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Vi bygger grønt

Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Fokdal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

RING PA 4817 31 SKRIV TIL BIRK-HOLJMCo inirK-HOLM DH
ELLER SE WWW.BIRK-HOLM.DK

BIRKHOLM PLANTESKOLE a • s, FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD

■ Stor egenproduktion af træer
■ Sikker, præcis og hurtig levering
■ De rigtige træer til de rigtige anlæg
■ Produktion efter PartnerLandskab's

nye Kvalitetsstandard for Vejtræer

www.kortegaard.dk

P. Kortegaards
Planteskole
5550 Langeskov - tlf. 65 97 26 56
www.kortegaard.dk - pkp@kortegaard.dk
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Modul-opbygget serie, der giver et utal af *••••••*
muligheder for at designe en bænk efter eget ønske.

www.ulefosnv.dk • Tlf.:36 49 61 11

Forhandler af

VICTOR STANLEY, INC

System TRONHOLM fra G9 er en unik serie af park & byrums møbler, der kan sammensættes og kombineres efter
ønske og projekt... ganske som LEGO klodsen - leg og fri komposition! Besøg G9.DK og oplev mere...

CP
PARK & BYRUM
G9.DK. 7023 2999

craft & design by G9.

P. MALMOS A/S

Tlf. 59 59 53 42 • www.pmalmos.dk

team er et godt
fumMenn?

P. Malmos A/S og Grøn Vækst er to
selvstændige virksomheder med

to vidt forskellige specialer.
Men virksomhederne er bundet sammen

af fælles værdisæt og ejerkreds.

SSGRØN VÆKST
ANLÆGSGARTNERFIRMA

Tlf. 58 11 21 00 • www.groenvaekst.dk

system TRONHOLM - fri komposition!
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Forstadsland, en bog om danske
forstæder i forandring
Journalisten TorbenWeirup fortæller i en ny
bog historien om den danske forstad; hvor¬
dan den opstod, og hvorfor den er blevet ét af
danskernes foretrukne steder at bo. Omkring
halvdelen af os bor, arbejder og lever i for¬
stæder. Bogen er tænkt som et bidrag til den
brede debat. Lytterman til fagfolk, er forstæ¬
derne under forandring. Udfordringerne er på
mange måder klare nok. Ifølge de arkitekter
ogbyplanlæggere fra forskellige dele af landet,
som TorbenWeirup taler med i bogen, kom¬
mervi især til at tale om ressourcebevidsthed,
klimatilpasning og befolkningsbevægelser
fra land til by. Og bortset fra de kvalificerede
ideer og løsningsskitser, der allerede arbejdes
med, synes det klart, at mange af svarene fin¬
der vi først i årene, der kommer.

Forstadsland er finansieret af og initieret af
Realdania og tænkt som bidrag til den brede
debat, både mellem fagfolk ogmellem de, der
til dagligt lever deres liv i forstæderne.

Realdania har forstadens udvikling som
et af sine særlige indsatsområder. Realdania
støtter og igangsætter en lang række projek¬
ter, der kan være med til at udvikle forstæ¬
derne, så de er rustet til den udvikling, der
faktisk allerede er i gang. Målet er at være
med til at udvikle fremtidens forstad, så den
også fremover kan danne ramme omDetgode
liv, som gennem hele forstadens historie har
været dens erklærede ideal.

I bogen interviewes flere arkitekter og
byplanlæggere, bl.a. stadsarkitekt i Aarhus,
Gøsta Knudsen, direktør Kent Martinussen
fra DAC, arkitekt Peer Frank fra Dansk Byg-
ningsarv, tidligere stadsarkitekt i København

Jan Christiansen og arkitekt MadsMøller fra
C.F. Møllers tegnestue.

Forstadsland er en fortælling om forstæ¬
dernes fortid, nutid og snarlige fremtid, med
historier fra blandt andet Gentofte, Bispe¬
bjerg Bakke i København, Birk ved Herning,
Nysted på Lolland, Gjellerupparken og Tilst
ved Århus samtAlbertslund.

Torben Weirup: Forstadsland. Danskeforstæ¬
der iforandring. Fotos afKarsten Weirup. For¬
lagetMøller, 2012.188 s. Ca. 200 kr. + levering
www.moellerforlag. dk

DANMARKS STØRSTE PRODUKTION AF BYRUMSINVENTAR

NYHED 201211
AROS Bord/bænkesæt • Design VE2 lul

SPECIALIST I INDIVIDUELLE LØSNINGER
www.hitsa-hjels.dk

HITSA HEJLS A/S
PRODUKTION AF GADE OG PARKUDSTYR
Søren Jessensvej 14 A 9430 Hejls Tlf. 7557 4155 hitsa@hitsa-hejls.dk
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Solar Light

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

solar
stronger together



KunstmuseetArken
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal har done¬
ret et betydeligtmillionbeløb til Kunstmuse¬
etArken. Pengene skal bruges til at nydefine¬
re landskabet omkring museet, således at det
kommer til at ligge påKunstens 0.

Arken Museum for Moderne Kunst lig¬
ger stor og monumental midt i det menne¬
skeskabte landskab, Køge Bugt Strandpark.
Museets maritime arkitekturmed den spidse
stævn, der stikker frem i terrænet, har vun¬
det anerkendelse i både ind- og udland, men
samspillet mellem omgivelserne og museet
har aldrig fungeret optimalt.

Arkens arkitektur var oprindelig tænkt
som en metafor for et strandet skib. Derfor
skulle det have ligget på stranden i Køge Bugt.
Denne idé måtte opgives pga. af planforhol¬
dene i området ved Ishøj Havn. Museet blev
derfor flyttet ind i landet, og dermed mistede
museets arkitektoniske udformning sin umid¬
delbare berettigelse.

Takket være donationen fra A.P. Møller
Fonden er det nu muligt at tilnærme sig den
oprindelige idé, hvor relationen til vandet bli¬
ver etableret. Der skal skabes et harmonisk
samspil mellem det omgivende landskab og
Arkens karakteristiske skibsarkitektur. Områ¬
det forventes indviet i efteråret 2014.

Der vil blive gravet ud omkring Arken, så
museet kommer til at ligge på en ø. Tre broer,
som udgør forbindelsen til fastlandet, skaber
en karakteristisk overgang fra rå natur til den
raffineret kultur. Det omgivende landskab
vil blive defineret af en ny lagune, af broer og
diger, af klitter og ikke mindst af en uhindret
udsigt fra restauranten til havet og til kyst¬
landskabets rige fugleliv. Adgangen til stran¬
den for museumsgæsterne vil blive både let¬
tere og byde på langt flere oplevelser. I stedet
for de nuværende parkeringspladser vil der
mellem museet og havet blive etableret et
bredt åbent klitområde, som glider direkte
over i vandspejlet. Skulpturer, bænke, stier
og marehalm vil være med til at gøre områ¬
det til en stor oplevelse.

Den overordnede ramme er allerede fast¬

lagt af hensyn til planmyndighederne. Arken
udskriver en idékonkurrence. Juryen vil bestå
af repræsentanter fra A.P.Møller Fonden og
Arken samt fagdommere.
www.arken.dk

Luftfoto afArken. Foto LarsSkaaning

Kunst på stedet,
27 udsmykninger i dansk arkitektur
De seneste år er der sket en radikal udvikling
af danske kunstudsmykninger, og begrebet
dækker i dag over langtmere end forskønnel¬
sen af rum. Mange nutidige udsmykninger er
skabt i samspil med omgivelserne - ikke bare
de fysiske rammer, men også det kulturelle,
faglige og sociale miljø. Her kan kunsten in¬
spirere, motivere og vække debat. Den kan
give stof til fælles fortællinger, skabe ny iden¬
titet og tilmedændre vores vaner ogmåder at
være sammen på.

Kunstpå stedet præsenterer i ord og bille¬
der et udvalg af forbilledlige stedsspecifikke
udsmykninger, skabt afdanske kunstnere dér,
hvor mennesker færdes til hverdag - fra uni¬
versitetsmiljøet over arbejdspladsen til hospi¬
talet, biblioteket og boligkarreen.

Ca. 25 danske kunstnere er repræsenteret,
bl.a. Tal R, Olafur Eliasson, Erik A. Frandsen,
Kenneth Balfelt & FOS, Jeppe Hein, Mette
Winckelmann, Malene Landgreen m.fl, Her¬
til kommer interviews med feltets vigtigste
aktører - bygherrer, arkitekter og kunstnere.

Jane Løvschall Dolmer og Trine Møller Mad¬
sen: Kunstpå stedet. Arkitektens Forlag, 2012.
216 s. 250 kr. ISBN9788774074083

Interdisciplinary and international
master programme at
HafenCityUniversitat in Hamburg
For the fourth time students of diverse dis¬

ciplines have the possibility to apply for the
master programme REAP.

The focus of the REAP course is the claim
to assimilate resource efficiency in sustain¬
able design of our built environment in a
methodical and application oriented way -
from buildings to urbanmetropolitan regions.
REAP aspires amultidimensional and holis¬
tic approach.

The REAP Master Course targets appli¬
cants of diverse disciplines (e.g. architecture,
urban planning, geography, civil engineering,
law, social-, economic- and environmental
sciences) and regions of theworld.

Applicants should have a strong interest
in forward looking technologies and social
development in cities. They should be guided
by the wish to get involved with sustainable
urban structures. The master course also

offers possibilities of advanced training on
university level to people, that are already
working in the fields of resource efficient
planning and building.

The application period for non-German
applicants runs over the whole year. They
have to apply until July 15th for the follow¬
ingwinter semester starting in October 2012.
www.hcu-hamburg.de/master/reap

World in Denmark 2012: CityPLANTastic
The 8th annualWorld in Denmark conferen¬
ce presents key note speakers from landscape
architecture, urban design and urbanism, who
reflect upon the multiple roles ofplants in the
future city through theirmost recent projects.
The theme for the 2012 World in Denmark
conference is City PLANTastic, which will
also be explored in paper sessions.

Conference Schedule:
Deadline for registration 29thMay
Conference 27th-28th June
Post Conference Trips 29th June

Key note speakers:
Enric Batlle (Spain), James Hitchmough
(Great Britain), Li Dihua (China), Roland
Gustavsson (Sweden), TeresaMoller (Chile),
Inf.: VirginieLe Goffic, windk2012@life.ku.dk,
Prof. Ellen Braae, embra@life.ku.dk

European Biennial on
Landscape Architecture
The Rosa Barba European Landscape Prize,
sponsored by Fundacio Banc de Sabadell,
will be announced within the framework of
the 7th European Landscape Biennial which
will take place on the 27th and 28th Septem¬
ber 2012 in Barcelona.

The Rosa Barba European Landscape
Prize is opened to all kinds of landscape pro¬
jects and planning created in Europe from
2007 to 2012. There is a sole AWARD, which
has an economic value of 15.000 euros.

www.coac.net/landscape

Udgivelsesplan LANDSKAB
Nr. 4 Deadline 13. april, udk. 15. juni
Nr. 5 Deadline 25. juni, udk. 7. september
Nr. 6 Deadline 17. august, udk. 5. oktober
Nr. 7 Deadline 14. september, udk. 9. november
Nr. 8 Deadline 1. november, udk. 14. december
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Dansk Landskabsarkitektforenings
generalforsamling 23. marts 2012
En lille - men engageret - flok på lidt over
50 styk landskabsarkitekter deltog i forenin¬
gens årlige generalforsamling i Kvarterhuset
på Jemtelandsgade i København fredag den
23. marts 2012.

Jeremy Dennis blev valgt som dirigent til
at styre "slagets gang", ogbestyrelsen indledte
med uddeling af den nystiftede DL-pris:Årets
Ildsjæl. To af foreningens medlemmer har det
forgangne år ydet en ekstraordinær indsats til
glæde for rigtigt mange landskabsarkitekter.
Tak til Helle Hagelund og Lucy Caudery for
deres sans for detaljer, arbejdsomhed og til¬
rettelæggelse afRoadtrip 2011 - Nordisk Kon¬
gres. Tillykke med prisen.

Bestyrelsens beretning fra det forgangne
år gav ingen anledning til bemærkninger, og
generalforsamlingen støttede op om forsla¬
gene, at kontingentniveau holdes uændret, og
at bestyrelsen fritages for kontingent - som
anerkendelse af det store frivillige arbejde,
der ligger i bestyrelsesarbejdet.

Herefter blev virksomhedsplan 2012-13
kort gennemgået. En plan med fokus på at
fastholde og pleje de medlemmer, som DL
allerede har. Endnu engang efterlyste et med¬
lem en større aktivitet udadtil - altså i forhold
til pressen og dermed den brede befolkning.

At sætte landskabsarkitekturen på medi¬
ernes dagsorden - er og bliver "op ad bakke".
Men som landskabsarkitekt kan man gøre sit
ved at blande sig i debatten, når noget er "for
galt" eller "for meget".

DL's årsregnskab kunne fremvise et over¬
skud på knapt 40.000 kr. Et Hot resultat, som

bl.a. skyldes en rentabel økonomi på årets
nordiske kongres. Foreningens efterhånden
mange sponsorer spiller også en væsentlig
rolle her. Generalforsamlingen vedtog under
Budget 2012, at rejselegatet til studentermed¬
lemmer hæves fra 7.000 kr. til 10.000 kr.

Afslutningsvist takkede formand Jacob
Kamp for indsatsen til bestyrelsesmedlem¬
merne Anne Galmar og Mia Ann Bruhn, der
havde valgt ikke at genopstille l il bestyrelsen
i år. Desuden applaus til Jacob Kamp for hans
store engagement som formand de sidste to
år. Jacob fratræder som formand ved det kon¬
stituerende bestyrelsesmøde d. 16. april, men
fortsætter som bestyrelsesmedlem. Bestyrel¬
sesmedlem Karen Sejr tilkendegav, at hun var
villig til at overtage formandsposten, hvis den
nye bestyrelse ønskede dette.

Generalforsamlingen blev afsluttet med
en hyggeligmiddag i Kvarterhusets café.

Dansk Landskabsarkitektforenings nye
bestyrelse består af:

Bjørn Ginman, nyvalgt
Bo Holm-Nielsen, genvalgt
Caroline Andersen, ikke på valg
Jacob Kamp, ikke på valg
Karen Sejr, genvalgt
Nina Due, ikke på valg
Stine Bærentzen, nyvalgt
Helle Post, nyvalgt suppleant
Maja Johansen, nyvalgt suppleant
Marie Damsgaard, studenteropervatør

og ikke på valg. Henriette Schønheyder von
Deurs er pt. suppleant for Marie Damsgaard.

Referat fra generalforsamlingen kan ses på
www.Iandskabsarkitekter.dk

"5 v1*«? ' i

Urban Farming
I samarbejde med AAØ afholdt DLØ tirsdag
d. 13. marts fyraftensarrangement om Urban
Farming. 60 deltagere var mødt op i Laden
Nord på Arkitektskolen Aarhus, for at høre
de tre oplægsholdere. Elin Kyhl Svendsen
fra Verdenshaverne viste billeder og fortalte
om projektet med de to haver i Gellerup. Bo
ogM ikkel fra tegnestuen ZoffmannHolm for¬
talte om Prags Have i København, og til sidst
viste PeterMøller billeder fra sin studierejse
■til USA.
SineRauffSchultz

IFLA 2012 49th World Congress:
Landscapes In Transition
The International Federation of Landscape
Architects and The Institute for Landscape
Architecture in South Africa invite you to at¬
tend the 49th IFLAWorld Congress 5-7 Sep¬
tember 2012, to be held at: The Baxter The¬
atre, Rosebank, Cape Town, South Africa.
Call for Abstracts and Early Bird registration
is now open.

The Academic team on the Local Organ¬
ising Committee invites landscape architects
and anyone from a related discipline with an
interest in landscape architecture to submit
research and/or a practice-related abstract
which address the Congress Theme Landsca¬
pes in Transition or Sub Themes Natural, Cul¬
tural and Urban Landscapes in Transition.

Important Dates: Pre Congress Tours: Sat¬
urday 1st and Sunday 2nd September; Coun¬
cil Meetings: Monday 3rd and Tuesday 4th
September; World Congress:Wednesday 5th,
Thursday 6th and Friday 7th September; Post
Congress Tours: Saturday 8th and Sunday 9th
September.
www.ifla2012.com/index.php/registration

Runde fødselsdage
80 år: Søren Harboe, 25. maj
75 år: Jette Abel, 7. juli
70 år: Søren Bøgeskov, 7. maj
50 år: Tilde Tvedt, 4. april,
Annie Højriis Hansen, 18. april,
Margrethe Holmberg, 20. maj
Jacob Fischer, 29. juni,
Berit Charlotte Kaae, 5. juli

Tv. DL's generalforsamling. Foto Lars Hartmann
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LANDSKABSARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED
Kjell Nilsson

Verdens byer står over for en gigantisk udfor¬
dring. Samtidig med, at de skal være lokomo¬
tiv for økonomisk vækst og social integration,
skal de omstille sig til en bæredygtig udvik¬
ling. Hvis det ikke lykkes, vil mange afverdens
storbyer få enorme problemer med stormflo¬
der, hedebølger og stigende havniveau - et
scenario hvor en apokalyptisk science fiction
film som Waterworld bliver til hård virkelig¬
hed.

Omstillingen til en C02-neutral by er ikke
uproblematisk. Den simple løsning på proble¬
met hedder fortætning. Den tager udgangs¬
punkt i australieren Peter Newmans sam¬
menligning af energiforbruget til transport
i europæiske, asiatiske og nordamerikanske
byer. Men den kompakte by er også en sår¬
bar by. Der findes ingen grønne områder, der
kan optage regnvandet, eller træer, som giver
læ ved stormvejr og skygge i forbindelse med
hedebølger.

Det er det, man på engelsk beskriver som
"the conflict between mitigation and adapta¬
tion to climate change". Derfor skal fremti¬
dens by være tæt og grøn - den tætte haveby.
Der er ikke nogen, som siger, at en grøn by
nødvendigvis skal sprede sig ud over landska¬
bet. Ifølge beregninger, som Peter Hall præ¬
senterer i bogen City ofTomorrow, skulle Ebe¬
nezer Howards utopiske haveby være lige så
tæt som det centrale London er i dag. .

At omsætte visionen om en bæredygtig,
grøn og tæt by til virkelighed kræver nye stra¬
tegier og nye kompetencer.Vi har brug for by¬
planlæggere, som kan kombinere arkitektens
visioner og designevner med naturvidenska¬
bernes analyse og viden om de biologiske
forudsætninger for liv ogmiljø. Det er grun¬
den til, at Skov & Landskab for fem år siden
besluttede sig for et meroptag på landskabsar¬
kitektuddannelsen af studerende via fagpak¬
ken i bydesign.

Så har vi spørgsmålet om for og imod
masterplaner. Stig L. Andersson introduce¬

rer i LANDSKAB 1-2012 begrebet procesurba¬
nisme, hvor "kontrol og styring bliver drop¬
pet", og hvor det er naturens processer, som er
forbilledet, "når vi designer vores byer". Vores
studier af europæiske byregioner (se artikel
på s. 70) viser samtidig, at der er behov for en
stærk overordnet planlægning. Men vi bliver
også nødt til at acceptere, at udviklingen går i
den modsatte retning.

For mig at se er der tale om, vist nok, me¬
get forskellige strategier, men med et fælles
mål - bæredygtig byudvikling. Den planlæg¬
ningssituation, som for eksempel fødte finger¬
planen, eksisterer ikke længere. I gamle dage
udstykkede man store arealer til et bestemt
formål, og så bebyggede man dem ifølge pla¬
nen. I dag er udviklingen meget mere kom¬
pleks. Når planen endelig er gennemført,
er den som regel forældet. Se for eksempel
på udviklingen i de erhvervsområder, som
engang blev udstykket til industri, men som
efterfølgende er erstattet med helt andre
andre typer afvirksomheder.

Jeg tror stadigvæk på, at restriktiv plan¬
lovgivning er et vigtigt instrument, men det er
ikke nok. Vi har også brug for en mere offensiv
strategi for at spille en mere aktiv rolle fremti¬
dens byudvikling. Stig L. Andersson er en afde
landskabsarkitekter, som har udviklet faget i
en sådan retning. Det er en afgrunderne til, at
et enigt bedømmelsesudvalgbestående afpro¬
fessor emeritus Thomas Sieverts, Darmstadt;
professor Jan Søndergaard, Kunstakademiets
Arkitektskole; professor Tiina Sarap, dekan
ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp;
samt fra Københavns Universitet, professo¬
rerne Ellen Braae og Jørgen Primdahl, har
bedømt ham som kvalificeret til et professo¬
rat i landskabsarkitektur med særlig fokus på
urban design.

Kontakten med erhvervet er central for
Skov & Landskab. Vi sætter meget stor pris
på den værdifulde indsats, som mange kol¬
legaer yder som undervisningsassistenter og

sommedlemmer af rådgivende udvalg. Vi glæ¬
der os også til at se landskabsarkitekt Torben
Schønherr som nyt medlem af Skov & Land¬
skabs bestyrelse.

Endvidere er DL's formand Jacob Kamp
medlem af aftagerpanelet for Skov & Land¬
skabs uddannelser. Han har i den sammen¬

hæng udtalt en frygt for, at "det rumligt for¬
slagsstillende forsvinder ud af uddannelsen,
til fordel for en mere teoretisk forskningsba¬
seret tilgang". Det rumligt forslagsstillende
må aldrig forsvinde ud af landskabsarkitekt¬
uddannelsen, men som akademisk uddan¬
nelse skal den også være forskningsbaseret.
Det er et krav, som vi hverken må eller vil give
slip på.

Hvordan ser fremtiden ud? Den 1. januar
2012 fusionerede det Biovidenskabelige
Fakultet (LIFE, dvs. den tidligere Landbohøj¬
skole) med detNaturvidenskabelige Fakultet
(NAT) til et nyt fakultet (SCIENCE). Som en
del af fusionen bliver Skov & Landskab lagt
sammen med Institut for Geologi ogGeografi
til et nyt institut for geovidenskab, naturres¬
sourcer og planlægniiig. Det er ikke en sam¬
menlægning, vi selv har valgt, men en sam¬

menlægning som vi går positivt ind i og vil
arbejde for at få det bedst mulige ud af.

Det betyder blandt andet, at landskabs¬
arkitekt- og geografiuddannelserne kom¬
mer under det samme institut. Det er i dag to
stærke uddannelser, hver især med tydelige
profiler, som alle ønsker at bevare. Fordelen
ved fusionen er, at det giver vores studerende
større valgmuligheder, samtidigmed at vi i det
'gamle' Skov & Landskab kan udvikle det, som
vi er bedst til, nemlig at forske og undervise i
planteanvendelse, landskabsteknologi, park¬
forvaltning, landskabsarkitektur ogbydesign.
Kjell Nilsson, landskabsarkitekt mdl,
forskningschefog leder afAfdelingfor Parker
og Urbane Landskaber, Skov & Landskab,
Københavns Universitet
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STRATEGIER FORRÆREDYGTIGRYUDVIKLING
KjellNilsson og Thomas Sick Nielsen

Bytilvækst i Randstad-området i Holland (tv.) og
regionen omkring Leipzig-Halle i det østlige Tyskland
(modstående side). Degule områder er byområder, der
er kommet til iperioden 1990-2000.
Illustrationer udarbejdet afThomas Sick Nielsen
Urban growth in the Randstad area ofHolland (left)
and the region aroundLeipzig-Halle in eastern
Germany (oppositepage). Theyellow areas are urban
areas that have arisen in theperiod1990-2000.
The illustrations are by ThomasSickNielsen

Corine Land Cover, 1990, 2000

(Kortlægningafarealanvendelse iEuropa
baseretpå satellitbilleder)

| Urban, 1990
□ Agriculture, 1990
I Forest and nature areas, 1990

□ Water surfaces, 1990
Additional urban land1990-2000

Den engelske forsker Michael Batty hæv¬
der i en artikel i tidsskriftet Science, at
byer hovedsageligt vokser nedefra, og at
markedskræfter og transport er nøgle¬
faktorer, mens fysisk planlægning og lov¬
givning spiller en underordnet rolle. Ved
at sammenligne situationen forskellige
steder i Europa kan vi påvise, at bære¬
dygtig byudvikling hænger sammen med
en stærk planlægning og kontrol på et re¬
gionalt niveau. Samtidig må vi også kon¬
statere, at trenden går den modsatte vej
mod mere laissez-faire politik og decen¬
tralisering

Byerne vokser hurtigere end befolkningen
Fra 1990 til 2006 voksede byarealet i Europa
med ca. 1.000 kvadratkilometer om året, et
areal der er større end Berlin. Befolknings¬
tilvæksten er naturligvis en vigtig drivkraft
bag denne udvikling. Men det er kun en del
af forklaringen. En vigtigere grund er, at by¬
erne er blevet betydeligt mere spredt bebyg¬
gede. Siden 1950'erne er Europas byer vokset
arealmæssigt med i gennemsnit 78 %, mens
befolkningen i samme periode kun voksede
med 33 %

Mange negative konsekvenser
I EU-kommissionens dokument Towards a

strategy for the urban environment udpeges
'urban sprawl' eller spontan byvækst som det
mest udfordrende problem, der skal løses i
fremtidens by- og samfundsplanlægning.

De vigtigste negative konsekvenser af en
ukontrolleret byvækst er:
- Forbruget afareal, tab af højproduktiv land¬
brugsjord
- Ødelagte biotoper, fragmentering af land¬
skab og økosystem
- Færre grønne områder, længere afstand til
rekreationsområder og usundere livsstil
- Øget afhængighed afprivatbiler, trafikprop¬
per, længere pendlingsafstand og mere luft¬
forurening
- Forslumning af de centrale bydele, social
opdeling og større forskelle mellem rige og
fattige områder

Men den såkaldte peri-urbanisering har også
sine gode sider. Yngre familier flytter til peri-
urbane områder med ønsket om frisk luft,
grønne omgivelser og et sikkert miljø for
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• -A... &
deres børn. Muligheden for hjemmearbejds¬
pladser og bedre kollektiv transport gør en
større afstand mellem hjem og arbejdsplads
mere acceptabel. Længslen efter eget hus og
den kendsgerning, at huspriserne falder med
afstanden fra byen, er også et motiv. Og så til¬
fører tilflytterne yngre kræfter og energi til
forsømte landsbyer.

Fremtidens by skal være tæt og grøn
Hvordan kan man så bevare disse positive ef¬
fekter samtidig med, at man undgår de nega¬
tive konsekvenser afukontrolleret vækst? Syv
case studies i PLUREL viser, hvordan proble¬
merne kan håndteres strategisk i forskellige
planlægningssystemer.

Studierne blev gennemført i seks europæ¬
iske og en kinesisk region: Haaglanden (Hol¬
land),Manchester (Storbritannien),Montpel¬

lier (Frankrig), Leipzig (Tyskland),Warszawa
(Polen), Koper (Slovenien) og Hangzhou
(Kina).

Bedre koordineringmellem transport,
byudvikling og grønplanlægning
I de fleste europæiske lande er den regionale
indflydelse på arealanvendelsen begrænset
på grund af kommunernes ret til selvbestem¬
melse. Det er et afgørende problem, at regio¬
ner er splittet op i mange kommuner, da kon¬
trol med byudvikling kræver koordinering og
samarbejde.

Situationen findes bl.a. iWarszawa, som
er præget af hårdt pres på værdifuld natur og
landbrugsjord. De regionale myndigheders
forsøg på at styre udviklingen er langt fra .til¬
strækkeligt. Man fokuserer på isolerede pro¬
blemer, hovedsagelig af økonomisk art, og

lokale interesser overskygger hensynet til
overordnede mål og nabokommuner.

De regionale strukturplaner for Haag¬
regionen og Montpellier Agglomeration er
derimod eksempler på moderne strategier
med en bedre koordinering af kollektiv trafik
og arealanvendelse. Strukturplanen for Haag¬
landen præsenterer regionens vigtigste over¬
ordnede strategier. Selvfølgelig er det sværere
at samordne interesserne hos 72 selvstændige
kommuner i regionen omkring Warszawa,
end hos de 9 kommuner i regionen omkring
Haag. På den anden side er Haaglanden en del
af provinsen Sydholland, som igen er en del
af en større region i Randstad-området. Dette
kræver også en koordinering. Og iMontpellier
er det lykkedes at forene ambitionerne hos 31
kommuner i en strategi for en mere jævnt for¬
delt byudvikling.
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PLUREL (Peri-urban Land UseRELationships) eret såkaldt integreretprojekt underEU's 6. rammeprogram.
Det blevgennemført 2007-11. Det totale budget erpå 11 mio. Euro, heraf7mio. i EU-finansiering.
35partnerefra 14 europæiske lande samtKina deltog iprojektet, som blev koordineret afSkov & Landskab,
Københavns Universitet vedKjell Nilsson og Thomas SickNielsen. Læsmerepå www.plurel.net

Selv i regioner, hvor befolkningen går tilbage, fortsætter byerne med at vokse.
Leipzig er et eksempelpå en by, som breder sig ud i landskabet, samtidig med at de centrale deleforfalder. Foto Kjell Nilsson
Even in the regions where thepopulation level isfalling, the cities continue to grow. Leipzig is an example ofa city that is spreading
into the landscape, while the central areasfall into decay. PhotoKjell Nilsson

Den grønne vs. den tætte by
EU-kommissionen har i sin strategi for bymil¬
jø anbefalet, at vi skal bygge tættere byer. Det
er man gået i gang med i Haag, hvor 80 % af al
ny bybebyggelse skal ske inden for områder,
der allerede er bebygget. Men fortætning, på
bekostning af parker og andre grønne områ¬
der, er en betænkelig vej at slå ind på.

En tæt by med mange belagte overflader
er en sårbar by, ikke mindst når det handler
om at modstå de negative effekter af klima¬
forandringerne. Eksempelvis medfører en
øgning i kraftige regnskyl større problemer
med oversvømmelser, hvis der ikke findes
grønne områder, hvor vandet kan sive ned i
jorden. Hvis en øget tæthed, for at mindske
transportbehovet, fører til et mindre areal
med grønne områder, såmister man en vigtig
ressource i tilpasningen til nye klimaforhold.

En kritisk diskussion af EU-kommissionens

politik for bæredygtig byudvikling er derfor
nødvendig. For at stoppe borgernes flugt fra
kompakte bykernermed dårligtmiljø til bedre
livsmiljøer i peri-urbane områder må der ud¬
vikles nye koncepter, der gør den tætte by
mere grøn og populær. Sociale oprustnings-
projekter i det centrale Leipzig er eksempel
på en sådan ambition. Strategien her er at
forbedre bymiljøet og øge livskvaliteten for
at fastholde indbyggerne i byen.

Lokalproduktion og bevaring af
dyrkningsjord
Det mest ambitiøse initiativ, når det gælder
lokal produktion af fødevarer, ses i den gamle
købstad Todmorden, 20 km nord for Man¬
chester. Her er målet at gøre byen selvforsy¬
nende med fødevarer allerede i 2018. Projek¬

tet, som kaldes 'Incredible Edible', er en ægte
græsrodsbevægelse, som hjælper idealister og
ngo'er med at finde dyrkningsjord, rydder bu¬
reaukratiske forhindringer af vejen og støtter
lokale initiativer.

Muligheden for at kompensere jordejere
for deres 'økosystemtjenester' må ses som
en spændende mulighed i peri-urbane områ¬
der. I Haaglanden har man arbejdet med et
system, hvor landmænd bliver belønnet for
deres indsats for at forbedre landskabet gen¬
nem såkaldt grønne og blå tjenester.

Strategien er at skabe et økonomisk inci¬
tament for landmændene til at forsætte land¬

brugsdriften i stedet for at sælge jorden. Både
landmænd ogmyndigheder er meget interes¬
serede i at udbygge systemet og skaffe res¬
sourcer til fondene, men der er brug for andre
tiltag som f.eks. 'arealbanker' for, at det skal
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Natur i detperi-urbane landskab. Koper, Slovenien. Foto Kjell Nilsson
Nature in peri-urban landscape. Koper, Slovenia. PhotoKjellNilsson

Landbrug i detperi-urbane landskab. Haaglanden, Holland. FotoKjell Nilsson
Agriculture in peri-urban landscape. Haaglanden, Netherlands. PhotoKjellNilsson

gøre en reel forskel. Et sådant system bruges
iMontpellier, hvor arealanvendelsen er blevet
frosset i 15 år kombineret med særlig støtte til
landbruget i den peri-urbane zone.

Fremtidige perspektiver
- udviklingen går i den forkerte retning
I PLUREL har vi set adskillige eksempler på
vellykkede græsrodsinitiativer og processer,
som drives nedefra, men vi kan også konstate¬
re, at der er brug for styring og kontrol i form
af en stærk lovgivning og et effektivt planlæg-
ningssystem. Regionen er det vigtigste stra¬
tegiske niveau, men der er også behov for en
mere aktiv indsats fra EU's side.

Haaglanden har ifølge studierne det stør¬
ste potentiale for at styre byudviklingen, fulgt
afManchester og Montpellier. Omvendt er
tidligere østeuropæiske regioner som Leipzig,

Koper ogWarszawa gået fra et stærkt central¬
styret plansystem til et meget liberalt system,
hvor markedskræfterne har betydeligt friere
tøjler. Det har tydelige negative konsekvenser
for både mennesker ogmiljø.

Der er behov for koordinering, når det
gælder den økonomiske politik og skatte¬
systemet. Der er brug for at give myndighe¬
derne bedre muligheder for at nyttiggøre
gevinsterne fra spekulation i jord. Desværre
har vi også konstateret, at udviklingen går i
den modsatte retningmed øget decentralise¬
ring ogmindre i styring i lande som Danmark,
Holland og Storbritannien.

Studierne i PLUREL viser, at samfundets
evne til at styremarkedskræfterne og forhin¬
dre øget 'urban sprawl' kommer an på to for¬
hold; styrken i planlægningsinstrumenterne
og det administrative niveau, der tager beslut¬

ninger om ændret arealanvendelse. Jo mere
decentralt system og laissez-faire-orienteret
politik, jo færre muligheder har man for at
styre byudviklingen.
KjellNilsson, landskabsarkitekt mdl,
forskningschefog leder afAfdelingforParker
og Urbane Landskaber, Skov & Landskab, KU,
og Thomas Sick Nielsen, cand.techn.soc.,
ph.d., seniorforsker, DTUTransport
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GRØNNE OMRÅDER GØR BYENATTRAKTIV
CecilKonijnendijk, Christian Lindholst ogNatalie Gulsrud

Mange byer rundt omkring i verden profilerer sig i dagpå deres parker, træer og grønne kvaliteter.
Melbourne er etgodt eksempel. Foto Cecil Konijnendijk
Many cities around the world are working to improve their images with theirparks, trees andgreen qualities.
Melbourne is a good example. Photo Cecil Konijnendijk

I en globaliseret verden konkurrerer byer om
penge, talent, turister og opmærksomhed for
at sikre fortsat udvikling og velstand. I kon¬
kurrencen er det nødvendigt at være synlig og
skabe en genkendelig identitet på baggrund af
styrkeområder og profil.

Blandt de eksperter, som har tænkt over,
hvordan vi kan skabe bedre og mere attrak¬
tive byer med en høj livskvalitet, er økono¬
men Richard Florida. Florida fokuserer på,
hvordan kommuner kan blive bedre til at til¬
trække 'den kreative klasse', dvs. folk som

arbejder inden for videnskab, arkitektur, inge¬
niørarbejde, design, uddannelse, kunst, musik
og underholdning. Ifølge Florida er et godt
bymiljø en vigtig faktor for, at den kreative
klasse, som 'dynamo' i det moderne bysam¬
fund, bosætter sig et bestemt sted.

Der er mange eksempler på byer, som til¬
trækker store mængder talent, innovation
og kreativitet. Den amerikanske forsker Joel
Kotkin beskriver et sæt nøglefaktorer, der
karakteriser byer med succes gennem tiderne.

Byerne skal f.eks. være trygge og travle. De
skal også byde på mange forskellige oplevel¬
ser. Men hvordan opfylder man alle disse krav
- og hvordan kan byernes parker og andre
grønne områder bidrage? Forskning på Skov
& Landskab forsøger at finde svarene på disse
spørgsmål.

Branding og grønne områder
Gennem tiderne har byer profileret sig på for¬
skellige måder. I mange tilfælde har byernes
parker og natur spillet en vigtig rolle med hen¬
syn til at tiltrække rige borgere og nye investe¬
ringer. Dette har været med til at bevare par¬
ker og naturområder, f.eks. tidligere kongelige
jagtområder, der blev omformet til parker.

Place branding er et koncept inden for
marketing, som ser på, hvordan et sted kan
'brandes' gennem en kombination af egen¬
skaber, oplevelser og ikke mindst de opfattel¬
ser, som mennesker har om stedet.

'Grønne brands' findes på forskellige
niveauer, fra profilering af den individuelle

park til byens overordnede grønne profil. Der
er fokus på, hvordan der kan skabes bedre og
mere bæredygtige byer med en højere livs¬
kvalitet.

Byer i hele verden har indset, at deres
grønne infrastruktur er med til at skabe
attraktive områder til at bo, arbejde og slappe
af i. Men det er ikke nemt at skabe et grønt
place brand, der giver mening for byen og
omverdenen. Her er det ikke kun vigtigt, at
def arbejdes med reelle styrker, men også at
f.eks. lokale borgere er med til at skabe selve
brandet. Det er også vigtigt, atplace branding
har specifikke målgrupper som f.eks. eksiste¬
rende og fremtidige indbyggere samt turister,
investorer og erhvervsfolk.

Konkurrencedygtige byer satser grønt
Blandt de byer, der har satset på det grønne
som en del af byens brand, er Chicago. Byen
var tidligere nokmest kendt som gammel in¬
dustriby og som Al Capones opholdsted ind¬
til for nogle år siden. Men i 1989 blev Richard
Daley valgt til borgmester.

Daley satsede stort på 'det grønne' i et
storslået udviklings- og 're-branding'-projekt.
Borgmesterens 'Clean & Green'-initiativ om¬
fattede massive træplantninger og en opryd¬
ning i byen. Bystyret startede et tæt samar¬
bejde med en række frivillige organisationer
og med forskningsinstitutioner. I 2003 blev
samtlige af byens, over 500.000, gadetræer
registeret. Nye parker og naturområder og
også mange grønne tage blev etableret.

I dag er Chicago kommet på listen over de
10 grønneste byer i USA. I andre dele af ver¬
den har bl.a. Vancouver og Melbourne pro¬
fileret sig gennem deres grønne områder, og
EU's nye pris for den 'grønneste by' gik til
Stockholm i 2010 og Hamborg i 2011.1 nye
industrilande som Kina og Indien satserman
også på grøn branding og på de grønne områ¬
der. Eksempelvis har Kuala Lumpur i Malay¬
sia en ambition om at blive Asiens tropiske
haveby i 2020.

Grøn branding i Danmark
Et ph.d.-studie ved Skov & Landskab under¬
søger i øjeblikket, hvordan danske byer arbej¬
der med grøn branding, og især hvordan by¬
erne inddrager deres grønne områder i dette
arbejde.

Og der er en klar mangel på viden.
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Grønne områdergør byen attraktiv
Et tværgåendeprojektNordic Green SpaceAwardhar sommål at skabe et nyt kvalitetsstempelforparker oggrønne områder i Skandinavien.
Visionen er atfremme, markedsføre og udvikle grønne områders oplevelsesmæssige og rekreative værdier i de nordiske lande.
Iprojektet indgårmere end 25partnere, bestående afkommuner, interesseorganisationer, brugerrepræsentanter ogforskningsinstitutio¬
nerpå tværs afNorge, Sverige ogDanmark. Internationalt vil det endelige 'kvalitetsstempel' væremed til at brande de nordiske lande og de
deltagende byergennem et netværk afgrønne områder. Nationalt og lokalt vil ordningen bidrage til, at brugere ogpolitikere bliver opmærk¬
sommepå værdien afgrønne områder, og udmærkelsen bør kunne indgå i branding-strategier.
Projektet afsluttes i 2012, og delresultater med udmærkelsen afdeførste grønne områdetpræsenterespåDanske Parkdage iAalborg 2012.
Projektet ermedfinansieret afRealdania, Friluftsrådet ogMoviumpartnerskab
Læs mere om projektetpå www.greenspaceaward.com

Green SpaceAward logo

En spørgeskemaundersøgelse blandt alle dan¬
ske kommuner har resulteret i et første over¬

blik. De fleste kommuner anser sig selv som
'grønne', men det viser sig, at 'grønt' kan bety¬
de mange ting - og at byernes grønne brands
ofte er diffuse. Når det gælder grønne områ¬
der, så er der mere fokus på landområder og
omliggende natur end på byens parker.

Dermangler strategier for grøn branding,
og samarbejde mellem bl.a. kommunens kom-
munikationsansvarlige og den grønne forvalt¬
ning kan forbedres. Parker og andre grønne
områderbliver nogle gange brandet individu¬
elt, rrjen uden kobling til byens overordnede
brand(s).

Grøn branding i danske kommuner har de
eksisterende og fremtidige borgere som vig¬
tigste målgrupper, og de anses for vigtigere
end f.eks. virksomheder og turister. Her ville
det være oplagt at involvere borgerne i udvik¬
lingen af det grønne brand. Også når det gæl¬
der udvikling af byens grønne struktur.

Perspektiv for grøn branding
Forskningviser, at byens grønne områder har
et stort potentiale, når det gælder byens kva¬
litet og konkurrenceevne. Grøn branding kan
være med til at sætte parker og andre grønne
områder højere på den politiske dagsorden.
Dette er vigtigt i økonomisk pressede tider for
kommunerne.Men branding skal nøje overve¬
jes og målrettes og giver kun mening, når lo¬
kale borgere er en del af processen.
Cecil C. Konijnendijk, forstkandidat, professor
iparkforvaltning, Christian Lindholst, cand.
scient. adm., ph.d., postdoc, Natalie Gulsrud,
Master in PublicAdministration, ph.d.-
studerende, alle Skov & Landskab, KU

Grønne områder kan væremed til at skabe byernes
identitet. CentralPark iNew York er etgodt eksempel.
Foto CecilKonijnendijk
Green areas can contribute to creating a city's iden¬
tity. CentralPark in New York City is agood example
Photo CecilKonijnendijk

Chicago er blandt de amerikanske byer, der har væretførende indenforgrøn branding. Foto Cecil Konijnendijk
Chicago is one oftheAmerican cities that has been a leader in the area ofgreen branding. Photo Cecil Konijnendijk
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BYOMDANNELSE
- OG KUNSTENAT KULTIVERE
Ellen Braae og Svava Riesto

Byen er en levende organisme i bestandig
forandring, og byomdannelse kan betrag¬
tes som en kultivering. Cultivare kom¬
mer fra latin og betyder at 'pleje væk¬
ster'. Sammen med dét at skabe rum er

kultivering landskabsarkitekturens pri¬
mære opgave: at kultivere alt fra planter
til byrum, boligområder, veje og mellem¬
rum - kort sagt det urbane landskab. Det
indbefatter en særlig opmærksomhed på,
hvordan sådanne omdannelser kan finde
sted. Og er sammen med kortlægning af
de værdier, strategier og designtilgange,
som er på spil i nutidens planlægning, om¬
drejningspunktet for forskergruppen for
Landskabsarkitektur og -urbanisme

Byomdannelse soin nutidens
byplanlægning
I dag finder hovedparten af byudviklingen
sted som omdannelse af allerede urbani¬
serede områder. Genanvendelse har afløst
'barmark'-projekter ogmasterplanlægning.
Under udbygningen af den danske velfærds-
bys forstæder og byudvidelser i 1960'erne og
1970'erne skabte byplanlægningen de fysi¬
ske rammer om samfundets behov . I dag er
udgangspunktet for megen byomdannelse
et andet: en produktion ophører eller flytter,
eller transportformer ændres - og noget må
nødvendigvis ske på de tiloversblevne om¬
råder. Selv om disse byomdannelser dermed
ikke altid er 'frivillige', åbner de en unik mu¬

lighed for gentænkning af sammenhænge i
byen - for planter, dyr og mennesker og for
nye anvendelsesmuligheder.

Bæredygtig transformation?
At omdanne gennem transformation fremfor
at rydde en byggegrund rummer flere bære-
dygtighedsaspekter.

Et handler om ressourcer. Jo mere vi kan

genanvende afdét, der allerede er, desto færre
materialer skal der tilføres. Vi ser fortsat
eksempler på, at det økonomisk er fordelagtig
at fjerne alt - hvortil i øvrigt? - og erstatte det
med nyt, men ud fra en pragmatisk ressource¬
tænkning er det ikke bæredygtigt.Den land-
skabsarkitektoniske udfordring består her i at
ændre vores værdsættelse afdet, vi måske for¬
lods betragter som værdiløst eller ligegyldigt.

Et andet handler det om at udvikle en

alternativ økologiforståelse til den gældende,

som dyrker oprindelighed som mål for jord,
vand og livsstil. Skal noget, som er økologisk
bæredygtigt, nødvendigvis ligne 'ren og ube¬
rørt natur'? Og endelig udgør social bæredyg¬
tighed et centralt aspekt ved byomdannelse,
hvor forholdet mellem nye og eksisterende
brugere, gentrificering, stærke og svage aktø¬
rer og brug afbyens rum er afgørende.

At styrke forskelle
Med den franske landskabsarkitekt Alexan¬
dre Chemetoffs ord er transformation en 'kul¬

tivering af forskelle' med så få midler som
muligt. Det bygger på en anerkendende til¬
gang til det eksisterende og dermed på en ac¬
cept af tidligere tiders mange 'aflejringer'. De
kan i samspil med tilpasninger og nyetable¬
ringer bidrage til en mangfoldighed og kom¬
pleksitet i vores omgivelser, som nybyggeri i
sig selv sjældent formår at tilvejebringe. Ar¬
kitektur handler dermed om at fortolke det
enkelte sted og afprøve, hvad det kan blive til
gennem tilføjelser og bearbejdninger - frem
for at skabe alt på ny.

Denne opmærksomhed på stedets unikke
træk fordrermetoder til både at afdække ste¬

dets mange lag og til at omsætte dem til en
form, hvorigennem det er muligt at arbejde
arkitektonisk forslagsstillende med dem.

At læse stedet
Hvordan analysere og beskrive noget, som er
i bestandig forandring? Og hvordan have øje
for dét, vi ikke i forvejen kender og derfor let
overser? Det kræver nødvendigvis en velover¬
vejet strategi, som også kan afdække og give
indsigt i de træk, logikker og lokale forhold,
som har formet det.

Et nyligt afsluttet ph.d.-projekt har med
afsæt i den hollandske landskabsbiografiske
metode udviklet en analyseform, der kan ind¬
fange det særlige ved industriområder, med
afsæt i Carlsberg, og afdække dets potentialer
for byomdannelse. Analysemetoden er tvær¬
faglig og kræver, atman bruger flere metoder
på en gang: udarbejdelse og læsning afkort og
diagrammer, arkitektoniske undersøgelser,
arkivsøgninger, fotoregistrering, osv. Afhand¬
lingens kortlægning af de valg, som fagfolk har
truffet i registreringer og planer gennem de
seneste års planlægning afCarlsbergområdet,
viser, at vi kun i begrænset omfang har blik for
industriområdernes mangfoldige særtræk.

Hovedparten aflandets bygningsmasse er opført efter
1945, da opbygningen afvelfærdsstatenfor alvor tog
fart. Den massive vækst iforstæder og byudvidelser er
nu stoppet, og store dele afbygningsmassen er under
renovering. Velfærdsbyenspionerer er blevet ældre, og
nye livsformer, behov og drømme er opstået.
En væsentlig opgavefor dagens landskabsarkitekter
er at bidrage til velfærdsbyens omdannelse.
Fotofra Albertslund, Svava Riesto
Most ofthe buildings in the country were built after
1945, when the creation ofthe welfare state got under¬
way. The massivegrowth in the suburbs and the urban
expansion has now ceased and large areas ofbuildings
are in theprocess ofrenovation. The welfare city'spio¬
neers have grown older and new life styles, needs and
dreams have emerged.
An important taskfor today's landscape architects is
to contribute to the conversion ofthe welfare city.
PhotofromAlbertslund, Svava Riesto

Midlertidige byrumsprojekter er en måde at afdække
det enkelte stedspotentialer.Her en installation på
Carlsbergbryggeriernes Køretorv. Dettefritstående
tag beskyttede øl, der ventedepå at blive transporteret,
mod lys. Taget er her blevet genopdaget som en ny type
byrum, Rebskoven, der er opståetgennem mødet med
det eksisterende. Keinicke & Overgaard i samarbejde
med UIW. Foto Svava Riesto

Temporary city spaceprojects are a way to reveal the
potential in certain places. Here is an installation on

Carlsberg brewery's Køretorv square. Thefreestanding
roofprotected the beerfrom sunlight while it awaited
transport. Here the roofhas been rediscovered as a
new type ofurban space, Rebskoven, that arose in the
encounterwith the existing. Keinicke &Overgaard in
collaboration with UIW. Photo Svava Riesto
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Vindetforslagetfra 2007 i den internationale konkurrence om Carlsbergområdetsfremtid venter stadigpå at blive realiseret. Med dette 2. præmieforslag, 'Time Will Tell',
foreslår en gruppe spanske arkitekturstuderendefremfor at byggepå grunden skal den udvikles over lang tid ved at tillade adgang til og aktiviteterpå området. Herved -
hævderforslagsstillerne - villemyeprogrammer ogformerforme sigpå den bedstmuligemåde. Sådanne åbneprogrammer er ved at gøre sit indtog i byomdannelse. De viser,
at arkitekternes og landskabsarkitektens rolle ofte er at understøtte og kultivere, også selv om der kan gå lang tidmellem såning og høst. Plan afAlbertoAlvarezAgea, Ana
ZazoMortalla, ManuelÅlvarez-Monteserin La Hoz, Ana Penalba Estebanez ogMariaMallo Zurdo
The winning proposalfrom 2007 in the international competitionfor thefuture ofthe Carlsbergproperty still awaits realization. With this 2ndprize proposal, 'Time Will
Tell', a group ofSpanish architect students suggests that insteadofbuilding on the site, it should be developed over a longerperiod oftime by allowing access and activities in
the area. In this way theproposal authors suggests that newprograms andforms will arise in the best possible way. Openprograms like this are beginning to appear in city
conversions. They reveal that the role ofarchitects and landscape architects is often to support and cultivate, even ifmanyyears can pass between sowing and harvest.
Plan byAlberto AlvarezAgea, Ana ZazoMortalla, ManuelÅlvarez-Monteserin La Hoz, Ana Penalba Estebanez andMariaMallo Zurdo

Bevaring og fremtidsvisioner hænger
sammen

Der findes en lille del af vores fysiske omgi¬
velser, der er så særlige, at det er svært at vur¬
dere dem som andet end umistelige. Men i de
fleste tilfælde kan man ikke entydigt afkla¬
re, hvad der er bevaringsværdigt forud for en
planlægning af det pågældende område. Afgø¬
relser om at bevare hænger uløseligt sammen
med visionerne for hvert enkelt sted. En helt

profan bygning, som isoleret set ikke er beva¬
ringsværdig, kan vise sigmeget værdifuld som
komponent i en ny sammenhæng.

Bevaringsspørgsmål indgår derfor i den
'forhandlingsproces', som finder sted mellem
aflæsning af stedet, udvikling afet program og
fastlæggelse af det arkitektoniske hovedgreb,
som skal styre transformationsprocessen.
Forholdet mellem analyse, programmering
og hovedgreb er intrikat, idet projektudvik¬
lingen bevæger sig frem og tilbage mellem
disse dele - og med andre ord er langtfra en
lineær proces.

Programmering gennem stedet
Byudvikling i dagbegynder ofte med en grund,
hvor der skal findes nye funktioner, og ikke
med et program, der skal skabes rum til. Der¬
for bliver læsningen af stedet helt central.
Stedsanalysen er, sammen med afprøvninger
af hvad stedet kan udvikle sig til, med til at
bestemme programmet. Stedet rummer med
andre ord både det rationale og detmateriale,
som det skal formes over og med.

Den franske filosof Sébastien Marot har
benævnt sådanne tilgange for sub-urbanisme,
fordi byen dermed udvikles nedefra-og-op så
at sige. Den står i kontrast til modernismens
masterplanlægning, hvor stedet var reduce¬
ret til den flade, hvorpå et allerede defineret
program skulle udfoldes. En stedsgeneret pro¬
grammering - som de midlertidige installatio¬
ner også har til formål at initiere - leder ofte
til et såkaldt åbent program. Det vil sige, at
programmet fungerer som ramme, der på én
gang stimulerer til iagttagelse og inviterer til
fortolkning og anvendelse.

Fortællinger om stedets forvandling
Når arkitektur er omdannelse, giver det ikke
blot mening at tale om arkitektoniske moti¬
ver eller hovedgreb, men også om fortællin¬
ger. Transformationsprojekter rummer i sa¬

gens natur en historie om, hvordan stedet er
overgået fra en situation til en anden, om hvad
var det før, hvilke greb der er bragt i anven¬
delse, og hvad der er opnået. Fortællinger har
flere funktioner. De binder projektet sammen,
både som analyse af det enkelte sted, udvik¬
ling af nye programmer og som formmæssi¬
ge indgreb.

Projektet skal kunne kommunikeres til
en omverden - herunder fremtidige brugere,
politikere, embedsmænd og fremtidige desig¬
nere - uden at forenkle eller reducere det

unødigt. Og samtidig skal den fælles fortæl¬
ling skal være så stærk, at den kan styre pro¬
cessen og guide fremtidige beslutninger.

Arbejdet med skabe sådanne fortællinger
vidner om en landskabsarkitektur, hvor det
handler om at læse og fortolke, og hvor foran¬
dringer sker gennem en kultivering og udvik¬
ling af dét, der allerede er.
Ellert Braae, landskabsarkitektmaa, mdl,
professor, og Sva'va Riesto, mag.art.,ph.d.,
postdoc, begge Skov & Landskab, KU
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SKYBRUD = NYBRUD?
Marina Bergen Jensen, Antje Backhaus og Ole Fryd

Oversvømmelsepå Lyngbyvejen i København. Foto Thomas Sick Nielsen
Flooding on Lyngbyvejen in Copenhagen. Photo Thomas Sick Nielsen

Den 2. juli 2011 faldt der 135 mm regn over
København. Gader og stræder blev oversvøm¬
met. Kældre stod under vand. I alt var der ska¬
der for 4-5 milliarder kroner.

Kommuner, forsikringsselskaber, forsy¬
ningsvirksomheder, borgere og medier var
ude med riven vedrørende omkostninger,
ansvarsfordeling og de lovgivningsmæssige
rammer. Nogle krævede nu-og-her investerin¬
ger i tung infrastruktur, og forestillinger om
København med et kanalsystem a la Amster¬
dam var fremme. De fleste var enige om, at der
var behov for handling.

Vi vil gerne mane lidt til besindighed.
Dette er et unikt 'window ofopportunity', som
vi kan bruge til at skabe bedre, mere klima¬
venlige byer og samtidig generere samfunds¬
mæssig merværdi. Hvis vi skal ud at investere
i store skybrudsforanstaltninger, bør vi tænke
os grundigt om og fåmest mulig synergi ud af
disse investeringer. Det kræver tid til efter¬
tanke og nytænkning.

Landskabsarkitekter har sammen med

øvrige relevante professioner et samfunds¬
mæssigt ansvar for at få udviklet og præsen¬
teret de gode, integrerede løsninger, der kan
fungere som alternativ til konventionelle
kloak- og kanalløsninger, og kan så samtidig
høste de unikke muligheder for byfornyelse
og produktudvikling.

Fra LAR til skybrudsløsninger
Der er stadig et stort udviklings- og dokumen¬
tationsbehov for at forstå det samlede poten¬
tiale i byens grønne infrastruktur i forhold
til klimarobusthed, bæredygtig udvikling og
fortsat velfærd. Hvad er potentialet i LAR-
elementer (lokal afledning af regnvand) som
grønne tage, regnbede, faskiner, trug, perme¬
able belægninger, osv.? Dette arbejdes der på
højtryk på at finde ud af, bl.a. med massive bi¬

drag fra landskabsarkitekter, se f.eks. hjem¬
mesiderne byerivandbalance.dk, klimatilpas¬
ning.dk, laridanmark.dk og vandibyer.dk. Selv
om svarene vælter ind, er der fortsat mange
ubesvarede spørgsmål.

Klimatilpasning handler både om tilpas¬
ning tilmere hverdagsregn og om håndtering
af skybrudssituationen. Mens LAR-elemen-
ter giver god mening i forhold til førstnævnte,
kan hverken LAR eller kloakker følge med til
skybrud. Det vil i de fleste tilfælde ikke være

muligt og heller ikke rimeligt at dimensio¬
nere LAR-elementer eller kloakrør til mere
end 30-40 mm regn.

Skybrudssituationen lægger imidlertid op
til at bygge videre på LAR-tankegangen, idet
naturgrundlaget, terrænet og den historiske
hydrologi samt mulighederne for at skabe
synergi med øvrig byudvikling tåler opskale-
ring. For basalt set handler det om at få diri¬
geret de overskydende vandmasser rundt i
byen på hensigtsmæssig vis, så eventuelle
oversvømmelser kun medfører minimale ska¬
der. Og hvorfor så ikke indlejre disse overløbs-
strukturer som en integreret del afbyen?

Skybrudsløsninger kan f.eks. være sam¬
menhængende grønne parkstrøg, der gen¬
nemskærer byen, og som på den ene side fun¬
gerer som faunakorridorer og på den anden
side fungerer som midlertidige vandløb eller
opholdsbassiner for regnvand, når ekstrem¬
regnen rammer. Eksisterende veje kan helt
eller delvist omdannes til sådanne grønne
strøg - særligt hvis de ligger fordelagtigt i for¬
hold til de naturlige afstrømningsretninger.
Det kan også være almindelige veje og cykel¬
stier, der i nødsituationer fungerer som kana¬
ler, ligesom offentlige pladser, fodboldbaner
og parker kan udformes, så de tilbageholder
regnvand, indtil der er plads i kloakken eller
i vandløbene.

Overordnet kan det tænkes som et system af
linjer (kanaler, grøfter, trug) og punkter (søer,
bassiner), der gradvist skaber en fintmasket
blå-grøn struktur i byen. Anlæggene kan kob¬
les til fremme afbiodiversitet, rekreation, bæ¬
redygtig transport, lommeparker m.v. alt efter
de lokale prioriteter.

Nationale og internationale erfaringer
Ved Skov & Landskab har vi de seneste fem år

' arbejdet intenst med landskabsbaseret regn-
vandshåndtering.

Sammen med forskere fra bl.a. DTU og
Aarhus Universitet gennemførte vi i 2009 et
studie afdet 15 kvadratkilometer store køben¬
havnske opland til Harrestrup Å. Vi identifi¬
cerede en række udfordringer, men sand¬
synliggjorde tillige, at vi roligt kan gå i gang
med at afkoble regnvand fra kloaksystemet
i København, samtidig med at vi moniterer
og forbedrer løsningerne løbende. I samar¬
bejde med praktiserende landskabsarkitek¬
ter undersøgte vi mulighederne for hånd¬
tering af hverdagsregn og ekstremregn i
området omkring Vanløse Skole (se artikel i
LANDSKAB 2-2010), Her kunne vi bl.a. pege
på nogle gode synergimulighedermellem eks-
tremregnshåndtering og fremme af grønne
forbindelser i byen.

Vi har analyseret en lang række eksiste¬
rende projekter rundt omkring i verden, og
de internationale erfaringer kan bruges som
udgangspunkt for den videre udvikling her
i landet. Tendensen er bl.a., at man går væk
fra betonkanaler til afledning af ekstremregn.
De er ofte kedelige at kigge på og står tørre
det meste af året. De har ingen synergi med
deres omgivelser og understøtter kun mini¬
mal biologisk aktivitet. Kailang River i Sin¬
gapore er derfor for nylig blevet omlagt fra
lineær betonkanal til slynget vandløb med

Landskabsbaseret oversvømmelsesstruktur vedLersøen

og Vognmandsmarken i København. III. SofieBrincker,
Camilla Julie Hvid, PhilippaMunckton, Luis Ochoa
og Philipp Rosner, studerendepå kurset Urban Ecosy¬
stems, KU-LIFE, 2012

Landscape basedflooding structure at Lersøen lake
and Vognmandsmarken meadows in Copenhagen.
III. Sofie Brincker, Camilla JulieHvid, Philippa
Munckton, Luis Ochoa andPhilipp Rosner, students at
an Urban Ecosystems course atKU-LIFE, 2012
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Vejprofil medgrønne tage, permeable befæstelser,
grønne trug ogfaskiner. III. Jenny Humberstone,
Søren Schaumburg Jensen, KaieKuldkepp,
BenMashford ogArianMonem, studerendepå kurset
Urban Ecosystems, KU-LIFE, 2012
Roadprofilewith green roofs, permeablepaving, green
troughs andfascines. III. JennyHumberstone,
Søren Schaumburg Jensen, Kaie Kuldkepp, Ben Mash¬
ford andArian Monem, students at an Urban Ecosys¬
tems course atKU-LIFE, 2012

trædesten, fiskepladser og nye gang-, cykel-
og løbestier. I Californien forventes den dybe
betonkulisse L.A. River (kendt fra motorcy¬
kelscenen i Terminator 2) at blive omdan¬
net til en levende blå-grøn korridormed øget
rekreativ anvendelse, mere attraktive bolig¬
miljøer og flere lokale jobs som ønsket konse¬
kvens. En sådan omdannelse har allerede fun¬
det sted langs Cheonggyecheon-floden i Seoul.

Rundt omkring i Danmark er de første
fuldskala LAR-projekter startet op, og bl.a.
Vand i Byer sørger for, at vi har en kollektiv
læringsproces på tværs af fag og sektorer.Men
vi mangler stadig at få sat billeder på de blå¬
grønne skybrudskorridorer og deres mulige
udformning. En række studerende har taget
udfordringen op og viser nogle mulige per¬
spektiver for fremtiden (se illustrationerne).

Kom ind i kampen
Spørgsmålet er, om skybrud fører til nybrud.
Om vi fortsat vil acceptere ukontrollerede
oversvømmelser, eller om vi ønsker at håndte¬
re ekstremregn. Om vi vælger gammelkendte
kloak- og kanalløsninger eller (indtil videre)
ukendte landskabsløsninger. På grund af tids¬
pres og aktuel vandangst er der desværre risi¬
ko for, at vi sætter vores lid til de velkendte
løsninger - hvad enten de er gode eller ej. Og
det på trods af at erfaringer fra udlandet viser,
at monofunktionelle afvandingskanaler ikke
er den foretrukne løsning på den lange bane.

Vi vil gerne opfordre til, at der bliver sat
yderligere skub i diskussionen om klimatil¬
pasning af vores byer og den måde, vi tæn¬
ker og skaber urbane landskaber. Men der er
også behov for en nuanceret diskussion, hvor
vi ikke idylliserer forestillingen om rislende
bække i baghaven og ignorerer de forskel¬
lige forurenings- og tørkerisici, der er lige så
væsentlige aspekter i udviklingen afbæredyg¬
tige regnvandsløsninger.

Vi har en unik mulighed for at tænke nyt
- men det kræver, at landskabsarkitekterne
kommer ind i kampen, tager tørnen med at få
tilegnet sig den nødvendige tekniske og natur¬
videnskabelige baggrundsviden, og så får vist
paletten af gode muligheder.
Marina Bergen Jensen, hortonom, professor,
AntjeBackhaus, landskabsarkitektmdl, ph.d.,
postdoc og Ole Fryd, byplanlægger, adjunkt,
alle Skov & Landskab, KU

Landskabsbaseret regnvandssystem på Carlsberg, København. Vandet kan stuve op langs forkastningen' mod øst.
III. MaritReiseggMyklestad, speciale i landskabsarkitektur, KU-LIFE, 2008
Landscape-based rainwater system at Carlsberg in Copenhagen. The water can be dammed up along the fault'
toward east. III. MaritReiseggMyklestad, dissertation in landscape architecture atKU-LIFE, 2008

Trippel-profil afcykel-gangsti og regnvandskanal langs den GrønneStipå Frederiksberg. III. Anais Lora,
Yura Lotonenko, Josefine Vedtofte ogMark Wilson, studerendepå kurset Urban Ecosystems, KU-LIFE, 2012
Tripartiteprofile ofthe bicycle-footpath and rainwater canal along the Green Path in Frederiksberg. III. Ana'is Lora,
Yura Lotonenko, Josefine Vedtofte andMark Wilson, students at an Urban Ecosystems course atKU-LIFE, 2012
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CYKLISTER - HVAD
Hons Skov-Petersen, Jette Bredahl Jacobsen,

GØR DE,
SuzanneElisabeth

OG HVAD VIL DE?
Vedel, BernhardSnizek og Thomas Sick Nielsen

I BikeabHity-projektet er det cyklen som
dagligt transportmiddel, der er i fokus.
Projektets første resultater viser bl.a.,
at cyklister i Københavnsområdet cykler
i gennemsnit 15 km om dagen og vælger
cyklen som transportmiddel, fordi det er
hurtigt og fleksibelt

Mange ser cyklen som svaret på mange cen¬
trale problemstillinger i vores samfund. Vi
bliver sundere, vi fjerner bilernes negative
miljøbelastning, og det giver enmindre plads¬
krævende ogmere effektiv trafik.

I første omgang søger planlæggere og po¬
litikerne at få flere til at cykle og reducere an¬
tallet af ulykker med cyklister. Derudover vil
man arbejde for, at de, der allerede cykler, vil
benytte cyklen til endnu flere formål og at gøre
de oplevelser, cyklisterne har - med hensyn
til tryghed, frisk luft, udsigt, socialt samvær

og fremkommelighed - bedre, end de er i dag.
Der tages mange midler i brug for at op¬

nå målet: ændringer i cykelinfrastrukturen
og udformningen af faciliteter som cykel¬
stier, kryds, parkering m.v., koordineringmed
offentlig transport, informationskampagner
samt diverse IT-baserede services som f.eks.

ruteplanlæggere. Se f.eks. referencen til Cycle
Embassy of Denmark nedenfor.

Undersøgelsens forløb og indhold
Undersøgelsen blev gennemført ved at udde¬
le opfordringer til at deltage i en web-baseret
spørgeskemaundersøgelse til ca. 15.000 cyk¬
lister i København og på Frederiksberg i for¬
sommeren 2011. Det resulterede i 3.766 brug¬
bare besvarelser.

Om cyklisterne selv
I forhold til den generelle danske befolkning
ogbefolkningen i Storkøbenhavn adskiller re¬
spondenterne sig ved i højere grad ved at være
kvinder, være højere uddannede og have en
relativt høj indkomst.

De fleste - næsten 90% - af de adspurgte
har en 'almindelig' cykel. Godt 10% har en
racercykel, knapt 10% en mountainbike og
godt 5% en kasse-/ladcykel. I gennemsnit
er folks cykler fire år gamle og har kostet
omkring 4.000 kr.

Inden for det sidste døgn angiver respon¬
denterne at have cyklet godt 15 km i gennem¬
snit. Tilsvarende har turen taget knapt en
time. For begge tal gælder, at de bliver 'truk¬
ket op' af nogle få, meget lange ture.

Som en pudsighed kan det nævnes, at
når man spørger til, hvordan man opfatter
sin egen fart i forhold til de øvrige cyklister,
angiver ca. tre fjerdedele, at de overhaler flere,
end de bliver overhalet af. Det kan skyldes en
skævhed i. hvem der har valgt at besvare ske¬
maet - altså at det er de mere dedikerede, og
dermed hurtigere cyklister, der har været
mere tilbøjelige til at svare. Men det er mere
sandsynligt, at det snarere skyldes, at mange i
den generelle trængsel på cykelstierne synes,
at det er svært at komme frem.

Omkring 40% angiver, at de cykler, fordi
det er hurtigt og fleksibelt. Ca. det samme
antal svarer, at de gør det for motionens skyld
eller simpelthen, fordi de 'godt kan lide at
cykle'. 30% svarer, at 'Det er en rar måde at
komme gennem byen på'. Omkring det samme
antal angiver, at cyklen er valgt, fordi det er
billigt. Lidt skuffende - for vores globale pro-

FotosAndreNevesPhotosAndreNeves

blemer - angiver kun ca. 13%, at valget er fal¬
det på cyklen af hensyn til miljøet. Det kan
tolkes i retning af, atmiljøet som motivation
for mere cykling skal anvendes på det strate¬
giske/politiske niveau.

De adspurgte københavnere bruger de¬
res cykler ofte og til en lang række formål.
Omkring to tredjedele af de adspurgte bruger
dagligt deres cykel for at komme på arbejde.
Godt 12% cykler dagligt til skole. Godt 10%
bringer eller henter deres børn på cykel
(andre ca. 7% gør det nogle færre gange om
ugen). Rigtigtmange - mere end 80% - bruger
i løbet af ugen deres cykel i forbindelse med
indkøb. Over halvdelen cykler, når de skal
besøge venner eller tage i biografen, restau¬
rant m.v. To tredjedele bruger slet ikke cyk¬
ling som trænings- eller motionsredskab. En
tredjedel har inden for den sidste uge sat sig
på cyklen bare 'for at cykle en tur'.

Præferencer og tryghed
Spørger man til, hvad der har betydning for
cyklister, viser det sig - ikke så uventet - at to
tredjedelemener, at tilstedeværelsen af cykel¬
stier og et jævnt, asfalteret underlag har 'stor'
eller 'meget stor' betydning for dem. Det viser
sig - heldigvis - at tre fjerdedele er 'tilfredse'
eller 'meget tilfredse' med antallet af cykel¬
stier, der hvor de cykler. Omkring halvdelen
udtrykker tilsvarende tilfredshedmed under¬
laget.

Rigtigtmange - knapt halvdelen - angiver,
at det har stor betydning, at der ved busstop¬
pesteder er et lille fortov, buspassagererne
kan stige ud på. Det stemmer godt overens
med, at mere end halvdelen føler det 'ubeha-
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geligt/irriterende', når buspassagerer stiger
direkte ud på cykelstien. Omkring to tred¬
jedele tillægger begrænset forurening, og
at man kan cykle hurtigt *stor' eller 'nogen
betydning', medens ca. 20% ikke tillægger det
nogen betydning. Omkring halvdelen afcykli¬
sterne angiver, at de er 'utilfredse' eller 'meget
utilfredse' med mængden af forurening, der
hvor de dagligt cykler.

De fleste udtrykker, at det ikke har nogen
betydning (ca. to tredjedel), at ruten går gen¬
nem grønne områder, og at der er få andre
cyklister. Det sidste er lidt i modstrid med, at
90% svarer, at de føler sig trygge, hvorder ikke
er trængsel på cykelstien, og hvor der er god
plads. I overensstemmelse med det, føler 80%
sig direkte 'utrygge' eller 'meget utrygge', når
der er trængsel på cykelstien.

Cyklister bryder sig ikke om at komme tæt
på biler, og det gælder specielt den tunge tra¬
fik (busser og lastbiler). Mere end halvdelen
føler sig 'meget utrygge', når biler eller busser
kommer tæt på. 40% føler sig 'lidt utrygge'.
Omvendt føler godt 60% sig trygge, når de
cykler, hvor der ikke er tung trafik. Tre fjerde¬

dele angiver, at de føler sig 'meget' eller 'lidt
utrygge' ved at cykle langs parkerede biler. Et
tilsvarende antal finder det samme 'meget'
eller 'lidt irriterende'.

En relativt høj andel - ca. en fjerdedel -
er utilfredse med antallet af gange, de skal
stoppe langs deres daglige rute. Omkring
85% finder det 'meget irriterende' eller 'lidt
irriterende', når der er mange steder, de skal
stoppe.

80% angiver, at det har 'stor' eller 'nogen
betydning', at de kan køre hurtigt. Omkring
halvdelen udtrykker tilfredshed ('meget til¬
freds' eller 'tilfreds') med deres daglige mulig¬
heder for at køre hurtigt.

Med hensyn til præferencer er der forskel
mellem de forskellige typer afcyklister. Beho¬
vet for at kunne køre hurtigt eller for at undgå
tung trafik er ikke det samme for en hurtigt
kørende racercyklist, som det er for en ung
mor eller far med børn i kassevognen. Det er
derfor et afprojektets vigtige mål at identifi¬
cere forskellige typer afcyklister, for derigen¬
nem at belyse deres forskellige behov, præfe¬
rencer og oplevelser.

Vejen frem
Projektet slutter 31. december 2013. Resulta¬
terne vil frem til da løbende blive publiceret
på projektets hjemmeside www.bikeability.dk
og på www.cykelviden.dk.
Hans Skov-Petersen, seniorforsker, Skov &
Landskab, KU, JetteBredahl Jacobsen, forst¬
kandidat, ph.d., dr.agro, lektor, Science, KU,
SuzanneElizabeth Vedel, forstkandidat,
ph.d., postdoc., Science, KU, BernhardSnizek,
landskabsarkitekt, ph.d.-studerende, Skov&
Landskab, KU og Thomas Sick Nielsen, cand.
techn.soc., ph.d., seniorforsker, DTU Trans¬
port
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Bikeability-projektet erfinansieret afDet Strategiske Forskningsråd. Det kørerfra 2010 til
2014 med et samlet budgetpå ca. 17mio. kr. (heraf13mio. kr. fra Forskningsrådet).
Det erprojektetsformålat undersøge
- danske kommuners ageren iforhold til cykelplanlægning, herunder hvilke erfaringerman
med tiden harfåetmedforskellige tiltag
-> sammenhængen mellem hvordanforskellige bystrukturer oggeografiske relationerpåvirker
graden afcykling ogfysisk aktivitet (projektets navn henviser til, i hvor højgrad et byrum
er 'cykelbart')
- hvordan cyklister bevæger sig i og oplever byrummet

Projektet udføres afen række universiteter og organisationer: Københavns Universitet (KU),
Danmarks Tekiiiske Universitet (DTU), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet
(AAU), Det tekniske Universitet iDelft (Holland), Kræftens Bekæmpelse (KB) ogDansk Cyk-
listforbund (DCF). Følgmedpåprojektets hjemmeside www.bikeability.dk, hvor resultater og
aktiviteter kan følges. Projektetsfremdrift kan ogsåfølgespå www.cykelviden.dk

Bikeability-projektet er bygget op omkringfem arbejdspakker: •
1. Personlige, sociologiske og bystrukturelleforudsætningerfor cykling (KUogDTU)
2. Miljøets betydningfor cykling ogfysisk aktivitet (SDU)
3. Monitering og simulering afcyklisters oplevelser, adfærd, præferencer og rutevalg. (KU)
4. Forvaltning ogplanlægning afcykelinfrastruktur. (AAU)
5. Formidling og inddragelse. (KB ogDCF)
Denne artikel erprimært baseretpå arbejdspakke 3

FotoAndreNeves Photo Andre Neves
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KIRKEGÅRDENE PÅVEJ IND I EN NY TID
Christian P. Kjøller og Tilde Tvedt

Kirkegårdstraditionen i Danmark er skabt i
et unikt samspil mellem landskabsarkitekter,
kirke og samfund, men er under pres fra sam¬
fundsudviklingen. Mange kirkegårde er ind¬
rettet til gamle begravelsesmønstre og drifts¬
metoder. Desuden er folkekirken økonomisk

presset. Kirkegårdene står derfor midt i en
stor omstillingsproces, hvor de skal tilpasse
sig en ny tids brug og arbejdsforhold.

Der ligger et stort arbejde i at udvikle og
fremtidssikre både anlæg og forvaltning. For
landskabsarkitekterne har tyngden af opga¬
ven bevæget sig fra nyanlæg til mere åbne
udviklingsplaner. Nøgleordene er omdan¬
nelse og fleksibilitet. Det skal kombineres
med sans for traditionen og de kvaliteter, der
ligger i de gamle anlæg. Skov & Landskab er
en aktiv part i processen. Bl.a. er kirkegårdene
taget under lup i ph.d.-projektetKirkegårde -
forvaltning, pleje og implementering afkvali¬
tetsbeskrivelser.

Syntese mellem helhed og enhed
I det'19. og 20. århundrede gjorde urbanise¬
ring og befolkningstilvækst det nødvendigt
med mange nyanlæg og udvidelser, en natur¬
lig opgave for have- og landskabsarkitekter.
Sammen med menighedsråd og kirkegårdsan-
satte har de gjort kirkegårdene til smukke og
værdige rammer om danskernes sidste hvile¬
sted. Resultatet er en international anerkendt

kirkegårdskultur,med Mariebjerg Kirkegård
som en afjuvelerne.

Et væsentligt element er syntesen mel¬
lem helhed og enhed. Her adskiller den dan¬
ske kirkegård sig en del fra andre lande. Tan¬
kerne om helhed og enhed kom i 1961 til
udtryk i bogen Den danske kirkegård og dens
problemermed provst J. Exner som redaktør
og skrevet i fællesskab af førende landskabs¬
arkitekter, kirkefolk, kunstnere m.fl. Afsættet
var bl.a. G.N. Brandts artikel Kirkegaarde og

gravsteder i Architekten 1922.
Ideen er, at den enkelte kan udtrykke sin

individualitet inden for rammer, der er ud¬
stukket af fællesskabet. Rammerne er dels

fælles, ensartede gravstedshække, dels ser¬
vitutter, der begrænser individuel indretning
og brug. På den måde kan det enkelte grav¬
sted fremhæves, uden at blive forstyrret af
andre gravsteder. Samtidig bindes gravste¬
derne sammen til en harmonisk helhed. Fæl-

lesskabsprincippet kobles til tankerne om

folkestyret: Individet er på en gang sig selv og
bundet sammen i fællesskabet.

Fællesskabsprincippet udfordres
I dag er fællesskabsprincippets kirkegård ud¬
fordret af nye tider. Hækkene omkring kiste-
gravstederne er et bærende element, men
flere og flere kistegravsteder står tomme. Man
kan fjerne nogle af hækkene for at spare, men

risikerer, at anlægget arkitektonisk går i op¬
løsning. Det gælder især, hvis der ikke er er
andre elementer, der markerer kirkegårdens
struktur.

Brugerne stiller desuden krav om alter¬
native gravstedsformer. At beplantningen på
ældre kirkegårde undertiden også er udlevet,
gør ikke sagen bedre. Generelt bliver resulta¬
tet kirkegårde, der er mindre brugelige, min¬
dre smukke ogmindre driftsvenlige.

Tre faktorer bidrager væsentligt til udfor¬
dringerne. Kremeringsprocenten er steget
jævnt de sidste 100 år og ligger nu på over 75%.
Urnegrave fylder mindre end kistegrave, så
resultatet er overskudsareal på mange kir¬
kegårde.Ændrede forudsætninger for drif¬
ten spiller også ind. Timelønnen er højere, og
arbejdsmiljøet er vigtigt. Mekaniseringen stil¬
ler krav til gangbredder og driftsarealer.

Den tredje og måske mindre åbenlyse
faktor er skiftet fra individualisme i fælles¬
skab til pluralistisk individualisme. På de tra¬
ditionelle kirkegårde var graven individuel,
men tilpasset samfundets normer for indi¬
viduel udfoldelse. I dag tilbyder de fleste kir¬
kegårde forskellige kollektive gravpladser af
varierende udformning lige fra gravsteder
i frodige staudeplantninger, over gravsten
nedlagt i græs til forskellige former for skov¬
begravelse. De traditionelle gravsteder bliver
ogsåmere individuelle i den forstand, at de er
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Øgetfokuspå kirkegårde. Ph.d. -projektetKirkegårde -forvaltning, pleje og implementering
afkvalitetsbeskrivelser afsluttes i efteråret 2012, og det styrkerSkov&Landskabs kompeten¬
cerpå kirkegårdsområdetyderligere. Det har også givet lejlighed til at lade de landskabsar¬
kitektstuderende arbejde med kirkegårde i kurset 'Planter og teknologi'.
Desuden arbejder vipå at skræddersy en delafSkov & Landskabs generelle viden om drift og
anlægsteknik til kirkegårdene via VidentjenestenforPark og Landskab. 'Grøn viden til kirke¬
gårdene' bygges op iperioden 2011-13med støttefra Kirkeministeriet

anderledes ogmere personlige. De pårørende
får ikke længere anvist et gravsted, men væl¬
ger det blandt flere muligheder.

Driftsstyring del aflæringsproces
Traditionelt bygger driften af kirkegårdene
på erfaringer og rutiner, som justeres løben¬
de. Kirkegårdsforvaltningerne har i fælles¬
skab lært, hvordan kirkegårde indrettes og
drives effektivt i industrisamfundet. Det har
været en givtig strategi, men metoden virker
bedst med lange ansættelser, stabile menig¬
hedsråd og langsomme ændringer i begravel-
seskulturen.

I dag går ændringerne hurtigt og skaber
behov for nye metoder. Derfor har Skov &
Landskab sammen med Kirkeministeriet og
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere udar¬
bejdet et nyt system til driftsstyring. Kvali¬
tetsbeskrivelser og plejeplaner skal være med
til at kvalificere driften og gøre det lettere at
prioritere, især når virkeligheden er omskif¬
telig. Ph.d.-projektet følger ibrugtagningen.

Driftsstyringen kan ses som del af en ny
tilgang, hvor der er større fokus på reflek¬
sion, dialog, dynamik og dokumentation. Det
kræver umiddelbart en større indsats, fordi
tingene i højere grad skal formuleres. Erfa¬
ringerne fra ph.d.-projektet viser, at det går
langsomt med at tage systemet i brug, fordi
kirkegårdene skal forholde sig til drift og for¬
valtning på en ny måde. De foreløbige ana¬

lyser tyder på, at kvalitetsbeskrivelser og ple¬
jeplaner ikke bare er et færdigt system, der
skal implementeres. Det er også led i en større
læringsproces, hvor metoder og tankegange
tages ind, afprøves, transformeres, nyfor-

Tv. Defleste kirkegårde har i dagforskellige typer kol¬
lektivegravstederfor at imødekomme brugernes øn¬

sker. Det kanf.eks. være urnegrave ifrodige staude¬
plantninger, gravsten i græs ellerforskelligeformerfor
skovbegravelse. Her denfællesmindehavepåPaarup
Kirkegård, tegnetafTorben Michelsen, landskabsarki¬
tekt mdl. Foto Christian P. Kjøller
Left.Most cemeteries today have different types ofcom¬
mon burial areas to satisfy the wishes oftheir users.
These can be urn graves in lushperennial beds, grave¬
stones in grass or different types offorest burial areas.
Here is the common memorialgarden atPaarup Cem¬
etery, designed by TorbenMichelsen, landscape archi¬
tectmdl. Photo Christian P. Kjøller

tolkes eller afvises som løsninger på tidens
udfordringer.

Udviklingsplaner med dynamik
Ph.d.-projektets analyser peger i retning af,
at plejeplanerne ikke kan stå alene, men må
spille sammen med mere strategiske planer.
Det kunne være udviklingsplaner, som kir-
kegårdsverdenen har arbejdet med i nogle år,
uden at genren er helt fastlagt endnu.

I de tidligere reguleringsplaner fik grav¬
stederne og kirkegårdens andre elementer
anvist deres plads og udstrækning i et bestemt
system. Udviklingsplanerne udstikker deri¬
mod en overordnet retning for, hvordan kir¬
kegårdens elementer skal organiseres, men
er åben for, at udviklingen kan ske i forskel¬
lige retninger.

Udviklingsplanen passer bedre til en
mere flydende og varieret begravelsesstruk-
tur og harmonerer med plantningerne som
levende elementer med forskellige livsfaser.
Og det er i udviklingsplanen, at landskabsar¬
kitektens kompetencer til at se, analysere og
visualisere muligheder bliver vigtige for kir¬
kegården. Her har vi som stand mulighed for
at påvirke udviklingen.
Christian P. Kjøller, landskabsarkitekt mdl,
ph.d.-studerende og Tilde Tvedt, landskabs¬
arkitektmdl, formidlingsmedarbejder, begge
Skov & Landskab, KU
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Gravstedshækkene er en vigtig del afden traditionelle
kirkegård, menflere ogflere kistegravsteder står ledi¬
ge, fordimange bliver kremeret. Detgiver driftsmæssi¬
ge og arkitektoniske udfordringer. Tillitse Kirkegård.
Foto Christian P. Kjøller
The grave hedges are an importantpartofthe tradi¬
tional cemetery, butmore andmore cemeteryplots are
vacant becausemany are being cremated. This implies
operational and architectural challenges.
Tillitse Cemetery. Photo Christian P. Kjøller

Udviklingsplanenfastlægger en hovedidéfor kirkegår¬
densfremtid, men er samtidig åbenfor, at udviklingen
kan skepåforskellige måder. På Gråbrødre Kirkegård
i Roskilde er hovedidéen atgenskabe den romantiske
havestil, kirkegården oprindeligt blev anlagt i. Samti¬
dig tagerplanen højdeformere end200 bevaringsvær¬
dige gravsteder oggravminder. Realiseringen tilpasses
løbende de aktuelle behov og reaktionerfra brugerne.
Udviklingsplanen er udarbejdet afBirgitteFink, land¬
skabsarkitektmdl, maa
The developmentplan establishes a basic conceptfor
thefuture ofthe cemetery, but is still open to thepos¬
sibility ofthe development occurring in differentways.
AtGråbrødre Cemetery in Roskilde, themain idea is
to recreate the romantic garden style that the cem¬
etery originally had. At the same time theplan allows
formore than 200preservation worthygraves and
gravemonuments. The realization ofthis is constant¬
ly adapted to the actual needs and reactionsfrom the
users. The developmentplan was designed byBirgitte
Fink, landscape architectmdl, maa
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Søndre Havn i Køge er under omdannelse.
Over de næste 30 år skal området overgå
fra industrihavn til en bydel med boliger,
virksomheder og ikke mindst et levende
by- og kulturliv. Tidligere tiders brug må
vige for byudviklingen, og nye arkitekto¬
niske og funktionsmæssige fortolkninger
træder til. Som en del afomdannelsespro¬
cessen har Køge Kyst iværksat en kultur¬
plan, hvor kunststrategier, midlertidige
indgreb og et aktivt udeliv skal være med
til at forme byens udvikling. Urban Play
indgår i denne etape 0, der skal bidrage
til at skabe 'livet før byen' i Søndre Havn

Urban play
Urban Play er en udstilling og et byrumspro-
jekt, som indtager Søndre Havn hen over som¬
meren 2012. Tegnestuer, der ligger i krydsfel¬
tetmellem arkitektur og kunst, er inviteret til
at skabe installationer til stedet med fokus på
leg og involvering. Målet er at tilvejebringe of¬
fentligt liv gennem installationer, der invol¬
verer og iscenesætter stedets arkitektur og
potentialer. Projektet er en måde at tilføre liv
og aktivitet i et havnemiljø, at synliggøre ek¬
sisterende kvaliteter i området og at tilføre
legende adfærd til det offentlige rum. Legen
kan skabe liv og engagement - det samme kan
kunsten. Krydspunktet mellem de to, mener
vi, har et stort potentiale for en dynamisk
måde at indtage byrummet på og derved bi¬
drage til udvikling af bylivet og det offentlige
rums kvalitet.

Urban Play skal på en gang pege på stedets al¬
lerede iboende kvaliteter og samtidig etable¬
re nye arkitektoniske og funktionsmæssige
prægninger, der peger frem mod en ompro¬

grammering. Vi har taget afsæt i havnens in¬
dustrielle processer og rumlige atmosfære og
kobler det med nye kunstneriske fortolknin¬
ger og udsagn.

Søndre Havn i Køge
Karakteristisk for Søndre Havn er dens umid¬
delbare nærhed til Køges historiske bymidte
og så koblingen til de store åbne vandflader.
Men havnens arkitektur og struktur adskiller
sig markant fra byens. Havnen er fuld af kon¬
traster i materialer, skala og rumlige forløb,
der tilsammen danner en særlig stemning.
Store industrivolumener ligger side om side
med klondykeagtige småbyggerier, og brede
åbne flader mod vandfladen kontrasteres af

bagvedliggende smøger og mellemrum. In¬
frastrukturen har efterladt sine aftryk med
indsejlingsløb ogjernbanespor.

Men også havnens processer i form af de
råstoffer, der bevæger sig igennem området,
giver stedet karakter. Træstammer, der ski¬
bes ind og ud af havnen, ligger i store bun¬
ker på kajkanten og danner nye former og
vægge, mens en duft af nyfældet træ føjer
sig til fornemmelsen af diesel og kølig vind
fra det åbne vand. Sand hentes op fra havet
og opmagasineres i store koniske bunker i
området. Korn til marker og til dyrefoder
føres ind og ud af havnens store bygnin¬

ger og ligger som strøede spor på asfaltfla¬
derne. Havnen rummer en ny type natur, der
er opstået i kølvandet på afvikling af store
industriområder. Pionervækster indtager
langsomt restarealerne, og de grønne træk
skaber en slags campus omkring industri¬
strukturer, der står som ruinøse scenografier.

Programmering og kuratering
Bag udvikling af konceptet Urban Play står
landskabsarkitekt og lektor Bettina Lamm,
Skov& Landskab, KøbenhavnsUniversitet, og
kurator Charlotte Bagger Brandt, Råderum -
kontor for samtidskunst. Med vores tværfag¬
lige vinkel deler vi en vision om gennem arki¬
tektoniske og kunstneriske strategier at skabe
nye rammer/scener for leg, liv og engagement
i det offentlige rum.

I tilgangen til projektet skelner vi ikke
mellem de gængse faggrænser; kunstner,
kurator, arkitekt og byplanlægger. Således
indgårvi selv som kreative aktører i projektet.
Vi skaber og kortlægger så at sige selve spil¬
lepladen, dens regler og dens visualitet med
vores respektive erfaringer som henholdsvist
landskabsarkitekt og kurator/kunsthistoriker,
ogvi inviterer en blandet skare afbilledkunst¬
nere, arkitekter ogbyrums aktivister til at del¬
tage i det urbane spil.

De inviterede kunstnere er Monika Gora

ogGunilla Bardolin (SE), RebarGroup (USA),
Happy Space (SE), Raumlabor (DE), Ditte
Hammerstrøm, Jeremy Walton og Claus
Bjerre (DK), Rintala Eggertsson Architects
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Tv. Keri Smith (CA):How ti be an explorer ofthe
world. Kunstneren skaber etpoetiske skattekort,
hvorgæsterne opfordres til at tage vandringer i
havnen og kreeere deres egenfinurlige kortlægning
afområdet
Left. Keri Smith (CA): How to be an explorer ofthe
world. The artist created apoetic treasure map
where guests are invited to wander in the garden
and create their own ingenious mapping ofthe area

(NO/FI/IS), Keri Smith (CA) samt Jesper
Aabille (DK). Fælles for de deltagende kunst¬
nere er deres hybride arbejdsform i kryds¬
feltet mellem kunst, arkitektur og urban
aktivisme og deres hands-on tilgang til værk¬
produktion.

I Urban Play har vi særligt fokus på den
brug og involvering, installationerne kan
skabe. Taktilitet ogæstetik er væsentlige for
at skabe elementer, der er umiddelbart dra¬
gende. Samtidig vil alle installationer tage
afsæt i den materialitet og de associationer,
der findes i havnen.

Alle kunstnere har fået et specifikt sted
på havnen at arbejde ud fra, og i deres vær¬
ker indgår mange af de materialer, der findes
på stedet, f.eks. træ, sand, korn og fiskekas¬
ser. Tegnestuernes opdrag programmeres og
kurateres derfor i tæt samspil med os, og de
udfordres med særlige krav til ibrugtagnings-
muligheder,materialer og lokalitet.

De otte Urban P/ay-nedslag vil ligge som
en perlerække af installationer, der stræk¬
ker sig fra havnepladsen nær byen, parallelt
langs havneløbet og til mødet med det åbne
vand.Nedslagene etablerer et sammenhæn- Søndre Havn, Køge, projektområde
gende træk gennem havneområdet og forbin- Southern Harbour, Køgeproject area
der varierende rumlige kvaliteter. Fra de små
intime lommer til stemningshuler til større
åbne flader med mere voluminøse installati¬
oner. Stederne giver kontakt til havnens sær¬
kender - udsyn til storskalabygninger, rude-
ratlandskaber, interimistiske rumligheder og
industriens stofligheder.

URBAN PLAY LOCATIONS
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Happyspace (SE): Snegletrappe: Etpoetisk, installato-
risk værkpå den yderste spids afSøndreHavn erpå en

og samme tid en trappe, et opholdssted, en udkigspost
og ikke mindst sit eget økosystem. Trappen er bygget
op i resttræfra Junckers ogfungerer som levestedfor
snegle, orme, fugle og andre dyr
Happyspace (SE): Snail steps:A poetic installation
on the outerpoint ofSøndre Harbor is both a stair¬
way, restingplace, observationpost as well as its own
eco-system. The stairs are built ofscrap woodfrom the
Junkersfactory andfunction as a habitatfor snails,
worms, birds and other animals

Når vi ser det velkendte fra nye vinkler, så
bliver verden en anden. Steder beriges med
ny skulpturel kraft, vores sanser skærpes,
og vores opmærksomhed vækkes til live. At
løbe gennem en gigantisk sandkasse, bestige
en høj, at sidde på en gyngende tømmerflåde
påvirker hele kroppens perceptionsapparat.
Omkring legen kan der opstå nye fællesska¬
ber, og det giver sus i maven, når vi løftes ud
afhverdagslandskabet.

Lokal forankring er en vigtig faktor i
Urban Play, og vi har indgået dialog og sam¬
arbejde med mange af stedets aktører. Både
havnens virksomheder, foreninger, kultur¬
institutioner og læringsmiljøer bidrager til
udvikling, opbygning og gennemførelse af
udstillingen. De enkelte værker vil under
hele udstillingen danne ramme om arrange¬
menter og videnformidling. Sommeren over
vil der være aktiviteter som byggeworkshops,
opdagelsesture, fællesspisning og optræden.
Aktiviteter bidrager til at synliggøre havnens
potentialer som rekreativt sted.

Som optakt til udstillingen laver vi en
camp, hvor kunstnerne kommer til havnen for
at opbygge deres værker med hjælp fra land¬
skabsarkitektstuderende fra Skov & Land¬
skab, Københavns Universitet og elever fra
Skovskolen i Nødebo. Urban Play vil indgå i
et undervisningsforløb, hvor studerende i ud-
stillingsperioden vil skabe deres egne pop-up-
haver i samarbejde med miljøcentret Det
Grønne Hus.

Åbne ramnier
Den midlertidige form giver nogle mere åbne
rammer for, hvordan rummene kan fortolkes
og udfordres med større eksperimenter på
formgivning og indhold. Der kan opnås nogle
resultater, som på sigt kan give nye løsninger
til, hvordan udformningen af byens nye rum
kan kvalificeres arkitektonisk og skabe akti¬
vitet for mange.

Urban Play er således et projekt, der i
praksis afprøver strategier for, hvordan mid¬
lertidige tiltag kan åbne op for nye æstetiske,
rekreative og oplevelsesmæssige brugsformer
som led i omdannelsesproces. Men projektet
kobler sig også til et overordnet forsknings¬
tema på Skov & Landskab, hvor vi aktuelt er
involveret i et større EU-projekt om midler¬
tidig brug af tomme grunde. Urban Play vil
også i forskningen spille en aktiv rolle som
case, hvorfra erfaringer bringes videre ind i
en mere overordnet kontekst og formidling.
Urban Play er skabt i tæt dialog med Køge
Kyst, som også er økonomisk hovedbidrager
til projektet. Udstillingen åbner den 4. maj
2012 og løber indtil 15. september.
Bettina Lamm, landskabsarkitekt mdl, lektor,
Skov & Landskab, KUog Charlotte Bagger
Brandt, kurator, Råderum - kontorfor sam¬
tidskunst

Monika Gora og Gunilla Bandolin (SE): AlteredPia¬
nos. En pavillonfyldt medgamle klaverer samlet ind i
og omkring Køge vil ståpå havnepladsen som et gigan¬
tisk instrument, man kan indtage. Publikum opfordres
til at spillepå klavererne, og der vil lejlighedsvis blive
opført særlige koncerter
Monika Gora and Gunilla Bandolin (SE): AlteredPia¬
nos. Apavilionfilledwith oldpianos gathered in and
aroundKøgewill stand in the harbor square as a gi¬
gantic instrument that one can enter. Thepublic is in¬
vited toplay thepianos and there will be occasional
special concerts

Rebar (USA): Hills and Field. Med brug afhavnens materialer skaberRebar sandbakker omkring en søjleskov aftræstammer. Afdet korn, som læsses og lastes i havnen, sås
en mark, der vokserfrem under udstillingen. Begge installationer etablerer nye landskaber i industriens mellemrum med afsæt i de råstoffer, som erpå stedet
Rebar (USA):Hills andField. By usingmaterialfrom the harbor, Rebar created sand dunes around aforest oftree trunk columns. Using someofthe wheat that is loadedand un¬
loaded in the harbor, afieldwas sown thatwillgrow during the exhibition. Both installations establish new landscapes in the industrial interspace based on the rawmaterials
that werepresent at theplace .
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Ditte Hammerstrøm, Claus Bjerre og Jeremy Walton (DK):
Bænken er din. På havnen opstilles startskuddet til en
bænk medpåskriften: Bænken er din. Hermed opfordres
besøgende til at bygge viderepå bænken -med alleformer
for træ oggenbrugsmaterialer, de kanfinde. Bænken place¬
respå en græsbanke, hvorfra der er udsigt til havneløbet
Ditte Hammerstrøm, Claus Bjerre andJeremy Walton
(DK): The bench isyours. At the harbor, the beginnings of
a bench will beplaced with the inscription: 'Bænken er din'
(The bench isyours). In this way visitors are invited to con¬

tinue building the bench - with all kinds ofwood and re¬

cycledmaterials to befound. The bench will beplaced on a
grassy bankfrom where there is a view to the harbor inlet

Rintala/Eggertson (NO): Flydende Badepavillon. Enflydende badepavillon etableresfor enden afen badebro ved havnens yderstepunkt. Den flydendeponton giver nær¬
kontakt til vandet. Man kanfyre op i ovnen, bruge kanten som afsætfor spring og leg eller lade sig skvulpepå denflydendeponton
Rintala/Eggertson (NO): Floating swimmingpavilion. A floating swimming pavilion will be establishedat the end ofa bathingjetty out the outerpoint ofthe harbor.
Thefloatingpontoon offers close contact with the water. One can heat up the oven, use the edgefor diving orplay, orjust enjoy the rolling sensation ofthefloating pontoon.

JesperAabille ØK): MobiltKøkken. Etmobilt køkken udstyret medgasblus, ovn,
hakke-/skærebræt og vand vilflytte sig omkring i området og invitere tilfællesspis¬
ning, udflugter og happenings
Jesper Aabille (DK): Mobile kitchen. A mobile kitchen equipped with a gas burner,
oven, chopping board andwaterwillmove about in the area invitingjoint meals,
excursions and happenings

l<k {or
KøltUevi CyVI
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TERAPIHAVENNACADIA:
EVIDENSBASERET SUNDHEDSDESIGN
Ulrika K. Stigsdotter, Maja SteenMøller, Sus Sola Corazon og Victoria Linn Lygum

I terapihaven Nacadia anvendes der en så¬
kaldtmindfulness-inspireret haveterapi, hvor
selve haven bruges som et terapeutisk red¬
skab, så patienternes oplevelser, sanseind¬
tryk, aktiviteter og relationer til naturmiljøet
er en væsentlig del af den terapeutiske proces.
Men Nacadia vil, udover at være et behand¬
lingssted, også fungere som et forsknings-, ud¬
viklings- og demonstrationsprojekt inden for
'evidensbaseret sundhedsdesign' og stressbe¬
handling.

Evidensbaseret sundhedsdesign
For i størstmuligt omfang at kunne garante¬
re patienterne et godt behandlingsmiljø er en
tydelig transparens i vores designtilgang vig¬
tig. Skov & Landskab har i dette projekt kaldt
processen dét, som på engelsk kaldes Eviden¬
ce-BasedHealthcareDesign. Dette kan over¬
sættes til 'forskningsbaseret sundhedsdesign'
eller 'evidensbaseret sundhedsdesign'.

Skov & Landskabs fortolkning af evidens¬
baseret sundhedsdesign kan forklares ved, at
det er en designproces, hvor der lægges stor
vægt på tre hovedfaktorer:

1. Kunstneriske og praktiske landskabsar-
kitektoniske kompetencer

2. Forskningsevidens og valide praktiske
erfaringer

3. Patientgruppernes specifikke krav, be¬
hov og præferencer, det planlagte behand¬
lingsprogram samt patientens forventede
rehabiliteringsforløb

Et vigtigt aspekt i Skov & Landskabs fortolk¬
ning af evidensbaseret sundhedsdesign er, at
processen ikke stopper, når designet er udført,
og haven står færdig. Terapihaven betragtes i
sig selv som en proces, hvor ny forskning og
dokumenterede erfaringer løbende skal tilføje
ny og stærk evidens til designet, så Nacadia til
stadighed vil udvikle sig.

Terapihave og haveterapi
En terapihave er altså bevidst formgivet med
den hensigt at bidrage aktivt og positivt til be¬
handling og velvære. Terapihaven skal både
støtte og udfordre patienterne i deres rehabi-
literingsproces samt tilbyde rammer for me¬
ningsfyldte og konkrete aktiviteter og mulig¬
gøre aktiviteter på et symbolsk plan, såsom
samtaler med udgangspunkt i naturen. Tera¬
pihaven er forudsætningen for haveterapien.
Designet og behandlingsprogrammet er tæt
relaterede. Tilsvarende designet har Nacadias
behandlingsprogram en tydelig transparens.
Det er udviklet som en del af et ph.d.-projekt
og vil også løbende blive opdateret, efterhån¬
den som forskning og praksis i terapihaven
giver nye valide resultater.

Forudsætninger og tværfaglighed
En grundforudsætning for designet af terapi¬
haven Nacadia er, atmennesker i høj grad op¬
lever og forstår sine omgivelser ud fra, hvor¬
dan de har det.Miljøer eller ting imiljøet som
et sundt menneske ikke reagerer nævnevær¬

digt på, kan opleves dramatisk for et stress¬
ramtmenneske.

Det betyder, at forskellige diagnosegrup¬
per kræver forskelligt udformede terapiha¬
ver og tilsvarende specifikke behandlings¬
programmer. Dette resulterer i, at land¬
skabsarkitekten, som formgiver en terapi¬
have, bør samarbejde med medicinsk/tera¬
peutik uddannede personer, der kender den
pågældende patientgruppes rehabiliterings-
proces og særlige behov. Nacadias designpro¬
ces inkluderede bl.a. flere workshops med en
projektgruppe bestående af en speciallæge i
psykiatri, en psykoterapeut, en ergoterapeut,
en fysioterapeut m.fl. Desuden var en kompe¬
tencegruppe knyttet til projektet med eksper¬
tise i forskning og praksis inden for terapiha¬
ver og haveterapi.

Forskning i terapihaven
Det er ikke helt nemt at studere effekten afen
have. Mange faktorer kan påvirke patienter¬
ne.At en patient har præference for et særligt
rum i haven kan bero påmange årsager. For at
gøre det lettere at indsamle forskningsdata er
der defineret fem rum i haven, som forsknin¬
gen tager udgangspunkt i. Disse rum har en
del konstante forudsætninger; samme form,
samme retning og samme størrelse, men for¬
skelligt indhold. Dette giver forskere en unik
mulighed for at studere flere faktorers betyd¬
ning for patienternes relation til haven under
deres behandlingsforløb.

Mental tilqænqeliqhed Fysisk tilqænqeliqhed Kropsbevidsthed

|pit i.'

Tilgængelighed - etafde 10 designkriterier.
Der skal være skabtmulighedfor kropslige
udfordringer medforskellige underlag og ni¬
veau, men husk adgangforfunktionshæm¬
mede. Designet skal 'lokke'patienterne ud i
haven

Accessibility - one ofthe ten design criteria.
There shouldbe thepossibility ofphysical
challenges on different surfaces and levels,
with considerationfor use by the disabled.
The design should 'entice'patients out into
the harbor
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Figur 1. Der lægges vægtpå tre hovedfaktorer i Skov & Landskabs tolkning afevidensbaseret sundhedsdesign:
Kunstneriske ogpraktiske landskabsarkitektoniske kompetencer, forskningsevidens og validepraktiske erfarin¬
ger samtpatientgruppernes specifikke krav, behov og præferencer, detplanlagte behandlingsprogram, samt
patientensforventede rehabiliteringsforløb
Figure 1. Emphasis isplaced on threemainfactors in Skov & Landskab's interpretation ofevidence-based health
design: Artistic andpractical landscape architectural competencies, research evidence and validpractical experi¬
ence as well as thepatientgroup's special requirements, needs andpreferences, theplanned treatmentprogram as

well as thepatient's expected rehabilitationprogress
I november 2011 blev Skov & Landskabs terapihaveNacadia i Arboretet i Hørsholm indviet. Fraforåret 2012 vil
personer, som er sygemeldtepå grundafstress, kunne tilbydes behandling i terapihaven, året rundt. Foto Ann Lilja
In November 2011 Skov & Landskabs therapygarden Nacadia at the arboretum in Hørsholm was opened. From
spring 2012people who are on sick leave due to stresswill be offered treatment in the therapy garden throughout
theyear. PhotoAnn Lilja

Designkriterier
Tidligere forskning viser, at folk opfatter og
klassificerer naturmiljøer i otte specifikke na¬

turtyper - eller 'oplevelseværdier'. Hvis et na¬
turområde indeholder flere af oplevelsevær¬
dierne, er det mere populært ogmere besøgt
end et område med en eller få afdisse. Endvi¬
dere viser forskningen, at ens præference for
oplevelsesværdierne er forskellige alt efter,
om man er ramt af stress eller ikke (figur 1).

Oplevelseværdierne trygt, artsrigt og vildt
kan defineres som stressede personers natur-
preferencer. Denne forskning lå til grund for
valget af Nacadias placering. Allerede før
vi gik i gang med designet, fandtes samtlige
oplevelseværdier på arealet. Vores opgave
•som landskabsarkitekter blev at forstærke

dem, prøve at kombinere dem på forskellige
måder og sikre, at det blev muligt at indsamle
forskningsdata.

Overordnet kan terapihaven Nacadia be¬
skrives som at være designet ud fra ti krite¬
rier (ill. næste side). Disse kriterier bygger på
dokumenterede erfaringer fra flere terapiha¬
veprojekter og forskningsresultater. Design¬
kriterierne er generelle for terapihaver for
patienter, som er ramt af stress. Kriterierne
kan også findes på Nacadias hjemmeside
www.nacadia.dk under 'konceptmodel'.

Beskrivelse af terapihaven Nacadia
For at komme til Nacadia skal man gå en lille
tur gennem det smukke og artsrige arboret.
Nacadias entré skal virke velkommende og
støttende og er derfor opbygget som en per¬

gola med slyngplanter. Fra indgangslågen fal¬
der stien let, ogbeplantningen og den rislende
lyd fra kilden leder patienten til havens hjer¬
terum, bålstedet.

Nacadia er indrettet med flere forskellige
haverum, der tilbyder forskellige oplevelser -
i ét rum strækker granerne, tujaerne og lærke¬
træerne sig mod himlen'og skaber etmørkere,
køligere og højtideligt rum. Et andet rum er

lyst og varmt med farverige og velduftende
planter.

Der findes flere trygge siddepladser rundt
omkring i haven. Nogle er tæt inde i vegeta¬
tionen, én er en platform rundt om et stort
smukt træ, og i drivhuset findes der bl.a. flere
hængekøjer at slappe af i. Bænkene i haven er
mindre end sædvanlig, og årsagen til dette er,

Nacadia er indrettetmedflereforskellige haverum, der tilbyderforskellige oplevelser - i ét rum strækker graner¬
ne, tujaerne og lærketræerne sig mod himmelen, et andet haverum er lyst medfarverige og velduftendeplanter, og
endelig har haven et vandtema, hvor en kilde leder til en bæk, som slutter i en lille sø med en ø

Nacadia is organized with several differentgarden spaces, which offer a variety ofexperiences - in one space there
are er spruce, thuja and larch trees that reach into the sky, and in another space there is lightwith colorful and ar¬
omaticplants, andfinally there is agarden with a water theme where a springfeeds a stream that ends in a small
pond with an island
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Behov for naturmiljøer

Nr. Hvad Hvordan

1 Kontekst
Det er vigtigt at formulere formålet med
haven i relation til dens kontekst

2 Enkelhed

Designet skal være let forståeligt for
patienterne. Det skal være muligt at
aflæse, hvad haven kan tilbyde dem, samt
hvad de kan og må gøre

3 Et afgrænset rum

Terapihaven opleves som afgrænset fra
sine omgivelser og som et veldefineret
hele. Mindre rum kan skabes inde i haven

4

Levende

byggemateriale

Det levende, voksende og konstant
skiftende plantemateriale er
grundstenen i en terapihave. Anvendelse
af så meget plantemateriale som muligt
ogmed rig variation

5
Valg af
dyrkningsform

Skovhavedyrkning (forest gardening) er
en dyrkningsform med et naturligt,
skovlignende udtryk, hvor der dyrkes
vækster i flere lag.

6

Præference for
bestemte

oplevelsesværdier
Stressramte har præference for følgende
oplevelseværdier: trygt, naturligt, artsrigt

7

Niveauer af

tryghed

Mulighed for at opleve forskellige
niveauer af tryghed. Haven bør have rum
eller zoner, der er hhv.: 1. helt trygge, 2.
halvåbne og 3. helt åbne. Derved kan
patienternes forskellige behov for
tryghed dækkes

8 Niveauer af krav

Designet synliggør muligheder for
varierende krav og udfordringer for
patienten.

9 Tilgængelighed

1. Skabe mulighed for kropslige
udfordringer med forskellige underlag og
niveauer, men husk adgang for
funktionshæmmede.

2. Skabe design, der lokker patienterne
ud i haven

10

Fleksibilitet og
delagtighed

1. Haven kan ændres for at imødekomme

nye behov og krav fra patienterne.
2. Der indarbejdes mulighed for, at
patienterne kan sætte deres eget præg på
haven

Terapihaven Nacadias 10 designkriterier
The therapy gardenNacadia's ten design criteria

Niveauerafkrav -etafde 10 designkriterier.
Designet synliggør mulighederfor varierende krav og
udfordringerforpatienten
Levels ofrequirements - one ofthe ten design criteria.
The design illustrates thepossibilitiesfor varying
requirements and challengesfor thepatients

at patienterne selv kan vælge om de vil invi¬
tere andre at sidde sammen med dem eller
ikke. Placererman sig midt på bænken, er der
ikke plads til andre ved siden af.

Haven har et gennemgående vandtema.
En kilde leder til en bæk som slutter i en lille
sømed en ø. Den, som ønsker det, kan komme
ud til øen ved at gå på trædestenene i vandet.
I det mørkere skovrum findes en stille spejl¬
dam, hvor træernes silhuetter ses, og himme¬
len, skyerne og solen spejler sig. Inde i drivhu¬
set findes en stiliseret bæk i form af et aflangt
bassin.

I haven findes også Steen Eiler Rasmus¬
sens gartnerbygning med faciliteter til inden-
dørsophold, men designet af haven skal sti¬
mulere patienter til at søge udendørs, så den
store træterrasse uden for huset indbyder
med gode opholdsmuligheder og udsyn over
haven og fortsætter i den ene side som hævet
gangbro med udsigt ud over den lille sø og den
omkransende natur.

Designet af haven er blevet til med den
størst mulige respekt for Arboretet og dets
unikke træer og buske. Ambitionen er, at
patienter, trods alt der er bygget og plantet,
skal opleve terapihaven som et naturligt,
vildtvoksende, trygt og uforstyrret miljø.

Læs mere om udformningen af haven i
konceptmodellen for terapihaven, som kan
downloades på terapihaven Nacadias hjem¬
meside www.nacadia.dk. Se også modelpro¬
gram for terapihaver til fremtidens kræft¬
rådgivninger udarbejdet afSkov & Landskab
i 2010 for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde
med Realdania^ Eller se Realdanias film om
indvielsen af terapihaven med klipning af
snor, tale og opera.

Terapihaven Nacadia er realiseret med støtte
fra fondene Realdania, Det Obelske Familie¬
fond, G.B. Hartmanns Familiefond samt Fa¬
kultetetLIFE ogSkov & Landskab, Københavns
Universitet i samarbejde medKlima-, Energi-
ogBygningsministeriet, tidligere Universitets-
og Bygningsstyreisen (bygherre), SWECOAr¬
chitects (bygherrerådgiver), P. Malmos K/S
(entreprenører) samtStresscentretKaimia
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Danners Have

Danners Have, der er er Skov & Landskabs
andet terapihaveprojekt, åbner i sommeren
2012. Danners Have er en terapihave for de
kvinder og børn, der bor på Danner.

Danner er en privat humanitær organisa¬
tion, der bl.a. driver et krisecenter med råd¬
givning og ophold for voldsudsatte. Danners
Have er resultatet af et samarbejde mellem
Danner, tegnestuen Schønherr og Skov &
Landskab.

Haven er udviklet gennem evidensbaseret
design med fokus på forhold, der understøt¬
ter sundhed og velvære. Den skal fungere som
ramme for hverdagsaktiviteter samt et tera¬
piprogram, der skal understøtte den helings¬
proces, som kvinderne og børnene hjælpes
til at påbegynde under deres ophold på krise¬
centeret. I designet af haven er der lagt sær¬

lig vægt på oplevelsen af tryghed, tilgænge¬
lighed, sikkerhedsforanstaltninger, mulighed
for forskellige niveauer afsocialt engagement,
naturoplevelser samt sikker leg.

Projektet har til hensigt at bidrage til ud¬
viklingen af nye tilbud og metoder i arbejdet
med voldsudsatte med det overordnede mål
at forhindre vold i nære relationer.

Danners Have finansieres afNordea-fon-
den og Realdania.
Information om terapihaven: www.sl.life.
ku.dk/omskov-landskab/arboreter-terapi-
haver/terapihaver/danners-have.aspx

Ulrika K. Stigsdotter, landskabsarkitekt,
lektor, Maja Steen Møller, arkitekt/landskabs¬
arkitekt, Sus S. Corazon, cand.pæd.psyk., ph.d.,
postdoc og Victoria Linn Lygum, landskabs¬
arkitekt, ph.d.-studerende, alle Skov & Land¬
skab, KU

Visualisering ogplan: Schønherr
Visualization andplan: Schønherr
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HVOR SIDDERVOLUMENKNAPPEN PÅ ET TRÆ?
- DESIGN I BRED BETYDNING
Torben Dam, Jan Støvring og PalleKristoffersen

Design - i ordets brede betydning - er
måske det ord, der bedst dækker, når en
beplantning bliver til på tegnebordet.
Planterne skal vokse og udvikle sig - i
samspil med andre planter, jordforhold
og byrum. I kursetplanter og teknologi på
landskabsarkitektuddannelsen ved Kø¬
benhavns Universitet handler det om at

få studerende til at formulere arkitek¬
toniske mål for deres beplantninger, før
de tager stilling til den enkelte planteart.
Målet er bæredygtige, strukturerende be¬
plantninger

Liv, kraft og vildskab i byens natur er en del
af drømmen og drivkraften for byen og dens
forandring. Natur ogbiodiversitet bliver hæn¬
gende, når drømmene kommunikeres. En
lang række faggrupper står parat, når mål, vir¬
kemidler og problemer skal kommunikeres.
Det kræver indsigt og kunnen - også på land¬
skabsarkitektuddannelsen. Der har i mange
år været en tendens til, at studerende hurtigt
taler om plantearter, måske fordi botanik og
plantekendskab er to markante vidensfelter.
Plantearten nævnes endda før, vi har haft lej¬
lighed til at tale om drømmen og arkitekto¬
nisk karakter, konceptprogram og rum.

Planter og terræn er to vigtige virkemidler
i byens rum og landskaber. Afmange grunde
har planter en særlig status. Den fulde forstå¬
else og kunnen krævermegen forskellig viden,
en forståelse for den arkitektoniske proces og
mange forskellige egenskaber. Helheden er
større end summen af de mange enkeltdele, og
det duer ikke at undervise, som om man fylder
viden i en tom beholder. Viden skal prøves af,
viden skal afsøges, nårman har et mål, et pro¬
blem og et program. Løsninger finder vi, mens
vi skitserer: 'hvadmon der sker, hvis...?'

Design og botanisk viden kobles
På landskabsarkitektstudiet tror vi på, at de
studerende på fem år faktisk har enmulighed
for at få en viden og en kunnen, som kan re¬
sultere i smuk og spændende landskabsarki¬
tektur.

Inden for arbejdet med beplantning er
der mange ingredienser og megen forskellig
viden, hvor mængden afviden skal afbalance¬
res medmængden af kunnen. Projekter giver
erfaring og viser, hvordan balancen kan være,

når et projekt lykkes. Design i ordets brede
betydning er måske det ord, der bedst dæk¬
ker, når en beplantningbliver til på tegnebor¬
det og siden skal vokse og udvikle sig. Bota¬
nisk viden er skarp og præcis, planteøkologi
ligeså, når vi taler om naturens arketyper.

Kan landskabsarkitekterne være lige så
skarpe, når vi taler om arkitektonisk virk¬
ning og virkemidler? Skarphed og præcision
må også være målet, når vi taler om dynamik
og udvikling af planter - i relation til andre
planter, til jord og til byrum.

I kurset har vi de sidste år satset på at få
studerende på tredje studieår til at formulere
arkitektoniske mål for deres beplantninger,
før de har taget stilling til plantearter.

Vi har talt om strategier i stedet for erfa¬
ring.

Planters dynamik kobles med arkitek¬
toniske mål
Kursetplanter og teknologi i landskabsarkitek¬
tur kan ses som en afløser for det, der indtil for
ca. fem år siden var to kurserplanteanvendel¬
se og anlægsgartneri. De studerende laver et
hovedprojekt, hvor alt skal være klart og en¬

tydigt - med landskabsarkitektens ydelsesbe¬
skrivelsers fasttømrede begreber.

Inden de når dertil, arbejder de med en

arbejdsmodel, der danner grundlag for det
videre arbejde. De studerende tegner forskel¬
lige forslag til beplantninger for en efterføl¬
gende egen vurdering og dialog med vejlede¬
ren.

Ved hjælp af skitsen diskuterer vi strate¬
gier for etablering, plantevalg, vegetationsele-
menter og rumlige oplevelser. Målet er bære¬
dygtige, strukturerende beplantninger.

Sideløbende bearbejder de studerende
ekskursioner i notermed metoder, der over¬
fører viden fra referencer til projektet, så de
kan formulere arkitektoniske mål og strate¬
gier, der leder mod målet. På ekskursioner
træner vi evnen til at vurdere plantningers
udvikling over tid og evaluerer, udformning
og tilstand. Spørgsmålet er ofte: Hvilket 'land-
skabsarkitektonisk problem' skulle løses her?
Den studerende skitserer vegetationsudtryk
og -elementer og plantevalg i sin skitsebog. En
opmåling af lokaliteten er omdrejningspunk¬
tet for den studerendes refleksion og bud på
etablering, samt drift og pleje.

Projektarbejdet samler viden og faglighed
Projektarealet for gruppernes arbejde iplan¬
ter og teknologi skifter fra år til år. I efteråret
2011 var projektområdet et 5 ha stort områ¬
de i kanten afKærup Erhvervspark, ca. 2 km
uden for Ringsted. Denne vinter igangsættes
arbejdet med bygning af Centralkrematoriet
- et nyt krematorium for Roskilde og Lolland-
Falster Stift til erstatning for de nuværende
krematorier rundt omkring på kirkegårde.
Henning Larsen Architects har tegnet byg¬
ningen, Birgitte Fink har været landskabs¬
arkitekt. Lokalplan 236 giver, sammen med
krav om oplevelser, håndtering af regnvand,
universelt design og karakterfulde beplant¬
ninger, der fungerer på både kort og lang sigt,
rammerne for de studerendes projekt. Områ¬
det indeholder i dag et større bassin til regn-
vandsopsamling fra det omgivende område.
Bassinetbibeholdes,men forudsættes modde¬
leret. Placering afbyggeriet ligger fast i områ¬
dets vestre del. Projektområdet er svagt kupe¬
retmed et fald fra det nordligste hjørne til det
centrale regnvandsbassin på ca. 3 m. Området
afgrænses mod nord og øst afveje, mod syd af
skovbeplantning, fortrinsvis bøg og lind.

Den studerendes kendskab til planter
samt viden om jord, klima og vækstbetingel¬
ser - særligt i den urbane sammenhæng - sæt¬
tes på kurset ind i en projektmæssig kontekst.

Programmet for gruppens projekt defi¬
nerer rammerne, som de studerende forven¬
tes at udfylde og gerne udfordre. Gruppen på
fire til seks studerende udvikler deres projekt
over en periode p'å ca. 12 uger fra en skitse¬
model til et hovedprojekt, indeholdende teg¬
ninger og arbejdsbeskrivelser. Arbejdet sker
som en kombination af individuel skitsering
og gruppearbejde, der simulerer landskabs¬
arkitektens arbejde med et projekt igennem
de forskellige faser som beskrevet i ydelses¬
beskrivelserne. Gruppens arkitektoniske
vision fastholdes i en intentionsbeskrivelse
med præsentation af beplantningsstrategi,
mål og delmål. Undervejs laver de studerende
projektkontrol på hinandens projekter, og tre
uger før aflevering 'granskes' projekterne af
professionelle landskabsarkitekter.
Torben Dam, landskabsarkitektmdl, lektor,
Jan Støvring, landskabsarkitektmdl, senior¬
konsulentogPalleKristoffersen, seniorrådgiver,
alle Skov & Landskab, KU
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Et eksempelpåførste konceptmodel - lavet en uge henne iprojektet. Gruppe 1, Andreas Kvorning,
Martin Andersen, Hanna Poulsen, LeneMaria Folkmann Dam og Laura Bogstad, ser krematoriebyg-
ningen og den eksisterendepark/skov tilKærupHovedgård som to vigtige komponenter. Beplantnin¬
gen dækker kirkegården som tre skyformationer. To samledefronter i øst og vest og enfrontmed tunge
og lette skyer i midten. Regnvandsbassinet er nu tre søer, indbyrdesforbundne, og hver søforstærker
indtryk afrørskov, bredvegetation og dyreliv samt vandspejlfra det nuværende bassin
An example ofthefirst conceptmodel -produced one week into theproject. Group 1 sees the cremato¬
rium building and the existing park/woods atKærup Hovedgård estate as two important components.
Theplanting covers the cemetery like three cloudformations. Two combinedfronts to the east andwest
and afrontwith heavy and light clouds in themiddle. The rainwater basin is now threeponds, mutual¬
ly connected, and each pond reinforces the impression ofreed woods, water edge vegetation andfauna
as well as the reflecting surface ofthepresent basin

Et andet eksempelpåførste konceptmodel - lavet en uge
henne iprojektet. Gruppe 5, Gorm Larsen, Julie Egetoft,
Ina Boldsen, Maja de Bretteville og Anders Skovgaard,
ser krematoriebygningen og den eksisterendepark/skov
tilKærup Hovedgård som to vigtige komponenter. En sti
paralleltmed bygningen rækker ud i landskabet, og ny
beplantning har god afstand til det eksisterende skov¬
bryn, hvor brynet er intakt. Stien og et åbentgræsareal
skærer sig igennem en nyplantet skov, der bliver delt i
to. Et bølget terræn med spredt beplantningfølger den
nordlige grænsemodKærup Parkvej. Akserne skaber
kontakt mellem den markante krematoriebygning i kan¬
ten afgrunden og det storefremtidige kirkegårdsareal
Another examplefrom thefirst conceptmodel - also
made a week into theproject. Group 5 sees the crema¬
torium building and the existingpark/woods atKærup
Hovedgård estate as two important components. Apath
parallel with the building runs out into the landscape,
and newplanting is kept at a good distancefrom thefor¬
est edge and the edge is thus kept intact. Thepath and
an open grassy area cut through a new-plantedwoods,
which is thus divided in two. A hilly terrain with spread
plantingfollows the northern border towardKærup
Parltvej road. The axes create contact between the dis¬
tinctive crematorium building on the edge ofthe site and
the largefuture cemetery area

Beplantningsplanfragruppe 5's hovedprojekt. Koncep¬
tetfra ugel erfastholdt. Respektenfor det eksisteren¬
de skovbryn i syd er nuanceret, og langs Kærupparkvej
har terræn og beplantningfået en anden karakter. De to
skovplantninger bruger skovbrugets skovudviklingsty-
per som udgangspunkt (ædelgran og bøg samt bøg med
douglasgran og lærk). Og ved hjælp afhovedarter og led¬
sagearter lægger gruppen en strategi, hvor hovedvægten
forskubber sigmod nåletræer i nord og løv i syd - og al¬
ligevel er dermange gengangere i plantelisten. På kort
sigtfårman gravfelter afmonokulturer med store træer,
som også er ledsagearter i skovbeplantningen
Plantningplanfrom themainproject ofgroup 5. The
conceptfrom thefirst week was maintained. The respect
for the existingforest edge towardsouth has been varied,
and along the road the terrain andplanting have been
given a different character: The twoforestplantings em¬

ploy theforestry's development types as a startingpoint
(silverfir and beech as well as beech with Douglasfir
and larch). And by using the main species and accompa¬
nying species thegroup employs a strategy where major
emphasismoves toward conifers to the north and decid¬
uous trees toward south - and still there aremany rep¬
etitions in theplant list. In the short term there will be
grave areas with monocultures with large trees, which
are also the accompanying species in theforestplanting
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Rumligheder. 'Det udtryk, der skal skabes,
er enmosaikagtig bevoksningsstruktur med
mange nicher i underskoven. Planter har en
rumskabendefunktion, men det er ikke lige
meget hvilken. Idetteforslag skal alle områ¬
derne have en overordnet struktur, der inde¬
holder lagdeling afbeplantningerne. Denne
skovstruktur skaber allerede i ungdommen
en naturlig skovfølelse. På grundafbeplant¬
ningernes varierende højde vil omfanget af
lagdelingerne derfor også adskille sigfra
hinanden. Gennem modningsfasen tyndes
ud og opstammes, således at der kommer en
gennemsigtighed i mellem/busklaget, der
skalforhindre skoven i at blive tæt i under¬
skoven. Yderligere skabergennemsigtighe¬
den tryghed.'Citeretfra gruppens aflevering
(Hanna Poulsen, gruppe 1, 2011)
Spaces. 'The expression that should be cre¬
ated is a mosaic-like growth structurewith
many niches in the undergrowth. Plants
have a space definingfunction, but the char¬
acterofthis is important. In thisproposal
all the areas should have aprimary struc¬
ture that contains a layering oftheplanting.
Thisforest structure, alreadyfrom thefirst

'

years creates a naturalfeeling offorest. Due
to the vegetation's varying height, the extent
ofthe layering will also differ. During the
maturation phase, there will be a thinning
andpruning tomaintain a transparency in
themiddle/bush layer andprevent thefor¬
estgetting too dense an undergrowth. Fur¬
thermore the transparency creates a sense of
security.'Quotefor the group'spresentation
(Hanna Poulsen, group 1, 2011)

Planteliste, gruppe 5.1 hovedprojektet væl¬
ger de studerendeplantearter entydigt og
klart, som et hovedprojektforeskriver. Be¬
slutningen er taget i den rigtige rækkefølge,
ogplantevalget hænger sammen med tan¬
ker om rum og volumener. Detailprojekte¬
ring nuancerer konceptet. Fokus er at skabe
kvalitetfra dag ét og samtidigpotentialefor
fremtiden
Theplant list, group 5. In themamproject,
the students' selection ofplant species was
clear andprecise, as themainprojectpre¬
scribes. The decision wasmade in the cor¬

rect sequence and the choice ofplants is
reflected by the thoughts about space and
volumes. The detailproject work nuances
the concept. Themainfocus was to create
qualityfrom day one as well as apotential
for thefuture

1 . ANALYSE -RUBli|/vllu«l analyaa

Skovplanter

Signatur Dansk navn Latinsk navn Kvalitet Antal stk.

HT Aim. bøg Fagus sylvatica Barrod 1/2 60-100 3829

Douglasgran Pseudotsuga menziesii Barrod 1/2 60-100 669

Japansk lærk Larix kaempferi Barrod 1/2 60-100 669

Rødgran Picea abies Barrod 1/2 60-100 669

Ær Acer pseudoplatanus Barrod 1/2 60-100 566

Ædelgran Abies alba Barrod 1/2 60-100 1565

LT Sitkagran Picea sitchensis Barrod 1/2 60-100 173

Dunbirk Betula pubescens Barrod 1/2 60-100 255

Skovfyr Pinus sylvestris Barrod 1/2 60-100 168

Stilkeg Quercus robur Barrod 1/2 60-100 192

Aim. røn Sorbus aucuparia Barrod 1/2 60-100 58

Spidsløn Acer platanoides Barrod 1/2 60-100 102

Ask Fraxinus excelsior Barrod 1/2 60-100 275

Rødel Alnus glutinosa Barrod 1/2 60-100 275

HT: Hovedtræarter LT: Ledsagetræarter

Solitærtræer: Ekstra ompl. m. klump
L Østamarikansk lærk Larix lariciana 10/12.200-250 23

S Skovfyr Pinus sylvestris 10/12. 200-250 93

Stilkeg Quercus robur 10/12. 200-250 134

Søjleeg Quercus fastigiata 10/12. 200-250 86

Aim. røn Sorbus aucuparia 10/12. 200-250 39

Spidsløn Acer platanoides 10/12. 200-250 60

Dunbirk Betula pubenscens 10/12. 200-250 39

Buskplanter
D Dværgfyr Pinus mogu var. pumilio m. klump 60-80 50

Hækplanter

Dværgfyr Pinus mugo var. mughus I potte 50-60 270

Klatreplanter
Vedbend Hedera helix Remscheid C 2,0 184

Løgplanter
Krokus Crocus 'Queen of the Blues' Løg udenjord 2560

Colchicum Colchicum Giant Løg uden jord 1280

Øvrigt

Rullegræs ProTurf - små ruller
Bredde 40 cm, længde 2,5 m,
tykkelse 1,5 cm

13.646

Græsfrø Frøblanding 1.
Micro Masterline 877720

142 kg

Græsfrø Frøblanding 2.
Kantmasterline 879320

17 kg

Eng af flerårige blomsterfrø

Lupin
Kællingetand
Hvidkløver
Rødkløver

Lupinus
Lotus corniculatus
Trifolium repens
Trifolium pratense

6,5 kg

Planter ved søen

Vp Dunhammer •Typha i potte 21

Tagrør Phragmites australis i potte 21

Høj sødgræs Glyceria maxima i potte 45

Gul iris Iris pseudacorus i potte 45

Åkander Nuphar lutea i potte 45

Kogleaks Scirpus lacustris i potte 45

Grenet pindsvineknop Sparganium erectum i potte 45

Brudelys Butomus umbellatus i potte 45

Aim. bukkeblad Menyanthes trifoliata i potte 45
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Profildiagram, gruppe 5. Undervejs i grup¬
pensprojekt arbejdes der medgennemteg-
ning afmulig udvikling afbeplantninger.
Som bilag tilgruppens 'hovedprojekt'præ¬
senteres enpleje- og udviklingsplan afde
karaktergivende beplantninger
Profile diagram, group 5. During the
group'sprojectwork they drew up thepos¬
sible development oftheplantings. As a sup¬
plement to the groups' 'mainproject' they
presented a care anddevelopmentplanfor
the character-givingplantings

Situationsplan, gruppe 1. Konceptmodellens
skyergenkendespåplanen. Gennempåskrif¬
ter som højskovmed underskov, lysskov og
sumpskov sættes der billederpå konceptets
idé om skove medforskellig højde og drøjde
Siteplan, group 1. The clouds in the con¬

ceptmodel are recognizable in theplan. By
employing legends such as highforest with
underbrush, open forest and swampforest,
images are createdfor the concept's idea of
forestswith different heights and breadth

Beplantningsplan, gruppe 1. Konceptmodel¬
lens seks skyformede skovplantninger kom¬
merfrempå beplantningsplanen i kraft af
plantevalget. Plantning afstore træer ska¬
ber rammerfor nedsættelse afurner kort
efter anlæg. Nederstpå tegningen findes en
beskrivelse afdeforskellige 'skovtyper'
Plantningplan. The conceptmodel's six
cloud-shapedforestgroups are evident in
the afforestationplan through the choice
ofplants. Theplanting oflarge trees cre¬
ates a settingfor the burial ofurns shortly
after the establishment. At the bottom ofthe
drawing there is a description ofthe differ¬
ent forest types'

Kærup Parkvej

Krematorium

Krematorium
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LANDSKABSARKITEKTUDDANNELSEN
VED KØBENHAVNS UNIVERSITET ANNO 2012
Karen Sejr

<ora ueris ms aurea'.oreru

Landskabsarkitektur og byplanlægning
ved Københavns Universitet kombine¬
rer kreativitet ogæstetik med biologisk
viden. Det er en praksisorienteret uddan¬
nelse med fokus på planter, design, natur,
byliv og et godt studiemiljø

Den 1. september 2011 startede 75 nye stude¬
rende på bacheloruddannelsen i landskabs¬
arkitektur på Københavns Universitet. De er
nu i fuld gang med deres studier - og skal de
kommende år lære om design af landskaber,
byrum og parker, om økologiens kredsløb og
bæredygtig udvikling, omæstetik og arkitek¬
tur samt byudvikling og planlægning.

Gennem hele det første studieår følger de
studerende kurset Plan og Design. Her er der
fokus på landskabsarkitekturens virkemidler,
rum, skala, farve osv. og på de redskaber, som

landskabsarkitekten bruger, plan, snit, model
og rumlige afbildninger. Gennem foredrag og
ekskursioner stifter de studerende bekendt¬
skab med fagets mangfoldige værker. De får
også viden om bredden i det landskabsarki-
tektoniske sprog; alléer og akser, romantik¬
kens og barokkens haveanlæg og elementer
som point de vue og trompe-l'æil.

Der findes i dag ikke et særligt kursus i
Havekunstens historie, men Richard Hare,
der er studieleder på bacheloruddannelsen,
har det som et højt prioritet og stort ønske på
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Landskabsarkitektuddannelsenpå
Københavns Universitet oplever en stor
søgning i disse år. En afforklaringerne
er, at det er en uddannelse, der kombine¬
rer kreativitetmed hard core natur- og

samfundsvidenskab
The landscape architect education at
Copenhagen University has become
increasinglypopular in recentyears.
One ofthe explanations is that it is an
education that combines creativity with
hard core nature and social sciences

listen over kurser, der bør tilbydes landskabs¬
arkitektstuderende.

Det landskabsarkitektoniske håndværk
Læren om det landskabsarkitektoniske hånd¬
værk suppleres med naturvidenskabelige kur¬
ser, hvor det handler om jord, vand, vegetati¬
on og økologi. Og endelig kobles de forskellige
kurser gennem projektarbejde. Som f.eks. når
1. års-studerende designer regnvandsbede på
en parkeringsplads i det nordvestlige Køben¬
havn. Forslag, der ikke kun har et arkitekto¬
nisk afsæt - men også et plantemæssigt ind¬
hold.

Ifølge Richard Hare er det også ét af de
punkter, hvor uddannelsen kan blive bedre
- og vil blive bedre: "Vi har for første gang i
år kunnet koble undervisningen i botanik og
brugen af planter med undervisningen i kur¬
set Plan ogDesign. Det betyder, at vi allerede
fra første studieår taler om anvendelse af for¬

skellige planter og bruger planter i designet.
Det vil jég gerne videreudvikle og være med
til at sikre, at læren om anvendelse afplanter
bliver en del afbachelordelen af landskabsar¬
kitektuddannelsen som et nyt selvstændigt
kursus i planteanvendelse."

På det andet studieår deler uddannelsen

sig i en Bydesign-pakke og en Landskabsde-
sign-pakke. Førstnævnte behandler byplan¬
lægning, byens struktur og dynamik, og sidst¬
nævnte har fokus på planter og anlæg. Fælles
for de to fagpakker er faget videnskabsteori
samt en række valgfrie fag.

På tredje studieår venter en bachelorprak¬
tik på den anden side af jul. Praktikken fore¬
går på grønne forvaltninger i de danske kom¬
muner, på private tegnestuer - store som små.

Og endelig har landskabsarkitektstuderende
på bacheloruddannelsen de seneste år i sti¬
gende grad benyttet chancen for et udlands¬
ophold. Her går turen blandt andet til Seattle
og NewYork City i USA, til Holland, Tyskland
og Frankrig.

Specialiseringer
Strukturen for hele uddannelsen - ikke blot
inden for landskabsarkitektur - har foran¬
dret sig gennem de senere år. Undervisningen
foregår ikke via 'fag', men via 'kurser'. Der un¬
dervises i 'blokke' å 9 uger og ikke semestre på
halve år. Kurserne skal nu være 'større' end de

tidligere 'fag', så de kan udløse de rette mæng¬
der ETCS-point. Endeligmå de obligatoriske
kurser kun udgøre 50 % afuddannelsen. Dette
er blot nogle af de strukturelle forudsætnin¬
ger, der i dag sætter rammerne for, hvordan
uddannelsen er opbygget.

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk
og tilbyder tre specialiseringsmuligheder:
Landscape Planning, Urban Design og Green
SpaceManagement.

Landscape Planning har til formål at
styrke den studerendes kompetencer inden
for design både på et teoretisk og praktisk
niveau. Specialiseringen bygger på to obliga¬
toriske fag: Theory andMethod in Landscape
Architecture og Landscape Planning. Hertil
kommer en række valgfrie kurser og ende¬
lig det afsluttende speciale, som typisk er af
et halvt års varighed. Det gælder for alle tre
specialiseringer.

Urban Design kombinerer udvikling af
strategier med design-interventioner og giver
et fundament i økologisk urbanisme. Speciali¬
seringen er bygget op om kurserne Theories of

Urban Design, Urban Ecosystems og The Urba-
nism Studio.

Green SpaceManagement fokuserer på de
socio-politiske og organisatoriske aspekter af
forvaltning og planlægning af grønne områ¬
der. Grundlaget for specialiseringen er kur¬
serne Urban Forestry & Urban Greening og
det nye kursus Design by management, som
tager afsæt i det faktum, at udformningen af
vores grønne rum i høj grad er et resultat af
pleje og drift.

"Kandidatuddannelsen afspejler i højere
grad end bacheloruddannelsen Skov & Land¬
skabs forskningsmæssige spidskompetencer",
siger studieleder for kandidatuddannelsen,
professor Ellen Braae. Hun fortsætter: "Sam¬
tidig har vi den udfordring, at vores kandidat¬
studerende, hvor2/3 kommerfra udlandet eller
andre uddannelsesinstitutioner i Danmark,
fortsat kan tilegne sigfagets basale færdighe¬
der".

Kandidatuddannelsen oplever i disse år
stor søgning. "En afforklaringerne er, at vi
arbejder kreativt med al den hard core natur-
og samfundsmæssige viden, som vi har unik
adgang til. En anden er, at vi har en lang, flot
faglig tradition, som er kendt i udlandet. Begge
dele må nødvendigvis udvikles og tilpasses
aktuelle udfordringerfor at bestå", siger Ellen
Braae.

Internationalt orienterede kandidater
For nogle år siden gik kandidatdelen på land¬
skabsarkitektuddannelsen over til at blive en

international, engelsksproget uddannelse.
Det har været en udfordring,men nokmest et
stort plus for uddannelsen. Den trækker rigtig
mange udenlandske og dygtige studerede, der
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Kollage. Speciale: Bonito ForestGarden af
Maja SteenMøller
Collage. Special: Bonito ForestGarden by
Maja SteenMøller

Model. Speciale: Blokhus bæk - drivkraft i byens revitaliseringsproces afLouiseRøhrBengtsen
Model. Special: Blokhus stream - the drivingforce in the city's revitalization process by Louise Røhr Bengtsen

benytter chancen for at lære om den nordiske
tradition og om dansk landskabsarkitektur, og
som bidrager til at højne niveauet blandt de
danske kandidatstuderende.

Mere end halvdelen af alle studerende på
overbygningen er fra udlandet. Jonathan fra
Sydafrika, Lucia fra Italien, Georgios fra Græ¬
kenland og Philippa fraAustralien er blandt de
mange, der i foråret 2012 følger kurset Theory
andmethod in landscape architecture.

Sammen med danske studerende skal de
studere og analysere 1970'ernes forstads¬
landskaber i Danmark. En ekskursion til

Galgebakken i Albertslund afstedkom en
undren hos New Yorker'en på udveks¬
ling og kommentaren "I've never seen any¬
thing like this....". Tankevækkende og et
oplæg til diskussion af traditioner, kultur
og velfærdssamfund blandt studerende og
undervisere. En vigtig diskussion, der også
hører hjemme i uddannelsen af fremtidens
landskabsarkitekter uanset statsborger¬

skab, kulturelle og geografiske referencer.
Det kosmopolitiske miljø på landskabsarki¬
tektuddannelsen giver danske studerende et
internationalt netværk, evnen til at kommu¬
nikere landskabsarkitektur på engelsk, mod
på studieophold uden for Danmarks græn¬
ser, og - i sidste ende - klæder det fremtidens
landskabsarkitekter på til et eventuelt job i
udlandet.
Karen Sejr, landskabsarkitekt mdl, kommuni- *
kationsmedarbejder, Skov & Landskab, KU

Læsmere om uddannelsen i landskabsarkitek¬
turpå www.sl.life.ku.dk
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Landscape architecture and sustainability,
p. 69
KjellNilsson
The realization of a vision of a sustainable,
green and dense city requires new strategies
and new competencies. We need city plan¬
ners who can combine the architect's visions
and design abilities with the natural sciences'
analyses and knowledge of the biological basis
for life and the environment. This is the rea¬

son that five years ago Skov & Landskab decid¬
ed to increase the number of students accept¬
ed to the landscape architecture education via
a subject program in urban design.

The contactwith the profession is a cen¬
tral element at Skov & Landskab. We place
great emphasis on the worthwhile efforts that
many ofour colleagues offer as teaching assis¬
tants and asmembers ofadvisory committees.

How does the future look? On January 1,
2012 the Bioscience Faculty (LIFE, i.e., the
former Agricultural College) merged with
the Faculty ofNatural Sciences (NAT) to cre¬
ate a new faculty (SCIENCE). As part of this
mergér, Skov & Landskab was combined with
the Institute for Geology and Geography to
create a new institute for geoscience, natural
resources and planning.

This means that studies such as landscape
architecture and geography are now part of
the same institute. Today there are two strong
educations, each with its own profile, which
everyone wants to preserve. The advantage
of the fusion is that it gives our students a
broader opportunity of choice, while we at the
'old' Skov & Landskab can develop that, which
we are best at, namely research and teaching
in plant usage, landscape technology, park
administration, landscape architecture and
urban design.

Strategiesfor sustainable urban
development, p. 70
KjellNilsson
The English researcher Michael Batty main¬
tains in an article in the magazine Science,
that cities grow primarily from bottom up,
and that market forces and transport are key
factors,while physical planing and legislation
play a secondary role. By comparing the situa¬
tion at different places in Europe we can prove
that sustainable urban development implies
strong planing and control on a regional level.
At the same time we must also ascertain that
the trend is moving in the opposite direction
toward more laissez-faire policies and decen¬
tralization.

PLUREL (Peri-urban Land Use RELation-
ships) is a so-called integrated project under
EU's 6. Framework program. It was carried

out between 2007-11. The total budget was 11
million Euros. 35 partners from 14 European
countries aswell as China participated in the
project that was coordinated by Skov & Land¬
skab at Copenhagen University.
www.plurel.net

Green areasmake the city attractive, p. 94
CecilKonijnendijk, Christian Lindholst and
Natalie Gulsrud
Amultidisciplinary project the Nordic Green
Space Award aims at creating a new quality
mark for parks and green areas in Scandina¬
via. The vision is to encourage,market and de¬
velop green areas' experience and recreation¬
al values in the Nordic countries.

The project involves more than 25 part¬
ners consisting of municipalities, interest
groups, user representatives and research
institutions in Norway, Sweden and Den¬
mark. Internationally, the final 'qualitymark'
will contribute to branding the Nordic coun¬
tries and the participating cities via a net¬
work of green areas. Nationally and locally,
the arrangementwill contribute to increasing
the awareness of the users and politicians to
the value ofgreen areas and this honor should
become part of the coming branding strate¬
gies. The project will be completed in 2012.
www.greenspaceaward.com

Urban conversion - and the art of
cultivation, p. 76
Ellen Braae andSvava Riesto
The city is a living organism in a state of con¬
stant change, and urban conversions can be
considered to be cultivation. Cultivare has
Latin origins and means to 'cultivate growth.'
Togetherwith the concept of creating space,
the cultivating landscape architecture's pri¬
mary task is to cultivate everything from
plants to urban spaces, housing areas, roads
and interspaces - in short, the urban land¬
scape.

This implies a special attention to how
these kinds of conversions can occur, and
togetherwith amapping of the values, strate¬
gies and design approaches, which are at play
in current planning, represent a central point
for the research group for Landscape archi¬
tecture and urbanism.

Cloudburst = new departure?, p. 78
Marina Bergen Jensen, AntjeBackhaus and
Ole Fryd
On July 2, 2011,135 mm of rain fell over Co¬
penhagen. Streets and lanes were flooded.
Basements were under water. In all there
were damages for 4-5 billion kroner. Some
required here and now investments in heavy

infrastructure, and the notion of Copenha¬
genwith a canal system a laAmsterdam arose.
Most people agreed that there was a need for
action.

Wewould like to suggest abit of levelhead¬
edness in this case.We have a unique window
of opportunity that we can use to create bet¬
ter, more climate-friendly cities and at the
same time generate social added-value. Ifwe
are to invest in grand cloudburstmeasures, we
should carefully consider our actions and try
to get asmuch synergy as possible out ofthese
investments. This requires time for thought-
fulness and new thinking. Landscape archi¬
tects, togetherwith other relevant professions
have a social responsibility to develop and
present good, integrated solutions that can
serve as alternatives to conventional sewer
and canal solutions and at the same time gain
the unique opportunities for urban renewal
and product development.

Cyclists - What do they do, andwhat do they
want?, p. 80
Hans Skov-Petersen, JetteBredahlJacobsen,
SuzanneElisabeth Vedel, Bernhard Snizek
and Thomas Sick Nielsen
The bikeability project is financed by The
Strategic ResearchCouncil. It runs from 2010
to 2014with a total budget of ca. 17million kr.
The purpose of the project is to investigate:

A. Danishmunicipalities' efforts in terms
ofbicycle planning, including any experience
gained over time with different measures,
B. The correlation between different urban
structures and geographic relationship's
influence on the amount of cycling and phys¬
ical activity, and C. Howbicyclistsmove about
in and experience urban spaces.

The project is being carried out by a num¬
ber of universities and organizations.
www.bikeability.dk and www.cykelviden.dk

Cemeteriesfacing new times, p. 82
Christian P. Kjøller and Tilde Tvedt
There is an increasing focus on cemeteries.
The PhD project: Cemetery - administration,
care and implementation of quality descrip¬
tions will be completed in fall 2012, and it fur¬
ther strengthens Skov & Landskab's compe¬
tence in the area of cemeteries.

It has also given the opportunity of letting
landscape architecture students work with
cemeteries in the course Plants and technol¬

ogy.
In addition we are working on tailoring

part ofSkov & Landskab's general knowledge
ofoperation and planting technology for cem¬
eteries via the Knowledge serviceforPark and
Landscape.
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Urban Play, p. 84
Bettina Lamm andCharlotteBaggerBrandt
With ourmultidisciplinary approach we share
a vision that through architectural and artistic
strategies we can create new settings for play,
life and engagement in public spaces. In our
approach to the project Urban Play we don't
differentiate between the common profes¬
sional boundaries; artist, curator, architect
and city planner. In this waywe participate as
creative players in the project.We create and
map the playing board, so to speak, its rules
and its visualization with our respective expe¬
riences as landscape architect and curator/art
historian and we invite amixéd bag of artists,
architects and urban space activists to partici¬
pate in this urban game.
www.urbanplay.dk

Therapy garden Nacadia: Evidence-based
heqlth design, p. 88
UlrikaK Stigsdotter, Maja SteenMøller,
SusSola Corazon and Victoria Linn Lygum
At the therapy garden Nacadia a so-called
mindfulness-inspired garden therapy is em¬
ployed where the garden is used as a thera¬
peutical tool, so that the patients' experiences,
sense impressions, activities and relations to
the nature environment are a significant part
of the therapeutical process. But in addition
to being a treatment place, Nacadiawill also
serve as a research, development and demon¬
stration project in the area of'evidence-based
health design' and stress therapy. An impor¬
tant aspect in Skov & Landskab's interpreta¬
tion of evidence-based health design is that
the process does not stop when the garden is
completed. The therapy garden is considered
as a process in itself, where new research and
documented experiencewill continuously add
new and strong evidence to the design so that
Nacadia can constantly develop.

Where is the volume knob on a tree? - design
in a broad sense, p. 92
TorbenDam, Jan Støvring andPalleKristof¬
fersen
Design - in the word's broad sense - is per¬
haps the phrase that is most descriptive when
a planting proposal is created on the drawing
board. But plants should grow and develop in
an interplaywith other plants, soil conditions
and the urban space. In this course, plants and
technology at the landscape architect educa¬
tion at Copenhagen University are instru¬
mental in getting the students to formulate
architectural goals for their planting propos¬
als before they decide the individual plant
species. The goal is a sustainable, structured
planting.

The landscape architecture education at
Copenhagen University anno 2012, p. 96
Karen Sejr
Landscape architecture and city planning at
Copenhagen University combine creativity
and aesthetics with biological knowledge. It is
a practice-oriented education with a focus on
plants, design, nature, urban life and a good
study environment.

On September 1, 2011, 75 new students
started their bachelor's education in land¬

scape architecture at Copenhagen Univer¬
sity. During the entire first study year, the
students participate in the course Plan and
Design. Here the focus is placed on landscape
architecture's means, space, scale, color, etc.
and the tools that landscape architects use,
plan, section, model and spatial visualiza¬
tions. Through lectures and excursions, the
students are made aware of the profession's
wide variety ofworks. They also gain knowl¬
edge of the broad extent of the landscape
architectural language: avenues and axes, the
gardens of the baroque and romanticist peri¬
ods and elements such as point de vue and
trompe-l'oeil.

At the moment there is no special course
in Landscape architecture history, but Bichard
Hare, who is head of the bachelor program,
has given this a high priority and it is much
desired on the list of courses that should be
offered to landscape architecture students.

The study of landscape architectural
craftsmanship is supplemented by natural
science courses that deal with soil, water,
vegetation and ecology. And finally the dif¬
ferent courses are linked together through
project work, such as when the first year stu¬
dents design rainwater beds on a parking lot
in northwest Copenhagen. Proposals that
not only have an architectural basis but also
a planting content.

According to Bichard Hare this is also
one of the areas where the education will be

improved: "For the first time this yearwe have
been able to couple teaching in botany and the
use of plants together with the course Plan
andDesign. This implies that already from the
first year of study, we discuss the use of dif¬
ferent plants and employ them in the design.
I would like to further develop this and con¬
tribute to ensuring that the study of the use of
plants becomes part of the bachelor program
in the landscape architecture education as a
new independent course in the use ofplants."

In the second year of study, the education
is divided in an Urban design package and a

Landscape design package. The former deals
with urban planning, the city's structure and
dynamics, and the latter focuses on plants and

gardens. A common element in the two study
packages is the profession's scientific theory
as well as a number of elective courses.

During the third year of study, there is a
bachelor internship after Christmas. These
internships are at green administration
offices in the Danishmunicipalities or at pri¬
vate offices, both large and small. And finally
the landscape architect students in the bach¬
elor program in recent years have used the
opportunity to work abroad. This includes
cities like Seattle and New York City in USA,
and in Holland, Germany and France.

The master's program is run in English
and offers three different specialized pro¬
grams: LandscapePlanning, UrbanDesign and
Green SpaceManagement.

The goal of the Landscape Planning pro¬
gram is to strengthen the students' compe¬
tencies in design, both on a theoretical and
practical level. This specialization is based on
two obligatory courses: Theory andMethod in
LandscapeArchitecture and Landscape Plan¬
ning. In addition to this there are a number of
elective courses and finally the degree proj¬
ects,which inmost cases last a halfyear. This
applies to all three specializations.

Urban Design combines the development
of strategies with design-interventions and
provides a foundation in ecological urbanism.
This program is base on the courses Theories
ofUrban Design, Urban Ecosystems and The
Urbanism Studio.

Green Space Management focuses on the
socio-political and organizational aspects
of the administration and planning of green
areas. The basis for this program is the
courses Urban Forestry & Urban Greening
and the new course Design by management,
which is based on the fact that the design of
our green spaces is to a great degree the result
of care and cultivation.

A few years ago, the master's program in
landscape architecture was converted to an
international, English language education.
This has been a challenge, but in most cases
a great advantage for the program. It attracts
many talented foreign students who use the
opportunity to learn about the Nordic tradi¬
tion and about Danish landscape architecture,
and who contribute to heightening the level
among the Danish master students.

The cosmopolitan environment provides
the Danish studentswith an international net¬
work, the ability to communicate landscape
architecture theory in English and the cour¬
age to study abroad - and give future land¬
scape architects the ability towork abroad.
www.sl.life.ku.dk
PeteAvondoglio
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Design: Mads Odgård. LP ICON MINI OPAL LYGTE LEO'S lysudsendelse er pfimært ncdadrettet. Lyskilden
kan indstilles i forskellige positioner, hvilket giver mulighed for at ændre lysfordelingen fra symme¬
trisk lil asymmetrisk. Reflektoren er desuden drejbar, hvilket muliggør optimering af lysforløb. Den
opale skærm bliver i tændt tilstand svagt oplyst og medvirker dermed som retningsgiver for vejforlø¬
bet. Armaturet opfylder cut off-kriterierne. :



KidsTramp - Godkendt legepladstrampolin

• Trampolinen KidsTramp har godkendelsen DIN EN 1176
dvs. at den overholder kravene for legepladsregulativet
og derved ikke behøver at være under opsyn.

• Trampolinen er lavet af en meget stabil varmgalvanise¬
ret rammekonstruktion og et ydelsesniveau der er tilpas¬
set børn.

• Trampolinen er hærværkssikret, da den har en spring¬
dug af trådforstærket bæltevæv.

Trampolincenter.dk
- En del af PE-Redskaber A/S

Trampolincenter.dk tlf: 73 84 51 00 - www.trampolincenter.dk

Komplet system
Optimal funktion
Med og uden fald
Lang
holdbarhed

Til alle
belastningsklasser■;

Render og riste til afvanding
Komplet system med render,

sandfang og brønde i polymerbeton
samt et totalprogram i riste...

DANSK PRODUKTION & DANSK KVALITET
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Akademiets medatøer 2012
Ved Akademiets Stiftelsesfest 29. marts 2012
blev overrakt følgende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen, den højeste ud¬
mærkelse,Akademiet kan tildele en arkitekt:
Arkitekten Jan Søndergaard

Thorvaldsen Medaillen, den højeste
udmærkelse, Akademiet kan tildele en billed¬
kunstner: Billedkunstneren, fotografen Kir¬
sten Klein

EckersbergMedaillen, for indsats af høj
kvalitet inden for den fri eller den bundne
kunst: Arkitekten Marianne Levinsen; bil¬
ledkunstnerne Michael Elmgreen og Ingar
Dragset; billedkunstneren Marianne Hessel¬
bjerg; billedkunstneren John Kørner

ThorvaldBindesbøllMedaljen, for indsats
af høj kvalitet inden for brugskunst og indu¬
striel grafik: Møbeldesigner Kasper Salto;
designer, grafisk tilrettelæggerCarl-Henrik
Zakrisson

N.L. Høyen Medaljen, for indsats af høj
kvalitet inden for forskning, fortolkning eller
formidling af de skønne kunster: Kunsthisto¬
riker, dr. phil. MikaelWivel; udstillingsleder
Karen Lintrup; arkitekten Cort Ross Dinesen
www.akademiraadet.dk

C.F. HansenMedaillen

Arkitekten, professor Jan Søndergaard er til¬
kendt C.F. Hansen Medaillen med følgende
motivering: Den mere åbne og undersøgende
produktion fra det første årti i det nye årtusin¬
de forbinder kunstnerisk Jan Søndergaards
rolle som professor på KunstakademietsArki¬
tektskole i København med hans arbejder fra
KHR. Omfanget af de realiserede værker fra
slutningen af 90'erne til i dag virker afstemt
efter de høje kunstneriske ambitioner, som
Jan Søndergaard tydeligvis har for de enkelte
værker. Det er derfor ikke antallet eller om¬

fanget af bygninger, som peger på Jan Søn¬
dergaard som værdig kandidat til at modtage
C.F. HansenMedaillen, men en række udvalg¬
te værker på højt niveau - i både dansk og in¬
ternationalmålestok.

I udstillingen Realiseringens kunst fra
2010 på Kunstakademiets Arkitektskole,
København, samlede Jan Søndergaard en
kæde afværker forbundet af ideer, materia¬
ler og en vedvarende passion for arkitektfaget.
Udstillingen fremstod som et både originalt
og vedkommende kunstnerisk udsagn.

POLYSAN A/S Industrivej 17 DK-5672 Broby
Tlf. +45 62 66 12 21 www.polysan.dk
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Thorvaldsen Medaillen
Billedkunstneren, fotografen Kirsten Klein er
tildelt Thorvaldsen Medaillen med følgende
motivering: I Kirsten Kleins optik er et far¬
vebillede for færdigt et udtryk, mens det kor¬
nede, sorthvide fotografi er karakterfyldt og
åbent for beskueren.

Kunstnerens unikke fortolkninger af ste¬
der, nære som fierne atmosfæriske landska¬
ber, balanceres i både genkendelighed og
abstraktion gennem næroptagelser af vand,
træer, mos, vind og vejrlig.

Omdrejningspunktet er naturen. Her
fra optimeres oplevelsen aflys og skygge,
det skjulte træder frem — dobbeltheden, en
metafysisk dimension og repræsentation af
både øjeblikoguendelighed. Detaljen isolerer
tiden. Man fortabes. For sit poetiske og for¬
nemme, personlige arbejde med det fotogra¬

fiske billede og sin særegne intuitive sansning
af stilhedens, stormens og tidløshedens ste¬
der hædres Kirsten Klein med Thorvaldsen
Medaillen.

Eckersberg Medaillen
Arkitekten Marianne Levinsen er i 2012 til¬
delt EckersbergMedaillen med følgende mo¬
tivering: Landskabsarkitekten Marianne
Le-vinsen, som i 1995 tog afgang fra Kunst¬
akademiets Arkitektskole i København og
siden 2002 har drevet egen tegnestue, har
i sin produktion arbejdet med landskab og
byrum på såvel strategisk niveau som på de¬
sign- og detaljeniveau. Projekter som Tietgen¬
kollegiet, CBS-Campus, Hedegårdenes Skole,
Munkegårdsskolen og JægersborgAllévidner
om et talent og en tilgang til faget, hvor fokus
på detaljen parres med uforfærdethed, hvor

venlighed og nerve går hånd i hånd. Alt sam¬
men med overskriften indlevelse. Marianne
Levinsen er 'tæt' på stedet, 'tæt' på funktionen
og 'tæt' påbrugeren. I hendes projekter findes
altid en oversættelse og fortolkning af pro¬
grammet, som er stærkt personligt og samti¬
dig en kvalificeret kommentar til projektets
vision. Marianne Levinsen arbejder med raf¬
finement i både eksklusive og omkostnings¬
tunge materialeløsninger og i byens materia¬
lepaletter, der ofte er robuste og økonomiske.

Denne leg med det pragmatiske, funk¬
tionelle og arkitektoniske kombineret med
hendes store viden gør, at Marianne Levin¬
sens projekter altid er særlige, altid vedkom¬
mende. De i bogstaveligste forstand udvikler
sigover årene. Derfor kanman hele tiden gen¬
besøge det enkelte projekt, og derfor tildeles
Marianne Levinsen EckersbergMedaillen.

Design din egen bænk
Falco A/S • Ådalen 7c • 6600 Vejen • T: 7536 8100 • E: info@falcoas.dk • hwww.falcoas.dk

Modul
opbygget

Tapis du Bois vægelement

Tapis du Bois enkeltsidet bænk

Byens nye stil-ikon

Tapis du Bois

Tapis du Bois dobbeltsidet bænk
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lT byggecentrum

Udemøbler fra Nola
På Stockholm Furniture Fair i februar udstil¬
lede den svenske producent af møbler til det
offentlige rum Nola flere interessante nyhe¬
der, hvoraf to skal nævnes her: Share, en let¬
vægts parkstol, der er udstyret med en mønt¬
betjent lås på samme måde som indkøbsvogne
i et butikscenter. Idéen er altså, at man henter
sig en stol og anbringer den, hvorman har lyst,
og atman efter brug returnerer den til stativet
og får sinmønt tilbage.

Nola's udemøbelserie Kajen udvides til
stadighed. Programmet omfatter solbænke,
solsenge og citymøbler samt almindelige
borde og bænke. En nyhed er ståmøblet Kajen
Planka, som man kan læne sig op ad, sidde på
i højde med græsset, anvende som et slags
plankeværk til afskærmning eller som beskyt¬
telse mod vinden. Begge nyheder er designet
afThomas Bernstrand. Nola har showroom på
Skeppsbron 3 i Malmo.
www.nola.se

PRODUKTNYHEDER

Defølgendeproduktnyhederer udvalgt af
Jørgen Hegner Christiansen, arkitektMAA,
redaktør afHFB, fra nyhedsspottenpå Håndbog
ForBygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Nedgravet teknikhus
Med udgangspunkt i kravene fra telesektoren
tilbyderAlfred Priess A/S nu et helt nedgra¬
vet teknikhus. Grundhuset er i armeret beton
med isoleret låge og tilbydes for belastning op
til 12,51, hvilket gør det egnet for placering i
cykelstier og parkeringspladser. Udover at
være en æstetisk optimal løsning er huset
særdeles støjsvagt og reducerer behovet for
køling med mere end 50 %.
www.priess.dk

Vedligeholdelsesdækselfra Randers JernstøberiA/S

Vedligeholdelsesdæksler og ledelinier
Øget trafik kræver nye løsninger i forbindelse
med vejdæksler, b.la. fordi man ikke længere
kun kan benytte én type dæksel og karm.

Randers Jernstøberi A/S har derfor lan¬
ceret et vedligeholdelsesdæksel for 0600 mm
karme i gråjern, klasse D400, og med tætte
nøglehuller. Stykvægt 60 kg. Randers Jernstø¬
beri producerer også det kendte Furnes lede¬
linieprogram, hvorom der for nylig er udgivet
en ny brochure. Se hjemmesiden:
www.randersjern.dk

Regnvandshåndtering
Europas mest benyttede system til håndtering
af regnvand Enregis er for nylig blevet intro¬
duceret på det danske marked. Et af de første
eksempler er et regnvandshåndteringssystem
i Valby. Et andet eksempel er et anlæg udført
til Le Mans-racerbanen i Frankrig til håndte¬
ring og rensfiing af spildolie, gummi, tungme¬
tallerm.m. op til 1.192 m3 regnvand. LK-Grup¬
pen har fået agentur i hele Norden.
www.lk-gruppen.dk
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♦

HP anbefaler Windows® 7 Professional.

Vi introducerer den nye HP Z1 Workstation.
Power without the tower.

Forvandl dine vildeste fantasier til virkelighed med den nye HP Z1 Workstation
- verdens første all-in-one workstation. Den har en stærk Intel® Xeon® processor
i E3-1200 serien, original Windows® 7 Professional og en krystalklar 27" HD
LED-skærm.1

Du får professionelle grafikpræstationer og imponerende ydelse i et elegant og
pladsbesparende design - der sætter helt nye standarder for, hvor nemt hardware
kan udskiftes.

Oplev mulighederne med HP Z1 Workstation på hp.dk/Zl

HP Z1 Workstation åbnes, og hardware udskiftes
helt uden brug af værktøj. y

EverybodyOn%
' Alle specifikationer repræsenterer de typiske produktspecifikationer, der leveres af producenterne af HP's komponenter. De faktiske specifikationer kan variere afhængig af model.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen, som er indeholdt her, kan ændres uden forudgående varsel. Intel, Intel logoet, Intel Inside, Intel Inside
logoet, Xeon and Xeon Inside er varemærker, der tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. Microsoft og Windows 7 er Microsoft group of companies varemærker. Forbehold
for trykfejl og mangler. HP marts 2012.
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Bænk i beton
elegant og vedligeholdelsesfri!

HØJ KVALITET til en god pris -
Vores møbler er fremstillet i en meget eksklusiv beton,
som er helt vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig...
og prismæssigt ligger vi langt under markedsniveauet.

Pris fra ca. 4.000 kr. excl. moms pr. stk.

Vi har et stærkt sortiment i borde og bænke,
som egner sig til steder med stor trafik så som

gågader, havnefronter, shoppingcentre, legepladser,
lufthavne, tagterrasser og gårdhaver.

Lajers, unikt møbeldesign
HOUSE of DREAMS, Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk,

tlf. 7027 2263, www.lajers.dk

Danmark i 2050
Realdania har udsendt en omfattende rap¬

port, 2050 - Der bli'r etyndigt land, som teg¬
ner et detaljeret billede af Danmark i 2050.
Det såkaldte scenarie er udarbejdet afMan¬
dag Morgen og bygger på et års samarbejde
med Realdanias 1.100 faglige medlemmer,
som er nøglepersoner fra bl.a. erhvervsliv,
landbrug, den private og almene ejendoms-
sektor og kommuner - herunder landets 98
borgmestre. Mere end 300 af Realdanias fag¬
lige medlemmer har været direkte involveret
i arbejdet, som desuden bygger på interviews
med 50 af Danmarks førende eksperter, bl.a.
byplanlæggere, arkitekter, erhvervsledere,
politikere og økonomer.

2050 - Der bli'r etyndigt land tegner et
billede af et Danmark, der er meget anderle¬
des end i dag - men ogsåmeget genkendeligt.
Scenariet tager udgangspunkt i, at Danmark
er et "grøn væksf'-samfund, der er uafhængigt
af kul, olie og gas. De største forandringer er,
at de store byer vokser, og de små samfund
skrumper. Landdistrikterne uddør dog langt
fra, de skaber vækst og jobs ved at producere
avancerede bioprodukter og sunde højkvali¬
tetsfødevarer. De danske boliger er toptunede
og intelligente, og vores bykerner er tættere,
lidt højere - og bilfrie. En større del af Dan¬
mark er dækket af skov, og nye dyrearter er
kommet til. Transportsystemer erblevet elek-
triske og kollektiviseret. Vi skræddersyer
vores rejser ved at kombinere transportfor¬
merne og dele cykler, busser, elbiler, letba¬
ner og tog. Danskerne ejer mindre og lejer og
deler mere.

Rapporten kan downloadesfraRealdanias
hjemmeside www.realdania.dk

www.urban-reflection.com ■ I
www.cykelstativer.com I IM

Tel: +45 35352100
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Nyheder og gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

AT BYGGE
med øje for fremtiden

J
At bygge med øje for fremtiden
Ulrik Stylsvig og Anne Beim
Pris: 250 kr.

NYHED 1. MARTS

Klima og arkitektur, 2. rev.
Red. Torben Dahl (ansv.) og
Winnie Friis Møller

Pris: 350 kr.

NYHED 13. APRIL

UTZON-SAMPAK

Utzon's Own Houses og Utzon
and the new Tradition

Pris: 378 kr. (spar 278 kr.)
Tilbud i webshoppen

Architectural Intertextuality
Khaled al-Sultany
Pris: 300 kr.

NYHED 26. APRIL

Energi + arkitektur
Solar City Copenhagen
Pris: 275 kr.

BESTSELLER

Træk af byudviklingens historie
Finn Barnow

Pris: 750 kr.

Tilbud i webshoppen: 488 kr.
Ved køb inden 15. maj

DREAMWORLDREALWORLD

DREAMWORLDREALWORLD

Architecture by Svendborg
Architects

Pris: 280

Tilbud i webshoppen: 203 kr.
Ved køb inden 15. maj

Møbler med mening (2 bind)
Mirjam Gelfer-Jørgensen
Pris: 845 kr.

Tilbud i webshoppen: 614 kr.
Ved køb inden 15. maj

C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

C.Th. Sørensen

Sven-Ingvar Andersson og

Steen Høyer
Pris: 445 kr.

Tilbud i webshoppen: 288 kr.
Ved køb inden 15. maj
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vestre

Made in Scandinavia
Since 1947

1 meter

2 meter

3 meter

jim,
T

FORUM
By Tore Borgersen,
Michael Oiofsson &
Espen Vol!

Back and armrest

+46 560 688877
vestre.com
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