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SYDHAVNS STATION OG
SYDHAVNS PUDS

Kongens Enghave Bydel og Køben¬
havns Kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om udformningen af områ¬
det omkring Sydhavns Station og
Sydhavns Plads i Kongens Enghave.
Konkurrencens formål er at tilveje¬
bringe ideer til, hvordan Teglværks-
havnen, Sydhavns Station og bolig¬
kvartererne i området i højere grad
kan sammenknyttes, og hvorledes
der muligvis kan indpasses nye funk¬
tioner i området, der i dag er præget
af en voldsom trafik.
Hvorledes kan området tilføres en

ny identitet, der vil kunne medvirke
til at markere bydelen Kongens
Enghave udadtil?
Forslagene vil blive bedømt af en
dommerkomité, bestående af med¬
lemmer fra Kongens Enghave Bydel,
Københavns Kommune og tre fag¬
dommere udpeget af DAL: arkitekter
maa Erik Bystrup og Jimmy Richter
Lassen samt landskabsarkitekt,
maa, mdl Steen Høyer.
Samlet præmiesum er 750.000 kr.
Afleveringsfrist 22. november 1999.

KONKURRENCE OM BYNÆRE
HAVNEAREALER I ÅRHUS
Århus Kommune har udskrevet en
international byplan-idékonkurrence
om bynære havnearealer i Århus.
Formålet med konkurrencen er at få
ideer til, hvorledes byen og havnen
fremover kan komme til at fungere i
godt og gensidigt samspil til gavn
for såvel borgere i byen som erhvervs¬
liv på havnen.
Det drejer sig f.eks. om, hvordan der
kan skabes en bedre forbindelse
mellem byen og de bynære havne¬
arealer og bugten. Endvidere hvordan
arealerne kan anvendes i fremtiden.
F.eks. om det skal være til rekreative
formål, nye erhvervstyper, boliger
eller noget,helt andet.
Byrådet lægger vægt på, at nye
anvendelser skal være forenelige
med en fortsat erhvervsmæssig
aktivitet på de tilgrænsende havne¬
arealer, herunder en god trafikbetje¬
ning, så Århus Havn fortsat kan
udvikle sig som en aktiv erhvervshavn.
Konkurrenceområdet omfatter en ca.

5 km lang zone langs kystlinien mel¬

lem den centrale by og havnen.
Deltagerne kan vælge at deltage i
konkurrencen med besvarelser på
forskellige niveauer. Det kan enten
være:

1. En helhedsplan for de samlede
bynære havnearealer, 2. delområde¬
planer for udvalgte afsnit inden for
de bynære havnearealer (Indre Havn,
Nordhavnen, Sydhavnen osv.| eller
3. temaplaner for udvalgte aspekter,
der f.eks. kan omfatte miljø, trafik,
rekreative forhold, turisme eller
andre aspekter i relation til de
bynære havnearealer.
Århus Kommune forventer, at kon¬
kurrencen vil kunne danne grundlag
for en spændende og kvalificeret
viderebearbejdning af planlægnin¬
gen af de bynære havnearealer.
Det er derfor kommunens hensigt at
bede forfatterne bag enkelte udvalg¬
te, præmierede eller indkøbte for¬
slag om at viderebearbejde disse,
under forudsætning af, at forslagene
er egnede hertil.
Konkurrencen er udskrevet i henhold
til EU's Tjenesteydelsesdirektiv
92/50 artikel 13.
Den samlede præmiesum er på
1.800.000 DDK med en første¬

præmie på mindst 500.000 DDK.
Konkurrencen vil blive bedømt af en
dommerkomité og rådgivere bestå¬
ende af repræsentanter fra Århus
Kommune og Århus Havn og af fag¬
dommere udpeget af DAL/AA, heraf
en udenlandsk fagdommer.
Afleveringsfrist 13. december 1999.

Konkurrenceprogrammer kan ses og
hentes på DAL/AAs hjemmeside på
www.dal-aa.dk og rekvireres skriftligt
eller afhentes hos DAL, Strandgade
21A, 1401 Kbh. Ekspeditionstid for
bilagsmateriale er ca. 6 dage.

RESULTAT AF KONKURRENCEN
BYENS FREMTID
Statens Kunstfonds arkitekturud¬

valgs store prisopgave 'Byens Frem¬
tid' med en samlet præmiesum på
2,0 mio. kr. er nu afgjort. Dommerko¬
miteen har efter ugers arbejde med
de i alt 55 besvarelser udvalgt 10
forslag, som både er kvalificerede
og kan vække den livsnødvendige
diskusion, der hungres efter.
Dommerkomiteen har lagt vægt på i
•præmieringen at placere såvel visio¬
nære realiserbare som mere visio¬
nære direktive projekter.
Således afspejler de to højst place¬
rede besvarelser disse sider. De får
hver 300.000 kr. Begge besvarelser
rummer indlysende arkitektoniske og
kunstneriske værdier samt byder på
visioner ud over dagen og vejen.
I anden kategori har dommerkomiteen
ønsket at fremhæve fire besvarelser

- de får hver 250.000 kr. - med
åbenbart klare brugskvaliteter, der
dog holder sig inden for det respek¬
tive projekts selvdefinerede ramme
herunder til den geografiske ved
valget af en af de fem modelbyer.
Flere af løsningerne kan umiddelbart
overføres i en fornyende generel
byplansfilosofi, idet de pågældende
tilbyder forsøg på helhedstanker ud
fra miljø- og energisynspunkter.
Endelig har dommerkomiteen place¬
ret fire besvarelser i en gruppe, hvis-
fælles træk kan siges at være en
original idé eller struktur eller et
tankevækkende plansynspunkt, hvis
opfølgning dog er mere begrænsede
i sin bearbejdning. Forslag i denne
gruppe får hvef 100.000 kr.

Præmierne gik til følgende:
1. præmie på 300.000 kr. for et for¬
slag, der omhandler København til
arkitektstuderende Lars Gemynthe
Gylling og Alex Elgaard Sørensen,
Århus.
1. præmie på 300.000 kr. for et for¬
slag der omhandler Nuuk til Jan W.
Hansen, ApS, Århus ved arkitekterne
MAA Jan W. Hansen og
Hans Jørgen Vesthardt.
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2. præmie på 250.000 kr. for et for¬
slag til.Nuuk til arkitekterne Eliza¬
beth Ørsted Balsborg og Johnny
Svendborg Andersen, København.
2. præmie på 250.000-kr. for et for¬
slag til Korsør til arkitekt MAA
Søren Heil Hansen, København.
2. præmie på 250.000 kr. for et for¬
slag til Korsør til Holscher Arkitekter,
København ved arkitekterne Henrik
Hansted Jensen, Nils Holscher,
Knud Holscher og Claus Pedersen.
2. præmie på 250.000 kr. for et for¬
slag til Odense til arkitekterne
Selmer & Lydolph, København i
samarbejde med arkitekt Jeanette
Hansen.
3. præmie på 100.000 kr. for et for¬
slag til København til arkitektstude-
rende'Mikkel Marcker Stubgaard,
Nikolaj Frølund Thomsen og
Camilla Hedegaard Møller,
København.

3. præmie på 100.000 kr. for et for¬
slag til København til Bystrup Arki¬
tekter MAA, MDD ved arkitekt Erik
Bystrup, København.
3. præmie på 100.000 kr. for et for¬
slag til København til arkitekt MAA,
MDL Steen Høyer, Hørsholm.
3. præmie på 100.000 kr. for et for¬
slag til Korsør til arkitekterne
Selmer & Lydolph, København.
Prisopgaven blev udskrevet, fordi der
tilsyneladende mangler ideer og
visioner for det bebyggede landskab.
Alt for ofte ser det ud som om, plan¬
lægningen af vore byer alene tager
udgangspunkt i kortsigtede politiske
og økonomiske interesser og ikke ud
fra en bevidsthed om, at de byplan¬
mæssige beslutninger, vi tager i dag,
har konsekvenser for det fysiske miljø
flere hundrede år frem. Arkitektur¬

udvalget har med denne prisopgave
ønsket at medvirke til at fremme
interessen for byens opbygning.
Dommerkomiteen har bestået af
arkitekt MAA Per Feldthaus, formand:
borgmester Per Bødker Andersen,
Kolding: journalist Georg Metz: for¬
fatter Peter Poulsen; arkitekt MAA
Lone Wiggers; landskabsarkitekt
MDL Annemarie Lund; arkitekt MAA
Cort Ross Dinesen og professor, ,

arkitekt MAA Michael Sten Johnsen.

Prisopgavens sekretær var arkitekt
MAA Flemming Deichmann, DAL.

KURSER I UND
Kursus i praktisk projektering med
Land for arkitekter og landskabsarki¬
tekter. Optegning med Ibb standarder,
styring af tegningsfiler og modelfiler
gennem eksterne referencer. Desuden
introduceres mængdeberegning med
arealer, styk og længder. Kurset er en
introduktion til Landr3.0 og henvender
sig til både nye brugere samt brugere
med kendskab til tidligere versioner.
Kurset afholdes næste gang d.
6 -7 november 1999 fra kl. 9-17.
Kurset koster 3.200 kr. ekskl. moms.

Kursus i 3D-modellering af terræn
med Quicksurf. Kurset giver indblik i
basale 3D-funktioner som kotering,
jordberegning og udtegning af kurver
på grundlag af punktkoter. 3D-model-
lering med QuickSURF giver mulig¬
hed for kvalitetssikring af kotering
og jordberegning.
Kurset afholdes næste gang d.
8.-9. januar 2000 fra kl. 9-17.
Kurset koster 3.200 kr. ekskl. moms

Kursernes undervisere er Søren
Ross Sørensen og Hans Kragh.
Tilmelding: Land i/s. Pakhus E Rum 32.
Dampfærgevej 29. DK-2100 Kbh 0.
Tel. 35 25 15 13. Fax 35 25 15 94.
E-mail: land@oa.dk
www.oa.dk/land
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36TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS

ABSTRACT BOOK

REGIONAL LANDSCAPES FROM DANISH, SCANDINAVIAN. AND INTERNATIONAL POINTS OF VIEW
DANISH LANDSCAPE ARCHITECTURE

I juni deltog omkring 400 landskabsarkitekter fra hele verden i den 36.
IFLA-kongres på Holmen i København, arrangeret af Danske Landskabs¬
arkitekter (DL) - en årligt tilbagevendende begivenhed i International
Federation of Landscape Architects (IFLA).
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Sentensen af kongressens foredrag er publiceret i et rigt illustreret hæfte,
Abstract book - Regional landscapes from Danish, Scandinavian and inter¬
national points of view.

Hæftet er på 36 sider samt 8 siders medlemsliste med adresser,
telefon, e-mail for IFLAs ca. 60 landskabsarkitektforeninger samt IFLA-de-
legater.

De 14 bidrag leveres af Svend-lngvar Andersson, DK; Thorbjorn Ander¬
son, S; Michael Van Valkenburgh, USA; Jeppe Aagaard Andersen, DK; Tom
Simons, F; Ola Bettum, N; Michael Desvigne, F; Hans Ophuis, N; James
Corner, USA; Marc Treib, USA; Andreu Arriola, E; Stig L. Andersson, DK;
Nacy Holt, USA; og Kassandra Wellendorf, DK.

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
ABSTRACT BOOK, IFLA - kongres 99

Pris: 75 kr. inkl. momS, ekskl. porto

Navn:

Stilling: Tlf.:

Cade/vej:

Postnr.: By:

Underskrift:

Evt. boghandler:

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( ) Eurocard ( ) Mastercard
( ) VISA ( ) Dankort
Kortnummer: Udløbsdato:

^ post r-
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1045 København K



LE CAVE Dl CUSA
'Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino' er blevet uddelt for
10. gang.
11990 indstiftede Benetton-fonden i
Treviso i det nordlige Italien denne
hædersbevisning for havekunst. Prisen
tildeles et sted, kulturlandskab eller
landskabsarkitektonisk anlæg, ofte
personificeret i den institution, der
har kæmpet for stedets bevaring.
Carlo Scarpa-prisen uddeles årligt
og er på 25 mill. lire.
Benettonfondens jury bestående af
Carmen Anén (Spanien), Domenico
Luciani (koordinator, Italien),
Monique Mosser (Frankrig), Lionello
Puppi (formand, Italien) og Thomas
Wright (England) har tildelt prisen
for 1999 til Cave di Cusa.
Stenbruddene i Cusa har i mere end
24 århundreder gemt og beskyttet
materialer og delstykker, som blev
benyttet til bl.a. Selinus' templer,
Templi di Selinunte. Stenbruddene
ligger i den syd-vestlige del af Sicili¬
en, ikke langt fra byen Selinus med
de græske templer.
Cave di Cusa markerer sig i landska¬
bet som en mere end to kilometer

lang strækning sydvest for Campo-
bello di Mazara.-Store blokke af
sten blev hugget ud i bruddenes her
og efterfølgende fastgjort til en hjul¬
konstruktion, præcis hvordan ved
man stadig ikke. Derefter blev de
ufærdige stykker transporteret til
templerne, der er placeret langs en
13 km lang rute. Markerne omkring

. bruddene hvælver roligt fra det høje¬
ste punkt sydpå ned mod havet.
Op mod byen Castelvetrano og dalen
Modione er der olivenlunde.
De forskellige stadier af arbejdet i
stenbruddene ses tydeligt den dag i
dag. Enorme cylindriske stenblokke
ligger spredt over hele området, an¬
dre blokke er blevet efterladt i oliven¬
lundene eller langs vejen mod byen
Selinunte. Alt i området fortæller
om arbejdet i stenbruddene og også
om den pludselige, dramatiske slut¬
ning en dag i år 409 F.C., hvor
hæren fra Kartago ankom.
Landskab og områdets historie udgør
et specielt sted, som har ligget hen,
ikke intakt, men dog forholdvis
uændret i mere end 2.000 år.

Stenbrud, olivenlunde, tømmer,
enorme stykker af cylindriske blokke,
spor gennem landskabet, mure, alt
giver tilsammen en usædvanlig
mulighed for at aflæse et stykke
meget gammel historie.
Bedømmelseskomiteen pointerer, at
dette sted med utallige arkæologisk
vigtige elementer, ikke førhen har
været udpeget og beskyttet som
monument, men lykkeligvis har und¬
draget sig forskellige anslag, feks.
anlæg af veje og uheldig turisme.
Ikke mindst har Vincenzo Tusa, der
undersøgte og arbejdede med områ¬
det fra 1963 til 1985, bidraget til, at
man nu forsøger at få hele området
fra Cusa til Selinunte beskyttet som
et samlet arkæologisk område.

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino:
1990 - Burle Marx's Sitio Santo
Antonio da Bica i Brasilien.
1991 - Rosario Assunto i Italien.
1992 - Sissinghurst i England.
1993 - Désert de Retz i Frankrig.
1994-Viale degli Eroi i Rumænien
med skulpturer af Brancusi.
1995 - Skogskyrkogården i Stockholm.
1996 - La Fresnada nell'Escorial i

Spanien.
1997 - Dessau-Worlitz i Tyskland.
1998 - benediktinerklosteret Cerco
do Moneistero de Tibåes i Portugal.

Hvert år udgives et hæfte, der gen¬
giver juryens motivering for tildeling
af prisen samt artikler om områdets
historie og udvikling, illustreret med
tegninger og fotografier.
Yderligere information:
Fondazione Benetton Studi Richerche.
Piazza Crispi 8. 31100 Treviso. Italien.
Tel. +39 422 57 94 50.

Fax +39 422 57 94 83.

UDSTILLINGEN
DANSK LANDSKABSARKITEKTUR
Til 24. oktober vises udstillingen Dansk
Landskabsarkitektur i Herning Kunst¬
museum, Birk i Herning.
På ca. 70 plancher og i et tilhørende
katalog vises forskellige kategorier
af landskabsarkitektur: slots- og
herregårdshaver, private haver, parker
og pladser, kolonihaveområder, kirke¬
gårde, friarealer ved boligbebyggel¬
ser museer m.m.

Dansk landskabsarkitektur

Herning Kunstmuseum.
Birk Centervej 3.7400 Herning.
20. august-26. september.
Åben tirsdag til søndag kl. 12-17.
Mandag lukket.

Katalog til udstillingen:
Danish Landscape Architecture.
84 s., ill. 6Ej kr. kan købes i Herning
og fra DLs sekretariat.
Udlån af udstilling:
Torben Gleesborg, DL.
Hauser Plads 32, 3.1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10. Fax 33 91 36 26.
dl@landskabsarkitekter.dk

NORDISK STYRELSESMØDE
1999 KØBENHAVN
I mødet deltog fra Danmark: Jens
Hendeliowitz og Poul Børge Pedersen.

Foreningernes virksomhed
De baltiske deltageres invitation og
deltagelse i IFLA-verdenskongressen
blev drøftet. Det aftaltes, at Sverige
i det kommende år har ansvaret for

videreudvikling af samarbejdet med
de baltiske lande. Det er samtidigt
meget naturligt, at Finland videre¬
udvikler samarbejdet med Estland,
at Sverige udvikler kontaktnettet i
Letland, og a.t enten Norge eller
Danmark tager sig af kontakten til '
Litauen.

Muligheden for at afholde et fælles
arrangement i. Baltikum blev drøftet,
eventuelt kan arrangementet samti¬
dig danne basis for afholdelse af et
nordisk styrelsesmøde.
Det blev aftalt, at alle foreninger
sender dees tidsskrifter til de baltiske
lande. Sverige vil undersøge mulig¬
heden for at få økonomisk støtte til

arrangementer i Baltikum.

Svenskerne bemærkede, at 40% af
landskabsarkitekterne ikke er med:
lem af foreningen. Sverige har stor
succes med afholdelse af arrange¬
menter af én dags varighed med
markante og kendte indlægsholdere.
De arbejder endvidere meget med
sponsorering, bl.a. er Sienna-prisen
sponsoreret af en betonfabrikant.

Norge holder en fagdag i forbindelse
med generalforsamlingen.
De har fået ny fagsekretær, Marit
Hovi, der deltog i mødet.

Udveksling af arrangementsoversig-
ter m.v. blev drøftet. Dette kan ske

på nettet, dog har nordmændene
endnu ingen hjemmeside.

Nordiske møder
Der aftaltes følgende turnus for
nordiske møder og kongresser.

2000 - Styrelsesmøde i Sverige.
2001 - Kongres og styrelsesmøde i
Finland.
2002 - Styrelsesmøde i Norge.
2003 - Kongres og styrelsesmøde i
Sverige.
2004 - Styrelsesmøde i Danmark.
2005 - Kongres og styrelsesmøde i
Island.

Økonomi

Udgifterne til det nordiske arbejde
har i det forløbne år været 2.906 Skr.'

Fordelingen er: LAR, NLA og DL
30 % hver, MARK 8%. FILA 2%
Til det kommende år afsættes
10.000 Skr.

Evt.
Klaus Wehrtner fra Tyskland deltog i
dette punkt og inviterede forenin¬
gerne til at medvirke ved en stor
udstilling i Nurnberg, der bl.a.
omhandler skandinavisk landskabs¬
arkitektur.

Konklusion
Af diskussionerne fremgik det tyde¬
ligt, at i hvert fald LAR, NLA og DL
arbejder nogenlunde parallelt og
mod de samme mål. Der er derfor al

mulig grund til at udveksle de
erfaringer, der løbende høstes.
Poul Børge Pedersen,
formand i DL

IFLA
Det blev vedtaget fremtidigt at sende
to delegater til IFLAs kongresser på
andre kontinenter.
Nordisk sekretær Frederik Wallin ud¬

arbejder forslag til en turnusordning.

Medlemssituationen
Nordmændene har nu i alt 454 med-

■ lemmer. Island har 40.
Finland har 113.. Sverige har 670.
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EFTER EN MILEPÆL
Poul Børge Pedersen

DL, Danske Landskabsarkitekter, har passeret en stor

milepæl - den 36. IFLA verdenskongres. Men hvordan
bliver så kongressens eftermæle? På mange områder
optræder Danmark eller danske organisationer i disse
år med en mere markant profil i det verdenspolitiske
billede, således også DL. Dette års World Council i
IFLA, International Federation of Landscape Architects
blev afviklet i Svendborg i dagene inden verdenskon¬
gressen, og det blev ovenikøbet stedet, hvor IFLA igen
er den samlende organisation for langt hovedparten
af verdens organiserede landskabsarkitekter. Selve
genforeningen kræver nu kun formel godkendelse i
de respektive organisationer i USA, England, Canada,
Australien og Japan, før disse landes landskabsarkitekt¬
foreninger genindtræder i IFLA.

I forbindelse med kongressen blev der også afholdt
et møde med de baltiske landskabsarkitekter, som var

inviteret af de nordiske lande i fællesskab, og der blev
afholdt det årlige nordiske møde, i år med deltagelse
af alle 5 landes foreninger. Vi oplever, at DL og de
øvrige nordiske organisationer er respekteret i de
internationale organisationer, ligesom nogle vigtige
poster i organisationerne beklædes af de nordiske lande.
Fagligt var den verdenskongressen et flot arrange¬

ment. Vi kan altid diskutere, om vi fik opfyldt vores
forventninger - det afhænger jo af ens forventninger.
Personligt så jeg gerne, at der havde været en større

loyalitet over for emnet. Måske opnår nogle af de altid
efterspurgte foredragsholdere en rutine, der gør, at de
mister nerven og den smittende fortælleglæde. Vi burde
måske langt oftere bede andre end fagfæller analysere
og vurdere landskabsarkitektur eller lade de nye land¬
skabsarkitekter give deres bud.
Med sådan et flot program er det naturligvis også

skuffende, at vi ikke var i stand til at trænge igennem
til pressen. Vi fik slet ikke profileret arrangementet i
offentligheden, som vi ønskedé det. Det var ikke pga.

mangel på vilje eller forsøg fra vores side, faktisk har
DLs PR-gruppe gjort en stor indsats. Vi må blot er¬
kende, at der skal mere til - budskabet havde ikke'til¬

strækkelig gennemslagskraft.
Med forskersymposiet Urban Greening viste Forsk¬

ningscentret for Skov & Landskab, Den Kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole, Kunstakademiets Arkitektskole
og Arkitektskolen i Aarhus i fællesskab, at Danmark
har landskabsforskning på et internationalt højt plan,
og for første gang blev forskning knyttet til IFLA's
arbejde.
I tilgift til IFLA kongressen fik vi en helt ny udstil¬

ling om dansk landskabsarkitektur, der nu både i ind-
og udland kan profilere vores fag.
Mange af foreningens medlemmer har været involve¬

ret i selve arrangementet og ydet en utrolig stor indsats.
Jeg oplevede ikke, at nogle af delarrangementerne ikke
klappede, alt kørte som en velsmurt maskine. Det var
også glædeligt at kunne konstatere, at foreningens
medlemmer i så stort tal sluttede op og deltog i kon¬
gressen. Endeligt var det positivt at opleve den store

støtte, foreningen har faet til arrangementet fra for¬
skellige sider. Støtten kom fra en bred kreds af fonde,
virksomheder, kommuner m.m.
Skuffelser er der naturligvis også, vi havde meget

gerne set, at flere deltog i'kongressen. Den manglende
opbakning betyder, at verdenskongressen økonomisk
kommer til at give underskud. Jeg mener sammen
med bestyrelsen, at et underskud her må opfattes som

en investering i fremtiden. En helt ny generation af
landskabsarkitekter har været med til at skabe en succes

og ikke mindst sammenhold i foreningen. Heldigvis
har DL også en formue, hvilket betyder, at det ikke
er nødvendigt at låne penge. <

Nu er det tid at udpege nye mål. Hvordan gør vi
DL endnu bedre? Det er vigtigt at videreudvikle det
faglige forum, foreningen bør være for den samlede
stand af landskabsarkitekter, uanset hvilken del af fag¬
området, man beskæftiger sig med. Der skal derfor i
foreningen være en bred vifte af faglige tilbud, uanset
om arbejdsområdet er forvaltning, drift, projektering
eller noget helt andet. Det er også væsentligt, at fore¬
ningen er et forum, hvor der løbende tilbydes arrange¬
menter af forskellig varighed inden for efteruddannel¬
sesområdet. Endelig er det vigtigt at komme ud over

hegnet og fortælle vore omgivelser, hvad landskabsarki¬
tekter-kan udrette for rummet uden om bygningerne.
Poul Børge Pedersen,
formand i Danske Landskabsarkitekter
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I FLA - UNESCO STUDENT COMPETITION

UNESCO 1st Prize:
West Ancoats, Manchester.
Corinna Kramer.
Manchester Metropolitan University

— ved den 36th verdenskongres for IFLA

I efteråret 1998 udskrev DL i samarbejde med IFLA
konkurrencen IFLA - UNESCO Student Competition.
Konkurrencen udskrives årligt, men med nyt tema, i
forbindelse med en IFLA-verdenskongres.
Bedømmelsen fandt sted i juni 1999, og samtlige

forslag var udstillet på Holmen 26.-29. juni 1999.
Konkurrencen var åben for landskabsarkitektstuderende

ved de udddannelsessteder, som er godkendt af IFLA.
Til konkurrencen indkom 94 forslag, hvoraf 89

kunne optages til bedømmelse. Bortset fra 1 forslag
fra det amerikanske kontinent, kom alle forslag fra
Europa og Østasien. Især Tyskland med 19 forslag og

Japan og Korea med hver ca. 10 forslag var stærkt re¬
præsenteret, men også Kina, Italien, England og de
nordiske lande hver med 4-7 forslag var godt repræ¬
senteret.

Dommerkomiteen

Dommerkomiteen bestod af seks medlemmer: Lise

Skjøth Lundbæk, repræsentant for UNESCO i The
Danish Unesco National Committee; Philip de Roo,
Central Regional Vice President i IFLA; Annemarie
Lund, dansk IFLA-delegat; prof. Steen Høyer, Land-
skabsafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole;
prof. Ib Asger Olsen, sektion for Landskab, KVL;
lektor Preben Skaarup, Landskabsafdelingen, Arkitekt¬
skolen i Århus.

Dommerkomiteens bemærkninger
Konkurrencens sigtede mod at få forslag til udform¬
ning af enten An urban park that reflects its region'
eller 'A public space with an international look'.

Forslagene repræsenterede begge de to temaer, dog
med enkelte som blandingsformer.

Forslagene afspejlede såvel regionale forskelle i
landskabs- og kulturgrundlag som aktuelle internati¬
onale formgivningstendenser. Der var markante for¬
skelle i udtryk mellem de europæiske og de østasiatiske
forslag, men også klare forskelle mellem europæiske
regioner.
Traditionelle rumskabende parkkoncepter såvel

som de aktuelle internationale modestrømninger med
reference til edb-verdenens stregkoder var repræsente¬
ret. Desuden var der enkelte projekter, der var inspi¬
reret af land art.

Forskellige aktuelle problemfelter blev behandlet.
Det var f.eks. forbedring af uderum i nedslidte og

tætte byområder samt udformning af parkeringarealer
og tilkørselsveje ved de store indkøbscentre, der findes
i alle industrialiserede. Endvidere var der forslag, der
udviklede byrum og grønne områder centrale steder i
byen.

Forslagene havde generelt en høj standard og med
forskellig detaljeringsgrad. En del projekter konkreti¬
serede ikke, hvordan den landskabsarkitektoniske for¬

andring skal foregå, men er mere konceptuelle.
Bedømmelseskomiteen har lagt vægt på koncepter,

der behandler væsentlige, alment erkendte og aktuelle
problemstillinger i dagens internationale, urbane
samfund og med brug af forskellige landskabselemen¬
ter på en visionær og ukonventionel måde. Det har
resulteret i valg af projekter, der forbedrer miljøet i
nedslidte og tætte byområder, samt dannelse af iden¬
titetsgivende knudepunkter i byen.

SQUARE
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Præmier og omtale
Der blev tildelt en 'UNESCO 1st Prize for Landscape
Architecture' på 3,500 US$ samt en 'IFLA 1st Prize'
på 2,500 US$ og en 'Citation Award på 1,000 US$.
Desuden blev der udpeget tre 'Merit Awards'. Med
både præmier og omtaler fulgte en gave.

Bemærkninger til de præmierede forslag

UNESCO 1. Prize

West Ancoats, Manchester

Corinna Kramer

76Horton Road. Fallowfield
ManchesterM14 7GB. Great Britain

ManchesterMetropolitan University

Med fa ord og med meget appellerende tegninger,
sammensat i et fængende layout, redegør projektet
for rehabilitering af en nedslidt bydel i Manchester.

'Dirt, Darkness, Grid' er de ord, der sammen med

planchernes tapet af tilsodede teglvægge beskriver by¬
delens nuværende tilstand.

I et tæt grid af gader med små boliger, nedslidte
eller forladte industriejendomme, tomme byggegrunde,
en enkelt skole, en kirke og nogle fa butikker samt
forslummede kontorer indføjes med overraskende
enkelthed nogle helt basale landskabselementer: vand,
skov, lund og slette — samt en åben plads med træer.
'Width and exposure' er stikordene i fotomontage

af et vanddækket torv. Med poetisk lethed og et re¬
klamefotos slagkraft og signalværdi viderebringes for¬
slagsstillerens intentioner om at tilføje bydelen noget
rent, lyst og naturligt.
Det sociale engagement er tydeligt både i valg af

opgave og i forslag til forbedringer, der kan gøres med
beskedne økonomiske midler.

Økologiske overvejelser er ikke særskilt beskrevet,
men fremgår som en integreret del af projektets idé
og grundholdning.
Projektets åbenhed for fortolkninger gør det inspi¬

rerende.

UNESCO 1st Prize:
West Ancoats, Manchester. Corinna
Kramer.
Manchester Metropolitan University

PICKFORD SQUARE

TOWAROS
MANCHESTER
CITY CtNIHIi
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IFLA 1. Prize

i

Front square ofmetropolitan railwaystation

Robert Kutscba og Veronika Oberwalder
8062 Kumberg. Hart 16. Austria

University ofAgriculture, Vienna
Technical University, Graz

Projektet behandler forpladser til jernbanestationer
som en særlig type af offentlige rum, idet forslagstil¬
lerne mener, at disse forpladser er en art 'byens recep-
tionsrum', hvor rejsende får det første eller sidste ind¬
tryk af en by og dermed et vigtigt socialt mødested i
byender.

Forslaget ønsker at vise en angrebsmåde, så man
kan forhindre en af de mest pulserende dele af en by i
at blive et nedslidt område.

Grundlaget for udformningen af forslagets stations-
T

forplads er et udsnit af et østrigsk landbrugslandskab.
Dette udsnit transformeres til en forplads, hvor det
øverste niveau er forbeholdt gående og det nederste
kørende.

I sig selv er dette ikke nogen ny idé, men den kon¬
sekvente fortolkning af det regionale landskab gør

projektet interessant. Udviklingen fra idé til konkret
forslag er systematisk gennemført og klart og dygtigt
illustreret.

I projektet kombineres konkurrencens to temaer,

idet det regionale udgangspunkt føres igennem til et
resultat, der fremstår som en plads, præget af interna¬
tionale tendenser.

IFLA 1st Prize
A square in front of
a metropolitan railway station.
Robert Kutscha and
Veronika Oberwalder.

University of Agriculture, Vienna,
and Technical University, Graz

SQARE/ 6.60
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Citation award

A bridge offresh air delivered to our cities

Akihiro Imamura

1-26-2-203 Chihaya. Toshima, Tokyo. Japan
Imamu@mwb.biglobe.ne.jp
Tokyo University

Projektet tager udgangspunkt i en velkendt og ofte
fremført argumentation om nødvendigheden afgrønne
elementer i byen, idet de kan give friskere luft og sund¬
hed, men projektets forslag-til opfyldelsen af behovet
er overraskende og provokerende.
Nutidens byer har gader kun med golde belægninger

og høje glasfacader. Byparkerne er oftest placeret, så
adgangen til dem er vanskelig og besværlig.
Projektet foreslår, at man giver bygningerne ud mod
gaderne grønne facader, derved markeres nødvendig¬
heden afgrønt i byen, og facaderne bliver byens ånde¬
huller. Det grønne skal billedligt flyde ned over faca¬
derne som et lodret landskab af frodige vækster, altaner
og bevoksede pergolaer.

Projektet, der overvejende er konceptuelt, er meget
visionært beskrevet, helt uden forklarende tekniske

detaljer og løsninger, men inspirerende, provokerende
og forfriskende frækt.

Citation award
A bridge of fresh air
delivered to our cities.
Akihiro Imamura.

Tokyo University
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Merit

Memory of a forest.
Teresa Ronkå.

University of Technology,
Helsinki. Finland

Merit

Memory offorest

Teresa Ronkci

Porvoonkatu 21 E 100. 00510 Helsinki. Finland

University of Technology

En centralt beliggende park i Helsinki er opdelt i to
af jernbaneliniens spor, som ligger i en kunstig spalte
i klipperne. Visuelt, funktionelt og mentalt udgør
sporene en barriere i byen.

I en land art-lignende komposition foreslås jernba¬
nens træsveller placeret lodret over terræn for at illu¬
dere den skov, der en gang dækkede området. Dette
arrangement kombineres med en stålbro, der flanke¬
res af gule striber af Sedum og mos, og samme slags
Sedurri og mos-striber etableres mellem jernbane¬
sporene.

Hele projektet er sikkert udformet med en raffine¬
ret og æstetisk virkning, der i sin helhed løser den
stillede opgave.

Projektet er klart beskrevet og smukt og professio¬
nelt fremstillet.
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Merit

Urban landscape links layers

Frank Klutsch, Cornelia Roj>pel, Stefan Struber
Humboltweg 3. 72555 Metzingen. Tyskland

Fachhochschule Nurtingen

Arealet, hvor der stilles forslag til en park, ligger i
Tiibingen i det sydlige Tyskland, og det var tidligere
militært område. Det omkringliggende boligkvarter
er nu blevet et eftertragtet sted at bo.
Projektet er på sin vis udformet som en traditionel

bypark, opbygget af stiliserede landskabselementer,
der modstilles parvis: skov, solitære træer.i rækker eller
klumpformede plantninger (clumps). Disse elementer
er også lagt ud i det omliggende boligkvarter.
Spillereglerne for parkens design er klart og overbe¬

visende gennemført og giver til en vellykket helheds¬
plan. Der skabes god sammenhæng både direkte til
byen og i mere overført betydning til det regionale
landskab.

Merit
An urban landscape links layers
Frank Klutsch, Cornelia Roppel,
Stefan Struber.
Fachhochschule Nurtingen

Landskab .6/99 135



-XE RELIC <* .

SC'Mt, CITYWW.

j£i^,7FlrMQ.uxrm&l
-mmm f

WATER GREEN WALJ.

(V firJi

Merit

Memory of the wall and moat
Jing Xiao, Wen Kui Wang.
Beijing Forestry University

Merit

Memory ofthe wall and moat

Jing Xiao, Wen Kui Wang
Beijing Forestry University. Beijing. 100083. Kina

Beijing Forestry University

Projektets formål er at genskabe en forsvunden bymur
omkring en ældre kinesisk bydel.
Muren gendigtes som formelle, lineære træplant¬

ninger afbrudt af arkitekturelementer, som dels er

symboler for forsvundne porte og befæstningsdele
dels er bygninger, der rummer et bymuseum.

Projektet er meget indholdsrigt, men det udmærker sig
frem for alt ved en usædvanlig demonstration af teg¬
netalent og meget vellærte tekniske tegnefærdigheder.

Plancherne kan lånes fra Danske Landskabsarkitekter.
Hauser Plads 32.3 sal. DK-1127 København K

dl@landskabsarkitekter.dk

For tiden erplancherne på Sektion for Landskab, KVL,
hvor de kan beses efter aftale.

136 Landskab 6/99



IFLA 1999-REGIONALISM
Steen Høyer

Sven-Ingvar Andersson analyzed Denmark as a flat
surface, with wind, shelter, and social protection,
regionalism, art, tradition, clarity, and unity - and
his examples were convincing. Thorbjørn Andersson
characterized the unity of Sweden more as a social
attitude than as a special style of design, but still as a

reflection of strong expressions of nature as an overall
motif.

But what are really positive and what are negative
aspects of a strong tradition when we talk about
landscape architecture and regionalism?
The work of Michael van Valkenburg illustrated

randomness and stylized American landscapes, art
and layers. Nancy Holt showed her work with site-
specific installations, locally integrated, with a univer¬
sal concept.

Ole Bettum and Hans Ophuis talked about region¬
alism, about how to define regions, and about poten¬
tial cooperation within Europe and with other coun¬
tries.

How do we define or deal with the concept of a
region? Is region linked more closely with conditions
at a specific site (including social and cultural fea¬
tures)? Does our new society in this global village
exert the most significant influence upon concepts,
motifs, anything at all?
Jeppe Aagaard Andersen and Stig Andersson

touched 'upon these questions in different ways in
their lectures.

Michel Devigne discussed the artistic approach in
his work, and the abstract but rational transforma¬
tion that takes place when we design space.

Afsluttende paneldiskussion ved
den 36. IFLA verdenskongres i
København,juni 1999.
Steen Høyer opsummerer.
• The concluding panel discussion
at the 36th IFLA World Congress
in Copenhagen, June 1999.
Steen Høyer sums up.
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1. Vera List Courtyard.
Michael Van Valkenburgh
2. Up and Under.
Nancy Holt, 1998
3. Local ingenuity in Holland.
Photo Hans Ophuis
4. Railroads across the
Northern Plains.
James Corner, 1996

Tom Simons characterized the artistic approach very

clearly in his analysis of contemporary examples.
Arriola used Cubism as a main concept. Kassandra
Wellendorf's sensitive films provided powerful inter¬
pretations of the landscape as a source of inspiration.
Jvlarc Treib showed the importance of finding artistic
nodes in the Swiss walk ofGeorge Decombes.
How do we deal with the fine arts in our profession?

Do they provide one way of understanding history
and society's cultural development, or can closer
relationships be found?
The challenges of our time are different from those

of earlier ages. Man is still the same, but the organi¬
zation of society and technology have changed.
James Corner described his instrumental approach

in planning and devising strategies for designs — a

clear example of the American way of organizing
society and the land.
Stig Andersson explained the difference between

Modernism and present-day trends as the result of
advances in science and our use of intuition.

Hans Ophuis pointed out the importance ofwater,
ecology, and infrastructure.
We might ask, "What do you regard as the con¬

densed focus of your concepts, and why?" or
"Where do you think the main focus of you work
and projects will lie during the next decade or two?
Of course you have given an answer, but would you

please give two or three examples?"
Obvious questions are where you will find the

"energy" for future work in the profession, positive
beliefs, powerful inspiration, sources for concepts,
motifs, or whatever you might call them.
In the future, will we see the landscape architect as

a globalist or as more of a regionalist who still focuses
on local conditions? Will regional conditions be too
burdensome? Perhaps tomorrows landscape architecture
will be much more an attitude than a specific style.
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Conclusion

Geoffrey Jellicoe's article "Eight Around the Table"
from 1963 comes to mind even though specialists
and society have changed a great deal since then.
He talked about the landscape architects need to
absorb and synthesize specialist aspects into an artistic
landscape experience.
I think the essence of our profession is still to orga¬

nize space - whether it be green, red, or gray - with
the aid of science and intuition.

A sensitive and flexible frame, found in the stru¬

cture of the present landscape, where local and global
expressions embody an unknown future. And where
sustainability and new technology will be the key to
shaping artistic work with the landscape, town, and
garden.
Adopting regionalism as the theme of the confe¬

rence produced a forceful debate and a number of
statements that will contribute something to the
whole profession in the decades to come. This at least
is how I view it, and I hope that the other partici¬
pants had the same experience.

Thanks to all the key-note speakers and to the orga¬

nizing committee here in Copenhagen.
Steen Høyer, landskabsakitekt maa, mdl,
professor ved Kunstakademiets Arkitektskole

5. Landscape at the airport
Satolas, Lyon.
Michel Desvigne
6. A park in Valby, model.
Sven-lngvar Andersson, 1996
7. Nou Barris Central, model.
Andreu Arriola+ Carmen Fiol
1997
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1.+2. Lysforhold
3.+4. Transparens
5.+6. Variation
• 1.+2. Light conditions
3.+4. Transparency
5.+6. Variation

DEN LEVENDE SKOV
Lodewijk Wiegersma

I flere europæiske lande planlægger man en udvidelse
af skovarealerne. Således har man i de senere år anlagt
flere tusinder ha skov i Nordengland og Sydfrankrig.
Også i Danmark og Holland har man skovrejsnings¬
planer, omend i en mere beskeden skala. Nu er land¬
skabet i Danmark og Holland ikke særlig præget af
skov — i Holland er kun omtrent 10% af landet dæk¬

ket af skov. Det, som kendetegner de to små lande, er
åbne marker og græsningsarealer. Kun på de områder,
som er uegnet til landbrug, har man plantet skov.

Sådan har det ikke altid været: Holland betyder op¬
rindeligt Holzland = træland, og først da menneskene
med deres husdyr kom til, blev landskabet mere
åbent.

Hvorfor skal skovarealet øges? Der kan angives flere
grunde til dette: Man vil reducere CO2 mængden i
atmosfæren. Man vil øge træproduktion til egen brug,
så man kan formindske import af træ. Man vil for¬
bedre rekreationsmulighedeme, især ved de større byer.
Og man vil udvide naturområder, bl.a. ved at plante
nye skove.
Hvem skal så planlægge skovene, og hvem skal tegne

dem?

Tidligere var kun skovfogeden og hans folk invol¬
veret i at plante og forvalte skov. Først i de senere år
er den gruppe, der har med skov at gøre, udvidet, og
det er logisk, fordi man har flere mål med rejsning af
skov. Skovfogeden skal i hvert fald være med: hans
indsats bygger på en lang erfaring i skovbrug; han er

uundværlig. Han ved, hvilke krav man skal stille for
at opnå en økonomisk optimal produktionsskov, og
han har indgående kendskab til træarter og -sammen-

sætninger, stiforløb, brandgange, aldersfordeling m.m.
Efter at det er gået op for os, at vi er i gang med at

ødelægge miljøet, spiller naturfredning en stadig større
. rolle i landskabsplanlægning og altså også i skovbrug.
Så ved siden af skovfogeden sidder nu også naturfred-
ningsfolk. De ved præcis, hvad der skal til for at opnå
en skov med en høj naturværdi, en skov med gode
udviklingsmCiligheder for flora og fauna - men helst
med mennesker på afstand.
Der er også en del planlæggere til stede fra stat, pro¬

vins eller kommune. De ved, hvor og hvorfor, skoven
skal plantes. De kan faktisk beregne det, så det ikke
er til at argumentere imod. Måske ledsages de af eks¬
perter i rekreation, så deres standpunkt bliver endnu
mere overbevisende.

Er der så også plads til en landskabsarkitekt, nu det
drejer sig om at planlægge et objekt, som har en stor

og langvarig effekt på landskabet? Er landskabsarkitek¬
ten den person, der skal samle de forskellige krav til
et smukt, sammenhængende værk, som passer godt i
landskabet? Ja, han skal med. Men hvorledes kan han
bidrage?
I og med at planlægning af skov er en ny opgave

for landskabsarkitekter, rejser der sig en række spørgs¬

mål, f.eks. hvilket skalaniveau skal landskabsarkitek¬
tens indsats rette sig mod? Hvilken form skal skoven
have, og hvordan kommunikeres bedst med de øvrige
fagfolk?
Når man planlægger en skov, kan man skelne mel¬

lem tre niveauer: Det højeste ligger på landskabets
niveau: hvordan placeres skoven i det åbne land, hvilke
funktioner skal imødekommes, hvilke udtryk skal
man fremme: et naturligt eller et menneskeskabt; skal
skoven tilpasses landskabet eller stå autonomt?
Det andet niveau er skoven som helhed: hvordan

opdeles skoven med stier og åbne rum? Hvilken kvali¬
tet og hvilken karakter skal skoven have? Skal den
være lys eller mørk? Hvor stor skal variationen være i
beplantningen? Skal den være farverig og med dufte?
Det tredie og mest detaljerede niveau er selve be¬

plantningen: med hvilken blanding af træarter og
med hvilke lyskrav, konkurrenceevne og væksthastig¬
hed skal vi arbejde?

Landskabsarkitekten har med alle tre niveauer at gøre.

Og skovens arkitektur? På hvilket grundlag kan en
sådan etableres? Der er der ipdtil nu ikke tænkt meget
over.

For at lette kommunikationen, ikke bare med fag¬
folk, men også med interesserede lægfolk (beboere), er
det ønskeligt at gøre designprocessen så klar som mulig.
Det har været hensigten med det projekt, som be¬

skrives i det følgende. Endvidere har den opgave, som
vi fik fra Statsskovvæsenet, givet os mulighed for at
tænke nærmere over, hvordan man kan styre de visuelle
oplevelser, man vil opnå i en skov. Det var absolut
det centrale tema.

Opgaven skulle også løses parallelt af to grupper
fra selve Statsskovvæsenet, bestående af en landskabs¬
arkitekt og en skovingeniør. Skovingeniøren skulle
mest beskæftige sig med plantesammensætningen.
Afslutningsvis skulle de tre forskellige løsninger sam¬
menlignes og analyseres. Jeg arbejdede sammen med
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ir. Ellen ten Broeke, som lige havde afsluttet sit studie
på skovafdelingen på Landbrugsuniversitet i Wageningen.

Skov ved Haarlemmermeerpolderen
Opgaven gik ud på at stille forslag til en skov på 100
hektar beliggende tæt ved en mindre by i Haarlemmer¬
meerpolderen, ikke langt fra Schiphol. Beplantningen
skulle være det styrende ('levende') designmiddel; stier,
vandløb og åbne rum blev betragtet som sekundære
forhold.

Programmet indeholdt bl.a de følgende punkter:
1. 'Det levende materiale' skal være udgangspunkt
for forslaget. (Som sagt)
2. Landskabsmønsteret skal respekteres. (Det er
faktisk en selvfølge)
3. Flere funktioner skal repræsenteres på lige fod:
skovbrug, rekreation og naturudvikling. (En balanceakt).
4. 50% af skovens beplantning skal være pionertræer.
(For hurtig at opnå en, omend lille, indtægt)
5. Der skal kun være 15% åbent rum i skoven.

(Det giver næsten aldrig noget udbytte.)
6. Skovens udvikling og forvaltning skal illustreres
på flere stadier: lige efter plantning og efter 30, 45,
60 år afsluttende med ønskebilledet.

Tre designparametre
Når vi oplever vores omgivelser, er det vores sanser,
som sætter os i stand til at se, høre, dufte og føle.
Som landskabsarkitekter beskæftiger vi os gennem¬

gående nok mest med de visuelle aspekter. Og i vores
projekt har vi udviklet en betragtningsmåde, som der
ud på at skelne mellem tre forskellige typer oplevelser,
som kan oversættes til skov- eller beplantningstyper.

Disse visuelle oplevelser bestemmes af:
1. Graden af lysforhold: En skov med skyggedannen-

de træer, som bøg eller hestekastanie, giver et mørkt
skovbillede, hist og her med en stråle lys. En skov
med lyse træer, som birk eller poppel, giver en jævn
fordeling af lyset. Med andre ord: lysforholdene har
stor effekt på oplevelsen af skoven. Lyset giver mulig¬
hed for at se farve, rum og masse.
2. Graden af transparens: Voksne træer med et

sammengroet, tæt løvtag gør det umuligt for en
bundplantning til at overleve. Skoven er som en sal
med mange søjler, man kan se dybt ind i. Men en

skovplantning med lyse træer eller et åbent løvtag

giver muligheder for, at en underplantning af buske
og urter kan gro. Herved opstår et skovbillede, som
man ikke kan se dybt ind i. En sådan effekt er der
også i en ung skov, med tætplantede nye træer og buske.
Skovrummet, man befinder sig i, er lille og lukket.

Forslag til skov på 100 hektar
ved Haarlemmermeerpolderen.
• Proposal for a 100-ha forest
at Haarlemmermeerpolderen.

3. Graden af variation i farve og tekstur: Skovens
beplantning kan være meget varieret - som f.eks. en ur¬
skov kan være, eller ensartet - som en poppelplantage.
Unge skove eller produktionsskove er tit meget ensartet
opbygget, fordi selve plantearbejdet ofte foretages af
ufaglærte arbejdere. Variationen kommer enten af sig
selv efter mange år eller gennem visse vedligeholdelses-
metoder. Variationen udtrykkes i farvemængder eller
ved en blanding af grove og fine gren- og bladteksturer.
Det kan også være hensigten at fastholde billedet af

en ensartet skov, fordi skoven eller en skovafdeling på
denne måde får et meget stærk udtryk. Tænk på C.Th.
Sørensens forslag fra 50erne til en skov ved Herning.
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Ved at angive, hvilke former for oplevelser vi ønsker at
byde på, og hvorledes det kan skabes gennem plant¬
ning, kan vi sammensætte de visuelle oplevelser i et
skovforslag.
Da lyset giver os muligheden for at se og skelne, og

beplantningens opbygning bestemmer rummets stør¬

relse, drejer det sidste aspekt sig om en forfinelse af
oplevelserne. Vi råder over en del skovbilleder, som vi
kan sammenstille på uhyre mange måder. Vi kan lege
med lidt eller meget varierede skovplantninger, med
lyse eller mørke dele, med tætte plantninger eller med
katedrallignede rum.

Det er selvfølgelig en subjektiv betonet fremgangs¬
måde, der kan diskuteres, men det er væsentligt for
studiets validitet. Endvidere vil designværktøjet kunne
overtages af andre og i deres hænder give andre form¬
mæssige resultater - men altså spille på samme ople¬
velseskvaliteter.

Vi har vist vores fremgangsmåde i forslaget til en
skov på 100 ha.

Etforslag til en skov på 100 ha
Terrænet er rektangulært, på den ene led ca. 1000 m

og på den anden led 1200 m. De tværgående .parceller
måler 200 m og adskilles af grøfter. Nær midten er et
åbent rum, ligesom der er ved den vej, der danner
grænsen mod det åbne landskab i sydøst. Mellem de
to åbne rum er en vejforbindelse, som deler terrænet i
to lige store dele. Altså en meget enkelt udstykning,
med kun liden variation og fa kendetegn.
Mod nordvest ligger en kanal, som vi foreslår gjort

meget bredere, samt en højspændingsledning og en

bilvej. Mod nordøst og sydøst ligger boligområder,
adskilt fra den planlagte skov af et sportsanlæg og et
mindre rekreationscenter.

Vores fremgangsmåde er vist ved hjælp af en række
billeder, der viser små efterfølgende ændringer.
Det første billede viser en enkel fordeling i pioner-

og højskov, fordi kravet er en lige fordeling mellem de
to skovtyper. Det er måske en lidt for enkel løsning.
Men den kan blive mere interessant at færdes i, når vi
fordeler de to skovtyper i fire store kvadrater af høj¬
skov, som måler 350 x 350 m. De ligger pænt fordelt
i pionerskoven — se tegning 2.
En lysskov ved yderkanten af skoven giver lyset

mulighed for at trænge dybt ind i skovmassivet. Pioner¬
skoven (= lysskoven) er derfor placeret i yderkanten,
højskoven ligger i kernen. En vigtig fordel ved en

sådan fordeling er, at poppelskoven tåler blæst godt
og hurtig kan danne vindbeskyttelse for de mere føl-

I

somme træarter. Skoven som helhed træder på denne
måde også hurtig frem som masse. Tegning 3 viser
fordelingen mellem lys og mørk skov.
De sidste to formgivningsideer kan først gives den

rette plads, efter at stiforløbet er fastlagt, fordi de er

direkte forbundet med de besøgende/rekreerende.
Byplanen giver hovedindgangen til skoven. Den

ligger der, hvor cykel- og fodgængersti når skoven fra
øst, altså fra rekreationscenteret. Cykelstien skal til¬
sluttes den sti, som går mod nordøst, langs ved kanalen
i retning af Haarlem. Den direkte forbindelse skærer
sig som en diagonalvej igennem skoven. Denne sti
bliver, sammen med den vej, som går præcist midt
hen over arealet, de primære forbindelser. Et sekun¬
dært stiforløb former en mindre rektangel, som kan
fremvise alle de forskellige skovtyper og beplantninger.
Denne sti er måske den mest attraktive.

Når man går ad den primære rute, har man måske
ikke så megen tid; derfor er skoven i en bestemt zone
på begge sider en åben skov uden underplantning, så

1. Arealfordeling mellem høj- og
pionerskov.
2. Fire kvadrater af højskov,
350 x 350m.
3. Fordeling mellem lys og mørk skov.
• 1. Area covered by high forest and
pioneer forest.
2. Four squares of high forest,
350 x 350 m.

3.'Distribution of light and dark forest.
r,v-
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man kan se dybt ind i skoven - tegning 5. Desuden
indeholder disse strimler en varieret beplantning; der
er altså meget at se - tegning 6. Et bånd langs skovens
yderside, mod rekreationscenteret, har samme opbyg¬
ning. Forslaget er nu stort set færdigt.

Det, der mangler, er forfinelse: Så bliver den trekant,
som dannes af den diagonale sti og forlængelsen af
hovedindgangsstien til en lindeskov.

Lind sørger for en forbindelse mellem by (rekreations-
center) og skov, fordi lind kan betragtes som et typisk
parktræ. Ved at foreslå en klippet hæk omkring trekanten
bliver fornemmelsen af kulturindflydelse i skoven end¬
nu stærkere. I den yderste, sydøstlige hjørne ligger et
modstykket hertil: en efter plantning uberørt skovdel,
hvor naturudvikling får optimale muligheder.
Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt BNT i Utrecht

Forslag til skov ved
Haarlemmermeerpolderen. 199x
Modelfoto
• Proposal for a forest at
Haarlemmermeerpolderen.
Model photo

■
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4. Primære og sekundære stier. •
5. Åben skov langs sti.
6. Varieret beplantning langs sti
• 4. Primary and secondary paths.
5. Open forest along paths.
6. Varied planting along paths.
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VEJLE TRAFIKCENTER
Arne Salen

1:750

Vejle stasjonsforplass med den nye
plassbelegning. Den nye granitt-
belegning består av 6 forskjellige
stensorter i 45 formater.i 8 era's
tykkelse lagt i et mønster inspirert
av maleren Blix Hansens arbeider
fra Svalbard.
Fotos: Arne Sælen
•The newly paved plaza in front of
Vejle railway station. The new gran¬
ite paving consists of 6 types of
stone, 8 cm thick, in 45 formats laid
out in a pattern inspired by Blix
Hansen's work from Svalbard.

Th. Detalj av belegning. Maleri med
modul-grid lagt over, samt eksempel
på stenmateriale og byggeplan-num-
mmerering av stenformatene.
• Right. Detail of the paving.
The painting, with the module grid
superimposed, and an example of
the stone and how the formats for the
stone were numbered on the plan.

Da Vejle stasjonsbygning ble bygget for et sekel siden,
lå der en vakker teaterbygning midt i mot og plassen
var dekket med et flott brostensdekke. Senere tids

utvikling' har dekket til både teatrets fasade og brostens-
belegningen. En storslått plass var blitt forvandlet til
en uklar situasjon med trafikkregulerende kanter og
asfaltering.
Da DSB skulle igang med sitt nybyggeri, valgte

Vejle kommune å bygge et helt nytt kommunikasjon-
knutepunkt for tog, buss, taxi og privatbil. Man ved-
tok, etter en tids studier, å bygge en høyteknologisk
terminal med nordEuro.pas mest moderne informasjons-
og trafikkreguleringssystem.
Man ønsket også å bygge en ny stasjonsforplass med

en kvalitetsbelegning i naturstein. Skisseprosjektet
startet i april 1996, og 1. mars 1999 ble Vejle Trafik¬
center åpnet.
Jernbanen går som et buet stålbånd gjennom nedre

del av Vejle sentrum, danner sydgrense for anlegget,
og skiller havnefunksjoner fra de vanlige sentrums-

funksjoner. I vest renner Vejle Å rolig ut mot Vejle
fjord og i nord og øst avgrenses området av Dæmnin¬
gen og Havnegade; Vejles sterkest trafikerte hovedgater.
Hele området er på ca. 12.000 kvm, hvorav stasjons-

forplassen utgjør ca. 3.000 kvm. ' .

Hovedgrep
Vår tolkning av stedets karakter består av former, farger
og retninger. Det første inntrykk er ofte de viktigste
byggestener for den endelige utformingen. Vejles
lokalisering i bunnen av en ådal med karakteristiske
høydedrag som avgrenser flåten ut mot fjorden er

sammensatt av en rekke myke former som har gitt
inspirasjon til såvel basseng som plassavgrensninger,
og helt ned til de enkelte støpejernsdetaljer.



De mange røde teglstensbygninger til tross; Vejles farve
er blå. Blå som vannet i å og fjord, blå som himmelen
der den kan speile seg i vann og reflekterende fiater.
Da Vejle kommune ønsket et varig, urbant anlegg

som skulle tåle generasjoners offentlige bruk, var det
nødvendig med sterke materialer i anlegget: Valget
fait da raskt på natursten i forskjellig form, og store
deler av belegningen er utført i blå-grå-grønn altaskifer.
Retningene i Vejle følger i overordnet sammenheng

dalføret ut mot fjorden.
Imidlertid er det de fiinksjonelle retninger og trafik¬

centerets plassering i byen som gir anleggets viktigste
retninger. På den ene side ønsket vi å binde sammen

de meget ulike delene som bussterminal, stasjonsfor-
plass og tilførselsvejer består av, samtidig som vi ville
forsterke retningene til og fra trafikcenteret og byens
sentrum. Disse retninger er diagonale fra stasjonens
hovedinngang og de er forsterket ved belegnlngens
mønster og vertikale elementer.
Den langsgående sammenbinding mellom forplass

og bussterminal er etablert ved trerekker og rekker av
lysmaster. Det skal også monteres en langsgående, buet
vegg i perforerte, blålakkerte stålplater som avgrensing
mellom sykkelparkeringeh langs jernbanen og

perrong nr. 1.

Kurt Edvin Hansens maleri 'Sånn' i
en collage med omkringliggende
bygg, deres farver og gestalt i som
intensjon for plassens belegning.
• Kurt Edvin Blix Hansen's painting,
"That's It," in a collage with the
surrounding buildings, their colors
and shapes, provided the inspiration
for the paving.
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Bussterminalen

Jernbanestasjonens tak stikker ut mot bussterminalen og

gir en god, regnskjermet venteplass for busspassasjerer.
De må herfra krysse 15 meter over bussenes utkjørings-
felt. Her er det viktig at arealet er overopplyst for å gi
maksimal sikring. Under taket er der videokamera som

kontinuerlig sender billeder til vaktsentralen. Selve
perrongene fungerer som på- og avstigningsareal for
bussene.

Over den fremste delen av perrongene skal der
monteres et 900 kvm glasstak som henges opp i tre
aluminiumskledde stålbuer.

Fundamenter er klargjort, og de fremste søylene er
satt opp med midlertidig belysning i toppen.
For at de reisende skal finne ro for øyet under venting

på perrongene har vi tilbudt dem et granittmønster
på de skiferlagte perrongene. Mønstringen er inspirert
fra de grønnlandske isfjell og fargene likeså. Den
karakteristiske arktiske sommer er kort, hektisk og
farverik. Vi har benyttet rest-granitt fra benkeplate-
produksjon. Dette har gitt en lav råstoffkostnad.
Fordi perrongene er småle (2,55 m), er det behov

for beskyttelse i bakkant. Vi har valgt å reise opp 1,2 m

høye stenskiver med flåter slik de er brudt ut av fjellet

l

To benker er special-saget med wire¬
sag ut av en massiv, kubisk blokk.
De to delene er benyttet som benker/
lekeobjekter i stasjonens lune krok.
• Two benches were specially sawn
from a solid cube with a wire saw.

The two parts are used as benches/
play areas in the station's warm comer.

Th. Vejle stasjonsforplass sett mot
Havnegade.
• Right. The plaza in front of Vejle
railway station, seen facing Havnegade.



1:200

De småle bussperrongerne har fått
rekkverk rekkverk bestående av

stenskiver stilt på høykant kombin-
sert med galvaniserte og lakkerte
rekkverkstolper og rustfritt gelender.
Master, informasjonstavler og TV-
monitore er spesialdesignet for
anlegget. I perrongenes skiferflater
er det lagt intarsia i firefarvet
granitt. De grønnlandske isfjell vært
inspirasjon for hovedformene.
• The narrow bus platforms have
safety walls consisting of upright
stone slabs combined with galva¬
nized, varnished posts and stain-
less-steel hand rails. Lamp posts,
information panels, and TV monitors
were designed specially for the
complex. The slate on the platforms
have four-color granite inlays.
Greenland's fells provided the inspi¬
ration for the main forms.

I tillegg er det ført ledelinjer i støpejern fra vente-
arbalet foran stasjonen til perrongene.
Der ledelinjene slutter, er det i stenfløaten lagt

inn et spor, og overflaten på siden av sporet er for-
skjellige; stokkhugget mot kjørebane og jetbrendt i
gangflaten for å ytterligere forsterke kontrast og bedre
gangkomfort.
Mellom stenskivene er det montert spesialtegnete

rekkverk i smijern og rustfritt stål.
Granittkantene som omrammer perrongene er ut-

ført i håndhugget, kinesisk granitt. Skjøtene mellom
dem er hugget med runde sammenføyninger.

mot perrongene, og en saget flate mot bussene for å
lette renholdet fra eksos og oljesøl. Granittskivene er
utført i to fbrskjellige, norske stensorter; Førde gneiss,
som er grålig med rød/rosa sjatteringer og Lindane
granitt, som er rød/rosa med sorte sjatteringer. De
samme stensortene er benyttet på perrongenes bakside
der bussene kjører inn. De er limt sammen i forskjel-
lige, geometriske former. Ved inngangssonen foran på
perrongene er det lagt ut massive endeelement i ett
stykke på 2,55 x 1,65 m og tykkelse 30 cm. Disse
elementene er skrånet slik at de tilfredsstiller krav fra

blinde og rullestolbrukere med 25 mm's kant.



Terminalområdet adskilles fra den sterkt trafikkerte Havnegade med en 14 tonns granittskulptur, sammensatt av to stensorter, og med hugget, jetbrendt
og polerte fiater. Bjørn Nørgaards monolitt 'Himmelstigen' er hugget i en kjempeblokk. Skulpturens basis står på et eliptisk vannspeil, der inspirer til
fantasi, lek og tankens flukt. Skulpturen har mytologisk/religiøse motiver hugget inn i blokkens grove fiater. Bas-relieffene er poleret.
• The terminal is separated from busy Havnegade by a 14-ton granite sculpture composed of two types of stone, with carved, jet-burned, and polished
surfaces. Bjørn Nørgaard's monolith, "Ladder to Heaven," was carved from a gigantic bloc. The base of the sculpture stands on an elliptic reflecting
pool that inspires the beholder to use his imagination, play, and think freely. The sculpture has mythological and religious motifs carved into the block's
coarse surfaces. The bas reliefs are polished.

Stationsforplassen
Sentralt på plassen står Bjørn Nørgaards skulptur
'Himmelstigen'. Skulpturen har religiøse symboler
hugget inn i den grove flåten. Disse basrelieffer er
polert og fremtrer som mørke i en lys flate. Det er en
svensk granittblokk på 38 tons, som er 8,5 m høy og
som står på et 1,0 m høyt fundament av støpejern.
Mellom jern og sten renner det vann som sprer seg

over en eliptisk stenflate som er 'presset' ned i den
skrå plass-flaten.

På grunn av skulpturens massive vertikalitet, har
det vært avgjørende for plassens øvrige utforming at
de andre vertikale elementer skulle være begrenset og
underordne seg 'Himmelstigen'. Lysmaster med reflek¬
torer gir retninger på plassen. En diagonal rekke fra
stasjonens hovedinngang mot Kirketorvet og Rådhus-
plassen, byens sentrale midtpunkt, og en langsgående
rekke som kobler plassen til bussterminalen. Denne
er også kombinert med en trerekke.
Foran stasjonen var det opprinnnelig plantet en

rekke med lindetrær. Disse ble fjernet da de sto i veien
for videokameraenes oversikt. De er nå erstattet med

granittblokker som ventebenker.
De øvrige, vertikale elementer er granittbenker

bygget over et kvadratisk motiv på 1,5 x 1,5 m. Fem
benker er montert i en sekvens fra øst mot Himmel¬

stigen. De er utført i de samme to stensorter som

perrongene. De er sammenlimt i forskjellige tykkelser,
heininger og innbyrdes plasseringer.
Etter plassen er tatt i bruk, er disse benker en aldeles

fortreffelig utfordring for skatere. De er en ny sport i
Vejle å hoppe fra benk til benk med skateboards.
I kroken på stasjonsbygnigene er det satt opp to

benker i Lindanegranitt som er skåret ut av en kvadra¬
tisk blokk. Det er benyttet wiresaging for å få frem de
krumme fiater. Under samtlige benker er det montert
en lyskaster slik at benkene 'flyter' i nattemørket.

Selve plassbelegget er en historie for seg selv. Den
norske maleren Kurt Edvin Blix Hansens maleri 'Sånn'

fra hans Svalbard-suite er benyttet som grunnlag for
plassens mønstring. Mønsteret er en tolkning og ikke
en kopi.

På samme måte som fargene på Grønnland er sterke
om sommeren og efteråret, så er de også på Svalbard.
Vejle Stasjonsforplass har således fatt en fargerik flate
som spiller opp til de omkringliggende byggs farver
og karakter.
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De nye trær har fått et spesial-
designet stammevern i smijern
og en rotsonebeskytter i støpe-
jern med Vejle byvåben i
bronse.
• New trees have a specially
designed wrought-iron guard
and a cast-iron root shield with

Vejle's coat of arms in bronze.

På Vejle stasjonsforplass er det benyttet seks forskjelli-
ge stensorter i 45 forskjellige formater. For å håndtere
en slik mengde variable har det vært avgjørende å
benytte et kraftig DAK-program (ArchiCad 5.0).
Dette gir også en betydelig gevinst i materialbestil-
lingen. På Ole Bulls plass, for seks år siden ble alt
utført manuelt.

Som en avgrensing mot Havnegade i øst, er det lagt
ut en trafikkskiller i granitt på 14 tons. Denne er et
skråstilt prisme sammenlimt av de to før nevnte sten¬
sorter. De mørke er forsenket i forhold til deji lyse,
og,disse felter er polerte, mens de tilliggende fiater er
jetbrendte. Den skrå, vertikale flåten ut mot trafikken
er grovhugget. På denne måten blir det innenforlig-
gende fotgjengerfelt skjermet for den sterke trafikken
utenfor.

For at et slikt arbeid skal kunne gjennomføres, må
man ha visse geometriske moduler å forholde seg til.
Utefor en biinngang til Museo Castelvecchio i Verona,
ligger et unnselig marmorbelegning med en vakker,
samstemt modulering. Dette er modifisert til en modul
på ca. 2 x 3 meter og lagt ut som et teppe over hele
stasjonsforplassen. Seks forskjellige stensorter er så be¬
nyttet systematisk over hele flåten, men med maleriet
'Sånn' som inspirasjon.

På Ole Bulls Plass i Bergen (Landskab 2-1995) ble
det på en 900 kvm flate benyttet to stensorter og 21
forskjellige formater på stenen.



Bussperrongenes fremre del er
sterkt belyst for bedre sikkerheten.
Tilførselsgateri, Fiskergade, har fått
en spesiell belysning, bl.a. ved ned¬
felt belysning under trerekken i
midterrabatten.
• The front of the bus platforms is
brightly illuminated to ensure safety.
The feeder road, Fiskergade, is
specially illuminated, among other
things with sunken lighting under
the row of trees in the median.

Plasselementer

Det er i alle våre anlegg viktig å følge utformingen
ned til de minste detaljer. En rekke av elementene er

således spesialdetaljert for anlegget. Trebeskyttere er

utført i galvanisert og lakkert smijern. Formen er en sti-
lisert vinge, inspirert fra Vejles rike fugleliv. Detaljene
er i rustfritt stål. Beskytteren er montert på en spesial-
tegnet støpejernsrist med bølgemotiv fra Vejle fjord.
Integrert i dette er en bronseavstøpning av Vejle byvåpen.
Vingemotiovet er også benyttet i rekkverket på

perrongene, også her med detaljer i rustfritt stål.
Lysmaster ag master for informasjonssystem, infor-

masjonstavler og TV-monitorer er også spesialtegnet.
Disse er utført i galvanisert og lakkert stål. I motset-
ning til de andre elementene (sorte) er det her valgt
en brunsort farve som tilsvarer stasjonsbygningens
vindusprofiler.
Vingemotivet et også brukt på de stener som av-

grenser de nedsenkede fotgjengeroverganger. Disse har
fått et dobbelt vingeslag som motiv i den horisontale
flåten. Disse elementer er hevet 1,5 cm over tilstøtende
fortausflate for å gi et signal til blinde og svaksynte.
Det er gjennomgående benyttet lys kantsten mot
mørk flate for å gi gode kontraster for svaksynte.

Forøvrig er det på forpladsen benyttet ledelinjer i
bronse, designet av Charlotte Skibsted og Knud Hol-
scher m.fl. Benker og pullerter er levert fra GH-Form
og reflektormaster fra Jacobsson. Øvrig lysbestykning
fra DZLicht og Bega. Pullertene er montert like ved
ledelinjer fra stasjonsbygningen ut til perrongene.
På toppen av pullertene er det et tall i relieff som
markerer perronnummeret for blinde.
Arne Salen, Arkitektgruppen Cubus as i Bergen

Th. Forgjengeroverganger kan gi
retninger i anlegget. Her over Fisker¬
gade mot Forpladsen. Overgangen
skjermes av svakt krummmede
granittelementer.
• Right. Pedestrian crossings can
denote directions in the complex.
Flere, across Fiskergade towards the
plaza. The crossing is protected by
gently domed granite units.

mmtm
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Stenmaterialer:

Nord-Stein Bergen AS
Skiferindustri A/S
Nordicstone AS

KoefodAS
Bent VangsøeAS
Mineralutvikling AS
Beer Sten AS

Skifer & Naturstein AS
Sunnfjord Bygg AS

*

Smijern/ stål/ støpejern:
Sveis &Mekanisk industri AS

Furnes-Hamjern NCC AS
Randers JernstøberiAS
Alfred Priess AS

Belysning:
Jacobsson
DZ Licht

Bega
Reggiani

Møblering:
GH-Form

Prosjektdata
Prosjektansvarlig i Vejle Kommune: Ulla Sandgaard, arkitekt maa

Billedhugger: Bjørn Nørgaard

■Arkitektgruppen Cubus as i Bergen. Prosjekteringsgruppe:

Arne Salen landskapsarkitekt mnld, prosjektleder og landskapsarkitekt
AxelNitter Sømme, byplanlegger mtpi
Thale Bjørnerheim, sivilarkitekt mnal
Trude Ellingsen, sivilarkitekt mnal
Konsulenter:

Byggeteknikk: Kristen Ingebrigtsen, sivilingeniør mnijhif
Stenteknikk: Odd Hylleseth c/o Skiferindustri as
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IFLA — UNESCO Student Competition,
p. 130
The competition was open to students in
landscape architecture programs recognized
by the IFLA. It called for proposals for "an
urban park that reflects its region" or "a
public space with an international look."
The six-member jury emphasized concepts
that dealt with important current problems
and used landscape elements in a visionary
and unconventional way.

UNESCO 1st Prize

Entry no. 50: West Ancoats, Manchester
Corinna Kramer,
ManchesterMetropolitan University,
Great Britain

The project reports on rehabilitating a run¬
down quarter of Manchester. The entry's
intention - to give the quarter something
clean, light, and natural - is clear in both
the choice of the project and proposals to
improve the quarter that can be carried out
with modest resources.

IFLA 1st Prize

A square in front ofa metropolitan railway
station
Robert Kutscha, University ofAgriculture,
Vienna, and Veronika Oberwalder,
Technical University, Graz, Austria

This project deals with a square in front of
a railway station as a specific type of public
space that acts as the city's reception hall
and social forum.
The project shows how one of the most

pulsating parts of town can be kept from
declining into wasteland. The project com¬
bines the two themes of the competition,
since the regional point of departure was
used to create a square that reflects interna¬
tional trends.

CITATIONAWARD

A bridge offresh air delivered to our cities
Akihiro Imamura,
Tokyo University, Japan

The project is based on the view that we
need greenery to provide fresh air for our
cities. It proposes adding urban plants on
facades along the streets as a vertical land¬
scape of lush greenery, balconies, and over¬
grown galleries. The project, which is high¬
ly conceptual, is described with great
vision, completely lacking in explanatory
technical details or solutions, but is inspiring,
provocative, and impudent.

MERITAWARD

Memory ofa forest
Teresa Ronkii,
University of Technology, Finland

A central park in Helsinki is divided into

two by railroad tracks. In a composition
reminiscent of land art, the wooden railway
ties are elevated to recreate the forest that
once covered the site. The entire project was
masterfully designed to achieve a refined and
aesthetic effect that as a whole solves the

given problem.

MERITAWARD

An urban landscape links layers
Frank Klutsch, Cornelia Roppel, Stefan Striiber,
Fachhochschule Niirtingen, Germany

The project is designed as a traditional
urban park with stylized landscape elements
that were also carried into the surrounding
housing area. The rules for the park's design
were clearly and convincingly followed and
provide a successful overall plan.

MERITAWARD

Memory ofthe wall and moat
JingXiao, Wen Kui Wang,
Beijing Forestry University, China

The project recreates a city wall that once
enclosed an old quarter in China. The pro¬
ject is very rich in content, but it is distinc¬
tive above all for its unusual demonstration
of talented draftsmanship and very well-
learned technical skills.

The living forest, p. 140
Lodewijk Wiegersma
Various European countries are planning to
expand their forests. In recent years, forests
have been planted in northern England and
southern France, and Denmark and the
Netherlands are now doing the same thing,
though on a more modest scale.
The name Holland originally meant

Holzland, "woodland," but today only c.
10% of the country is covered by forests.
Increasing wooded areas would reduce the
carbon dioxide levels and the need for

imported wood, in addition to improving
recreational areas, especially near the cities.
But who will plan these forests?

Foresters, environmentalists, the public
authorities, and landscape architects must
all be involved. Since planning forests is a
new field for landscape architects, they
must work on three levels: the forest's rela¬

tionship to the landscape, the forest as a
whole, and plantings in detail. The design
process should be made as clear as possible
in order to communicate with other profes¬
sions and the public.
The forest at Haarlemmermeerpolderen

is an example of this new work: planning a
100-ha forest not far from Schiphol.
Vegetation was to be the dominant

("living") design means, while paths, water¬
courses, and open spaces were to be sec¬
ondary. In addition, the landscape pattern
was to be respected, several functions
(forestry, recreation, nature development)
were to be represented on an equal basis,

50% of the trees were to be pioneer trees
that would ensure a quick though small
income, and only 15% of the area was to
be open space.
The planners were to be able to illustrate

the forest's development over a period of
30, 45, and 60 years, after which the ideal
situation would be reached.
The area is rectangular, with little varia¬

tion and few distinctive features. It was
divided equally between light forest and high
forest, further subdivided into four large
squares to add variety. A triangular area
formed by a path was planted with linden,
a typical park tree that creates a link between
the town and the forest. The entire design
process is described in a series of illustrations.

Vejle Traffic Center, p. 144
Arne Salen

The town ofVejle decided to built an
entirely new traffic center when the century-
old railway station was to be replaced.
The new high-tech junction for train, bus,
taxi, and passenger-car traffic was inaugu¬
rated on March 1, 1999.

Railroad tracks separate the town from
the harbor and make up the southern
boundary. The Vejle River provides the
western boundary, and two busy streets
form borders on the north and east. The
entire area measures c. 12,000 sq.m., the
plaza in front of the railway station
accounting for c. 3,000 sq.m. of this.
Vejle Municipality wanted a complex

that would stand up to generations of use,
dictating the use of high-quality materials.
Various types of natural stone were chosen
for paving, mostly blue-gray-green slate.
Patterns in the paving both emphasize the
natural lie of the land in Vejle, the valley
which leads to the fjord, and link the differ¬
ent parts of the traffic center.
The bus terminal features granite patterns

inlaid in the slate-paved platforms. Two
types ofNorwegian granite were use to cre¬
ate safety walls at the back of the narrow

platforms. The needs of blind and partially
sighted passengers were also taken into
account in the paving.

Since the plaza in front of the railway
station is dominated by a sculpture by
Bjørn Nørgaard, a minimum of vertical
elements were used, to avoid competing
with it. Trees that blocked the video cam¬

eras used for monitoring the center were
removed and replaced by granite blocks
that serve as benches - and have become

popular with skateboarders! The paving for
the plaza is an interpretation of a painting
by the Norwegian artist Kurt Edvin Blix
Hansen. Six types of stone in 45 different
formats create the pattern, generated with
the aid ofArchiCad 5.0.
The entire traffic center was designed

down to the smallest detail - metal guards
around trees, fences on the platforms, lamp
posts, the information system, etc.
Martha Gaber Abrahamsen
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KONFERENCER. MESSER M M.
27.-29. oktober. Areal 1999. Køln.
www.koelnmesse.de/areal.
4.-9. september 2000. Including
technical tours on 8 and 9 september.
1st circular and call for papers.
10th road engineering association of
Asia and Australasia conference.
Road development for 21st century.
Secretariat for the 10th REAAA con¬

ference, fax +81 3 3519 5092.
e-mail: reaaa@extec.or.jp
www.extec.or.jp/reaaa

DANSK BYPLANLABORATORIUM
1.-10. november. Studierejse til USA:
The Sunbelt Cities.
17.-18. november. VVM-grundkursus
1999. Ribe.
24.-25. november. Forstaden i nyt
lys. Aalborg.

Dansk Byplanlaboratorium.
Nørregade 36,1,1165 Kbh K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35.
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
26. oktober. Bytræseminar.
Temaer på årets bytraBseminar er:
Beskyttelse, bevaring og værdisæt¬
ning. Nødebo.
22. november. GIS og kommunikation.
Tekniske, organisatoriske og kom¬
munikative aspekter gennemgås på
dette seminar. Gentofte.

Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11. Fax 75 88 20 85.

krg@fsl.dk

HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB
Af efterårsprogrammet 1999 resterer
to foredrag på KVL, Rolighedsvej 23.

Mandag, den 1. november kl. 19.30:
Dresden, Berlin og Weimar.
I århundreder har der været tæt
kontakt mellem danske og tyske
havefolk.

Ideer, planter og litteratur har også
flittigt krydset grænsen. Mange af
de historiske haver i de nye forbund-
slande er nyligt restaureret, og flere
af Berlins helt nye haver ér bestemt
også en tur værd.
Lie. phil. Margrethe Floryan, der bor
i Berlin, vil fortælle om Tysklands
rolle som havekunstnerisk bagland.
Mange - og nye lysbilleder vises.

Torsdag, den 2. december kl. 19.30:
Sorgenfri Slotspark
Landskabsarkitekt og PhD.-studerende
Christine Waage Rasmussen fortæl¬
ler om Sorgenfri slotshave og park.

Historien går tilbage til begyndelsen
af 1700-tallet, hvor grev Carl Ahle¬
feldt lod opføre et fornemt lyststed
med tilhørende haveanlæg i tidlig
barokstil.

Omkring år 1800 blev slottet ombyg¬
get og barokhaven sløjfet, og der
blev i tidens ånd anlagt en land-
skabshave med tilhørende lysthuse,
broer m.m.

Yderligere information:
Havebrugshistorisk Selskab:
Dokumentationsafdelingen, DVJB.
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C.

UDELYSSEMINARER

Vejenes, gadernes, byernes lys er
under stadig forandring.
Aftenens og nattens lys er en væ¬
sentlig del i vores hverdag.
Det gælder trafiksikkerhed og kom¬
fort - det gælder personlig sikker¬
hed og tryghed - det gælder som
bidrag til at forskønne vore byer -
eller det modsatte.
Hvordan kan vi bruge lyset til at
skabe variation og oplevelse i vore
byer?
Hver by sit eget tilpasset udelys?
'Det bæredygtige samfund' vil
kræve, at vi er meget energibevidste,
også når det drejer sig om udendørs
belysning.
Men hvad med kvaliteten?
Kan kvalitetslys sikres parallelt med
energibevidsthed?
De netop udkomne vejbelysnings-
regler er et godt skridt mod bedre
udendørs belysning primært på
gader og veje; men mange enkelt¬
elementer i det brogede billede,
som tilsammen udgør belysningen i
vore offentlige rum er ikke medtaget
i vejbelysningsreglerne.
Elselskaberne og Lysteknisk Selskab
ønsker sammen med Vejdirektoratet
med en række landsdækkende semi¬
narer at sætte spot på alle vigtige
problemstillinger, der knytter sig til
belysningen af vore trafik- og bolig- •

veje, gader, parker, pladser, stier, byg¬
ninger, monumenter m.fl., offentlig
såvel som privat udendørs belysning.
Tid og sted:
2. november i Aalborg:
4. november i Århus;
16. og 18. november i København;
22. november i Ringsted;
23. november i Odense;
30. november i Viborg samt
1. december i Kolding.

Yderligere oplysninger og tilmelding:
Lysteknisk Selskab. Engholmvej 19.
Postboks 28. DK-3660 Stenløse.
Tel. 47 17 18 00. Fax 47 17 08 32. E-
mail: information@lystekriisk.dk
www.lysteknisk.dk
Pris 1.175 kr. ekskl. moms.

UDSTILLINGER I GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
16. oktober-21. november: Marianne
Levinsen og Anette Dyring Naalund,
27. november-9. januar 2000: Chris
Thurlbourne og Barnabas Wetton.

Dansk Arkitektur Center.Gammel Dok.
1401 Strandgade 27B. Tel. 32 57 19 30
www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
EFTERÅR 1999
17. september-17. oktober:
New York dreams- on the road.
Grafik og fotografier fra New York.

9. oktober-14. november:
Uddannelsens 1. del - studier fra
arkitektuddannelsens 1. del.

20. oktober- 31. oktober:
Icopalprisen '99. Præmierede projekter.

22. oktober-14. november:

Andalusien-tegninger fra Inst. 6' rejse.

19. november-12. december:
Tre fortællinger om arkitekturens
grundlæggelse.
Glass'enClosure, Chora, Menhir.
Arbejder af arkitekten Peter Bjerrum.

19. november-17. december:
Shu Yen Lou - huset der gemmer bøger.
Tegninger og fotografier fra Inst. 6'
opmålingsrejse til Shanghai, Kina.

Kunstakademiets Arkitektskole.
Meldahls Smedie.
Danneskiold Samsøes Alle 51.
Holmen. 1435 København K.
Alle dage 12-18.
Tel 32 68 60 00. Fax 45 32 68 61 11.
E-mail: arkitektskolen@karch.dk

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Lov om ændring af lov om planlæg¬
ning. Lov nr. 368 af 2. juni 1999.
Bekendtgørelse om supplerende reg¬
ler i medfør af lov planlægning
(samlebekendtgørelse). Bekendt¬
gørelse nr. 428 af 2. juni 1999.
Bekendtgørelse af lov om planlæg¬
ning. Lovbekendtgørelse nr. 551 af
28. juni 1999.
Sorter af plænegræsser 1999. Grøn
Viden Havebrug Nr. 126. Juni 1999.
16 s., ill.
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltnin¬
ger og en ændret arealanvendelse i
kystnære områder. Grøn Viden
Markbrug Nr. 210.. Juni 1999. 6 s., ill.
Vækstjord på byggegrunde. Indret¬
ning af beskyttelseszoner. BYG-ERFA
erfaringsblad 99 02 15, SfB (10),
www.byg.erfa.dk

Lighlmakers AS
Indiavej 1
Sondre Frihavn

2100 Kobenhavn O

Til.: 35 43 70 00

Fax: 35 43 54 54

a
BEGA
Bega 8681/8691. Pullertlygte med ensi¬
dig eller tosidig lysåbning for hhv,
glodelampe A60 100W eller damplampe
HME 50W. Kapslingklasse IP55. Udfort i
stobt aluminium, aluminium og rustfrit
stål Krystalglas med optisk struktur Fås l
sort eller hvid.

Lys - en del af
arkitekturen



Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

OVERGANG
RUM I DEN SPREDTE BY
Arkitekturtidsskrift B har udgivet
'Overgang. Rum i den spredte by'
Bogen er blevet til på initiativ af
Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg
1995-98, som et bidrag til diskussio¬
nen om byernes ændrede rumlige
vilkår i nutidens Danmark.
På baggrund af et oplæg fra profes¬
sor Carsten Juel-Christiansen fra
Kunstakademiets Arkitektskole i
København blev ni arkitekter udvalgt
til at deltage i diskussionen om
byens ændrede rumdannelser og
også bedt om at udarbejde arkitek¬
toniske projekter omkring såkaldte
overgangsområder i tre forskellige
skalaforhold.
De ni arkitekter er: Steen Høyer,
Jens Kvorning, Tage Lyneborg,
Kristine Jensen, Svein Tønsager,
Niels Grønbæk, Anders Abraham,
Anders Munck og Poul Ingemann.
Bogen indledes og afsluttes af
Carsten Juel-Christiansen og inde¬
holder endvidere de fire (oversatte)
artikler, der tjente som oplæg til
opgaven, af Michel Foucault, Louis
Kahn, Jean Baudrillard og Vittorio
Gregotti.
Om bogen siger Carsten Juel-Christi¬
ansen bl.a.: Statens Kunstfond har

givet mig mulighed for at vende til¬
bage til et sted, jeg havde tæt inde
på livet, da jeg for 15 år siden arbej¬
dede med bogen 'Monument og
Niche': den nye bys arkitektur og de
særlige vanskeligheder, som nutids¬
kulturen stiller arkitekterne overfor.

Vanskeligheder, der følger af en op¬
løsning af de støttepiller, som har
været centrale for arkitekturen:

Metafysikken og håndværket, for nu
at gøre det kort.
Hvad er det da for en by, som bogen
handler om? Det er den by, som det
nutidige liv foregår i.
Bogens forfattere, arkitekterne, viser
gennem deres forslag, at helhedsfo¬
restillinger er forudsættende, og at
ændrede prioriteringer er nødvendige
for, at der kan bygges rum i den
spredte by.
Der er i hvert enkelt forslag et nyt
og skarpt element, der kan bidrage
til, at byen og landskabet kan bygges
som arkitektur:

Gråvejrsmonumentet hos Steen Høyer:
klima og geologi som de centrale,
oversete vægge i det store land-
skabsrum.'
Passagerummet hos Jens Kvorning:
den kollektive trafik som et vældigt
potentiale i byens arkitektoniske rum.

Fragmentet hos Tage Lyneborg:
bykvarteret, der i en arkitekts hæn¬
der giver fortåettet indtryk af én stor
bysammenhæng.
Vandet hos Kristine Jensen: den

opløftende, arrangerede sammen-

Steen Høyer. Kongens 'Nytorv
Kristine Jensen: Park- og pladselementer

hæng mellem byens fontæner og
verdenshavet.
Tolerancen hos Svein Tønsager: at.
inddrage livsrum, som ikke har nogen
arkitekt og investor i byens arkitektur.
Forsinkelsen hos Niels Grønbæk:

sidesporet og den lidt for snævre
vej i byen med de høje hastigheder.
Endvidere overfladerne hos Anders
Munch/kræfternes fysiske rum hos
Anders Abraham og endelig det pri¬
vate rum hos Poul Ingemann: den
enkeltes atrium, der med opmærk¬
somhed er det lille rum, der peger
på et rum, som er større end byen.

Gilbert Hansen har samlet bidragene
og smukt tilrettelagt bogen.

Carsten Juel-Christiansen, Sven
Felding og Gilbert Hansen (red.):
Overgang - rum i den spredte by.
Med bidrag af Steen Høyer, Jens
Kvorning, Tage Lyneborg, Kristine
Jensen, Svein Tønsager, Niels Grøn¬
bæk, Anders Abraham, Anders
Munck og Poul Ingemann. Fonden til
udgivelse afArkitekturtidsskrift B.
1999. 224 s., ill. 250 kr.
ISBN 87-987280-0-8.
E-mail: b-arki@inet.uni2.dk
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UD I NATUREN

Øget adgang til naturen tema for års¬
beretningen 'Amterne i naturen'.
Amterne i Danmark har i årevis arbej¬
det for både at sikre naturen og at
give flere mennesker mulighed for at
opleve naturen. Naturformidlingen
sker på mange måder, f.eks. gennem
naturgenopretningsprojekter og ved
anlæg af stier og opholdsarealer i det
åbne land, gennem opkøb af arealer
eller gennem aftaler med lodsejere
om stier på private arealer.
Dette års tema i beretningen
'Amterne i naturen' er netop øget
adgang til det åbne land.
Årsberetningen er lavet af Amtsråds¬
foreningen, og foreningens formand,
amtsborgmester Kresten Philipsen,
understreger i forordet, at den øgede
adgang skal gå side om side med
hensynet til beskyttelse af naturen og
miljøet samt de legitime erhvervs¬
interesser i det åbne land.

Miljøministeriet har opfordret amter¬
ne til at lave en rekreativ planlæg¬
ning, der sikrer flere mennesker
adgang til landskabet, og til at få ind¬
arbejdet denne planlægning, når regi¬
onplanerne næste gang skal revide¬
res, hvilket sker i år 2001.
Amterne i naturen, 1998. Amterne i
Danmark, 1999. 32 s., ill.

BYG-ERFA ERFARINGSBLAD OM
INDRETNING AF BYGGEPLADSEN
BYG-ERFA har udgivet et erfarings-
blad om, hvordan bygherrer, projek¬
terende og byggeprocessens tilsyns¬
førende gennem en hensigtsmæssig
planlægning og indretning af bygge¬
pladsen kan sikre bedre trivsel for
plantevækster i den nye bebyggelse.
■Ved at indrette byggepladsen, så
materialeopbevaring og tung trafik
med lastbiler og store maskiner
foregår i afgrænsede områder, er
det muligt at forebygge mod 'traktose'
og anden ødelæggelse af vækstvil¬
kårene for bebyggelsens kommende
beplantning.
I det nye BYG-ERFA blad, 'Vækstjord

Niels Ringe: Brobygård, gouache og, nederst, Holstenhus, skitse

på byggegrunde. Indretning af be¬
skyttelseszoner', redegøres for, hvor¬
dan man kan begrænse kompri¬
meringen af vækstjord ved at opdele
byggepladsen i zoner, der er tilpas¬
set bebyggelsens og friarealernes
udformning.
Ud over at beskrive de 'normale'
forhold på byggepladsen og de efter¬
følgende konsekvenser for plante¬
væksten, introduceres en målemetode
og nogle principper. Disse vejleder i,
hvad der skal gøres for at sikre opti¬
male vækstbetingelser for beplant¬
ningen før byggeriets start, før muld¬
udlægning og ved aflevering.
Beskrivelserne suppleres af en illustra¬
tiv skitse, som definerer de tre nye
opdelinger af byggearealet: bygge-
zone, arbejdszone og beskyttelseszone.
Gennem eksemplet forklares både,
hvad man bør undgå, og hvad man
skal sørge for at udføre i hver enkelt
af zonerne.
Det nye BYG-ERFA blad 'Vækstjord
på bvggegrunde. Indretning af be¬
skyttelseszoner' indgår i samlingen
af mere end 200 tidligere udsendte
byggetekniske erfaringsblade. Det
supplerer tidligere udgivne BYG-ERFA
blade om emnet, f eks. 'Plantevækst
på facader' og 'Træer og huse'.
Yderligere oplysninger:
landskabsarkitekt mdl, ph.d. Thomas
Barfoed Randrup, Forskningscentret
for Skov & Landskab, tel. 45 76 32 00,
eller hos sekretariatsleder, arkitekt
maa Sven Bork, BYG-ERFA,
tel. 45 16 07 40,
E-mail: byg-effa@byggecentrum.dk
www.byg-effa.dk
Der er mere end 200 gældende
BYG-ERFA blade som sælges kom¬
plet i ringbind med indeks og fane¬
blade for kr. 730,00.
En systematisk oversigt over alle
udkomne BYG-ERFA blade findes

også på en 31/2" diskette, som
revideres 2 gange årligt og giver en
række muligheder for at sortere/
finde BYG-ERFÅ bladene.

Sælges fra Byggecentrum Boghandel.
Tel. 45 76 73 73.

FYNSKE HERREGÅRDE
-SET AF NIELS RINGE
Niels Ringe (1791-1854), født i Odense,
virkede i årtierne op mod midten af
1800-tallet. Faderen var feltkirurg,
Niels Ringe kom selv i skrædder¬
lære, men blev fra ca. 1820 tegner
(autodidakt) og indsamler af oldsager
for historikeren L.S. Vedel Simonsen
til Elvedgaard.
Ringe er således kommet rundt i
landet, og ikke mindst det fynske
landskab har han været fortrolig
med. Som bijob har han tegnet og
efterfølgende malet prospekter af
herregårde, møller, kirker mm:
Foreningen til Gamle Bygningers
Bevaring har fået mulighed for at
publicere et større antal af den del
af hans værker, som befinder sig på
Nationalmuseets Antikvarisk-Topo-
grafiske Arkiv.
Udvalget omfatter ca. 60 detailrige
skitser og ca. 40 minutiøse gouacher,
ofte i lille format, alle fra Fyn og for¬
trinsvis herregårde, som er gengivet
både med de nære omgivelser som
voldgrav, gårdsplads eller have - og
i et større landskabeligt perspektiv.

Samtlige gouacher gengives i sam¬
me format som originalen eller lidt
forstørret, alle i farver.
Bogen er udarbejdet og redigeret i
fællesskab af museumsinspektør Ulla
Kjær, Nationalmuseet, museumsin¬
spektør Peter Kristiansen, Rosenborg¬
samlingen, samt museumsinspektør
Flanne Christensen, Aabenraa'Museum.
Med Niels Ringes smukke og farve¬
mættede gouacher, med hans instruk¬
tive og morsomme skitsetegninger, -
i sidstnævnte er perspektivet i farten
ikke altid helt under kontrol - har

Foreningen til Gamle Bygningers
Bevaring produceret en både ind¬
bydende og spændende publikation
af såvel kunst- som kulturhistorisk
interesse.

Tegninger og gouacher giver tilsam¬
men et forfriskende, levende billede
af de bygnings- og kulturmiljøer,
som karakteriserede herregårdene
for godt og vel 150 år siden.
Foreningen til Gamle Bygningers
Bevaring: Fynske herregårde - set af
Niels Binge. Årbogen 1999. 120 s., ill.
Sælges fra sekretariatet: Kjærstrup-
vej 25. 2500 Valby. Tel. 38 71 99 95.

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag
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Topdressing
D-Gro A

Fairway Mix DANSK JORDFORBEDRINGBold-Mix Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene
Green-Mix Telefon 43 99 50 20 . Telefax 43 99 52 31



1100 PUBLIKATIONER
FRA MILJØSTYRELSEN
For at sikre hurtig og billig adgang
til en stor mængde viden om miljø¬
forhold, har Miljøstyrelsen offent¬
liggjort omkring 1100 publikationer
fra før 1998 i netversioner.
Publikationerne kan hentes gratis
på adressen www.mst.dk/publ.
Enhver med internet-opkobling har
mulighed for at få direkte adgang
til en lang række af Miljøstyrelsens
publikationer i fuld længde.
I dag er det et krav, at statslige
institutioner offentliggør rapporter
fra 1998 og fremefter elektronisk.
Miljøstyrelsen har medtaget ud¬
givelser fra før 1998.
De elektroniske publikationer forde¬
ler sig på en række forskellige serier.
Publikationerne findes i en database,
hvor man kan læse en kort beskrivel¬
se af de enkelte publikationer eller
klikke sig direkte hen på hele den
elektroniske version af f.eks.

Havforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 61
- Havmiljøet under forandring?
Publikationerne er lavet i et såkaldt
PDF-format, der er særlig velegnet
til at skrive ud på en almindelig
computer. PDF-formatet kræver,
at man har installeret programmet
Acrobat Reader på sin computer.
Dette program er gratis og kan hen¬
tes på www.adobe.com.
Det er derfor enkelt rent teknisk at

få adgang til de mange publikatio¬
ner. Nogle af publikationerne er
omfattende, og det kan derfor tage
nogen tid at downloade de enkelte
PDF-filer. En kort vejledning om brug
af Miljøstyrelsens netpublikationer
findes på
www.mst.dk/publ/01010000.htm.
Yderligere oplysninger: Miljøstyrel¬
sen, Informatikkontoret, cand.mag.
Flemming Schultz, tel. 32 66 05 39

MILJØORIENTERET BYFOR¬
NYELSE OG NYBYGGERI

Bygge- og Teknikforvaltningen,
Plandirektoratet og Miljø- og Forsy-
ningsforvaltningen, Miljøkontrollen
har offentliggjort retningslinier for
det miljøorienterede byggeri i
Københavns Kommune. Disse er

samlet i en pjece, der giver et over¬
blik over kommunens retningslinier
for miljømæssige minimuhnskrav i
det støttede og kommunale byggeri,
samt kommunens anbefalinger og
visioner for yderligere miljøforan¬
staltninger.
Pjecen skal virke som inspiration
også for de private bygherrer, arki¬
tekter, ingeniører, beboere samt
andre offentlige instanser.
Kommunen har nedsat en arbejds¬
gruppe med deltagelse af en række
af kommunens forvaltninger.

Gruppen har til opgave løbende at
indsamle oplysninger om økologiske
tiltag i byggeriet, samt evaluere
oplysningerne. På baggrund heraf
revideres retningslinierne hvert
andet år.

Pjecen kan rekvireres fra
Plandirektoratet, tel. 33 66 12 46.

BPS OG BYGGECENTRUM
UDVIDER SAMARBEJDET
BPS har fra august 1999 fået hjem¬
sted hos Byggecentrum i Hørsholm.
Jens Martin Eiberg ansættes hos
Byggecentrum som projektchef med
bl.a. BPS som ansvarsområde

(e-mail: jme@byggecentrum.dk|.
Baggrunden er et ønske fra BPS om
sammen med Byggecentrum at kun¬
ne gå stærkere ind i arbejdet med
udvikling af formidling og kommuni¬
kation i byggeriet.
BPS og Byggecentrum har samme
bagland, nemlig alle dele af byggeri¬
et, og begge har til formål at arbej¬
de for højere produktivitet og kvali¬
tet samt at forbedre
konkurrenceevnen i byggeriet. BPS'
bestyrelse har som hidtil det faglige
ansvar for BPS' resultater. Ved flyt¬
ningen nedlægges BPS-centret,
som var det center på Teknologisk
Institut, der har serviceret den sel¬
vejende institution BPS i de seneste
5 år.
BPS. Dr. Neergaards Vej 15,
2970 Hørsholm
Tel. 45 76 73 73. Fax 45 76 76 69
E-mail: bps@byggecentrum.dk
www.bps.dk

NY ADRESSE
Landskabsarkitekt Lodewijk Wieger-
sma har fået nye tegnestueadres¬
ser:

I Danmark er det Skodsborgvej.
125A. 2840 Holte. Tel. 45 80 52 20.
I Holland har Lodewijk Wiegersma
indgået i tegnestuefællesskabet
'De wijde blik - samenwerkende
landschapsarchitecten. Adresserne
hertil er:
Ir. Ank Bleeker BNT. Alexanderweg
12.6721 HG Bennekom.
Tel.+31 31 8416976.

Angrid Tilanus BNT. Keukenstraat 48.
3512 NG Utrecht.
Tel.+31 30 2311509.

Lodewijk Wiegersma BNT.
J.M. Kemperstraat 16.3581 KH Utre¬
cht. Tel.+31 30 2718803.

KORSØR KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Planlægningsarkitekter
På grund af opnormering, er to stillinger som planlæg¬
ningsarkitekter blevet ledige til besættelse snarest muligt.
Vi ønsker:

En medarbejder med følgende kvalifikationer:
• erfaring indenfor planlægningsområdet, specielt med
kommuneplan og lokalplanudarbejdelse, herunder
administration af Planlov m.m.

• erfaring med gennemførelse af byfornyelses- og bolig-
forbedringssager.

• gode tegne- og visualiseringsevner. PC baseret grafisk
udstyr med bl.a. Corel Draw, Adobe Illustrator m.m.
haves.

• gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner.
• en kollega, der kan arbejde selvstændigt og få sagerne
fra hånden, uden at gå på kompromis med de faglige og
myndighedsmæssige krav.

• godt humør.
En medarbejder:
• som også k,an løse opgaver med et landskabsarkitekt¬
fagligt indhold, idet vi står overfor flere og store park¬
og landskabssager og som også har interesse i at indgå i
Planlægningsafdelingens øvrige opgaver.

Planlægningsafdelingen er i forvejen bemandet med en
afdelingsleder og en teknisk assistent, så vi ønsker to nye
kollegaer, der kan supplere os.

Vi tilbyder:
• et interessant og travlt job med mange forskellige
arbejdsopgaver.

• et job i et politisk og administrativt system, hvor opga¬
verne skal løses på et fagligt højt niveau.

• et job i en kommune i stadig udvikling.
• løn i henhold til gældende overenskomst.

Stillingerne aflønnes efter principperne for ny løndannelse
og der vil være mulighed for forhandling af funktions- og
kvalifikationsløn, hvis I har de rette kvalifikationer.

Vi sender gerne en funktions- og organisationsplan som
nærmere beskriver afdelingens arbejdsområder og du kan
få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse
til:

Afdelingsleder Stig Christensen
tlf. 58 37 08 00 lokal 3420

Ansøgning og relevante eksamensbeviser, oplysninger om
tidligere beskæftigelse samt eventuelle referencer bedes
sendt til:

Korsør Kommune
Teknisk forvaltning

Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør

■ senest 21/10 1999

Korsør Kommune har ca. 20.500 indbyggere, heraf ca. 15.000 i
Korsør by. Byen har vand på 3 sider og er rigt forsynet med
smukke natur- og skovområder.

Etableringen af Den faste forbindelse over Storebælt giver mange
store opgaver med at blotlægge de muligheder og konsekvenser,
det fører med sig.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

arkitektur DK 6 1999

Ny hovedbygning for Bang & Olufsen a/s

tegnet af KHR AS arkitekter

Arkitektens Forlag, Strandgade 27 A, DK-1401 København K
telefon 32 83 69 00 - telefax 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk - hjemmeside: www.arkfo.dk

Trækonstruktion forstærket
med stålprofiler på bagsiden.

Det miljørigtige alternativ til veje i naturskønne områder Overholder de europæiske
normer EN 1317-1 og 2
(Niveau N2)

i
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Træ-autoværn

Bestil uddybende materiale eller
uforbindende konsulentbesøg.

1DM
DanskAuto-Værn A/S
Tietgensvej 12 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 29 00 • Fax 86 82 29 50

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Hiiiiiiiirara
Tildelt ID Prisen 97

I Al GH Form
II li GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221



Avenue er en elegant udendørsfamilie, der
skaber et ensartet arkitektonisk udtryk i såvel
nye som gamle miljøer. Serien omfatter lygte¬
hoveder i to størrelser med master og et
udvalg af designelementer samt pullert og
væglamper. De tre udgaver kan anvendes i
kombination eller hver for sig.
Afskærmningerne fås i såvel kobber som stål
med perforering eller slidser. Der er også
mulighed for afskærmning i polycarbonat i
form af en refraktor, der styrer og diffuserer
lyset. Enkel servicering med eludstyr i lygte¬
hovedets top samt en høj tæthedsklasse
fuldender Avenue som den perfekte løsning.

Design: Bjarne Frost og Peter Møller

JAKOBSSON • Industrivej Vest • 6600 Vejen • Tlf. 75 36 16 11 • Fax 75 36 15 29 • E-mail jakobsson@jakobsson.dk


