallen som den 
är redovisad i den äldsta funna trädgårdsrit-
ningen som finns (från 800-talet), och även 
Linnaeus Hammarby.
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Trädgårdens heligaste del är en stor, avlång 
bassäng fylld med farmakologiskt betydelse-
fulla växter. Den ligger utbredd som centralt 
motiv i trädgårdens hjärtpunkt. Bassängen 
är nedsänkt 60 cm så att man upplever växt-
bädden från ovan; som man upplever en tavla 
eller en vacker matta. Växterna är utlagda i 
tvärgående ränder och går därför att stude-
ra från bägge håll. Här finns 31 olika arter re-
presenterade. Tvärs över bassängen finns två 
tunna broar, utan räcken och utförda med 
parallella plattstål med luft emellan för att 
ge genomsiktlighet och transparens. För att 
komma in till denna ’sunken garden ’ behöver 
man leta sig fram mellan höga häckar i en zig-
zag-rörelse. 

Det ger örtagården en känsla av att vara 
undanskymd, kanske lite hemlig, vilket vi 
hade lärt oss genom att läsa Umberto Ecos 
roman I Rosens Namn, där uppläggningen av 
ett medeltida kloster beskrivs. 

För att förstärka känslan av den undangömda 
kunskapen – som man måste söka för att finna 
– lade vi till en serie ’bokhyllor ’ som fungerar 
som skärmande kulisser. 

I bokhyllorna finns travar av ved som 
kommer från träd som används i naturmedi-
cinen – valnöt, robinia, björk, gullregn, tall. 
På översta hyllan i bokhyllorna ligger frilagda 
bokstäver som bildar trädslagets namn. Typo-
grafi återkommer även längs bassängens kant 
i form av bronskäppar, 600 mm långa, med 
respektive växts namn utskuret i sin ovanyta. 
Käpparna är patinerade av en konstnär. 

I trädgården finns även en serie fon-
tänskulpturer gjorda i olika granitsorter med 
en form som påminner om amforor. Vatten 
droppar ner från ovan och spiller över kan-
ten, så att amforornas utsida alltid är våt. Krus 
med icke härdiga växter ställs ut på våren 
längs ett slags långsmala gallerier som bildas 
av de dubbla häckarna.

Trädgårdens växter är organiserade efter ett 
system framtaget av världshälsoorganisatio-
nen WHO. Här kan växterna studeras efter 
den del av kroppen som de påverkar; and-
ningsapparaten, blodsystemet, matsmält-
ningen, huden och så vidare. 

Idag upplever naturmedicinen en renäs-
sans och en av Novartis ’ viktigaste forsk-
ningsområden är hur man effektivt ska kunna 
bekämpa malaria. Där spelar naturmedicinen 
en viktig roll. Om detta har vi fått lära oss en 
hel del när vi arbetat med the Physic Garden 
på Novartis Campus, liksom om örtagårdens 
betydelse för modern medicin och dessutom 
hur man kan arbeta med designprocesserna. 
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, professor SLU

The Physic Garden, Novartis, Basel, Schweiz
Byggår: 2011-12
Byggherre: Novartis Pharma AG
Landskapsarkitekt: Thorbjörn Andersson, Sweco arkitekter. Medarbetare: PeGe Hillinge, Emma Norrman, 
Johan Krikström, Johnny Lindeberg
Konstnär: Pål Svensson
Konsulter: Alexander Cederroth ( ljussättning), Håkan Thunon ( läkemedicin) SLU, Ultuna, Markus Moström (grafisk formgivning)
Foton: Thorbjörn Andersson

Trädgården består av två delar med olika karaktär; skogen och trädgården. Skogen är en informell, skuggad del med Ginkgo-träd, som fick representera druidernas värld. 
Trädgården är en formellare, öppen och solig del med perenner, lökar och annueller, som representerar munkarnas örtagård. Vi kallade det Garden & Grove 
The Garden consists of distinctively different parts; the grove and the garden. The grove is an informal, shaded area with rows of Ginkgo trees, which represent the 
Celtic world. The garden is more formal, open and sunny with perennials, bulbs and annuals, which represent the monastery herb gardens. We called it Garden & Grove
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För att förstärka känslan av den undangömda kunskapen – som man måste söka för att finna – lade vi till en serie ’bokhyllor ’ som fungerar som skärmande kulisser. 
I bokhyllorna finns travar av ved som kommer från träd som används i naturmedicinen – valnöt, robinia, björk, gullregn, tall. På översta hyllan i bokhyllorna ligger frilagda 
bokstäver som bildar trädslagets namn
In order to enhance the feeling of the hidden knowledge - that one must seek in order to find - we added a series of “bookshelves,” which serve as a screen. 
On the bookshelves there are stacks of wood from the trees used for herbal medicine – walnut, locust, birch, laburnum, pine. On the top shelf of the book case lie small letters 
that spell the names of the wood species
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Forstæderne er konstant til diskussion blandt 
arkitekter og planlæggere. Men måske har de 
alligevel en fremtid. Forstædernes Tænke-
tank barslede i efteråret 2012 med rapporten 
Bæredygtige forstæder – udredning og anbe-
falinger. En af konklusionerne er, at forstæ-
dernes fremtid kan ligge i at udvikle offentlige 
rum med flere funktioner, f.eks. infrastruktur 
og klimatilpasning. 

Skov & Landskabs designworkshop Bedre 
boligveje gav en række bud på, hvordan det 
kan gøres i virkeligheden. Det oprindelige 
afsæt var, at betonbranchen gerne ville inspi-
rere landskabsarkitekter til at bruge andet 
end asfalt på boligveje. Muligheden for at lave 
klimatilpasning viste sig at være den væsent-
ligste drivkraft for de nye løsninger, de fire 
tegnestuer leverede.

Designworkshop
På Skov & Landskab så vi betonbranchens 
ønsker som en mulighed for at arbejde med 
det offentlige rum i forstaden. Derfor invite-
rede vi i slutningen af 2011 fire tegnestuer til 
en designworkshop, der skulle give bud på nye 

udformninger af boligveje i parcelhuskvarte-
rer. Deltagerne var 1:1 landskab, RUM By og 
Landskab, MASU PLANNING og BOGL Bang 
& Linnet. Workshoppen lagde op til faglige 
diskussioner om bæredygtige boligmiljøer 
og materialeanvendelse.

Belægningsgruppen i Dansk Beton var 
med til at tage initiativet til workshoppen. 
Målet var at give producenter og leverandø-
rer af belægningssten indsigt i de beslutnings-
processer, der bestemmer valget af materia-
ler i boligområder. Desuden ønskede man at 
finde ud af, hvilken faglig viden landskabsar-
kitekter og planlæggere efterspørger i forhold 
til belægninger. 

Processen
Vi startede med et to-dags seminar, hvor en 
række fagpersoner og meningsdannere bidrog 
med viden om forstaden, materialer og kon-
struktionsteknik. De næste fire uger arbej-
dede tegnestuerne på opgaven med at give en 
boligvej form og indhold. Som case brugte vi 
en aktuel udstykning i Trekroner Øst. Grund-
laget for opgaven var Roskilde Kommunes lo-

BEDRE BOLIGVEjE KAN STyRKE fORSTæDERNE
Jan Støvring, Torben Dam og Tilde Tvedt

BOGL kommer med to forslag. Begge forslag håndterer regnvandet synligt i vejarealet, opløser det traditionelle vejforløb og fører trafikken frem i et slynget forløb. 
Slyngningen levner plads til nedsivningstrug, fordi forslaget samler indkørslerne to og to ved naboskel 
BOGL submitted two proposals. Both treat rainwater visibly on the street area, dissolve the traditional roadway and direct traffic along a winding course. 
The curves offer space for seepage troughs as the proposal gathers the driveways in pairs on the property lines

BOGL afslutter belægningen med en ’fliget ’ kant, der 
understøtter naturpræget i regnvandstrugene. Særli-
ge kantelementer gør, at fodgængerne får en ledelinie i 
en løsning, der karakteriseres som ’shared space ’ uden 
egentligt fortov
BOGL terminates the paving with a ’laciniate ’ edge, 
which supports the natural character of the rain-
water troughs. Special edge elements offer pedestrians 
a guideline in a solution that is characterized as a 
’shared space ’ without a proper sidewalk
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RUM By og Landskab udformer boligvejen 
efter principperne om ’shared space ’. 
Den polygone form giver retningsskift for 
trafikanterne og plads til små lommer, hvor 
aktiviteter, kendt fra forhaven, kan foregå
RUM By og Landskab designs the street ac-
cording to the principles of ’shared space. 
’ The polygonal form provides a change in 
direction for the users and room for small 
pockets, where front yard activities can take 
place

Forstædernes fremtid : Parcelhuset har siden 1960 ’erne været danskernes foretrukne boligform. Men både hus og kvarter er konstant til 
diskussion blandt arkitekter og planlæggere. Aktuelt har bl.a. Miljøministeriet og Realdania sat fokus på forstædernes landskab med 
arkitekturkonkurrencer og eksempelprojekter. Forstædernes Tænketank samlede op på emnet med rapporten ’Bæredygtige forstæder – 
udredning og anbefalinger ’ i september 2012. Forstaden er her defineret som de store boligområder, der er bygget efter anden verdenskrig 
og frem til i dag. Her bor over halvdelen af befolkningen.
Rapporten peger på en række udfordringer, men fremhæver også mulighederne for byomdannelse og fortætning og mobilisering af lokalt 
ejerskab. Desuden er der behov for at udvikle de nuværende planprocesser og kommunikationsformer mellem forvaltning og borgere.
Forstaden er i høj grad en zoneopdelt by, bundet sammen af et forgrenet net af motorveje, stamveje og boligveje. Og netop disse cirkulati-
onssystemer er oplagte at samtænke med behovet for at håndtere stigende mængder nedbør. Samtidig kan der skabes oplevelsesrige forbin-
delser for cyklister og fodgængere og et forstadslandskab, der understøtter dagliglivet i forstaden

RUM By og Landskab trækker boligerne frem til boligvejen, hvor en del af den traditionelle forhave inddrages i vejarealet. 
Den fremtidige boligvej fordeler trafikken og skaber plads til aktiviteter og lokal håndtering af regnvand
RUM By og Landskab pulls the houses out to the street, where part of the traditional front yard is incorporated in the street area. The 
future street distributes traffic and creates room for activities and local management of rainwater
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kalplan 574. Undervejs holdt vi midtvejssemi-
nar og til sidst udstillede tegnestuerne deres 
bidrag på Skov & Landskab. Hele processen 
identificerede en række centrale emner, som 
vi her præsenterer.

Arealoptimering
Tre af tegnestuerne gjorde minimering af 
det befæstede areal til omdrejningspunkt 
for deres formgivning. Mest konsekvent er 
1:1 landskab, der erklærer, at boligvejen pri-
mært har praktisk karakter. Tegnestuerne øn-
skede at skabe plads til identitetsgivende be-
plantning og til at håndtere regnvand i grøfter 
o.l. På startseminaret gav en trafikplanlægger 
input om baggrunden for vejreglerne og om 
udformning af boligveje. De alment brugte 
vejbredder tager udgangspunkt i, at der skal 
være plads til at dreje ind og ud, når man par-
kerer på sin egen grund. Forslagene fra BOGL 
Bang & Linnet viser, at man kan reducere ve-
jens befæstede areal betydeligt ved at samle 
indkørsler parvis på hver sin side af skellet.

Lokal afledning af regnvand
Alle tegnestuerne har arbejdet med lokal af-
ledning af regnvand (LAR) inden for lokal-
planens område. Det tager plads, men ved 
at samtænke løsningerne med planens øv-
rige elementer får man et middel til samti-
dig at nå andre mål i projektet. Det handler 
f.eks. om at øge biodiversiteten, reducere tra-
fikkens hastighed og skabe lokalt ejerskab til 
vejen. Flere tegnestuer foreslår at etablere 
grøfter mellem parcellerne i stedet for hæk 
og at skabe en transparent zonering mellem 
vejen og forhaverne. MASU foreslår grøft i 
skel i baghaven i stedet for den traditionelle 
hæk. I alle tilfælde satses der på, at beplant-
ningen i grøfterne skaber nødvendig privat-
sfære på grunden.

Materialer og konstruktioner
Alle tegnestuerne tegner nye belægningsele-
menter til at indgå i boligvejens belægninger. 
Det handler især om specialfremstillede ele-
menter til kanter. Håndteringen af regnvand 

stiller nye krav til kanterne. I nogle tilfælde 
er der brug for elementer med udsparinger, 
sådan at overfladevand kan sive ned. Andre 
steder skal belægningskanten både funge-
re som kantsten og kunne lade vandet pas-
sere. BOGL Bang & Linnet viser i det ene af 
sine forslag, hvordan vejens belægning kan 
af-sluttes med en ’fliget ’ kant mod en grøft. 
Ønsket om lokal håndtering af regnvand på-
virker med andre ord den æstetiske udform-
ning af belægningen. 

Samlet set viser tegnestuernes forslag, at 
der er behov for flere belægningselementer, 
der kan bidrage til at håndtere overfladevand 
på nye måder. Det gælder især kanterne.

Vejen som socialt rum
Boligvejen som ramme om socialt fællesskab 
blev debatteret på opstartseminaret. En af 
deltagerne pegede på, at håndtering af regn-
vand er et fælles anliggende, der også invol-
verer borgerne. Derfor har det potentiale til 
at skabe nye sociale fællesskaber. Tegnestu-

I vejrummet er der plads til forhavens træer, der er placeret her i stedet for 
på parcellen. For at få plads til både forhave og vejbeplantning bearbejder 
1:1 landskab kanten arkitektonisk og som teknisk konstruktion, bl.a. ved at 
introducere en ny flise med udsparinger 
In the street space there is room for the front yard trees, which are placed 
here instead of on the property. In order to make room for both the front 
yard and the road trees, the 1:1 landscape treats the edge architecturally 
and as a technical construction, such as by introducing a new paver with 
openings 

1:1 landskab karakteriserer parcelhuskvarteret som et sted, hvor man ønsker at være privat. 
Boligvejen er et sted for kortvarigt ophold og tilfældige møder i forbindelse med daglige gøremål på vej til og fra sin bolig
The 1:1 landscape characterizes the single-family home as a place where one seeks privacy. 
The street outside is a place for brief pauses and casual meetings in connection with daily life to and from one ’s home
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erne forholdt sig direkte til emnet, f.eks. RUM 
By og Landskab, der udformer boligvejen som 
shared space med indlagte aktivitetspunkter. 
Indholdet er inspireret af elementer, der nor-
malt forekommer i de private haver. 

Modsat ser 1:1 landskab boligvejen som 
et sted for tilfældige møder og kortvarige 
ophold, og fokus ligger på en æstetisk bear-
bejdning af det klassiske vejrum. Samlet set 
viser de fire forslag stor variation i forhold til 
boligvejen som et aktiv i forhold til lokalt ejer-
skab.

Biodiversitet
Beplantede grøfter, nedsivningstrug og bas-
siner øger biodiversiteten i boligområdet. 1:1 
landskab og BOGL arbejder desuden aktivt 
med at skab en varieret og karakterfuld be-
plantning. Den nødvendige plads tilvejebrin-
ges i det første forslag ved at trække forhavens 
beplantning ud til vejen. I det andet forslag re-
duceres vejarealet mest muligt som beskrevet 
under Arealoptimering.

Klimatilpasning, en vigtig drivkraft
Workshoppen viste alt i alt, at kendt teknolo-
gi, traditioner og normer udfordres, når man 
sætter faglige emner til debat. Især når man 
sætter fokus på de bagvedliggende årsager og 
nye tekniske muligheder. 

Tegnestuerne kom i dialog med kommu-
nale planlæggere om vilkårene for planlæg-
ning og projektering af boligområder. Des-
uden fik de mulighed for at få opdateret deres 
viden om betonprodukter og snakke direkte 
med producenter og leverandører. Producen-
terne af belægningsmaterialer fik en dybere 
forståelse for de beslutningsprocesser, der 
fører til den færdige boligvej. 

Workshoppen peger på klimaudfordrin-
gerne som den vigtigste drivkraft for foran-
dring. Især kanterne er vigtige, både arkitek-
tonisk og teknisk.
Jan Støvring, Torben Dam og Tilde Tvedt, land-
skabsarkitekter MDL, Skov & Landskab, KU

Tak til deltagerne fra 1:1 landskab, RUM By 
og Landskab, MASU PLANNING og BOGL 
for deres engagement og til bidragyderne til 
opstartsseminaret. Designworkshoppen blev 
mulig gennem økonomiske bidrag fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation og Belæg-
ningsgruppen i Dansk Beton

Referencer
Belægningsgruppens præsentation af ’Bedre boligvej ’ 
inkl. tegnestuernes forslag (i uddrag) kan downloades 
på www.betonsten.dk.
Bæredygtige forstæder – udredning og anbefalinger, 
Forstædernes Tænketank – Naturstyrelsen og Realda-
nia, 2012. www.nst.dk > Planlægning 
Download program for workshop, de deltagende tegne-
stuers forslag og Skov & Landskabs sammenfatning af 
forløbet på www.sl.life.ku.dk > Kurser > Kurser, tema-
dag og konferencer > Præsentationer 
Forstadens bygningskultur 1945-1989. På sporet af 
velfærdsforstadens bevaringsværdier, Dansk Byg-
ningsarv, Anne Tietjen (red.), 2010
Fremtidens forstæder, Realdania, www.forstaden.dk

MASU PLANNING tegner et bredt kantelement, der leder vand fra befæstelsen til infiltration i terræn. Desuden har det også til formål visuelt at indsnævre boligvejens bredde
MASU PLANNING designed a wide edge element that directs the water from the hard surfaces to infiltration in the ground. In addition it also serves to visually narrow 
the width of the street

MASU PLANNING leder alt regnvand fra befæstelser med terrænet mod vandhuller og vandløb på husets egen grund 
MASU PLANNING directs all rainwater from the hard surfaces to water holes and brooks on each lot 
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Hvad i alverden skal livgardens musik-
korps med et øvelokale, der er lige så stort 
som Rosenborg Slot?
Kommentarer til: Livgardens Kaserne, Forslag 
til lokalplan

 
Øvelokalet er et hus, der med 11 meter til kip 
kan rumme 3 etager og giver mulighed for en 
grundplan på ca. 750 kvm mod slottes ca. 450 
kvm, dvs. ca. 300 kvm (et velvoksent parcel-
hus) større end slottet. Et hus i en størrelses-
orden, der på den viste placering i lokalplan-
forslaget nærmest giver en tsunamieffekt 
langt ind i Kongens Have, vores ubestrideligt 
vigtigste havehistoriske kulturklenodie.

Bliver vi alle i virkeligheden ført bag lyset, 
og er øvelokalet blot et skalkeskjul for et nyt 
museum, der skal fortælle livgardens histo-
rie? Og bliver musikkorpset i virkeligheden 
brugt som ’spydspids ’, fordi musikkorpset 
skaber så mange gode følelser, og de fleste vel 
synes, det er et ret hyggeligt indslag i en for-
travlet storby. Det lyder knap så ’sexet ’ og vin-
der formodentlig ikke og med rette så meget 
gehør, at bede om midler og tilladelse til opfø-
relse af et endnu et museum i en krisetid.

Livgardens Kaserne, Forslag til lokalplan 
er i realiteten en blanco check til at opføre en 
bygning, der kan indrettes til hvad som helst. 
Lokalplanforslaget giver imidlertid samtidig 
mulighed for retablering af endnu et stykke 
af voldgraven omkring slottet, nedrivning af 
en ’uautoriseret ’ trægarage og fjernelse af del 
parkerede militærkøretøjer. Det er for så vidt 
udmærket, men jeg opfatter denne ’give and 
take ’ strategi som problematisk; man lokker 
med mulighed for genopretning af fredede/
historiske/bevaringsværdige værdier mod til 
gengæld at få andre ting igennem, der er på 
kanten af fredningslovgivningen. 

Kan man på den måde sjakre med kultur-
værdierne??

Det er samtidig dybt bekymrende for 
demokratiet, når formanden for Hovedsta-
dens Forskønnelse Henrik Terkelsen medde-
ler, at foreningen i denne sag er tavs, fordi han 
selv er partner i den arkitektvirksomhed, der 
tegner på bygningen. I skrivende stund hører 
jeg, at foreningen har fået ny formand, Jacob 
Lange. Så må vi jo afvente, om det betyder et 
udspil herfra. 

Også Det Særlige Bygningssyn under Kul-
turstyrelsen er i denne sammenhæng helt 

DEBAT

tavs. Er det mon, fordi et af nævnets med-
lemmer, Trine Neble, også er partner i samme 
arkitektvirksomhed, EMA-arkitekter, og sags-
arkitekt på bygningen?

Det kan undre, at et så velrenommeret 
firma kan foreslå et hus med så stor en byg-
ningskrop på dette særligt ømfindtlige areal. 
Selv om huset bliver gravet delvist ned, forhol-
der det sig hverken til omgivelserne, til slot-
tet, kasernen, haveplanen eller Gothersgade, 
og har kun fået den viste placering, fordi den 
så næsten ikke kommer i konflikt med fortids-
mindefredningen. 
Amfiteatret har heller ikke nogen som helst 
sammenhæng med en overordnet haveplan 
og vender nærmest ryggen til haven. Nedgrav-
ningen til amfiteatret inde i haven betyder 
ifølge forslaget et hul i jorden på 2,5-3 meter. 
I relation til havefredningen må der ikke fore-
tages væsentlige ændringer af terrænet (hvil-
ket betyder +/- 50 cm). 

Samtidig foreslås en del fine træer fældet, 
træer som efter hånden har fået en vis stør-
relse (ca. 40 år), som vel også er bevarings-
værdige, set i lyset af, at man de seneste år har 
måttet fælde mange af de meget store gamle 
træer. Der er ydermere ikke gjort rede for, 
hvad man vil gøre af havens ældste og væsent-
ligste skulpturer Løven og Hesten (opsat af 
Chr. IV i 1623) og Ringriddersøjlerne. Med 
andre ord skaber bygningen en dominoeffekt 
langt ind i haven.

Det kan ligeledes undre, at Forsvarsmi-
nisteriet kan prioritere knap 40 mill. kr. til 
et ’øvelokale ’, når man står over for de stør-
ste nedskæringer af forsvaret i nyere tid med 

Skitseforslag, situationsplan 
Preliminary proposal, site plan

             Københavns Kommune Lokalplanforslag �Li vgardens Kaserne� 6

Byggeønsker
Tegnestuen Erik Møller Arkitekter har for Forsvarets Byg-
nings- og Etablissementstjeneste udarbejdet et projekt 
til en bygning placeret i det sydøstligste hjørne af Ekser-
cerpladsen i skel mod Kongens Have og med gavl mod 
Gothersgade. Projektet omfatter en bygning på ca. 1.350 m² 
etageareal, der rummer musikøvesal samt birum. Byg-
ningens højde minimeres ved at grave musikøvesalen/
bygningen halvt ned og bygningen vil fremstå som en 
bygning med en gesimshøjde på ca. 4 m og en kiphøjde på 
ca. 11,5 m. Der foreligger endnu ikke et konkret projekt til 
bygningen, da byggeriet skal sendes i udbud. 

Bygningen foreslås udformet med saddeltag og i øvrigt 
med et stramt og afdæmpet/stilfærdigt arkitektonisk ud-
tryk, der tilpasses det særlige kulturmiljø. Materialemæs-

Situationsplan 1:1500.

Situationsplan af skitseforslaget. 
Målestoksforhold ca. 1:2000.

sigt tænkes bygningen med inspiration fra området at 
fremstå i gullige tegl/natursten tilpasset kasernebygnin-
gens gulflammede teglsten, mens tagfladen foreslås udført 
i zink ligesom pavillonerne i Kongens Have. Der etableres 
en publikumsindgang til øvesalen fra Kongens Have. 

Derudover foreslås en forskønnelse af arealerne langs 
skel mod Kongens Have ved en flytning samt reduk-
tion af parkeringspladserne på området, så civile biler, 
militære køretøjer og busser fremover parkeres langs 
den interne kørevej mod Gothersgade. Det foreslås, at 
der etableres et nyt hegn, og at arealet langs skel mod 
Kongens Have indrettes med græs, lav beplantning eller 
træer på en sådan måde, at en visuel kontakt og samhø-
righed mellem eksercerpladsen og det øvrige haveanlæg 
i Kongens Have styrkes/genskabes.

Lokalplanforslag �Li vgardens Kaserne�       Københavns Kommune 3

Baggrund
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ønsker 
at opføre en bygning, der skal indeholde en musikøvesal 
for Livgardens Musikkorps. Bygningen skal ligge i et 
hjørne af eksercerpladsen på Den Kongelige Livgardes 
Kaserne, Gothersgade 100 – lige ved Kongens Have og 
Rosenborg Slot. Livgardens Musikkorps har i dag ikke 
et godkendt øvelokale til deres daglige arbejde og rejser 
rundt i Danmark for at bruge egnede lokaler. 

Projektet indeholder desuden forslag om flytning og re-
duktion af parkeringspladser på området. Derudover har 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme oplyst, at der 
arbejdes for etablering af et amfiteater i Kongens Have i 
umiddelbar tilknytning til bygningen med musikøvesal.

Livgardens Musikkorps er et 36 mands harmoniorkester 
bestående af træblæsere, messingblæsere og slagtøj. Ud 
over vagtparader spiller korpset ved festlige begiven-
heder i Kongehuset og medvirker ved militære parader. 
Derudover optræder Musikkorpset med egne koncerter.

Redegørelse for lokalplanen

Oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed. 

Luftfoto af området set mod nord – det aktuelle lokalplanområde er indrammet med hvidt (JW Luftfoto, juli 2012)
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nedlæggelse af kaserner landet over. Mon ikke 
man kan ombygge mange øvelokaler i den 
eksisterende bygningsmasse for det beløb, 
f.eks. i den tidligere Sølvgade kaserne, som 
nu bliver ledig, når DSB flytter ud. Her ville 
både være plads til øvelokale, museum m.m.

Hvad foregår der hos de beslutningsta-
gere, hvis opgaver det er at værne om vores 
kulturarv? Det er, som om snævre egoistiske 
og personlige interesser går forud for helhe-
den og hensynet til almenheden.
Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt MAA, 
MDL, Landscape Visions

Luftfoto set mod nord, 
det aktuelle lokalplan-
område er indrammet 
med hvidt. JW Luftfoto. 
Ill. fra lokalplan
Aerial photograph 
toward north, the actual 
local plan area is framed 
in white. 
JW Luftfoto. 
Ill. from local plan

b indhold LA213.indd   68 06/03/13   16.36



LANDSKAB  2  2013 69

chronicle 8 er anvendt

ASGER ØRUM-LARSEN OG ESLAGART fONDEN
Annemarie Lund

Kun en lille håndfuld fagfæller ved i dag, hvem 
Asger Ørum-Larsen var; få har mødt ham og 
endnu færre kendt til hans drøm om at stif-
te en fond og få et eftermæle som bogsamler.

Asger Ørum-Larsen var født og opvokset i 
Gentofte, tog realeksamen fra Maglegårdsko-
len og fik så læreplads inden for handel. Men 
han skiftede til gartnerfaget, og efter fire år 
tog han i september 1937 eksamen fra Vil-
vorde, hvor hans bedste fag var botanik. Han 
fulgte kurser i kunsthistorie, især Emil Nolde, 
Asger Jorn og Willumsen interesserede ham, 
og han læste fransk om aftenen. Han kunne 
lide at tegne og fik tegneundervisning på 
Landbohøjskolen. Han hørte, at man kunne 
blive havearkitekt og søgte ind hos Troels 
Erstad, først som voluntør, senere som teg-
ner. Efterfølgende arbejdede han i perioder 
hos C.Th. Sørensen, i 1949 og i 1952-54. 

Kunstakademiets kursus for havearkitek-
ter blev i 1949 afholdt på Hindsgavl, og Asger 
Ørum-Larsen anes på gruppebilledet. Som 
hospitant modtog han også dagundervisning 
på Kunstakademiets Arkitektskole hos C.Th. 
Sørensen og afsluttede med Prøven i Have-
kunst i 1957. Han rejste til England, blev ansat 
i et gartneri, hvor han blev godt modtaget; 
’hans dialekt blev anset for at være skotsk’, 
har han fortalt. Han videreuddannede sig med 
diplom i Landscape Design fra Durham Uni-
versity, Dunelm ved Newcastle. 

Tilbage i Danmark arbejdede han bl.a. hos 
stadsgartner Axel Thomsen i Odense 1962-
63, hos arkitekten Gunnar Wallewik 1967-71 
og ved Stadsgartnerens Kontor i København. 

Som pensionist holdt Asger Ørum-Lar-
sens sig mestendels for sig selv, han boede 
gennem mange år i en lille lejlighed på Dr. 
Olgas Vej 41, Frederiksberg. Han sendte jævn-
ligt breve til redaktionen med tekster, oplys-
ninger og reprimander. 

Asger Ørum-Larsen har gennem årene, 
især i Fra kvangård til humlekule, skrevet en 
lang række store som små artikler om have-
kunst, havebrugshistorie, gartnerihistorie og 
om familiens tidligere haver i Flensborg og 
Hjarup (nær Vamdrup). Andre interesseom-
råder var: Troels Erstad, C.Th. Sørensen, G.N. 
Brandt og hans berømte Gegenbeispiel-foto-
grafier (som han sagde, at han havde), haver 
i Sønderjylland, herunder Gråsten Slotshave, 
Louisenlund, Christiansenpark og Alter 
Friedhof i Flensborg.

Asger Ørum-Larsens bogsamling omfatter et 
par tusinde bøger, heraf flest om havebrug og 
gartnerihistorie, landskabsarkitektur og ha-
vekunst, bl.a. fine bøger om Humphry Repton 
og hans tid. Det var Ørums ønske, at samlin-
gen skulle tilfalde en institution med et forsk-
ningsbibliotek, men dette har ikke været mu-
ligt at arrangere. Alternativt håbede Asger 
Ørum-Larsens, at hans bogsamling kunne 
indgå i et museum for dansk havekultur, i lig-
hed med hvad man har i ’de store havelande ’, 
som han udtrykte det. Og det sker måske, idet 
samlingen er overdraget Styrelsen for Slotte 
og Kulturejendomme og nu indgår i et have-
bibliotek, et garden reading room, i Bernstorff 
Slotshave. En liste over samlingens bøger kan 
rekvireres, ligesom samlingen kan besøges 
efter aftale. 

Iht. til Asger Ørum-Larsens testamente 
skulle alt, hvad han efterlod sig, indgå i 
en ikke-erhvervsdrivende fond med nav-
net ESLAGART Fond; til minde om Charles 
Estienne (fransk læge 1504-64, der især 
beskæftigede sig med anatomi og nerve-
system) og Andreas Christiansen Jr. (stor-
købmand 1780-1831 i Flensborg). Ingen har 
endnu helt kunnet dechiffrere, hvad der 
menes med ESLAGART. 

Asger Ørum-Larsen har fortalt, at han var 
beslægtet med Christiansen-familien på sin 
mors side. Christiansen-familien var succes-
fulde købmænd og skibsredere i Flensborg og 
centrum for den danske kultur i byen. Firma-
ets grundlægger Andreas Christiansen Sen. 
(1743-1811) skabte primært sin store formue 
ved skibsfart med vestindiske handelsskibe. 
Flensborg havde dengang den andenstørste 
havn i Danmark, efter København. I det 18. 
århundrede fik byen et økonomisk boom som 
følge af handel med de vestindiske øer. Dan-
ske skibe bragte rørsukker og molasse (sirup) 
til Flensborg, hvor molassen blev gæret og 
destilleret til rom. 

Efter faderens død fortsatte sønnen Andre-
as Christiansen, jr. (1780-1831) aktiviteterne. 
Han involverede sig i endnu højere grad end 
faderen i kultur og kunst. Folk talte om rei-
chen Christiansen. Familien hjalp kunstnere 
og havde en fin kunst- og bogsamling. Christi-
ansen Jr. skabte i 1820 ved sammenlægning af 
to haver et 20 hektar grønt område, Christian-
sen-haverne, der allerede dengang blev åbnet 
for offentligheden.

Flensborg by har siden 1992 ejet Chri-
stiansenpark. Den er en del af de oprinde-
lige, store haver, som Christiansen-familien 
skabte. Parken er i engelsk stil, præget af 
maleriske træer og snoede stier og småsøer. 
Parken indeholder forskellige såkaldte follies, 
’tåbeligheder ’ eller ’staffagebygninger ’, bl.a. 
en grotte med en mumiesarkofag og en otte-
kantet spejlgrotte samt bygninger i neo-gotisk 
stil: vognport, stalde m.m. Familiegravstedet 
findes på den nærtliggende Alten Friedhof, 
monumentet er tegnet af den kendte arkitekt 
Karl Friedrich Schinkel.

Da jeg i foråret 2010 ville høre mere om 
tiden med Erstad, Brandt og Sørensen og se 
bog- og Gegenbeispiel-fotografisamlingen, 
skrev Ørum, at det måtte vente, ’jeg regner 
med at blive 100 år og mere ’.

Men Asger Ørum-Larsen døde 27. august 
2011, og efter afslutning af boet er fonden nu 
under stiftelse. Fondens formål er at ’yde øko-
nomisk støtte til forskning inden for dansk og 
international havekultur, dvs. havekunst og 
havebrugshistorie ’. Støtte kan tildeles såvel 
danske som udenlandske kulturforskere eller/
samt forfattere, der interesserer sig for dansk 
havekultur og vil skrive herom internationalt. 

Uddeling fra fonden skal ske hvert år på 
Asger Ørum-Larsens fødselsdag. Han ville 
være fyldt 100 år d. 1. februar 2013. Det er 
håbet, at en markering eller første uddeling 
alligevel kan ske i år. Herom senere. AL
Litteraturliste, Asger Ørum-Larsen, se side A16

Deltagere på Kunstakademiets kursus for 
havearkitekter i 1949, Asger Ørum-Larsen anes
bagerst
Participants in the Kunstakademiet course for 
landscape architects in 1949, Asger Ørum-Larsen 
can be glimpsed in the far back
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Urban Wildscapes
Anna Jorgensen og Richard Keenan (red.): 
Urban Wildscapes. Routledge, 2011. 256 s. 
Paperback 978 0 415 58106-6: £32.99; 
hardback 978 0 415 58105 9: £105.00;
ebog 978 0 203 80754 5: £29.99
 
Bogen Urban Wildscapes handler om byens 
natur, men steder hvor det ikke er de myn-
digheds- og regulativdrevne kræfter, der pri-
mært har indflydelse på brugen og opfattelsen 
af dem. Deres unikke miljømæssige, sociale 
og kulturelle kvaliteter er efterhånden blevet 
anerkendt. Men kan landskabsarkitekter og 
planlæggere overhovedet involveres i deres 
tilblivelse og forvaltning, og hvad kræver det 
eventuelt? Det giver bogen et bud på samtidig 
med, at den præsenterer teorier og reelle ek-
sempler på ’urban wildscapes ’. 

Bogens redaktører er Anna Jorgensen og 
Richard Keenan, og bogen består af tre dele: 
1. en teoretiserende del, 2. casestudier, og 3. 
eksempler på implementering i praksis. 

Et af de aspekter, der behandles i bogens 
første del, er børn og teenagere. Professor og 
landskabsarkitekt Catharine Ward Thomp-
son beskriver, hvordan urbane parker alle 
dage typisk har været meget styrede og plan-
lagte. Det har haft indflydelse på mængden 
af vild natur, som ikke dominerer ret meget 
i dag. Få børn får derved et forhold til natur 
og glæde af dens gavnlige egenskaber. Større 
børn og teenagere har også behov for egne ste-
der, hvor de kan blive udfordret uden vokse-
novervågning. Det er svært at finde egnede 
steder i det offentlige rum, men et urbant 
’wildscape ’ kan opfylde betingelserne. Ward 
Thompson erkender dog, at det er en rigtig 
stor udfordring at tilbyde uorganiserede og 
uformelle steder, som hverken må admini-

streres for lidt eller for meget. Hun foreslår 
at vise lokale unge midlertidige ’wildscapes ’, 
der er til rådighed pt., men opfordrer også til 
at etablere mere permanente ’wildscapes ’ til 
fremtidens teenagere.

Bogens casestudier inkluderer bl.a. et 
nedlagt kulmineområde i det tidligere DDR, 
et urbant vådområde ved Shanghai World 
Expo, Christiania i København, samt Natur-
Park Südgelände i Berlin. 

Andreas Langer, landskabsarkitektfir-
maet Planland, beskriver Natur-Park Süd-
gelände-projektet som en milepæl i forhold til 
fredning af urbane naturområder. Den vilde, 
selvgroede natur fik status og værdi fremfor 
at blive et tegn på forfald og misligholdelse. 
Langer fortæller historien bag området, bl.a. 
hvordan det kunne stå ubenyttet hen i så 
mange år, før offentligheden og siden plan-
læggere fik adgang. Befolkningens ønske om 
at bevare naturområdet lod sig gennemføre, 
da det havde en af Berlins højeste grader af 
biodiversitet. Efter murens fald indførte byen 
også princippet om miljømæssig balance, så 
byudviklingen ikke fik en negativ effekt på 
natur og biodiversitet. Endelig beskrives, 
hvordan man løste problematikken ved at 
åbne området helt for offentligheden, sam-
tidig med at naturen skulle beskyttes, hvilket 
f.eks. førte til de hævede stier. Også forvalt-
ningen er beskrevet, da den er yderst vigtig i 
forhold til at bevare stedets kvaliteter, så man 
f.eks. undgår, at invasive arter overtager.

Dougal Sheridan bidrager med kapitlet 
’Disordering public space ’ i bogens tredje del. 
Han opfordrer til, at man som praktiker invol-
verer sig i de mange processer og interesse-
grupper, der ofte følger, når man skal udvikle 
’urban wildscapes ’. Han pointerer dog også, 
at strategier på det politiske plan, som dem i 
Berlin, er vigtige i forhold til at få idéen bedre 
implementeret i praksis. Han giver eksempler 
på, hvordan man kan lære at forstå de under-
liggende processer, og hvordan de kan imple-
menteres i offentligt tilgængelige ’wildsca-
pes ’.
Anne Dahl Refshauge

Guidebok til ny landskapsarkitektur
OSLO
Jan Bernigeroth og Annegreth Dietze-Schir-
dewahn: Oslo. A Guide to New Landscape 
Architecture. Edition Topos, Callwey, 2012. 
80 s., 19.95 €. ISBN 978-3-7667-2009-2

Helt fersk fra trykkeriet: en guide til ny land-
skapsarkitektur i Oslo, på engelsk, utgitt på 
det tyske forlaget Topos – Callwey. Det er blitt 
en hendig bok i format 13 x 24 cm, 80 sider, il-
lustrert med 160 fotos som viser 34 prosjekter 
i og rundt hovedstaden, lett å ha med på tur. 
Guiden fyller en nisje, det ligger mye fagkunn-
skap og arbeid bak. 

Østengen & Bergo: 
Festplassen Lørenskog, 2011. 
Foto Østengen & Bergo

Tjuvholmen, 2007-14.
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Forfattere er Jan Bernigeroth og Annegreth 
Dietze-Schirdewahn, forord av Ola Bettum.

Oslos plassering mellom det blå og det 
grønne kommer tydelig fram når man nyter 
utsikten over byen og fjorden. Nede langs 
havna ble omdanningen av det gamle verftet 
på Aker Brygge til boliger, næringsområder og 
sosiale møteplasser for tretti år siden, tonean-
givende. Deretter fulgte utviklingen av boliger 
og kulturetablissementer av tidligere indus-
triområder langs Akerselva. Ved munningen 
av Akerselva får Bjørvika sin moderne form, 
bl.a med Operaen som arkitekturikon.

Guiden omfatter historiske anlegg, tur-
veier, infrastruktur, gater/plasser, havnepro-

Snøhetta: Opera house, 2008. Foto Snøhetta

Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter: Tjuvholmen, 2007-14. Photo: Bjørbekk & Lindheim

sjekter og boligområder. Oslo indre by, aksen 
mellom Sentralbanestasjonen og Slottet, kan 
danne utgangspunkt for ekskursjoner til nye 
urbane områder med plasser og parker, til 
fots, med sykkel eller trikk. De nye, store park-
områdene på Snarøya i vest er tatt med, og i 
øst festplassen og rådhusparken i Lørenskog. 
Guiden er beregnet på utenlandske turister, 
men frister til å bli turist i egen hovedstad.

Norske landskapsarkitekters forening har 
medvirket til utgivelsen, og boken kan bestil-
les både fra www.callwey.de og www.land-
skapsarkitektur.no. 
Mona Vestli
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Landscape architects, climate and 
rainwater, p. 45 
Karen Sejr
Landscape architects play a decisive role in 
terms of climate safeguarding the city. It is 
the landscape architects, who design the city’s 
spaces, see things as a whole, ensure that the 
concrete aspects are creative and as always, 
work with getting water to flow toward the 
‘right’ places. This is something we landscape 
architects know, but it is a different story 
when it is a question of articulating and ex-
plaining this knowledge to other professions, 
employers, personnel, politicians and clients. 
Therefore, DL’s board decided in 2012-13 to 
focus on landscape architects’ role in terms 
of climate secure cities and the treatment of 
rainwater. 

This has resulted in the establishment of 
seven good arguments for including the land-
scape architect in the process of climate safe-
guarding future cities through the manage-
ment of rainwater: 1. Landscape architects 
work creatively with tangibility; 2. Landscape 
architects collaborate across professional 
borders; 3. Landscape architects consider 
the whole and make use of it; 4. Landscape 
architects ensure technical beauty; 5. Land-
scape architects have the necessary botani-
cal knowledge; 6. Landscape architects have 
always worked with water; 7. Landscape archi-
tects integrate the future in their solutions.
 
Stig Lommers Plads, p. 46
Jacob Kamp
The problem here was to create a modern 
railway station square in a new housing and 
commercial area with all the requirements to 
function, urban life and aesthetics character-
istic to a high-urban space of this intensity. In 
addition there was also the demand that all 
the rainwater in the area was locally managed 
and percolated. On this basis we attempted 
to create a simple ‘basic space’ with a built-
in flexibility, which is and can be something 
on its own. Our approach is that LAR (Local 
Drainage of Rainwater) elements should offer 
a positive contribution to the landscape archi-
tectural values of the place. The project con-
sists of three elements; a surface paved with 
dark sett stone with gutters of untreated iron, 
an oak grove and a rainwater bed with aque-
ous species. Working with LAR in an urban 
setting is challenging in terms of expression 
and accessibility, but also offers the opportu-
nity to introduce new planting expressions.

Local usage of rainwater, p. 50
Jacob Fischer
The problem was: create a parking lot with-
out drainage of rainwater to the sewer system. 
Employing the LUR (Local Usage of Rainwa-
ter) concept, we wanted to use this project 
to illustrate how, with simple means one can 

use water in terms of the potential it offers. 
Instead of draining it off, we expose it partly 
by showing its forces when subject to gravity 
and partly by employing the fertility that aris-
es in the wake of water’s deposits.

The greatest challenge when using rain-
water from parking areas is the content of 
impurities such as oil, rubber particles and 
road salt. The water from 10,000 sqm of black 
asphalt is led through a mechanical oil sepa-
rator dimensioned for cloudbursts and from 
there out to two delay basins, where the rain-
water is stored. The basins are mutually con-
nected and together have a capacity that can 
manage the worst scenario rainfalls. The nat-
ural clay bed retains the water in the pools. 
From the basins, the water is tapped in mea-
sured amounts via a 160-mm pipe out to the 
slope, and from there the water runs down 
the steep terrain and is delayed underway in 
dammed ponds. 

A/B Vilhelm Thomsens Allé, p. 54
Niels Lützen 
A/B Vilhelm Thomsens Allé is one of the first 
and largest systems for the usage of locally 
drained rainwater with a 100% management 
of rainwater on the site. The system was de-
signed at a time when the climate debate and 
especially the management of rainwater was 
not as pronounced as it is today. The violent 
cloudbursts in July 2011, half way through our 
building period, totally altered this situation. 

The free areas are to a great degree build 
up around the rainwater system, as the proj-
ect should ensure that all rainwater perco-
lates into the ground, evaporates or is used on 
site. The leisure areas are formed as a rain bed 
with gutters that lead the water into the green 
common areas and gardens. There are also a 
green roof and plants to facilitate rainwater 
management. The system is dimensioned 
for a cloudburst with a maximum rainfall as 
expected every ten years. The greatest capac-
ity lies in the  cisterns, which are filled with 
unusually large rainfalls. During ordinary 
rain, the water will only reach the rain beds 
where it will percolate or evaporate. Subse-
quently there has been criticism of the use of  
cisterns, especially from colleagues who feel 
‘that it is terrible with so much plastic under-
ground.’ But if one wants to work more than 
symbolically with LAR one is forced to make 
compromises when there is not enough area 
for surface management. 

The Physic Garden, Novartis, p. 58
Thorbjörn Andersson
Novartis is a medicinal company with head-
quarters in Basel. The company started in 
1996 as the result of a merger between San-
doz and Ciba Geygi. The site was in an old in-
dustrial zone lying relatively close to the city 
center. The vision was to create a completely 

new concept for a high-tech research indus-
try; to orchestrate an architectural conversion 
both in content and culture “from an indus-
trial complex to a place of innovation, knowl-
edge, and confrontation.” 

The goal being to design a total context 
with unique qualities for in this way to attract 
the best researchers and stimulate them to 
great achievements. One invited architects to 
design a building each on a separate site and a 
small group of landscape architects also par-
ticipated, Peter Walker, Gunther Vogt, Kath-
ryn Gustafson. In a context like this I was 
somewhat surprised to receive a quite for-
mal, old-fashion letter with an invitation to 
participate. The program dictated that it was 
a question of a Physic Garden, in other words 
a medicinal garden. 

The Pharmacological industry is based on 
the medieval herbal gardens, often located at 
monasteries. It turned out the area was once 
the site of an old Celtic settlement. The Celts’ 
pharmaceutical experts were the druids, who 
often created their decoctions from the for-
est trees. In this way we could argue for cre-
ating a garden that should consist of two parts 
of quite different character; the forest and the 
garden. The plants can be studied according to 
which part of the body they affect; the respira-
tory system, the circulatory system, the diges-
tive system, the skin, etc. Today, natural med-
icine is going through a renaissance and one 
of Novartis’ most important research areas is 
how to effectively fight malaria. And here, nat-
ural medicine plays an important role. 

Better housing streets can strengthen 
the suburbs, p. 64
Jan Støvring, Torben Dam and Tilde Tvedt
Forstædernes Tænketank (The Suburban 
Think Tank) in fall 2012 produced the report 
Bæredygtige Forstæder (Sustainable Sub-
urbs)– analysis and recommendations. One of 
the conclusions is that the future of the sub-
urbs lies in the development of public spaces 
with more functions, for example infrastruc-
ture and climate adaption. 

A workshop Bedre Boligveje  (Better 
Streets) offered a number of suggestions as 
to how this could be effectuated in reality. 
The original initiative was based on the con-
crete industry who wanted to inspire land-
scape architects to use something other than 
asphalt on the streets in housing areas. Skov & 
Landskab saw this as an opportunity to work 
with public spaces in the suburbs. The oppor-
tunity to create climate adaption turned out 
to be an important incentive for new solu-
tions. Four offices were invited to submit 
proposals for new concepts for the design of 
single-family home neighborhood streets: 
1:1 landskab, RUM By og Landskab, MASU 
PLANNING and BOGL Bang & Linnet. 
Pete Avondoglio
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BEGA – das gute Licht.

Distribution i Danmark:
Solar A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tel. +45 765 27 000
bega@solar.dk
www.bega.com

Vægarmaturer i tre størrelser, med 
fast eller indstillelig 4 trins lysfordeling.
Fås med LED eller til halogenglødelamper,
kompaktlysstofrør og udladningslamper.
190 –15000 Lumen
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PRODUKTNYHEDER
De følgende produktnyheder er udvalgt af 
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA, 
redaktør af HFB, fra nyhedsspalten på Håndbog 
For Bygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Rigsarkivet – meget stor taghave med både, belægning, 
græs og stauder. Foto Kim Tang

Danske Anlægsgartneres PR-pris 2012
I forbindelse med Danske Anlægsgartneres 
delegeretmøde fredag den 18. januar 2013 
på Hindsgavl slot fik Per Malmos, direktør i 
P. Malmos A/S, Danske Anlægsgartneres PR-
pris 2012 ’Spaden’ for sit utrættelige arbejde 
som fortaler for grønne tage og deres positive 
egenskaber. 

Per Malmos har således de seneste to 
år forestået 37 foredrag og guidede ture om 
grønne tage samt deltaget i et hav af møder 
hos rådgivere og investorer. 

Sideløbende har P. Malmos A/S stået 
for både design og etablering af mange af de 
grønne tage, som er blevet en naturlig del af 
bybilledet i flere danske byer. Af markante 
projekter har firmaet bl.a. forestået den store 
taghave ved Rigsarkivet og taghaven ved 
Tivoli Congress Center.

Danske Anlægsgartneres PR-pris er en 
pris, som uddeles en gang om året til en an -
lægsgartner, der på en god og kreativ måde har 
markeret sig markedsføringsmæssigt.
www.pmalmos.dk 

Rigsarkivets store taghave med bede, 
belægning, græs og stauder. Foto Kim Tang

Nyheder fra Vestre
På Stockholm Furniture Fair 5.-9. febru-
ar præsenterede det norske firma Vestre en 
række nye og innovative designprodukter for 
by- og uderum:

APRIL affaldsbeholder leveres i fire for-
skellige størrelser i to højder og to bredder: 
75, 90, 145 og 175 liter. Beholderne er en bolt-
konstruktion i varmforzinket stål og eventu-
elt lakeret i valgfri RAL-farve. Affaldsposen 
fjernes effektivt og ergonomisk sidelæns ved 
hjælp af en hængslet dør med bevægelig sik-
ring. Toppen er vinklet en smule forover for at 
overfladevand kan ledes bort. Design: Espen 
Voll, Tore Borgersen & Michael Olofsson

APRIL er en serie med stilrene bænke, 
borde og stole i mange forskellige varianter, 
som har modtaget Norsk Designråds Mærke 
for God Design. Nu suppleres serien med bar-
stole og affaldskasser. APRIL barstol er til-
passet den moderne bys forskellige behov til 
udemøbler på offentlige steder eller udere-
stauranter. Barstolen tilbydes både som fast 
og svingbar og kan nedstøbes, forankres med 
fodplade eller være fritstående. Design: Espen 
Voll, Tore Borgersen & Michael Olofsson

ICON bænk: Den nye ICON bænk har en 
skulpturel form med højglans-overflade, der 
står i udfordrende kontrast til omgivelserne. 
Siddefladen er bred og generøs med en lille 
rygstøtte i bagkant, som definerer formen. 
Man kan vælge mellem poleret aluminium 
eller lakeret glasfiberkomposit til endeluknin-
gerne, eventuelt i kombination med indbygget 
lyskilde (12 V), som kan  give et smukt oplyst 
uderum. ICON er produceret i karbonkom-
posit eller glasfiber i valgfri farve. Understel-
let leveres som en skive af fladstål, som boltes 
fast, eller fritstående med stålrørsben. Under-
stel og armlæn (valgfri) i syrefast stål. Design: 
Bård Eker Design.

EZ bænk: Hvor lidt skal til for at lave en 
moderne og komfortabel bænk, som tilfreds-
stiller kravene til en universel udformning? 
Udgangspunktet for designertrioen Voll, Bor-
gersen og Olofsson var at skabe mest mulig 
siddekomfort med et minimalt ressource- 
og materialeforbrug. Resultatet blev en stil-
ren og funktionel bænk med ryg, armlæn og 
anbefalet siddehøjde, kun bestående af seks 
komponenter. Som Vestre siger: EZ [ē-zē] er 
selve es sen sen af en bænk – Simple made EZ. 
Design: Espen Voll, Tore Borgersen & Michael 
Olofsson.
www.vestre.com

Tivoli Congress Centers taghave
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Frilægning af sidste del af Aarhus Å
Nu starter tredje fase af byggeriet af Urban 
Mediaspace Aarhus, og det betyder bl.a., at 
det sidste stykke af Aarhus Å frilægges. Arbej-
det med frilægning af Aarhus Å blev sat i gang 
efter en principbeslutning i Aarhus Byråd i 
1989. Arbejdet med frilægning af åen varer 
frem til efteråret 2015. Herefter løber åen igen 
i en åben, ubrudt linie gennem midtbyen og 
ud i havnebassinet. Sammen med etablerin-
gen af de nye pladser omkring Dokk1 skal fri-
lægningen af åen være med til at styrke sam-
spillet mellem byen, havnen og bugten. 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
udformer byrummet langs den sidste del af 
åen og sikrer, at materialerne har det rette 
samspil hele vejen til åens udløb i havnen. 

I forbindelse med åens frilægning etab-
leres et stort pumpe- og sluseanlæg, der skal 
forbedre beskyttelsen af Aarhus Midtby mod 
oversvømmelser fra havet. 

Urban Mediaspace Aarhus omfatter opfø-
relse af Dokk1, et automatisk parkeringsanlæg 
med 1.000 pladser, nye havnepladser, klima-
sikring af midtbyen, frilægning af den sid-
ste del af Aarhus Å samt omlægning af infra-
strukturen i området. Dokk1 bliver Aarhus’ 
nye hovedbibliotek og skal også indeholde en 
række andre funktioner 

Realdania og Realdania Byg bidrager med 
cirka 750 mio. kroner til projektet. Dette 
bidrag er en forudsætning for, at projektet 
kan realiseres. 
www.urbanmediaspace.dk

Projektområde

Hack Kampmanns Plads

Luceplan Scandinavia
Klubiensvej 22, Pakhus 48 / Frihavnen, DK 2100 Copenhagen

T +45 36 13 21 00 - info@luceplan.net - www.supermodular.com
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APRIL  
by Voll, Borgersen and Olofsson

VESTREQUALITYPROGRAMME™

NEWS 
2013

Meet us at
Salone Internazionale del Mobile
Pavillon 8, stand E49
April 9th–14th 2013
Milan, Italy

+46 560 688877
vestre.com
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EZ bench
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson

NEWS 2013

APRIL  
waste container 
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson
NEWS 2013

CITY recycle
Design: Aamodt,  
Fiddaman and 
Slyngstad

NEWS 2013

APRIL bar stool
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson

NEWS 2013

FORUM  
bicycle rack
Design: Voll,  
Borgersen and 
Olofsson 
NEWS 2013

DIALOG  
plant box 
Design: Hagerup

NEWS 2013
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DekaLED

DekaLED er udført i et elegant tids-
løst design og udstyret med den 
nyeste LED belysningsteknologi, for 
en mere energieffektiv og miljøven-
lig løsning. Som erstatning for eksi-
sterende armaturer eller som en ny 
løsning, er DekaLED det optimale 
armatur til opgaven. 

Med DekaLED er det muligt at re-
ducere energiforbruget, uden at gå 
på kompromis med kvaliteten og 
mængden af lys.

www.solar.dk
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