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Verden i Danmark 2011: Fear of Nature

Københavns Universitet, Skov & Landskab af¬
holder for syvende gang konferencen Verden i
Danmark, i år med titlen 'Fear of Nature'.

Naturen agerer på sin egen vitale måde,
som kan være både fascinerende og skræm¬
mende. På den ene side et forbillede og på den
anden en kraft, som må tæmmes og kontrol¬
leres.

Årets konference sætter fokus på, hvor¬
dan denne dobbelte binding påvirker land¬
skabsarkitekturen - en profession som mere
end nogen anden agerer i krydsfeltet mellem
menneske og natur.

Fem internationale, meget velrenomme¬
rede landskabsarkitekter og urbanister vil
sætte fokus på temaet gennem deres egen
produktion, hvor fokus lægges på klimaæn¬
dringer og deres indflydelse på landskabsar¬
kitektur.

Program
Fredag 27. maj, kl. 9-17
Introduktion v. prof. Ellen Braae
Stig L. Andersson, landskabsarkitekt, Køben¬
havn: In Search of Lost Natur
Michel Desvigne, landskabsarkitekt, Paris:
Intermediate Natures
Carme Pinos, arkitekt, Barcelona: From the
Context
Adriaan Geuze, landskabsarkitekt, Rotter¬
dam: Reframing Nature
Dirk Sijmons, landskabsarkitekt, Amersfoort:
Adaptation - In Dialogue with Natural and
Cultural Processes
Gini Lee, landskabsarkitekt, Brisbane/Mel¬
bourne: Weather-Shaping - Projects for
Landscapes of Inundation and Uncertainty
Opsummering og debat v. Lisa Diedrich
Om aftenen arrangeres middag i Ofelia re¬
staurant, Skuespilhuset.

Lørdag 28. maj, kl. 10-17 er der cykeltur til bl.a.
Carlsberg, Københavns havnearealer, Amager
Strandpark og Ørestad.
Koncept og program-, Ellen Braae, Lisa Died¬
rich og Svava Riesto
Sted: Festauditoriet, Det Biovidenskabelige
Fakultet, KU Life, Biilowsvej 17,1870 Frede¬
riksberg C
Priser ekskl. moms: Konference: 2.600 Dkr.,
ph.d.-studerende samt Skov & Landskabs vi¬
dentjenestes abonnenter 2.100 Dkr., stude¬
rende 500 Dkr.

Middag: 399 Dkr.
Ekskursion inkl. frokost 450 Dkr.

Yderligere inf.: Lisa Diedrich lidi@life.ku.dk
ellerprofessorEllen Braae embra@life.ku.dk
Program og tilmelding: www.sl.life.ku.dk/
Forskning/ParkerOgUrbaneLandskaber/
world-denmark-2011

HAVE & LANDSKAB 2011
i Slagelse den 24. til 26. august

Selandia-CEU - Jernbjeggården, C.A. Olesensvej

Danmarks største udstilling for fagfolk
inden for have, park og landskab

Kik ind på www.hll 1 .dk find alle informationer om udstillingen,
åbningstider og adgangskort.
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1. DK-1401 Kbh K Tel +45 33 32 23 54
Daglig leder er Lilian S. Thomsen dl@landskabsarkitekter.dk www.landskabsarkitekter.dk

DL er medlem afDansk Kunstnerråd,
EFLA, European Federationfor Landscape Architecture
IFLA, International Federation ofLandscape Architects

Dansk Landskabsarkitekt forenings
generalforsamling 2011
DL's generalforsamling blev afholdt i Byg¬
ningskulturens Hus i København den 25.
marts. Omkring 60 medlemmer var mødt op
for at give deres besyv med til foreningens
arbejde. Der var i år store og vigtige beslut¬
ninger på dagsorden. Bestyrelsen havde stil¬
let forslag om nyt navn og formålsparagraf
samt ændring i optagelseskriterierne ift. be¬
dømmelsesudvalgets kommissorium. Der var

opbakning fra generalforsamlingen til ved¬
tægtsændringer og til bestyrelsens arbejde
generelt. Alle for-slag med blev vedtaget med
stort flertal.

Danske Landskabsarkitekter skifter nu

navn til Dansk Landskabsarkitektforening -

titlen MDL er uændret. I DL's formålspara¬
graf står der fremover:

"§ 1 Navn og formål
Dansk Landskabsarkitektforening (forkortet
DL) er den faglige forening for landskabsarki¬
tekter i Danmark.-

Foreningens formål er at fremme og højne
kvaliteten af landskabsarkitekturen som

grundlag for udformningen af det samlede
fysiske miljø.

For at opfylde sit formål skal DL være
landskabsarkitektfagets vigtigste talerør.
Internt skal foreningen være ramme for ini¬
tiativer og aktiviteter, der styrker medlem¬
mernes faglige udvikling og fagets bredde.
Eksternt skal foreningen være platform for
arbejdet med at sikre de bedste vilkår for
fagets udøvelse ved at fremme landskabsar-,
kitekturens rolle i det omgivende samfund."

Mere herom følger i referat fra generalfor¬
samlingen som vil være at finde på DL's hjem¬
meside. Der var stor tak for indsatsen fra for¬
manden til afgående bestyrelsesmedlemmer
Bettina Lamm, Margrethe Holmberg og Re¬
becca Deutsch, der havde valgt ikke at stille
op i år.

Den nye bestyrelse består nu af flg. med¬
lemmer. Anne Galmar, Ida Marie Lebech
Jørgensen og Steen Himmer, der ikké var på
valg, samt Caroline Andersen, Jacob Kamp og
Nina Due, de blev genvalgt. Desuden Karen
Sejr, som i 2011 overtager bestyrelsesposten
for Bettina Lamm. Nyvalgte som supplean¬
ter er Bo Holm-Nielsen og Mia Ann Bruhn,

og Marie Damsgaard er nyvalgt studenter¬
repræsentant. Bestyrelsen vil konstituere sig
ved bestyrelsesmødet den 27. april

Generalforsamlingen støttede også besty¬
relsens forslag til videreførelse af virksom¬
hedsplan 4+2. De fire fokusområder og to
temaer vil således komme til at danne ram¬

merne for bestyrelsen arbejde det næste år.
Sammen med DL's sekretariat ser bestyrelsen
frem til at kaste sig over det næste års arbejde
med fokus på faget og på foreningen virke. Du
kan læse 4+2 i hele dets ordlyd på DL's hjem¬
meside under "Om foreningen".

Generalforsamlingen blev afsluttet med
hyggelig middag og efterfølgende party med
DJ og cocktailbar. Og som et medlem efterføl¬
gende skrev på DL's facebook-profil: "Tak for
en god generalforsamling! Det var min første
gang, så vidste ikke helt, hvad der ventede...
Jeg synes, at det var et super arrangement, og
dejligt at snakke med så mange menneser. En
rigtig hyggelig aften. Vi ses til næste år!"

Hvorfor en international Inndskuhs-
konvention?
Ved IFLA World Council i Suzhou, Kina sid¬
ste år blev det besluttet, at IFLA på opfordring
fra UNESCO's Director General skulle under¬
søge behovet og mulighederne for at formu¬
lere en International Landskabskonvention
(ILC). I Suzhou blev der nedsat en arbejds¬
gruppe ledet af professor Kathrine Moore fra
University of Birmingham. Arbejdet har taget
udgangspunkt i eksisterende konventioner og
chartre, og der er indsamlet erfaringer fra hele

verden med henblik på at formulere en global
konvention.

Hvorfor skal vi arbejdefor en ILC?
Udfordringen i mange lande i dag er, at der
ikke findes et globalt planlægningsværk-
tøj, der arbejder med en integreret tilgang
til landskabet. Det åbne land er under pres,

og planlæggere i Europa og resten af verden
efterlyser værktøjer til at betragte landska¬
bet som en helhed, hvor der skal være plads
til byer, natur, økonomiske interesser, infra¬
struktur m.m. Derfor arbejders der på tværs af
lande og kulturer på at formulere et brugbart
værktøj til god fysisk planlægning.

DL's internationale IFLA/EFLA-delegat
Anja Boserup Qvist er gået ind i arbejdet med
at evaluere den europæiske landskabskon-
ventions (ELC) indflydelse på planlægningen
i Danmark. Erfaringerne med ELC skal bruges
i arbejdet med at formulere en global konven¬
tion. DL har i den forbindelse holdt møde med

eksperter fra den tidligere By- og Landskabs-
styrelse og Skov & Landskab/KU og eksper¬
ter med erfaringer i ELC's implementering i
den danske planlovgivning. Denne erfaring er
nu videregivet til IFLA. I marts 2011 sendfe vi
så opfordring til den danske UNESCO-natio¬
nalkommission om at støtte etablering af en
international landskabskonvention.

DL afventer svar fra nationalkommissio¬
nen, men du kan finde en introduktion til den
internationale landskabskonvention på DL's
hjemmeside.
LillanS. Thomsen

Fra Dansk Landskabsarkitektsforenings generalforsamling 2011. Foto,Saren Holgersen
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TRANSFORMATION
Annemarie Lund

Transformation, (aflat, transfor-
matio 'forvandling, omdannelse',
af trans '(lat. 'på den anden side
af), præfiks, der angiver, dels at
noget ligger eller bevæger sig ud
over noget andet, dels at noget
ændres til noget andet ogformare
'danne')

At alting er i bevægelse, og intet varer ved, er både en behagelig og ubehagelig tanke. Udvik¬
ling, omformning eller omdannelse, forvandling og forpupning - transformation - som det for
tiden benævnes, er nødvendig for at være i takt med tiden og.samfundet i øvrigt. Det, der før
hed renovering eller omlægning, kaldes nu også for transformation. Det kan man læse om i ar¬
tiklen om den nye Schandorffs plads i Oslo. Og ligeledes genskabelsen af forsvundne historiske
elementer og tilføjelse af nye brugslag i Søndermarkens projekt Liv & Lys, helhedsplanen for
Glorup Gods og Bahndeckel-parken, anlagt på en 300 meter lang overdækning af en jernbane¬
strækning i Miinchen, er eksempler på transformation.

Inden for egne rækker har bevægelse og manglende vedvarenhed på det seneste vist sig i en
vifte af mindre justeringer, større åbninger eller længererækkende fagudvidende tiltag. På DL's
generalforsamling i marts enedes man - selv om navneskift er besværlige - om et nyt navn for
foreningen. Nu hedder det simpelthen og ganske mundret Dansk Landskabsarkitektforening,
og foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitektur som grundlag
for udformningen af det samlede fysiske miljø.

Mere betydende og potentielt vidtrækkende er de vedtagne ændringer i foreningens opta¬
gelseskriterier. Foreningen ser nemlig meget gerne en fagligt bredere og mere nuanceret med¬
lemsskare. Ændringerne gør det derfor enklere og forhåbentlig også meget mere tillokkende
for ansøgere, der ikke har den direkte adgangsgivende uddannelse, men som arbejder inden for
fagområdet, at blive medlemmer. Med det nye kommissorium for optagelse kan man, hvis man
har afgang fra en afde tre godkendte skoler (KU, Skov & Landskab, Kunstakademiets Arkitekt¬
skole og Arkitektskolen Aarhus), eller hvis man er uddannet fra Urban Design, Aalborg Univer¬
sitet, og man vel at mærke dertil har arbejdet i faget med funktion og titel af landskabsarkitekt
i to år, nu optages i DL.

Eksempler på afgangsopgaver fra ovennævnte fire steder præsenteres her i LANDSKAB
3-2011. Med titler som: foranderlige steder, forløb og markører, hverdagsnatur, hverdagslivets
bevægelser gives der her en ganske samstemmende pejling afaktuelle emnevalg og faglige præ¬
ferencer.

Uddannelserne ændres og udvides tilsvarende, dels med nye emneområder, dels med nye
undervisere og professorudnævnelser. Arkitektskolen Aarhus er undervejs med besættelse af
en stilling inden for landskabsområdet. KU, Skov & Landskab har nylig udnævnt to nye profes¬
sorer, der hver især skal udvikle vigtige fagområder. Hortonom, ph.d. i jordbrugsvidenskab og
seniorforsker Marina Bergen Jensen er blevet ansat som professor ivDesign and Construction
of Urban Landscapes adapted to climate change'. Med fokus på byudvikling og klimaforan¬
dringer arbejder hun med at udvikle værktøjer til nytænkning afbyens landskab og brugen af
byrum, parker og gader som buffer over for bl.a. kraftigere nedbør og hedebølger. Agronom, ph.d.
i skovøkologi og lektor Henrik Vejre er blevet ansat som professor i 'Multifunctional Cultural
Landscapes'. Målet er, gennem en forsknings- og innovationsindsats i feltet mellem natur- og
samfundsvidenskab, at kunne styrke den fremtidige planlægning af multifunktionelle kultur¬
landskaber. KU, Skov & Landskab er desuden undervejs med besættelse af et tredie professo¬
rat i' landscape architecture - planting design and landscape technology'. Det omfatter en af
fagets kernefærdigheder, nemlig hvordan man bruger landskabsarkitekturens grønne lego¬
klodser til at skabe dynamiske rum, baseret på kendskabet til anvendelsen af planter og det at
kunne komponere plantninger.

Og smertensbarnet, det fraværende fag: havekunstens historie ville måske forekomme
nogen mere vedkommende og uundværligt, hvis man kaldte det landskabsarkitekturens trans¬
formation? AL

LANDSKAB 3 2011 57



SCHANDORFFS PLASS
Johan Østengen

Tidligere Schandorffs gate er omlagt til
et parkområde, Schandorffs plass, som

inngår i en grøntstruktur fra Kristpar-
ken og Krist kirkegård i øst. Plassen stod
ferdig i 2009 og ble skjenket til kommu¬
nen av Høegh Eiendom AS. Plassen er om¬

gift av kjente oslomotiver: Trefoldighets-
kirken i syd, og Deichmanske biblioteks
pompøse søylegang i øst. I vest passerer

Akersgata, og Keysersgate åpner seg ned
til Pilestredet

Universell utforming
Den bratte plassen knytter Fredensborgvei-
en trinnfritt til Akersgata. Høydeforskj ellen
er en utfordring for universeli utforming, men
har dannet grunnlag for en slynget gangvei
som krysser plassen med et fall på maks 1:15,
samt hvilereposer. Tilpassing til eller flytting
av gammel infrastruktur, fjernvarmerør og
betongkulverter i grunnen ble en utfordring.
Gangveien/ kommunikasjonen er blitt en ve-

sentlig forutsetning for plassen, og det er der¬
for lagt vekt på en skulpturell utforming som

preger området positivt.
Rampens form sentreres foran trappelø-

pet på Deichmanske og tar opp retningen fra
siktaksen i Keysers gate.

Grønn plass
Langs rampen hektes på parkanlegg og gode
møteplasser i en fingerflettet form. Den opp-

rinnelige skulpturen av Grønlands apostel,
Hans Egede som tidligere var omringet av

parkerte biler, har fått rom og parkmessige
omgivelser.

Slauder

Slulue

gresjplon

i'.*

GranlttbeJegg

HC-parkerlnfl

AKERSGATA
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Planteliste

Trær

Prunus maackii, Manchurisk kirsebær
Tilia, bevarede lindetrær

Stauder
Alchemilla mollis, marikåpe
Iris germanica 'Joanna', hageiris
Lavandula angustifolia, lavendel
Nepeta xfaassenii, kattemynte
Salvia nemerosa, salvie
Waldsteinia ternata, sibirmuregull
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Schandorffs Plass, Akersgate 64-68, Oslo
Byggeperiode/realisering: 2009
Oppdragsgiver: Høegh Eiendom AS
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS
Medarbeidere: Johan Østengen,
Christoph Kopers, Ingrid Sætre, Kari Bergo,
Katrine Strøm Brattli

Entreprenør: SkaaretAS
Foto: Østengen & Bergo

Det har vært en intensjon å anlegge et grønt
parkrom med nøkterne midler. Gangveiens
kropp - flåter og underliggende støttemurer
- er utført i betong. De granittdekkede min¬
dre plassrommene hviler på forstøtningmu-
rer utført i cortéristål. Sammen med plener og
beplantning fremstår plassen i en gjennomgå-
ende varm tone.

Staudeplantinger
Plenen bidrar til en rolig ramme rundt Trefol-
dighetskirkens hovedskip og kan brukes som
solepien. To store trær er omhyggelig bevart

gjennom byggefasen. Sammen med masse-
plantinger av blomstrende iris, kattemyn-
te, lavendel og marikåpe skapes en frodig og
vakker effekt, hovedsakelig i blått, gjennom
sesongen. Etter hvert vil en innplantet kir¬
sebærlund bidra med hvit vårblomstring. Ve-
getasjon og plener bidrar til et godt bymiljø,
helse og opplevelse i et tett byområde.

Kontoret har også utarbeidet skissepro-
sjekt for Trefoldighetskirkens omgivelser.
Forhåpentlig vil planene realiseres og bidra
til at anleggene smelter sammen.
Johan Østengen, landskapsarkitekt MNLA
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ROMMEN
SKOLE OG
KULTURSENTER
Kari Bergo

Bygget ligger i et ravinelandskap hvor
vegetasjonsbelterfletter seg inn i skole¬
området og dannergrønneforbindel¬
ser til omgivelsene. 'Aktivitetsstrengen'
binder området sammen i nordsyd¬
gående retning og utfordrer til lek og

aktivitet

The scheme lies in a ravine landscape
where belts ofvegetation are inter¬
woven with the school area andprovide
green connections to the surroundings.
The 'activity line' ties the area together
in the north/soufh direction and offers
the opportunityforplay and activities

Den 23. august 2010 foretok HKH Kron¬
prinsesse Mette Marit åpningen av Rom¬
men Skole og Kultursenter i Grorudda-
len. Skolen som huser inntil 770 elever
fra 1. til 10. klasse er tegnet av L2 Arki¬
tekter AS. Utomhusanlegget er tegnet av

Østengen og Bergo Landskapsarkitekter
AS. Anlegget inneholder en stor flerbruks-
hall, egen kultursal, et kombinasjonsbib-
liotek, bydelsadministrasjon, lokaler for
den kommunale kulturskolen og et stort
uteanlegg med varierte oppholds og ak¬
tivitetstilbud. Også bydelens innbyggere
skal ha nytte og giede av anlegget i lang tid
fremover

Hovedgrep og disponering av tomt
Skoletomta ligger på en flate med svak stig¬
ning mot nord, i et ellers bølgende terreng
omkranset av åser. I øst skjærer et ravineland¬
skap med gresskledte skråninger og verdifulle
vegetasjonsbelter seg inn mot tomta. To kraft-
gater forbi tomta setter sitt preg på området,
særlig den største mot vest, og vi ønsket der¬
for at prosjektet skulle lede oppmerksomhe-
ten mot ravinelandskapet og friområdet i øst.

Vegetasjojisbeltene i øst trekkes innover i
skoleområdet. Mellom bygningskroppene blir
vegetasjonen mer kultivert, og "fingerflettes"
med bygget.

Et samlende grep for utformingen baseres
derfor på fingerfletting mellom vegetasjons¬
belter og bygg i øst, og mellom vegetasjons¬
belter og parkering i vest. Aktivitetsstreng
nord syd mod aktiviteter og lek binder områ¬
det sammen.

På tomta er innpasset flere funksjoner:
"Festplassen" er forplassen mot syd, og rom¬
mer mange mennesker ved spesielle anled¬
ninger, men vil også bli et hyggelig og solfylt

oppholds og -møtested med varierte sittemu-
ligheter.

Atkomst, drop off og parkering skjer fra
ny justert innkjøring til tomta fra nord, med
drop off hovedsakelig for frakting avbarn i 1-4.
trinn, SFO og "family learning" Samlet parke-
ringskapasitet er 88 plasser hvorav 4 HC.

Gangveier
Gangvei fra sør danner etter hvert hovedaksen
i anlegget, og skiller arealer for opphold og ak¬
tiviteter fra trafikkarealer og parkering. Eksis¬
terende gangveier var bratte, og tilfredsstilte
ikke kravene til universell utforming. Det er
derfor lagt inn en asfaltert gangvei med stig¬
ning 1:20 fra idrettsparken i øst opp til sko¬
letomta. Denne stien kan også benyttes av
småskolebarn som ikke ønsker å gå forbi de
store barna på vei til sin fløy. Det er god gang¬
vei rundt hele bygget. Det er anlagt to områ¬
der for sykkelparkering, totalt 224 sykkelpar-
keringer.

Læring
Det er soner for aktiv utfoldelse langs aktivi¬
tetsstrengen og soner for roligere lek nærme¬
re bygget. Det legges opp til varierte sittemu-
ligheter.

Uteklasserom: De opphøyde tredekkene
i de rolige sonene ved fløyene er tenkt benyt¬
tet som uteklasserom. Dekkene har stedvis
u-form. Her kan en også ligge, sitte, lære eller
spise lunsj. Den digitale maskinen gir spen-
nende muligheter for undervisning og læring
ute. Bokstaver og tegn er malt på skoleplas-
sene.

I yttersonene til skolen er det en grønn
sone med eksisterende trær, samt nyplanting.
Trærne er merket slik at barna kan lære navn

og familie på de vanlige norske treslagene.
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Fysisk fostring, lek og idrett
Det er lagt vekt på å skape utfordringer for alle
aldersgrupper og samtidig gi mulighet for at-
skilt lek. I tillegg til ulike baner, varierte ba¬
lanse, huske- og klatreleker er det digital ute-
lek.

Hvile, rolige soner
Sør for fløyene til de ulike klassétrinnene er
det en roligere sone uten tilrettelegging for
aktiviteter. Her er det også rom for roligere
lek og spill, og tredekke for opphold.

Vegetasjon
Det store taket er synlig fra omkringliggende
bol,iger. Taket er dekket med Sedum. I tillegg
til at dette styrker grønnstrukturen i områ¬
detvil det med sine ulike farger gjennom året
være et hyggelig tilskudd til omgivelsene.

Det var noen få eksisterende trær i ytter-
kanten på tomta og disse er bevart.

Mot kraftledningen i vest og i forlengelsen av
eksisterende vegetasjonsfelt i øst plantes det
inn store felt med naturlike trær som gråor,
svartor, hegg, selje, rogn, ask o likn. Ved parke¬
ringen er det også store buskfelt av hassel og
hagtorn. Nærmest bygget har trærne en mer
urban karakter, og uterommene mellom byg¬
gene har felt av prydkirsebær eller hjertetre.
Sykkelparkeringen vil etter hvert få et grønt
tak av spisslønn. Det er plantet inn ulike tre¬
slag for læring i et eget arboret. Vårløk i ple-
nen skal gi elevene en hyggelig start på våren.

Langs fasaden er det stedvis klatreplanter
av villvin, pipeholurt, kaprifolium og italiakle-
matis med robuste staudefelt som bunndekke.

Universeli tilgjengelighet
Utearealene er tilpasset krav til universeli ut-
forming, bl.a. ved at alle aktiviteter er tilgjen-
gelige for funksjonshemmede. Eksisteren¬
de gangveier ned til idrettsparken i øst er for

bratte i henhold til krav, men det er etablert
ny gangvei gjennom friluftsområdet med fall
1:20. Der naturlige ledelinjer ikke kan benyt¬
tes er det lagt taktile ledelinjer i støpejern.

Bærekraft
Planen viser en betydelig treplanting på sko-
letomta, noe som styrker den grønne struk¬
turen i området. I tillegg til all nyplanting vil
hele taket på bygget bli dekket med Sedum,
som tilbakeholder og forsinker regnvann og
bidrar til redusert avrenning. Grønnstruktu¬
ren styrkes og det vil gi en positiv fjernvirking
for omgivelsene. Overflatevann fra atkomst-
soner og parkeringsplasser ledes ut i våte
drag/dammer med vegetasjon. Ved mye ned¬
bør har dammene overløp med sluk. Fra sluk
ledes vannet i rør til lokale bekker. Takvann
ledes også i rør til lokale bekker.
Kari Bergo, landskapsarkitektMNLA
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Rommen Skole og Kultursenter i Groruddalen, Karen Platous Vei 31, Oslo
Byggeperiode/realisering: 2009-10
Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt: L2ArkitekterAS

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS. Medarbeidere: Kari Bergo, Ann Kristin
Viken Almås, Johan Østengen, Christoph Kopers og Marit Reisegg Myklestad
Entreprenør: Skutle AS og Steen og LundAS
Foto: RolfEstensen, Østengen & Bergo

Planteliste

Træer og buske
Acer campestre, naverlønn
Acerplatanoides, spisslønn
Alnus glutinosa, svartor
Alnus inserta, gråor
Betulapendula 'Stange', hengebjørk
Cercidiphyllumjaponicum, hjertetre
Corylus avellana, hassel
Crataegus monogyna, hagtorn
Fagus sylvatica, bøk
Fraxinus excelsior, vanlig ask
Juniperus communis, einer
Larix sibirica, lerk
Picea abies, norsk gran
Pinus sylvestris,furu
Populus tremula, osp
Prunus avium, fuglekirsebær
Prunus avium 'Plena', fyldtfuglekirsebær
Prunus maackii, gulbarket hegg

Prunuspadus, hegg
Quercus robur 'Nes', sommereik
Salix caprea, selje
Sorbus aucuparia, vanlig rogn
Taxus baccata, barlind
Tilia cordata, lind
Ulmus glabra, aim

Klatreplanter
Aristolocia macrophylla, pipeholurt
Clematis viticella, italiaklematis
Lonicera caprifolium, kaprifolium
Parthenocissus inserta, villvin

Stauder og blomsterløk
Alchemilla mollis, stormarikåpe
Geranium macrorrhizum, rosestorkenebb
Irispsaudocorus, gul sverdiris
Lythrum salicaria, kattehale
Scilla Sibirica, blåstjerne
Typha angustifolia, smal dunkjevle
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Utsikt utover ravinelandskapet
View out over ravine landscape

Skoletorget med scene

Schoolyard with stage

Prosjektet er et resultat av en 1. plass i en

prosjektkonkurranse i 2007. Skolen ble
åpnet høsten 2009. Hele anlegget ble til¬
delt Statens Byggeskikkspris 2010. Sko-
lebygget huser 320 ungdomsskole elever
fra 7.-10. klasse, og er tegnet av Kristin
Jarmund Arkitekter AS. Utomhusanleg-
get er tegnet av Østengen og Bergo Lands-
kapsarkitekter AS

GJERDRUM UNGDOMSSKOLE
Kari Bergo

*

Brddabgutua

Landskap
Skoletomta ligger på et åpent jorde svakt hei¬
lende mot syd vest, med spor av tidligere ra¬

vinelandskap. Bygget legges med ryggen mot
nord og åpner seg mot idrettsanlegg og fjerne
åser i syd. Skolelandskapet utvikles rundt en
sentral vrimlesone i syd. I vest er anlagt stili-
serte raviner i blomstereng.

Ravinelandskapet tydeliggjøres og knyttes
til bygget med utstikkende brygger. Ravinene
danner nedsenkede landskapsrom med for-
skjellige aktivitetstilbud.

Aktivitet og læring
Langs sydfasadens tribune er det et aktivi¬
tetsområde med basketballbane, volleyball¬
bane, løpebaner, hoppegrop for lengdehopp
og bordtennis. Plassen vil også fungere som
en stor samlingsplass for skolen. I en av ravi¬
nene er det sandvolleyballbane.

Det indre gårdsrommet, Skoletorget, er
et rolig avskjermet oppholdsrom. Uteklasse-
rom sydvest for skoleplass har plass til mange
elever. Tribunen på sydfasaden innbyr til
opphold, men kan også brukes som uteklas-

busstopp

M ( Hl KIRI

RAVINEHAGEN
<hov idinngang

iykkel-1?

ARBORET!
bordtennis

SKOLEPLASSEN

UTEKLASSEROM

Iruklhao« IDRETTSANLEGG
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Skoletorget. Gul/barkethegg står i store støpejernsrister
Schoolyard. Golden bark cherry trees are surrounded by
large cast iron grates

Skolen med utstikkende brygger ligger i blomstereng
The school with itsprotrudingfootbridges lies in aflowery meadow

serom. I tillegg er det mindre samlingsteder
med sittetrinn, slik at det er lagt godt til rette
for undervisning i større og mindre grupper.

Ravinen i syd har en solepien, og natur¬
stien leder til arboretet med alle norske tre¬

slag. Hvert tre har skilt med norsk og latinsk
navn, høyde og forventet levealder. På asfal¬
ten er det tegnet inn geometriske figurer for
læring.

Materialbruk
Fast belegg er i hovedsak asfalt. Banene er om¬

kranset av en bred sone med plasstøpt betong.
Under lekeapparatet nær bygget er det sort
gummiasfalt. Kantstein av granitt skiller for-
tau og kjøreareal. Kanter av stål rammer inn
soner med plasstøpt betong og strammer opp

linjene i grøntanlegget og ravinene.

Vegetasjon
Ravinene har pien som gulv og presise skrå¬
ninger som avgrensning. Ellers er grasareale-
ne blomstereng. Formen på ravinene blir un-
derstreket med buskfelt med sargenteple, som
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Frukt og bær
Epletre
Plomme

Søtkirsebær

Rips
Solbær

Stauder og blomsterløk
Alchemilla mollis, stormarikåpe
Brunnera macrophylla, forglemmegeisøster
Scilla sibirica, blåstjerne

er fin både med vårblomstring og høstfarger. I
syd er det plantet en samling av viltvoksende
norske treslag (Arboretet).

På skoletorget står gullbarket hegg i stø-
pejernsrister. Rundt skolen for øvrig står det
grupper av trær hovedsakelig med sommer-
eik, spisslønn eller fuglekirsebærtrær.

Den store parkeringsplassen forbil og syk-
kel har mye vegetasjon. Her står også spiss¬
lønn i grupper og.de har undervegetasjon av
tuespirea, marikåpe og forglemmegeisøster.

. Utearealene er utformet med stignings-
forhold tilpasset krav til universell utforming.
KariBergo, landskapsarkitekt MNLA

Gjerdrum Ungdomsskole, Gjerdrum
Byggeperiode/realisering: 2008-2009
Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune
Arkitekt: Kristin JarmundArkitekterAS

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS.
Medarbeidere: Kari Bergo, Ann Kristin
Viken Almås, Johan Østengen, Ingrid Sætre,
Christoph Kopers og Connie Nyhaven
Entreprenør: Agaton Borgen/
Nordby Maskin
Foto: RolfEstensen, JiriHavran
Dagrun A. Ødegaard
Tildelt Statens Byggeskikkspris 2010

Planteliste

Trær og busker
Acerplatanoides, spissløn
Alnus incana, gråor
Alnus glutinosa, svartor
Betulapendula 'Stange', hengebjørk
Corylus avellana, hassel
Fagus sylvatica, bøk
Fraxinus Excelsior, vanlig ask
Juniperus communis, einer
Larix sibirica, lerk
Malus toringo var. sargentii, sargenteple
Picea abies, norsk gran
Pinus sylvestris, furu
Populus tremula, osp
Prunus avium, fuglekirsebær
Prunus maackii, gulbarket hegg
Quercus robur 'Nes', sommereik
Sorbus aucuparia, vanlig rogn
Salix caprea, elje
Spiraea densiflora, tuespirea
Tilia cordata, lind
Ulmus glabra, aim Tribune i detgrønne med aktivitetsområdet Activity area with seating area in the green
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REJSEBREV FRA TROMSØ
Katrine Harving Holm

Jeg har været i en by, som jeg lige vil beskrive.
Byens centrum ligger på en lang ø midt imel¬
lem en meget større ø og fastlandet. Men byen
har spredt sig til kysterne på fastlandet og den
større ø og danner nu et mønster af fire striber
by, der adskilles af fjord og fjeld. De fire striber
by er forbundet med både broer og tunneler.
Under fjeldet på den midterste ø mødes flere
tunneler i en rundkørsel omkring en søjle af
grundfjeldet.

I hele den midterste øs længde, og om¬
trent i midten, strækker sig en naturskov,
som indeholder et finmasket net af stier. Både

anlagte og trådte. I et bredt bælte mellem cen¬
trum og skoven har bebyggelsen karakter af
skov med huse i, for der er ikke rigtig hække
og hegn. Bygningerne synes at flyde lidt til¬
fældigt rundt mellem kroget birk og græstuer.
Det også noget at gøre med, at vejene snor sig,
så intet ligger på linie.

Mellem to huse opdager man somme tider
en sti, som skyder genvej for fodgængere på
tværs afvejnettet. Der er i det hele taget man¬

ge fodgængere. Man kan møde forældre, som

går hjem fra børnehave med deres børn. Der
er også mange, som går til fods på arbejde.

Selv om temperaturerne sjældent sniger
sig op over 10 grader, byen er relativt lille og
ikke har et egentligt opland, er der altid folk
i de tre hovedstrøg, også om søndagen og om
natten. Byen har et temmelig tæt centrum.
Blandt institutioner og butikker er der også
private hjem. Men alle baggårde er åbne, hvis
man har lyst til at gå ind. Der er masser af
biler, men meget få parkerede i gadebilledet,
for langs centrums vigtigste gade er der en
række tunnelindgange, som fører ind til par¬

keringspladser. Der er ingen infrastruktur,
som afskærer dele afbyen, for de mest befær¬
dede veje er lagt ned i tunneler;

Man kan gå langs vandet i hele centrums
længde. Ad kajkanter, moler og grusstier pas¬
serer man en række poster, som kobler sig på
centrum. Det er ikke nogen prætentiøs pro¬
menade, men den strækker sig til gengæld
langt og er afvekslende. Det er et sted, bag
et gammelt havnekvarter, nærmest under
broen til fastlandet, hvor man kan gå gennem
et værftsområde, som stadig er i brug. De tæn¬
der en rød lampe, når de Sprøjtemaler, og så er
man selv ude om det, hvis man går forbi. Om¬
rådet ender i en lang mole, og ude ved spidsen
er der en yachtklub og en fin udsigt. Først når
man kommer ud til klubben, går det op for en,
at der går en usynlig offentlig sti tværs over
værftets matrikel, for det er eneste vej derud.

Jeg fik chancen for at opholde mig et par
måneder et sted, hvor byen er underlagt land¬
skabet, og ikke omvendt, som det kan føles i
København. Og ved dette omvendte forhold
sker- der noget med en bys struktur og med
dem, som bor der. Stedet er Tromsø i Nord¬
norge, hvor jeg var i praktik.

Det var mærkværdigt efter 3 års studier
med fokus på det danske kulturlandskab med
sine bløde bakker, marker, hegn/afbrudt af
småbyer og motorveje pludselig at skulle for¬
holde sig til bebyggelser i fjelde. Opgaverne på
sådan et sted kommer hurtigt til at handle om,
hvad der overhovedet er fysisk muligt inden
for de givne rammer. Hvor stejle stigninger
kan biler forcere, når vejen er belagt med 10
cm is? Hvor meget klippe skal sprænges væk,
hvis Vejen minimum skal være 12 meter bred
for at gøre plads til snedepoter? Hvor stor er
risikoen for stenskred? Hvordan er denne

plads, når der ligger én-meter sne, og solen
ikke har været oppe i to måneder? Hvad skal
man plante, når selv birken har det hårdt, og
sommeren i øvrigt kun varer få måneder, hvis

den overhovedet kommer i gang? Med et er
det pludselig ikke så vigtigt at tænke på at for¬
stærke terrænet med beplantning og bebyg¬
gelse og ophøje hver en knold til noget særligt.

Landskabet betyder stadig meget for må¬
den, man bygger og transporterer sig på, er
min skarpsindige konklusion. Det er muligt
at opretholde en høj grad af tilgængelighed
til fods og samtidig en by, hvorfra der altid er
direkte adgang til natur inden for en kilome¬
ter.

En lille by 350 km nord for polarcirkelen
kan godt have livlige gader, selv om der ikke
bruges mange ressourcer på nyrenoverede
byrum og parker og havnepromenader og
grønne forbindelser, der skal lede folk gen¬
nem et bugtet forløb af sanseindtryk. I Nord¬
norge er det i hvert fald muligt.
Katrine Harving Holm, stud.arch.
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SALTHOLM - FORLØB OG MARKØRER
Iscenesættelse afSaltholms historier
Allan Jensen

Afgangsprojekt ved Kunstakademiets Arkitektskole, januar 2011

Vejleder: Steen Høyer

Naturen er en værdifuld ressource i vor

tid, der daglig beriger os og har afgøren¬
de betydning for vores fysiske og men¬
tale velbefindende. Den er ikke i sig selv
en skrøbelig størrelse, men der findes i
verden uvurderlige reserver afbiologisk
mangfoldighed, som vi bør værne om

Geologien har gjort Saltholm til et utilgænge¬
ligt sted og et uattraktivt sted for bosætning,
og tiden har gjort de erhvervsmæssige inte¬
resser uaktuelle. Disse forhold har været af¬

gørende for, at Saltholm er blevet et af Dan¬
marks vigtigste naturområder, som bl.a. er
hjem for sjældne og truede plante- og dyrear¬
ter og dertil et af Nordeuropas vigtigste fug¬
lereservater.

Målgruppen for projektet er de menne¬
sker, der er villige til at opleve naturen på
naturens præmisser. Det er et meget bevidst
valg, der er blevet mere og mere klart igennem
forløbet, at der ikke satses på et bredere pub¬
likum.

For det første risikerer man, at oplevel¬
sen af at besøge Saltholm og føle sig sat i en
anden verden forsvinder, hvis den bliver for
vel besøgt. For det andet vil et for stort antal
besøgende ganske enkelt være en trussel for
især fuglelivet.

Med andre ord kan man sige, at det er pro¬

jektets formål at skabe en attraktiv oplevelse
for det "rigtige" publikum ved at holde det
uattraktivt for andre. Derfor bliver der heller
ikke arbejdet med øget tilgængelighed i form
af nye anlagte stier eller en opgradering af
faciliteterne som f.eks. udlejningshytter.

Ligeledes opretholdes de nuværende
adgangsbegrænsninger, så fuglene får det
vitale frirum i yngleperioden.
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Det primære indgreb er et forløb igennem de
forskellige naturtyper, opdelt i to ruter. Den
ene, i den nordlige del, er tilgængelig hele
året, mens den lange sydlige rute er tilgæn¬
gelig en del af året. Ruten markeres af unge,
højstammede egestammer, der kalkes hvide.
Stammerne placeres med varierende afstand,
der reduceres lokalt for at markere en tydelig
rute gennem et sumpet område.

Dertil kommer en iscenesættelse af Salt-
holms historie, der fortælles igennem en
række brudstykker, som jeg har valgt at ind¬
dele i vertikale og horisontale elementer. De
vertikale træder tydeligt frem på den åbne
flade, mens de horisontale har brug for en

tydeligere markering for ikke at forsvinde i
det store rum. Markeringen består af et spor
af kalksten, der varierer i størrelse fra 10 til
30 cm i diameter og placeres i lige linie fra
ruten til det valgte element. Kalkstenen der
benyttes, brydes lokalt på Saltholm. Kalken
ligger let tilgængelig under .et tyndt muldlag,
og brydningen kan foregå relativt simpelt med
maskiner, der allerede findes på Saltholm.

Der introduceres teltpladser og udsigts¬
tårne som nye horisontale og vertikale ele¬
menter, der kan bidrage til en øget oplevelse
'og samtidig spænde rummet ud visuelt. Fugle¬
tårnene placeres, hvor de mest interessante og
markante observationer kan foretages.

Samtidig er deres spredning og placering
i forhold til kysten med til at spænde rummet
op visuelt, og de er i sig selv tydelige markører
i forhold til orienteringen. Tårnene er bygget
op af standardstilladselementer i aluminium,
der kan monteres på fire simple fundaments-
pæle med istøbte bolte. Tag og inddækning
specialfremstilles og giver tårnene et særligt
og markant udtryk. Hele konstruktionen kan
nedtages og opsættes igen relativt simpelt og
kan desuden relokeres, hvis behov og forhold
i fremtiden skulle ændre sig.

Teltpladsen giver mulighed for at over¬
natte og dermed opleve mere af øen på samme
rejse. Da målgruppen først og fremmest er fri¬
lufts- og naturmennesket, satses der udeluk¬
kende på teltpladser. Der etableres tooijirå-
der med teltpladser: Et i den norlige del nær
Barakkegården og et langt nede på den sydlige
del. Hvert område består af tre cirkulære høje
afkalksten, med et græsdækket jordlag i cen¬
trum på tre meter i diameter.
Allan Jensen, landskabsarkitekt mdl

Fugletårn, teltpladser og kalkgrav, som bl.a. leverer stenene til kalkspor og teltpladser
The birdwatch tower, camping area and chalkpit, which supplies stonefor the chalkpaths
and camping area
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FORANDERLIGE STEDER
Mia Ann Bruhn og Birgitte Ravn Knop

Afgangsprojekt vedArkitektskolen Aarhus, juni 2010

Vejledere: Christina Kvisthøj og Morten Daugaard

korte lette og lange tunge skridt

ujævn rytme

, =23

metodiske grundlag for at arbejde med trans¬
formationsprocesser på tre udvalgte steder.
Målet er at undersøge, hvordan vi i praksis
kan arbejde med en mere stedsfunderet til¬
gang til projektudvikling.

Det metodiske grundlag
Ud fra et oplevelsesmæssigt perspektiv ud¬
førte vi konkrete handlinger on-site, hvor
vores kropslige og sanselige opmærksomhed
var bragt i fokus. Derved blev det specifikke
landskab 'læst' gennem egne oplevelser og vi
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jævn rytme

lyden fin sprød svift

Afgangsprojektet tager sit fysiske afsæt i
det åbne land, hvor optimeringen af pro¬
duktionsvilkår ikke længere er et entydigt
mål i forvaltningen. Der er i stigende grad
fokus på bl.a. rekreative og oplevelses-

. mæssige værdier, og det udfordrer vores
tilgang til, hvordan vi som arkitekter be¬
handler disse landskaber. I projektet be¬
tragtes landskaber som steder, der grund¬
læggende er specifikke og foranderlige, og
vi mener, at der på disse steder kan fin¬
des f.eks. kulturhistoriske, praksisrela¬

terede, rumlige, strukturelle, æstetiske '
eller oplevelsesmæssige værdier med po¬
tentiale til at danne fundament i en pro¬

jektudvikling

Formålet med projektet har derfor været at
udvikle et materiale, der kan give nye per¬
spektiver på, hvordan vi kan forstå og udvik¬
le steder, som i andre sammenhænge under¬
tiden kan blive betragtet ud fra på forhånd
fastsatte idealer eller holdninger til bestem¬
te typer af områder. I projektet udfordres det

sprød svift smat

tuer i sump



Idet vi bevæger osfra engen ind i et vådere
område, bliver vi opmærksommepå, atfra
at have blikket rettet op og ud over det åbne
landskab, ser vi nu nedforan voresfødder
for hele tiden at kunne afgøre, om grunden
foran os vil bære
,4s we movefrom the meadow in toward a
wetter area, we become aware ofthefact
that instead oflooking up and out over the
open landscape, that we now look down in
front ofourfeet to ensure that the ground
ahead will support us

slubrendé perlende

påtog os en aktiv og bevidst rolle som fortol¬
kere af stedet. For at indtage denne rolle for¬
søgte vi at fralægge os vores faglige rutiner og
forudfattede holdninger til, hvordan denne
type af sted skal behandles. Vi oprettede der¬
for et kunstigt 'filter' bestående af et værk. af
kunstner og landskabsarkitekt Bernard Las¬
sus, hvor værket blev læst og omsat til en aktiv
handling - en måde at møde stedet på. Gen¬
tagelsen af et værk gennemførtes på de tre
steder: Et lavbundsområde ved Felsted Kog,
en gravhøj ved Vorre og i Hinge Lergrav. Den

oplevelse, vi fik, idet vi gentog værket, danne¬
de grundlag for en videre læsning af stedet,
og læsningen blev bearbejdet som en grafisk
fortælling. 'Fortælling' forstået som en frem¬
stillingsform, der på én gang udviklede og for¬
midlede vores forståelse af stedet.

Idet vi sideløbende læste de tre forskelli¬
ge steder, observerede og analysede egne
handlinger, opdagede vi et væsentligt for¬
hold omkring metoden. Gentagelsen af vær¬
ket på stedet fungerede i praksis som et 'ople-
velsesmodus' eller en måde at opleve på, som

syntes at være defineret af indholdet i de tre
komponenter - handling, opmærksomhed og
situation. Ved for fremtiden at være opmærk¬
som på disse komponenter kan vi i højere grad
vælge at være f.eks. særligt fysisk aktive eller
særligt visuelt fokuserede ved det første møde
med stedet.

Lavbundsområdet ved Felsted Kog
Vores oplevelse i lavbundsområdet fast¬
holdt vi i en række filmklip. Ud af optagel¬
serne trak vi informationer om tempo og ryt¬
me i bevægelsen, om grundens beskaffenhed
og om de lyde, der opstår, når kroppen møder

grunden. Disse informationer fremstillede
vi i en mapping, der løbende blev udbygget
med de eksisterende forhold, som dannede
grundlag for oplevelsen, f.eks. informationer
om nedbørsmængder, våde områder, diger,
kanaler og pumpestationer. Som et ekstrakt
af mappingen viderebearbejdede vi selve be¬
vægelsens form. Herved udskiltes seks signi¬
fikant forskellige bevægelser: Tilløbs-spring,
afsæts-spring, fjedre-trin, trippe-trin, dybde¬
skridt og vandre-skridt. Bevægelserne udteg¬
nede vi i plan og snit for at forstå og udfordre
forholdet mellem fast grund og grund, der
måtte forceres, og vi undersøgte 'udfordrings-
faktorer' som de forhold, der kan varieres og
dermed påvirke bevægelsen.

Refleksion
Vores fortælling om stedet ser vi som et mu¬
ligt grundlag for et videre arbejde med dette
sted. Det vil betyde, at vi må navigere i en
projektudvikling, hvor vi søger at forstå og
udnytte eksisterende processer og mekanis¬
mer. Deraf følger et langt mere dynamisk syn
på projektudvikling som en transformations¬
proces over tid, hvor den største kvalitet ikke
er at finde i et endeligt stadium. Hvor eksiste¬
rende mekanismer ses som en mulighed for at
regulere stedet gennem punktvise interventi¬
oner, med en fokusering på nuancer og kom¬
pleksiteter samt løbende ændringer til følge.

Vi har fremstillet fortællingen om hvert
sted, som vi ser det, lige nu. Måske vil fortæl¬
lingen lejre sig hos andre end os selv. Måske
vil andre se den og give den ny form, måske
som en intervention på stedet selv. Andre
lag vil,komme til, bevægelsen over mange
grunde vil måske langsomt glide ud i en ube¬
tydelighed, og en dag skal man grave dybt for
at finde netop dette lag, denne fortælling om
vores sted.
Mia Ann Bruhn og Birgitte Ravn Knop,
landskabsarkitekter mdl
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HVERDAGSNATUR
Visionerfor mangfoldighed

Majken Ingrid Sundahl

Afgangsprojekt ved KULife, Københavnjanuar 2011

Vejleder: Richard Hare

/
/

✓

Spredningskorridorer ifire etaperforbinderparkanlæg i indre by. Diagrammet viser graden afmodstandpå etape 1
Diffusion corridors infour stages connect theparking scheme in the city center. The diagram shows the degree ofre¬
sistance in stage one

Skal byens rum tilbyde naturoplevelser?
Det er spørgsmål som dette, der presser

sig på, når man diskuterer bynatur. Der
ses en voksende tendens til ikke blot en

accept afmere grønt i byerne, men også en
forståelse for, at det kan have en direkte
positiv sundhedsmæssig effekt for byens
borgere, at der er mangfoldige, grøn¬
ne områder tæt på, hvor de bor. I en tid,
hvor det er nødvendigt at vi passer på og
forstår vigtigheden af vores sårbare na¬
turområder uden for byerne, er det også
værd at spørge sig selv, om det har betyd¬
ning, at man i byen har et vist kendskab til
og åben tilgang til naturen. Et kendskab,
dér kan opnås ved at bringe en del af na¬
turen ind i byen og derved give borgerne
flere naturoplevelser helt tæt på; ganske
enkelt gøre plads til natur under def spe¬
cielle kår, et bymiljø bringer

For at der kan udspille sig naturoplevelser i
byen, er der visse udfordringér, der må over-

kqmmes. Byen opfører sig som et fragmente¬
ret landskab for både dyr og planter. Mellem
de grønne områder er der forhindringer, der
besværliggør, at dyr eksempelvis kan parre

sig, finde føde og i det hele taget overleve i
længere tid. Hvis forhindringerne nedbrydes,
kan dyrene finde vej igennem det fragmente¬
rede landskab og bidrage positivt til oplevel¬
serne i byen på sigt. Forhindringerne er na:
turligvis forskellige fra dyreart til dyreart, og
derfor kan en mængde afkrav sættes op for at
en større gruppe af dyr vil kunne bevæge sig
igennem byen - og her bidrage til oplevelsen
afbiologisk mangfoldighed.

I den konkrete planlægning bliver det ved
hjælp af spredningskorridorer -muliggjort, at
dyrene kan bevæge sig mere frit igennem et
område, der opstiller for store forhindringer
i øvrigt. Det er i denne planlægning, at det kan
blive nødvendigt at analysere, hvilke forhin¬
dringer, der er de væsentligste at overkomme
for at få korridoren til at fungere. Korridoren
kan krydse en vej eller et bebygget område og
forløbe langs et anlæg, blot er det væsentligt
at betragte, hvilke faktorer der kan henholds¬
vis tiltrække og udfordre dyrene, hvis de skal
bevæge sig gennem området. Det er her, der
kan komme interessekonflikter mellem de

naturoplevelser, der ønskes, og den almin¬
delige drift i området. Kompromiser mellem

æstetik, drift og kvalitet kan være nødvendige,
men også en enestående mulighed for at lege
med og udvikle byens udtryk, hvor natur og
by mødes.

Anbefalinger
Specialet fremlægger en række anbefalinger
til Københavns Kommune på baggrund af et
udkast til en strategi for biologisk mangfol¬
dighed, indeholdende forslag til sprednings¬
korridorer. Langt de fleste kommuner vil
kunne bruge dem som inspiration i deres for¬
valtning, hvis målet er at bringe naturen ind i
byen. De fire væsentligste anbefalinger er her
valgt ud og beskrevet.

1. Brug patchkvalitet, isolationsgrad og mod¬
stand som grundlag for korridorerne

'

2. Differentiér mellem spredningskorridorer
og habitater

3. Bynær natur og bynatur bør vurderes på
forskelligt grundlag

4. Inddrag grønne områder på tværs af lods¬
ejerforhold og forvaltning

Ad 1. Vigtige parametre inden for teori om

metapopulationer hentet fra økologien har i
kombination med øvrige analyser været af-
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Vej Plantekumme Ve| Plantekumme

Beplantningsprincip 1. Overgange over veje og befæstede arealer - suppleret med hængende beplantning
Plantingprinciple 1. Passage over roads andpaved areas - supplemented with hangingplants

Forslag til forbedringer afetape 1, uddrag:
"...Udvidelse afdet eksisterende grønne vedNy¬
boder Skole til at omfatte skolegården. Et tæt
buskads med klippet hæk mod Øster Voldgade
og mindre rum med plads til kvas, nedfaldne
blade etc '. ■

- Udover eksisterende rabat på Grønningen
kan deryderligere etableres rabatførfodgæn¬
gerfeltet, inden Grønningen møder Oslo Plads.
- På Øster Voldgade, Prinsessegade, Store Kon¬
gensgade og Grønningen kan der i kraft afveje¬
nes bredde bedst etableresplantekummer.
- Plantning på fladen i krydset mellem Øster
Voldgade og Prinsessegade kan forbedresfra
kun at bestå afto solitære træer til også at om¬
fatte hæk, krat og lidt strukturelle virkemidler
jvnf beplantningsprincip 2.
- Plantning på fladen i krydset mellem Øster
Voldgade og Grønningen samt Prinsessegade
kan forbedresfra at være en klippet tjørnehæk
og enkelte løvfældende træer til atfølge be¬
plantningsprincip 2.
- Hængende vegetation over Grønningenjvnf.
beplantningsprincip 1 '
- Sænkning afhastigheder, primærtpå Grøn¬
ningen..."

Ve|
Halvsidet

klippet hok k><" °0
kvajbunker

Beplantningsprincip 2. Rabatter ogfladerpå veje ogpladser
Plantingprinciple 2. Borders and surfaces on roads and squares

Halvsidet

klippet hæk Ve|

gørende faktorer for placering af sprednings¬
korridorerne. Det er vigtigt at forstå, at af¬
standen imellem to områder eller 'patches',
som de kaldes i teorien, ikke nødvendigvis
er det springende punkt, når det kommer til
spørgsmålet om, hvorvidt et dyr vil sprede sig
fra et område til et andet. Eksempelvis trafik,
belægning og bebyggelsernes art kan alt efter
dyreart være altafgørende for, om en even¬
tuel passage er mulig. Ganske få tiltag på en
strækning mellem to habitater kan gøre stor
forskel. Der kan være meget at vinde hvis
man nedsætter trafiktrykket, beplanter på en
måde, der tillader lidt "vildt" i byen, eller op¬
sætter andre typer af ledelinier, som faunaen

kan følge i form afblomstrende urter, hæn¬
gende vegetation eller lignende.

Ad 2. Det skal understreges, at en korridor
ikke behøver at indeholde samtlige kvaliteter
som et velfungerende levested, for at dyr er
villige til at bevæge sig i dem.

Ad 3; I sin forvaltning af grønne områder
anbefales det, at kommunen differentierer
mellem den bynære natur ogbynaturen, for¬
stået på den måde, at der kan være væsent¬
lige udfordringer i byen, der gør at en lang
række prioriterede arter måske ikke kan ind¬
finde sig, uanset hvor mange anstrengelser
man gør sig. Det bør ikke gøre natur i byen til
en andenrangs, ikke prioriteret natur. Her er

tale om den natur, borgerne ser hver dag fra
cyklen eller bussen; hverdagsnaturen, som på
ingen måde skal prioriteres lavere end natu¬
ren udenfor eller i kanten afbyen, blot forval¬
tes anderledes.

Ad 4. Der ses i forvaltningen af de grønne
områder en tendens til at skelne mellem de

grønne områders forvaltninger, lodsejerfor¬
hold mv. I en plan, der skal sikre sammen¬

hængende natur, er det vigtigt at inddrage
samtlige områder i en spredningskorridor og
arbejde på, at det skal kunne lade sig gøre at
kommunikere med ejerlav, stat og andre for¬
valtninger.
Majken Ingrid Sundahl, landskabsarkitekt mdl
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HVERDAGSLIVETS BEVÆGELSER
Et aktivt Svenstrup
Line Søndergaard Schulz og Julie MajlundBuschardt

Afgangsprojekt ved Urban Design, Aalborg Universitet, januar 2011

Vejleder: Gitte Marling

Hvordan skabes et interessant og identi-
tetsskabende bymiljø, som inviterer alle
byens borgere til mere fysisk aktivitet og
bevægelse i hverdagens parcelhusby?

Specialet tager udgangspunkt i hverdagslivets
bevægelser, forstået som den aktivitet og be¬
vægelse, der foregår i hverdagen, hvor byens
rum og rekreative arealer er platformen for
fysisk udfoldelse. Byrumsaktiviteter forøger
kvaliteten af det sociale miljø og skaber der¬
ved mere interessante bymiljøer. Derudover
har aktiverende byrum en positiv effekt på
nogle af vores tids mest påtrængende sam¬
fundsproblemer, såsom fysisk inaktivitet og
fedme

Undersøgelser viser, at for at engagere så
mange som muligt, skal man tilbyde mulighe¬
der for aktivitet, dér hvor folk bor og har deres
daglige gang. Derfor er det vigtigt, at der bliver
sat fokus på planlægning og design af fysisk
aktivitet i folks nærområder.

Som fysisk placering for dette projekt er

valget derfor en typisk dansk parcelhusby:
Svenstrup med 6.300 indbyggere og belig¬
gende ved Aalborg. For netop hér i parcelhus¬
byen når man ud til de fleste danskeres fritids-
og familieliv.

Forslaget for et aktivt Svenstrup inklu¬
derer hele byen, og konceptet herfor - med
navnet Svenstrupløjperne - er et netværk
bestående af ruter, strækninger og aktivitets-
punkter.

Den indre rute, Centerbanen, griber fat
i centrum og knytter byens vigtigste knude¬
punkter sammen. Centerbanen, hvis form
bygger på et atletikstadions løbebane, bliver
byens nye ikon og forstærker opfattelsen af
Svenstrup som en aktiv by. Centerbanen er

byens medspiller - et nyt flow, der bryder gen¬
nem byens eksisterende programmer og dan¬
ner nye byrum med små pauser for fritids- og
hverdagsaktiviteter. Den eksterne form ska-

I

£ ALLE BRUGERGRUPPES DEN KROPSBEVIDSTE g DEN NYSGERRIGE KONKURRENCEMENNESKET

Svenstrupløjperne. Programmering afpunkter, i.e. de aktiverende byrum,
som tilføjes netværket afruter og strækninger

The Svenstrup pistes: Programing ofpoints. Thepoints are the activating urban spaces,

which are added to the network ofroutes and stretches

Løbeturpå grænsen mellem by og land. Klatring, underholdning og basket i byens centrum

Jogging on the border between town and country. Climbing, entertainment and basketball in the center oftown
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Underholdning og dans ved Svenstrup Torv. Leg og afslapning veil rarskoven
Entertainment and dance at Svenstrup Square. Play and relaxment at the reedpond

ber nye muligheder i forstadens til tider fast¬
låste struktur.

Den perifere rute, Lysløjpen, placerer sig
overvejende på eksisterende veje og stier. Den
sammenbinder byen med dens omgivende
rekreative landskaber og fritidsaktiviteter og
opgraderer generelt faciliteterne for byens
bløde trafikanter.

De to ruter sammenbindes af strækninger,
som sikrer, at alle byens beboere har maksi¬
mum 300 m til aktiviteterne. Strækninger¬
nes programmering bygger på analyse af for¬
skellige brugergrupper og tilgodeser hver især
disse gruppers særlige behov.

Kombination af ruter, aktivitetspunkter
og forbindelser giver et utal afmuligheder, til¬
egnet den enkelte person og dennes individu¬
elle behov.

Som eksempel på hvordan et aktiverende
lag tilfører ekstra dimensioner og skaber nye
karakteristiske og interessante byrum i for¬
staden, tages der udgangspunkt i tre forskel¬
lige situationer i byen langs Centerbanen:
Overgangen mellem by og land, byens cen¬
trum samt forstadens parkrum.

Overgangen mellem by og land
Ved bygrænsen iscenesættes mødet mellem
by og land. Byens borgere får en ideel mulig¬
hed for en tættere forbindelse til ådalens re¬

kreative landskab. Bygrænsen opfordrer til
mange former for brug: En stille promenade¬
tur for at nyde udsigten; en løbetur for mo¬
tionens skyld eller kunstneriske krumspring
på BMX-cyklen, som er et hit blandt byens
unge. Med byrumsinventar og formgivning,
som bl.a. glidende overgange mellem verti¬
kale og horisontale flader, lægges der således
op til kreativ leg for alle på hjul.

Byens centrum
Svenstrup Torv er byens hjerte og centrum,
men torvets primære funktion i dag er par¬

Centrumbanen understreger mødet mellem by og land
The centerpath underscores the meeting between town and country

kering, og alle aktiviteter foregår på bilernes
præmisser. Et nyt strøg bryder med parke¬
ringspladsen, og Centerbanens gennemskæ¬
ring danner felter for aktivitet ud mod han¬
delsgaden. Det nye byrum skaber menneske¬
lig aktivitet, der hvor bilerne før holdt parke¬
ret.

Forstadens parkrum
Rørskdven ligger i byens park, der hvor Cen¬
terbanen løber over Guldbækken. Krydset
mellem Guldbækken og Centerbanen er det
essentielle i dette punkt, og derfor bliver be¬
vægelsen overvandet sat i fokus. Overgangen
er af midlertidig karakter, idet man selv kan
skabe sin rute over vandet ved hjælp af fly¬
dende platforme. Dette medfører en stor in¬
teraktion med installationens elementer og
danner herved et foranderligt landskab skabt
afbrugerne.

Mere fysisk aktivitet og bevægelse skaber, ud
over en sundere befolkning, også mere liv i
byens rum, hvilket gør emnet yderst relevant
for byplanlæggere. Byrum med aktive menne¬
sker og et varieret byliv vil til enhver tid være
mere attraktivt end smarte byrum uden men¬
nesker. Desuden er sport og motion et univer¬
selt fænomen, der kan nedbryde barrierer og
fordrer interaktion mellem blandede befolk¬
ningsgrupper, hvilket skaber et stort potentia¬
le for etablering af nyepublic domains i byen.
Line Søndergaard Schulz, cand.polyt. og
Julie MajlundBuschardt, cand. polyt.

Specialet i sin fulde længde (145 sider) kan re¬
kvireres gratis ved henvendelse tilLine Sønder¬
gaard Schulzpå ls@urban-design.dk

LANDSKAB 3 2011 75



LANDSKAPSARKITEKT MAJLIS ROSENBROIJER
OCH DEN MODERNA TRÅDGÅRDEN
Hanna Sorsa

Master-avhandling, utbildningsprogrammet i kulturproduktion och landskapsforskning

Humanistiskafakulteten, Åbo universitet 2010

Vejleder: Professor Maunu Håyrynen FD

I mitt examensarbete granskar jag den
moderna finska landskapsarkitekturen,
sarskilt den moderna tradgårdsdesignen,
i slutet av 1900-talet. Landskapsarkitckt
Maj-Lis Rosenbroyers (1926-2003) de¬
sign representerar på ett utmarkt satt den
moderna småskaliga tradgårdsplanerin-
gen i Finland under den hår tidsperioden.
Hon ritade nåstan 1400 trådgårdsplaner
under sin karriår, litet mer ån hålften av

dom var trådgårdsplaner for bostadshus

Rosenbrdijer som landskapsarkitekt
Rosenbroijer foddes 1926 i Pyttis. Hembyns
skogar och backar blev en inspirationskålla
i hennes arbete med trådgårdsdesign, vars
fråmsta kånnetecken var hennes sammansatt-

ning av plantering, anvåndning av vegetation
som fetknopp (Sedum spurium), astilbe (As-
tilbe arendsii, Astilbe hybr. Amethyst), aralia
(Aralia elata), bergtall (Pinus mugo) och alp-
rosor (Rhododendron catawbiense) och ma¬

terial som betong- och tråplattor, stenar och
vatten, Syftet var att skapa en vacker trådgård
som tog hansyn till platsens genius loci.

Rosenbroijers utbildning liknade de andra
tradgårdsarkitekters under den tiden. Hon
arbetade i olika tradgårdsarkitektkontor,
bland annat hos Paul Olsson (1890-1973) och
Onni Savonlahti (1911-87), senare hos Eywin
Langkilde (1919-97) i Danmark. Rosenbroijer
studerade i agrikultur- och forstvetenskapliga

fakulteten i Helsingfors universitet 1949-51
och i Kopenhamn vid Kunstakademiets Arki¬
tektskole och vid den Kongelige Veterinær-
og Landbohøjskole 1951-53. Hon oppnade sitt
eget tradgårdsarkitektkontor i Finland 1957.

Analys av trådgårdar vid bostadshus
I min avhandling tittar jag nårmare på fyra
trådgårdar som Rosenbroijer planerat i Hel¬
singfors huvudstadsregion, som år karakteJ
ristiska for hennes moderna trådgårdsde¬
sign. Metodiken som jag anvånt baserar sig på
landskapsstudier, som år ett tvårvetenskapligt
synsått på landskapsarkitektonisk forskning.

Jag tillåmpade dels traditionell byggnads-
historisk forskning och dels analyserade jag
ett antal trådgårdar. Det primåra materialet
består av Rosenbroijers ritningar från tiden
mellan 1960-90 samt observationer av dessa

trådgårdar i nutid. Trådgårdar for bostads¬
hus var inte de enda viktiga projekten under
Rosenbroijers karriår, men de har betytt
mycket for landskapsdesign i nutida vardags-
miljoer. Trådgårdsplanerna erbjuder verktyg
for historisk landskapsanalys, som kan hjålpa
att bevara modern landskapsarkitektur under
trycket av foråndringar som pågår i urbana
stadsmiljoer.

De fyra planer som jag Valt representerar
olika aspekter av trådgårdsdesign samt inom
stadsplanering och bostadspolitik under fyra
decennier. Otsonrinne radhustrådgård i Esbo

år ett exempel på idealen inom bostadspoli-
tiken på 1960-talet. De två hoghustrådgår-
darna i Hasselbacken i Vanda illustrerar svå-
righeterna att anpassa trådgårdsdesign till
stadsplanering på 1970-talet. Exemplen från
1980- och 1990-talen år båda från Helsingfors.
Nåckens park i Hagnås liknar mer ett allmånt
gronområde ån en privat kvartersgård. Tilk-
kagråndens gård i Lillhoplax ligger i en stads-
del som representerar postmodern arkitektur.

Sammanfattningsvis kan sagas att ana¬

lysen visar Rosenbroijers moderna stil och
sått att arbeta med trådgårdsplaner under en

långre tidsperiod.
Handritade trådgårdsritningar var en

informeli kålla och en bakgrund for arbetet.
Analys av trådgårdsplaner kråver en djupgå-
ende inblick i designprocessen och hur rit¬
ningar ska låsas och tolkas. Resultatet av ana¬
lysen ger inte en uttommande svar på frågan
vad finsk modern trådgårdsdesign år, men den

■ beskriver Rosenbroijers moderna trådgårds¬
design under andra hålften av 1900-talet.

Vardagsdesign
Rosenbroijer lade mer vikt på det konstnår-
liga skapandet ån på de tekniska aspekterna
i designprocessen. Några foråndringar sked-
de dock når man på Rosenbroijers kontor for-
enklade former och symboler på ritningarna.
Kraven på de tekniska aspekterna i presen-
tationsteknik okade mellan 1960- och 1990-

Otsonrinne radhustrådgård, Esbo, 1960-talet. Odaterad trådgårdsplan ©MFA. Foto 2010 © Sorsa
Otsonrinne town hall garden, Esbo, 1960's. Undated garden plan ©MFA. Photo 2010 © Sorsa
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Rosenbroijers kontor, Terttu Laitakari,
Maj-Lis Rosenbroijer och okandperson.
Foto MattiA. Pitkanen ©MFA

Rosenbroijer's office, Terttu Laitakari,
Maj-Lis Rosenbrdijer and unknown person.

Photo Matti A. Pitkanen © MFA

Nåckens park, Hagnas, 1985. Foto 2010 © Sorsa
Nåckenspark, Hagnas, 1985. Photo2010 ©Sorsa

talen. Analysen av de fyra tradgårdsplanerna
avslojar våsentliga foråndringar som har skett
i den finlåndska landskapsarkitekturen och i
landskapsarkitekternas arbetssått, men också
i Rosenbroijers trådgårdsdesign och design-
process.

Rosenbroijers trådgårdsdesign represen¬
terar den moderna småskaliga landskapsde-
signen i Finland. Våxterna var ofta placerade
i stora grupper som var anpassade till resten
av trådgården. I små trådgårdar var material
som dåck av trå, betongplattor och sten karak-
teristiska for Rosenbroijer.

Hennes huvudsakliga mål i trådgårdsde¬
sign var att skapa en åskådlig och låttskott
trådgård och respektera proportioner mel-
Ian trådgården och byggnaden. Tillsammans
med Anna-Liisa Ahmavaara gav Rosenbroijer
ut boken Pihojaja puutarhoja (Finska tråd¬
gårdar) år 1968, dår hon beskriver sin tråd¬
gårdsdesign.

Rosenbroijers trådgårdsdesign år ett
exempel på trådgårdsplanering for bostads-
hus och den kan ses som ett uttryck for mo¬
dem finsk landskapsarkitektur. Bostadshu-
sens gårdar år betydelsefulla platser i våra
liv och de påverkar vår uppfattning av mil¬
jon. Landskapsarkitektur kan med andra ord
anses vara en del av vardagsestetiken. Kun-
skap om trådgårdars forflutna ger oss mojlig-
het att bevara platsens varde och betydelse.
Hanna Sorsa, filosofie magister

Hasselbacken, Vanda, 1971-76. Påhkinålehto och Pahkinåkaari trådgård..Plan © MFA. Foto 2010 © Sorsa
Hasselbacken, Vanda, 1971-76. Påhkinålehto and Påhkinåkaari garden. Plan © MFA. Photo 2010 © Sorsa
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PORTRÆT ABSOLUT LANDSKAB OG MIST
Katrine Harving Holm

Absolut Landskab v. Anja Boserup Quist
og Mist v. Anne Galmar er to selvstæn¬
dige tegnestuer, men har siden arbejdet
2008 arbejdet sammen om flere projekter,
blandt andet helhedsplanen for Glorup
Gods. De har fælles tegnestue i Viborg¬
gade i København og er samtidig del af et
større kontorfællesskab. Absolut Land¬
skab har mest erfaring med det åbne land
og landskabsplaner for herregåde, mens
Mist har en bred erfaring med mere ur¬
bane projekter, såsom uderum ved skoler,
boliger og legepladser. Tegnestuerne har
begge fokus på kulturarv og formgivning i
krydsfeltet mellem fornyelse og historisk
bevidsthed

Hvadfikjer til at starteforjer selv?
Anne: Jeg startede som selvstændig i 2009,
mens jeg samtidig var halvtidsansat på en teg¬
nestue. I 2008 var jeg til en jobsamtale, hvor
intervieweren var mere interesseret i mine
mål og prioriteringer end i projekterne i min
portfolio. Igennem den samtale gik det op for
mig, at det, jeg synes er mest interessant og
givende, et; at kunne følge et projekt fra start
til slut. Efter samtalen overvejede jeg derfor
muligheden for at starte som selvstændig Og
talte også med Anja om fordelene og ulemper¬
ne ved at starte sit eget. Kort tid efter nævnte
Anja så muligheden for at samarbejde om hel¬
hedsplanen for Glorup. Det blev mit konkrete
afsæt for at starte MIST.

Anja: Jeg arbejdede med mine egne pro¬

jekter samtidig med, at jeg havde job på en teg¬
nestue. På et tidspunkt blevjeg sagt op og stod
derefter overfor at skulle vælge, om jeg skulle
søge et andet sted hen eller arbejde videre
med mit eget. Imidlertid fik jeg en stor opgave,
og så virkede det helt naturligt at bygge videre
på mit eget.

Hvilke udfordringer har været de største
ved at starte en ny tegnestue?
Anja: Det er at skulle udfylde flere funktioner.
Man skal både være fokuseret på et projekt og
løse meget konkrete problematikker. Samtidig
skal man have sælgerkasketten på og tænke
fremadrettet. Der skal jo også være projek¬
ter om et halvt år..Og så kan det både være en

styrke og en svaghed, at man er meget dedi¬
keret til sit arbejde og lægger mange kræfter i
det, når det er ens eget.

Anne: Ja, det er en stor udfordring at få ar¬
bejdet til at passe sammen med resten af ens
tilværelse. At sørge for at det ikke griber for
meget om sig og kunne sige: "nu lukker jeg
for i dag". Hvis man var en større tegnestue,
ville man være afhængig af at skulle have en
større mængde opgaver ind. Men man ville
også have mulighed for at fordele opgaverne
mellem flere personer. Hvis mari får flere op¬
gaver samtidig nu, kan man ikke bare fordele
arbejdet. Det er en udfordring at balancere ar¬

bejdsmængden, fordi man ikke kan styre f.eks.
prækvalificerede konkurrencer gennem sin
egen planlægning. Til gengæld synes jeg, at vi
er gode til at hjælpe hinanden i vores samar¬

bejdsnetværk i spidsbelastningsperioder.

Hvad erfordelene ved at have sit eget?
Anja: På en tegnestue er man en repræsentant
for en indehaver eller chef. Her har man kun

sig selv at lytte til, og det gør beslutningspro¬
cessen nemmere. Det får den konsekvens, at
man bliver mere klar over, hvad man vil. Og
der følger en anden form for ansvarsfølel¬
se med, når det er ens eget navn, der står på.
Selvstændigheden giver også mere fleksibi¬
litet i forhold til arbejdstider, som er en væ¬

sentlig prioritet i mit liv.
Anne: Ejerskabet er eji fordel, også for

projektet, på den måde, at man kan garan¬
tere en kontinuerlig bemanding. Projektet
kan ikke blive fordelt mellem fem personer
undervejs, der sidder med hver sin fase. Man
er altid første led. Derfor kan man også bedre
indgå de kompromiser, der skal indgås, fordi
man virkelig kender projektet, når man følger
det til dørs.

Har dit netværk betydningfor din tegnestu¬
es overlevelse, eller er netværkssnakken lidt
opreklameret?
Anne: Det ER vigtigt. Dem jeg gik godt i spænd
med, da jeg var Studerende, er nogle af mine
bedste samarbejdspartnere nu. Både internt
som landskabsarkitekt-fagfæller og eksternt
som bygningsarkitekter eller særligt sag¬
kyndige konsulenter. Men jeg tror ikke, det
er noget, man kan sætte sig et mål om, at nu
skal man lave sig et rigtig'godt netværk. Vi har
valgt hinanden, fordi vi arbejder godt sammen
og har en fælles forståelse.

Anja: Vi bruger netværket meget, både
til at få opgaver og til at løse opgaver. Også i

kraft af, at det ikke er en stor tegnestue, hvor
man bare kan vende sig om, så sidder der en

kollega. Her må man ringe til nogle, som man
kender, og som man ved, at man kan spørge.
I begyndelsen, da jeg lige var startet for mig
selv, sad jeg hjemme i lejligheden. Da var det
for eksempel vigtigt at komme ud og møde
andre til Dansk Landskabsarkitektforenings
arrangementer. Der blevjeg ajourført med,
hvad der foregik, hvad de andre lavede, og
hvad der i det hele taget rørte sig i faget. Nu
sidder Anne og jeg til daglig samme sted, og
derudover arbejder vi sammen med tegnestu¬
erne Grassat og ETUI.

Anne: Jeg har sammen med tegnestuen
Grassat budt ind på nogle EU-udbud. I det
tilfælde kan det godt være lidt besværligt at
skulle forklare en bygherre, at vi formelt er to
firmaer, men vil fungere som et i dette projekt.

Anja: I sådanne situationer ville det væ¬
re rart at have formaliseret vores samar¬

bejde mere. I Norge er der noget, som hed¬
der Landskapsfabrikken, som er en samling
af landskabsarkitekter. Vi prøver at lure, hvor¬
dan deres samarbejde fungerer, for at se, om vi
kunne gøre noget afdet samme. Fordelen ved
den type samarbejde er, at man som tegne¬
stue kan få noget tyngde, men samtidig bevare
selvstændigheden og fleksibiliteten.

Anne: I praksis fungerer det jo sådan, at
man hjælper hinanden, og et formelt samar¬
bejde ville ikke gøre den store forskel. Men
udadtil ville vi sammen kunne fremstå med
en anden tyngde, samtidig med at man ville
kunne få fat i hvert enkelt af os og få hurtig og
direkte respons.

Synes I, at Ihavde nok erfaring, da Istarte¬
deforjer selv?
Anne: Hvert nyt projekt har krav på at blive
løst på projektets og stedets egne præmisser,
så der vil altid være noget nyt, man skal sætte
sig ind i. I min arbejdsproces er det vigtigste,
at projektet igennem skitsering og dialog ud¬
vikler sig undervejs, så det ender et andet sted,
end jeg forestillede mig, det ville gøre. Den dag
jeg kan sidde og sige, at jeg har nok erfaring, er
sikkert også den dag, det bliver kedeligt.

Anja: Vi har begge 10 års erfaring fra andre
steder. Det er en fordel at have været ude og
have set, hvordan andre gør, og vi har også
begge været i udlandet og arbejde. På nogle
områder vil man føle, at man er temmelig
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Anja Boserup Qvist, landskabsarkitekt mdl, uddannetjanuar 2000fra KULife og i gang med
en masteruddannelse i landskabsforvaltning vedKULife. Har tidligere arbejdet hos Frode Birk-
Nielsen, Århus, Agence HYL, Paris, Jeppe AagaardAndersen, Helsingør og SchønherrLandskab,
København. Startede egen tegnestue påfuld tid i 2008

Anne Galmar, landskabsarkitekt maa, mdl, uddannetjanuar2000fraArkitektskolen Aarhus, afd.
V. Har tidligere arbejdet hos Jeppe AagaardAndersen, Helsingør, Bet Figueras, Barcelona, Steen
Bisgaard, København, Algreen & Bruun, København, Frode Birk-Nielsen, København og COBE,
København. Startede egen tegnestue i 2009

erfaren, og på andre områder vil man tænke:
"hvordan løser jeg den?"

Anne: På de mindre tegnestuer, hvor jeg
har været ansat, har det typisk været sådan,
at det er en enkelt person, som er sagsansvar¬
lig tovholder og dermed følger projektet fra
start til slut. Så man kommer igennem alle
faser mange gange og også oplever atypiske
projektforløb, hvor folk ombestemmer sig,
projektet lukker, eller der opstår lange pau¬
ser. Når man starter for sig selv, er det vigtigt
at have erfaring fra alle faser. Jeg anede f.eks.
intet om projektering, da jeg var færdig fra
Arkitektskolen i Aarhus. Derimod havde jeg
lært at aflæse og udfordre sted og program.
Der vil altid være nogle ting, man først lærer
på tegnestuen og på byggepladsen. Derfor er
10 års erfaring et godt udgangspunkt.

Hvordan har detpåvirket dit arbejde, at du
er blevet selvstændig?
Anne: Jeg er blevet bedre og hurtigere til at
tage beslutninger. Både når jeg sidder med
projektet, og når jeg sidder i en dialog med
arkitekter, så kan jeg hurtigt tage stilling til
et problem. Man repræsenterer kun sig selv.
Man har sine egne erfaringer og sin egen in¬
tuition, og så bruger man den som grundlag,
uden at skulle tænke på, hvad tegnestuen står
for. Og den stressfaktor, som skylder andres
planlægning, er væk.

Anja: Ja, på den måde bliver det mindre
stressende. Til gengæld fylder arbejdet mere.

Håber Ipå at kunne udvide en dag, eller
skal detfortsætte som et enmandsforeta-
gender?
Anja: Der er gode perspektiver i at fortsætte
med den nuværende struktur, hvor vi er nogle
stykker, der har et godt team. Det er ikke en
målsætning at udvide tegnestuen med mange
ansatte, men at lave gode projekter, som jeg
kan være stolt af.

Anne: Jeg ser ikke mig selv som leder.
Dem, jeg arbejder sammen med nu, arbejder
ud fra en fælles forståelse, og der er ikke brug
for at lede nogen på vej, som på en større teg-,
nestue. Og netop pga. de tætte samarbejdsre¬
lationer oplever jeg ikke min tegnestue som et
'enmandsforetagende'. Men det kunne være

sjovt at styrke den fælles faglighed ved fysisk
at sidde flere landskabsarkitekter her.
Katrine Harving Holm, stud. arch.

Glorup, diagram over nye lag afbearbejdede
flader ogperspektiv afny ankomst, udarbejdet a£
AbsolutLandskab i samarbejde medMIST
Glorup, diagram ofnew layers oftreated surfaces
and a view ofthe new arrival area designed by
Absolut Landskab in collaboration with MIST

Nye belægninger, granit og natursten

Nye haver, krokus og blomster
Nye græs typer med urter og blomster
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DEBAT LANDSKAB OG VEJARKITEKTUR
Claus Bjarrum

3. Bakken
Lukket vejrum
Grøn korridor

2. Dalen

Halvåbentvejrum
Vej på dæmning

Typologi Typology

Danske Landskabsarkitekters tænketank har
overfor Trafikministeriet kommenteret afsnit¬
tet "Landskab og vejarkitektur" i Vejdirekto¬
ratets WM-rapport nr. 346 vedr. udbygning
afHelsingørmotorvejen mellem Isterødvej og

Øverødvej. Kommentarerne blev tillige med
ministeriets svar bragt i LANDSKAB 2-2011.
Claus Bjarrum Arkitekter er æstetisk rådgiver
på WM-opgaven, og Claus Bjarrum har efter¬
følgende sendt nedenstående indlæg

Vi har med interesse læst tænketankens syns-

purikter. Det er altid spændende, når ens ar¬

bejder medfører kommentarer og da særligt,
når de fremføres af gode kolleger. For at give
et nuanceret billede af de udfordringer, vi
har været optaget af i forbindelse med WM-
arbejdet, vil jeg bidrage med nedenstående
overvejelser, som er vigtige for at forstå rap¬

portens konklusioner om vejudvidelsens ar-
kitektur herunder landskabssynet.

Motorvejen idag
Siden Helsingørmotorvejens etablering har
både omgivelserne og den trafikale situation
ændret sig radikalt.

I dag er strækningen karakteristisk ved
de bymæssige forstadsbebyggelser, som lang¬
somt tynder ud før mødet med det åbne land.
Landskabskarakteren er overvejende et små¬
skala kulturpræget fritidslandskab bestående
af villa- og etagehusområder, fritliggende1
gårde, mindre landsbyer, levende hegn, min¬
dre skovbevoksninger, søer, folde og marker.
Overgangen mellem by og landskab opleves
ikke særlig tydelig, da vejens nære rum i dag
både fysisk og visuelt afgrænses af et mere
eller mindre sammenhængende forløb af
selvgroede bevoksninger. Flere steder ligger
bebyggelserne meget tæt på motorvejen. Hvor

HøjdeforholdHeight conditions

det åbne landskab er synligt fra vejen afgræn¬
ses det af skov og marker, og man kan skimte
mindre landsbyer og små bebyggelser i bag¬
grunden. Flere steder ses fritliggende gård¬
bygninger og huse, der virker som oriente¬
ringspunkter.

Adskillige broer løber over motorvejen og
opdeler vejen visuelt i kortere strækninger.
Jo tættere man kommer på København, des
flere broer krydser motorvejen. Tilslutnings¬
anlæggene fremtræder træbevoksede ligesom'
omgivelserne, idet der ofte er tæt beplantning
i anlæggenes rampearealer. Derved opleves de
som integrerede i omgivelserne.

Den udvidede motorvej
Ved vejens udvidelse vil en stor del af vejbe¬
plantningen forsvinde. Den landskabelige re¬
etablering efter udvidelsen skal sikre, at nogle
strækninger holdes åbne for udsyn, mens der
andre steder etableres korridorplantning for
at tydeliggøre vejrummet i forhold til om¬

givelserne. Bilisten skal have en sammen¬
sat køreoplevelse, som både byder på rolige
landskabsoplevelser og udsyn til bebyggede
områder samt fritliggende gårde. Og vejens
naboer skal skærmes imod uønskede syns- og
lydindtryk fra vejen. Strækningens intensitet
og karakter vil yderligere blive understreget
af de mange overførte veje, adskillige tilslut¬
ningsanlæg og støjskærme langs vejsiden.

Korridorplantningen af naboarealerne
langs den udbyggede motorvej reetable¬
res i stort omfang og foreslås at bestå af le¬
vende hegn med varierede plantearter, som
i dag præger strækningen, samt beplante¬
de støjskærme. Hegnsplantningen tænkes
at være tæt og bestå af.buske og mindre træ¬
er samt større træer, som danner løvtag.
Støjskærmene tænkes tilplantet med selvhæf-

Rumdannende elementer Space defining elements

tende slyngplanter. Plantearterne skal have
variation i udseende og karakter og indeholde
blomstrende træer og buske med smukke for¬
års- og høstfarver.

Vejens udbygning betyder, at de fem til¬
slutningsanlæg mellem Isterød og Øverødvej
skal ombygges, ramper omlægges, terrænet
reguleres og nybeplantes. Tilslutningsanlæg-

(

gene er centrale dele afmotorvejen og danner
pauser i vejforløbet. De markerer, hvor bili¬
sten er på motorvejen. Anlæggene skal være
let aflæselige, sikre at køre igennem og havde
en ensartet karakter, der binder vejstræknin¬
gen og de fem anlæg sammen. Samtidig skal
hvert anlæg have sit særegne udtryk, som vil
give stedet en særlig identitet. Derfor tænkes
hvert tilslutningsanlæg tilplantet med sin egen
karakteristiske træart. For at understrege de
kulturprægede omgivelser langs strækningen
tænkes de fem tilslutningsanlæg beplantet
med træer i et stramt rækkesystem og stående
i en græsflade. Beplantningenbliver let aflæse¬
lig - også i fart- og vil virke bevidst planlagt og
tilplantet. Plantningen forholder sig til vejens
kurvede forløb, og trærækkernes retning er

drejet i forhold til kørselsretningen, således
at bilisten indirekte bliver opmærksom på, at
her er et tilslutningsanlæg og en frakørselsmu-
lighed, som fordrer agtpågivenhed. Den ens¬
artede beplantning i hvert tilslutningsanlæg
skaber en helhed, som bliver associerende til
det pågældende sted. Hensigten er, at alle de
valgte træarter er små eller mellemstore træer
med en let, lodret kronesætning.

Terrænbehandlingen i tilslutningsan¬
læggene udføres så blødt og afrundet som
muligt, mens skrænter mellem motorvejen
og det omgivende landskab udføres så stejle
og præcise som muligt for at præcisere vejens
og omgivelsernes rum.
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Fritstående bygning i landskabet
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Delområde

Landskabelig afgrænsning af
motorvejen
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Bakken

Højen

Arkitektur- og landskabssyn
Miljøet omkring Helsingørmotorvejen ud¬
trykker tydeligt, hvad der er sket med det
danske landskab gennem de seneste årtier,
således som det bl.a. beskrives i Akademiraa-
dets memorandum Landskabssyn og planre¬
form.

Grænsen mellem land ogby er blevet mere
diffus, bebyggelserne spreder sig langs de
større veje, landskabet er tømt for sine oprin¬
delige produktionsformål og tjener i højere
grad befolkningens behov i fritiden, heste¬
sport, fritidsfisken, sport m.v. Også motor¬
vejens formål er ændret - ikke så meget 'ud
i det blå', men snarere dagligdagens pendler-
trafik og godstransporternes foretrukne rute.
Det fordrer ændring af landskabssynet. Fra at
have romantisk fokus på kontrasten mellem
by og land - det naturlige og det menneske¬
skabte, må italesættelse og formgivning være
langt mere kompleks. Landskab og by, land¬
skab og vej, vej og by må ses som meget mere
interfererende størrelser, der er hinandens
forudsætning og konsekvens.

Helsingørmotorvejen er i dag hverken
guldaldervej eller bymotorvej, men snarere
en hybrid - parkmotorvejen, der iscenesæt¬
ter landskab, bebyggelse og sig.selv. Vejen skal
ikke nødvendigvis 'pakkes ind'. Hverken land¬
skab eller bebyggelse skal absolut vende ryg¬
gen til vejen, for vejen er central forbyområ¬
det, som bl.a. gives mulighed for eksponering.
Naturligvis skal vejen afskærmes akustisk i
forhold til omgivelserne, men samtidig skal
barrierevirkningen reduceres, så land- og
byskabets rumlige og funktionelle flow over¬
kommer motorvejens grænser. Det er her de
store udfordringer ved motorvejsplanlægnin-
gen er at finde. Hvordan planlægger vi kvali¬
ficeret i forhold til transportarealernes sti¬

gende omfang, så vi ikke romantiserer os væk
fra realiteterne eller lægger større og større
arealer uanvendelige og kedsommelige hen?
Vi skal udvikle en ny forståelse for samspil¬
let mellem motorvej splanlægning og omgi¬
velserne arkitektur. For motorveje kan skabe
dynamik i land- og byskabet ved at danne
komplekse forløb og sammenhænge mellem
omgivelsernes tætheder, materialiteter, rum

og programmer. Mellem landskabets træg¬
hed og de menneskeskabte transformationer
af bebyggelse og infrastrukturanlæg.

Detaljerne er vigtige - den lokale identitet
skal også udtrykkes i tegnsætningen. Form¬
givning og valg af skræntvinkler, broforkan¬
ter, støjskærme, plantevalg og belysning m.v.
betyder umådelig meget, når motorvejsanlæg¬
get skal trykkes fast i det specifikke landskab.
Helsingørmotorvejens landskab og beplant¬
ning tager afsæt i det omgivende have- og fri-
tidslandskab, men frisætter kompleksiteten.
Anlæggets kanter tegnes skarpt i forhold til
omgivelserne, men de nye randplantninger
er 'stiklinger' af den eksisterende plantning.
Tilslutningsanlæggenes træer sættes - lige¬
som plantagens og havens træer - i snorlige
rækker, som tiden langsomt former til en til¬
fældig naturlighed. Trærækkernes geled kon¬
trasteres afbroerne, som formes i svage buer
med runde kanter mod de omgivende bløde,
lave skrænter. Fordomme om fritidslandska-
bets og infrastrukturanlæggets formgivning
vendes på hovedet.

Konklusion
I bogen Byen, vejen og landskabet - Motorveje
tilfremtiden citeres DAC's direktør Kent Mar-
tinussen for følgende: "Tværfaglighed og ko¬
ordinering mellem alle interessenter er helt
afgørende, hvis vi vil udvikle vores Samfunds

infrastrukturelle anlæg gennem planlæg¬
ning, teknik, formgivning og arkitektur - at
gå på tværs er vel også blot en sjovere måde at
komme frem på."

Kommentarerne fra landskabsarkitekter¬
nes tænketank er interessante, fordi det er

vigtigt bestandigt at tænke, drøfte og udvikle
kvaliteten af den æstetiske rådgivning i for¬
bindelse med infrastrukturprojekterne.

Vi ser motorvejsplanlægning som resultat
af et multidisciplinært samarbejde, der træk¬
ker på mange, mange forskellige faggrupper,
filosoffer, byplanlæggere, statikere, trafikin¬
geniører, støjeksperter, landskabsarkitekter
og biologer m.v. Det er interessant at være en
del af dette team, fordi arkitekterne spiller en

meget vigtig rolle som dem, der evner at samle
de forskellige opfattelser i en helhed, der kan
gives form og fysisk udtryk.

I fofbindelse med, at Claus Bjarrum Arki¬
tekter vandt EU-konkurrencen om at detail¬

projektere Helsingørmotorvejens udvidelse,
har vi etableret et 'Advisory Board' med bl.a.
professor Steen Høyer og landskabsarkitekten
Preben Skaarup. Her ser vi frem til at revur¬
dere og præcisere Helsingørmotorvejens arki¬
tektoniske og landskabelige udtryk og i øvrigt
løbende diskutere den arkitektoniske kvali¬
tet. På den baggrund er jeg også sikker på, at
tænketanken er enig med mig i, at samarbej¬
det mellem arkitekter og landskabsarkitekter
er vigtigt, hvis vi fortsat vil være de centrale
aktører, når der skal skabes konsensus om -

og sikres - høj kvalitet i de store infrastruk¬
turprojekter.
Claus Bjarrum, arkitekt maa
Claus Bjarrum ArkitekterA/S
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BOGOMTALE

Guider til nyere landskabsarkitektur
i Basel og Wien
Friederike Meinhardt og Robert Zeller: Basel.
Ein Begleiterzu neuer Landschaftsarchitektur.
Callwey Verlag, 2011. Tysksproget.
ISBN 978 3 76671887 7. 80 s., 20 €
Dagmar Grimm-Pretner og Peter Zoch: Wien.
Ein Begleiterzu neuer Landschaftsarchitektur.
Callwey Verlag, 2010. Tysksproget.
ISBN 978 3 76671859 4. 80 s., 20 €

Generelt om serien, der også omfatter guider
til Berlin, Munchen, Hamburg, Frankfurt, Zu¬
rich, Leipzig, Stuttgart og Hannover: Hvert
projekt er beskrevet på en dobbeltside med
plantegning, oversigtsbillede og et par detalje-
fotos. Der suppleres med en kort beskrivende
tekst samt praktiske oplysninger om adresse,
adgang med offentlig transport, byggeår, byg¬
herre, projektets størrelse og omkostninger.
Nogle afprojekterne er endnu ikke realiseret.
Til hver guide hører der er et ret lille over¬
sigtskort med numre, og man er nødt til at
supplere med et kort over byen. Ellers kan det,
uden GPS, godt blive en udfordring at finde de
omtalte projekter, som njåske ikke en gang er
færdige, på et turistkort.

Bogen om Basel er en guide til 38 nye eller
fremtidige parker, anlæg og pladser i Basel og
omegn. Basel er en middelstor by i det nord¬
lige Schweiz. Byen ligger, hvor Bhinen slår et

. sving mod øst, 'Rhinknæet', og er den eneste
havneby i Schweiz. Området fungerer der¬
udover som trafikknudepunkt for adgang til
passene gennem Alperne. Det forstås, at Basel,
ligger i et område, hvor der er potentiale for
en høj grad af udveksling, både kulturelt mel¬
lem de nære nabolande Tyskland og Frank¬
rig, men også økonomisk pga. byens placering
ved et infrastrukturelt knudepunkt. Rhinen
deler byen i to, Gross-Basel, som er den æld¬
ste bydel, og Klein-Basel, som omfatter havn
og industri.

Byen har gennemgået en udvikling, hvis
mønster kan genkendes i mange andre euro¬
pæiske storbyer. I den store skala kan nævnes
renoveringen af hovedgaderne i Gross-Basel
med, hvad der hører-sig til af ny belægning
og inventar, planlagt af 'Bau- und Verkehrs-
departement des Kantons Basel-Stadt, Ståd-
tebau und Architektur, Basel'. Klein-Basel
har fået en forbindelse for bløde trafikanter,
Nordtangente, fra campusområdet Novar-
tis i Gross-Basel til en ny park, Erlenmatt-

park, i Klein-Basel midt i industriområdet.
Den overordnede plan er yderligere opgrade¬
ret med en promenade langs Rhinen (Hager
Partner) og en serie mindre parker og plad¬
ser, heriblandt Dreirosenanlage af Ernst und
Hausherr Landschaftarchitekten.

Et projekt i mindre skala er Neubau Reha-
bilitationszentrum Basel, tegnet af August
Kiinzel Landschaftsarchitekten, hvor lysgårde
og omgivelser inddrager elementer fra landet
med eng og kornmark.

Af mere urbane rum kan nævnes Kunst-

freilager Dreispitz, der er tegnet af Westpol
Landschaftsarchitekten, og som endnu ikke
stål1 færdigt. Det er et lagerområde, som skal
omdannes til et felt med flere funktioner, bl.a.
skal der være kulturelle tilbud, og en kunst¬
højskole skal flytte ind.

Blandt projekterne, som ligger uden for
byen, er tegnestuen August Kiinzel Land¬
schaftsarchitekten repræsenteret med deres
anlæg til VitraHaus af Herzog og de Meuron.
Kirkegården Friedhof am Hornli, tegnet af
vetschpartner Landschaftsarchitekten, har
fået et 6,5 meter højt plateau med ekstra
plads til urnenedsættelse, som danner ryg til
en plads, hvorfra der er udsigt over hele Basel.
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Wien opstod i skæringspunktet mellem de
gamle færdselsårer i øst-vestlig retning (Do¬
nau) og nord-sydlig-retning (Bernsteinstras-
se). Her kunne Donau let passeres, eftersom
floden i Wienerbækkenet forgrenede sig og
dannede mellemliggende småøer. Efter en
stor oversvømmelse blev Donaus løb fra 1868

omlagt til en enkelt hovedstrøm og Donau¬
kanalen gjort smallere. Wien er omgivet af
Wienerwald mod vest og Moravafeltet, et fla¬
dere landbrugsområde mod øst. Fra bjergene
i Wienerwald løber adskillige mindre floder
gennem byen. Omkring halvdelen afdet areal,
delstaten Wien dækker, er grønne områder,
men de er skævt fordelt, og Wiens centrum er
tæt bebygget. De 38 projekter der er udvalgt,
er alle opført i centrum, fordi det er her beho¬
vet for nye og flere grønne rum er størst. Wien
præges af mange historiske parkanlæg, men
guiden beskriver fortrinsvis de nye og nyre¬
noverede.

Garten der HIB Boerhaavegasse er en

skolegård anlagt som led i en skolesanering i
2007. Det er et pilotprojekt, hvor både lærere
og elever er blevet inddraget i processen.
Der er udendørs værksted og et trædæk til
undervisning, bærbuske i bedene og en bæk
med sten at sidde på. Skolegården er tegnet
af Idealice Landschaftsarchitektur og Gabri¬
ele Polak.

Rudolf-Bednar-Park er omdrejningspunkt
for en ny bydel med 20.000 indbyggere på et
område, hvor der førhen har ligget en jernba¬
nestation. Rækker af lindetræer, sportsfaci-
liteter og legepladser er placeret rundt langs
kanterne, så midten er fritlagt og står ret
åben. Beplantningen står i striber, der vokser
i samme retning, som skinnerne har ligget. En
bred hovedforbindelse på langs afbrydes af en
række bassiner, hvor der vokser siv, som skal
referere til Donaus flodbreder. Parken er fra
2008 og tegnet af Hager Partner AG, Zurich.
Katrine Harving Holm

Topotek 1 Rosemarie Trockel
Thilo Folkerts (red.): Topotek 1 Rosemarie
Trockel: Eine Landschaftsskulpturfiir Miin-
chen/a Landscape Sculpturefor Munich. Birk-
haiiser, 2010. Tysk og engelsk tekst. 246 s., 40€
ekskl. moms. ISBN 978 3 0346 05915

Bahndeckel-projektet stod færdigt i juni 2010
i Miinchen. Det er tegnet af Topotek 1 i sam¬

arbejde med kunstneren Rosemarie Trockel,
hvis værker er blevet udstillet på Dokumenta
og Biennalen i Venedig. Indehaverne af Topo¬
tek 1, Martin Rein Cano og Lorez Dexler, er
blandt Tysklands mest kendte landskabsarki- '
tekter. Bahndeckel Projekt er en park, anlagt
på en 300 meter lang overdækning af en jern¬
banestrækning, og forsyner nu boligområdet
Theresienhohe med et tiltrængt frirum. Par¬
ken er blevet et karakterfyldt univers, som i
materialevalg og møblering iscenesætter kon¬
trasten mellem det kunstige og naturen. Det
tynde dæks begrænsninger udnyttes ved at
anvende en række kunstige materialer, der
ikke kræver jord og vanding - sammen med
grus og rullegræs.

Bogen indeholder et interview, hvor arki¬
tekterne fortæller lidt i øst og vest om natur¬
syn, arbejdsmetoder og deres forventninger
til det offentlige rums funktioner. Tre specia¬
lister ser herefter på projektet i en større sam¬
menhæng. Den amerikanske arkitekturskri¬
bent Marc Treib sammenholder Bahndeckel

Projekt med andre parker på infrastrukturens
platforme, f.eks. Promenade Plantée i Paris og
The High Line i New York City. Den italien¬
ske arkitekt Pietro Valle og den tyske socio¬
log Brigitte Franzen diskuterer projektets
behandling afvirkelighed og fiktion, ægte og
kunstigt. Fotografen Hanns Joosten har taget
en række renderingslignende nærbilleder af
møder mellem belægninger. Til slut følger et
omfattende kapitel med detaljesnit, hvor man
kan finde svar på alle hemmelighederne bag
anlæggets konstruktioner.
Katrine Harving Holm

Garten der HIB Boerhaavegasse, Wien
HIB Boerhaavegasse Garden, Vienna
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IN MEMORIAM

In memoriam, Jens Balsby Nielsen
4. august 1963-13. februar 2011
Jens døde pludselig i februar efter kort tids al¬
vorlig sygdom. Det har været en privilegium at
være en del af Jens' faglige netværk, og sam¬

arbejdet med ham har været inspirerende og
givende ud over det sædvanlige. Jens vil blive
savnet i ufatteligt mange sammenhænge.

Studietiden
I september 1983 indskrev Jens sig på studiet
som hortonom - linien for have og landskab.
Jens var fra første færd nem at kende - der
var kun én af de mandlige studerende, der en¬
trerede græsplænen bag Den Kongelige Vete¬
rinær- og Landbohøjskole i forvaskede cow¬

boy-smækbukser. Det talte med vores briller
til hans fordel, at han også var kommet rej¬
sende til hovedstaden fra den anden ende af
landet, højt mod nord. Jens gjorde sig bemær¬
ket på studiet fra starten, ikke kun på grund
af smækbukserne, men fordi han udstrålede
et engagement ud over det sædvanlige. Måske
lige bortset fra når det gjaldt geologi og jord¬
bundslære, som på det tidspunkt var næsten
alles mareridt.

Der var navnlig to ting, der var karakte¬
ristisk ved Jens' tilgang til studiet. Han var
mødt op med en gudsbenådet, dansende
blyant, der altid var ladet med 4B-stifter og
angreb den ene meter manifold efter den
anden. Ideerne sprøjtede ud gennem blyan¬
ten. Men der var også tanker bag - både vilde,
idealistiske og aldeles urealistiske. Det andet
karakteristika var, at alt blev set i helheder, og

opgaverne i mange forskellige fag blev sam¬
menkoblet, så de tilsammen fik belyst et pro¬
blemfelt hele vejen rundt. Parolen var 'fem
fluer med et smæk - studiet skal gennemfø¬
res på normeret tid, så vi kan komme ud i den
virkelige verden'. Men der var også tid til fæl¬
les kamp mod 'sjællænderne' på holdet, der
prøvede at nedkæmpe det jyske mindretal.
Vi skulle integreres i hovedstaden.

Det første dokumenterede 'forsknings¬
projekt' var cykelturene gennem hele byen til
Dyrehaven, hvor der stod landmåling på pro¬
grammet. Med landinspektørens nøjagtighed
blev samtlige bagere på ruten plottet ind på
det uundværlige Krak-kort, inkl. bedømmelse
afbåde pris og kvalitet. Et værk, der desværre
aldrig blev udgivet. Hovedopgaven (afgangs¬
projektet) handlede om korttidsparker; et

emne inspireret af de mange tomme sane-
ringstomter i København. Dette emne blev
krydret med udarbejdelse af et projekt, der
fik en 1. præmie i en konkurrence blandt stu¬
derende om indretning afen midlertidig park
på svømmehalsgrunden på indre Nørrebro, og
forslaget blev realiseret som den første rigtige
flytbare park i Danmark.

Hos Ginman Harboe Borup
I det dengang obligatoriske praktikår, havde ,

Jens gjort sin entré på tegnestuen Ginman
Harboe Borup Landskabsarkitekter. Det
blev til et længere bekendtskab med job i
studietiden, og efter endt studie i 1988 star¬
tede karrieren oppe under bjælkerne på teg¬
nestuen i Frederiksholms Kanal med udsigt
over Ridebanen. Der manglede flere hænder,
så Jens fik Niels (Mellergaard) inkorporeret
i arbejdsstyrken, og samarbejdet kunne fort¬
sætte i det lærerige faglige miljø. Vi arbej¬
dede for tre indehavere, som var forskellige
personligt og fagligt, men som altid blev for¬
enet i projekterne. Det sidste og fjerde blad
i tegnestuens firkløver - Hartvig Andersen
- vår læremesteren i at indarbejde den an¬

lægstekniske virkelighed i projekterne. Det
var en periode med såkaldt kniv og gaffel¬
projektering, hvor der var tænkt over alle de¬
taljer i de projekttegninger, der indgik i lici¬
tationsmaterialet. Detailkotering med 2 ems
kurver var en af de discipliner, vi fik med i
bagagen.

Jens var medarbejder på mange projekter
bl.a. et kontorhus på Fuglebakken, hvor pro¬
jektet omfattede næsten alle fagets discipli¬
ner: belægninger, trapper, beplantning, vand'
bassin, opbygning på kælderdæk, hegn og
skure. Jens kunne med dette projekt betrag¬
tes som udlært. Jens var en væsentlig bidrag¬
yder til et godt socialt liv på tegnestuen, hvor
vi dyrkede kagekultur fra byens førende kon¬
ditorier, når der skulle arbejdes over. Jens var

også den eneste blandt de unge medarbejdere,
der turde smage på de surstromminger, som
Måns Ginman indtog til frokost.

I denne periode i starten af1990'erne kom
begrebet kvalitetssikring på banen som et nyt
felt i udvikling, og det tændte Jens så meget,
at han søgte tilbage til KVL.

KVL - Landbohøjskolen
11992 fik Jens et ph.d.-stipendie på Landbo¬

højskolen. Emnet var kvalitetssikring, et af
tidens emner, der havde svært ved at vinde
fodfæste i kredsen af landskabsarkitekter.
Men tiden var god, uddannelsen populær, og
forskning inden for faget var endelig kommet
i gang. Jens var med i undervisning, studie¬
planlægning, kursusvirksomhed. Mange trak
i den ph.d-studerende, fordi han kunne tegne,
undervise og se vigtigheden af forskning for
landskabsarkitektfaget og for uddannelsen.
Da Landbohøjskolen sammen med Alnarp - i
tidens ånd - startede en 1-årig masteruddan¬
nelse i infrastrukturplanlægning 'Road-man-
landscape' var Jens det begejstrede samlings¬
punkt.

Han fik sin ph.d. i 'Kvalitet i grønne anlæg'
i 1998 efter flere orlovsperioder med under¬
visning. Ph.d.-studiet tog fat på en vanske¬
lig problemstilling, og studiet af klippehøjde
for græs var karakteristisk for Jens' drivkraft
i faget. En detalje kan man synes, men han
fandt glæden og begejstringen ved at grave
dybt og med egne øjne skabe grundlaget for
at forstå en problemstilling. Karakteristisk
nok har alle en mening om, hvor højt græs skal
være. Når Jens tog fat, viste han, at måleme¬
toderne gav forskellige resultater, og at vores

Andebakken i Frederiksberg Have,

forslag til beplantning
Andebakken in Frederiksberg Gardens,
plantningproposal
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Et bankende hjerteforFrederiksberg Have
I Slots- og Ejendomsstyrelsen blev Jens an¬

svarlig landskabsarkitekt for Frederiksberg
Have - en naturlig overgang i forhold til tiden
på KVL. Jens sprang uforfærdet og engageret
ud i opgaven med at forynge beplantningerne
og de andrt udviklingsopgaver. I 2005 skul¬
le Andebakken for første gang siden starten
af 1800-tallet gøres tilgængelig for publikum.
Andebakkeøen blev kultiveret, og forbinde-

Større synlighed
og etablering af en

sammenhængende sti

Oprensning
af magasindam

Redanbygninger
frilægges

Oprensning
af magasindam

Tre stibroer og en

ny sti langs med den
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'•f Redanbygninger

JLft frilægges
Forbedet tilgængelighed
og udtyndnlng af beplant

i nlng på hovedvolden

Ny trærække langs
med Dyssestien

Redanbygninger
frilægges

Cykeladgang
til Kløvermarksvej

Redanbygninger
frilæggesGenskabelse af

forsvarsanlægget

måde at kommunikere om græs i det hele
taget var lemfældig. Efter et sådant detaljeret
studie fortsatte Jens på de overordnede linier.
Jens skulle altid ned og få fat, før han kunne
komme videre, men det er jo tidskrævende, og
når det så samtidig var svært at sige nej, udvik¬
lede Jens store og små projekter, som gjorde,
at han kunne holde begejstringen mellem alle
de daglige pligter.

Den personlige interesse for historie før¬
te til studier af det københavnske fortovs

historie, og mens den personlige samling af
postkort og bøger voksede, fortsatte projek¬
terne som f.eks. sommerferieturen i 2002 til

Jyllands gågader, der i 2003 resulterede i et
temanummer her i LANDSKAB.

Interessen og begejstringen fortsatte, da
Jens gik ind i DL's bestyrelse i de år, hvor nye
unge tog ansvar i foreningen og skabte en til¬
trængt fornyelse og en god imødekommende
stemning.

De mange orlovsperioder i ph.d.-studiet
resulterede i en kort adjunktperiode, og Jens
blev hurtigt lektor. Han havde hele tiden øje
for nye projektemner, der passede til puljer og
målrettede projektpenge, hvilket resulterede i
'Byen, vejen og landskabet' i samarbejde med
Aalborg Universitet og Vejdirektoratet.

I samarbejde med kollegaerne ved Skov
& Landskab, Anders Busse Nielsen og pro¬
fessor J. Bo Larsen, samt Boland Gustavsson
fra Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp,
fik Jens skabt en fornyet forståelse for dyna¬
miske plantninger i Danmark, og også dette
arbejde var et resultat af evnen til at kombi¬
nere og inddrage andre i projekter. Frede¬
riksberg Have var opgaveområde i flere kur-
Susprojekter og specialer, og kontakten til
Slots- og Ejendomsstyrelsen blev gradvis tæt¬
tere. 12005 gik Jens lidt træt i fusioner og om¬
stilling, og han forfulgte den relation til Slots-
og Ejendomsstyrelsen (SES), som var skabt.
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sen genskabt med en kopi af den oprindelige
trækfærge lige midt i hovedaksen. En sag, der
rummede alle de aspekter, som i de kommen¬
de år blev karakteristisk for den måde, Jens
greb opgaverne an på: grundige studier af det
historiske kildemateriale og tolkning afdette,
bredspektret interessentanalyse og inddra¬
gende håndtering afalle parter - herunder fi¬
skehejrer og andre væsener, som ikke kan tale
deres egen sag. Der var samspil med ekster¬
ne finansieringskilder og med de tilknyttede
rådgivere samt skitsering med bløde blyan¬
ter i alle farver. Meget skete 'on location' med
spaden i hånden, og at plante sammen med
gartnerne sparede tid, og det fik inddraget de
driftsmæssige aspekter. Tilsynet var kvalifi¬
ceret, og overgangen til den fremtidige drift
blev sikret og tilrettelagt på en hensigtsmæs¬
sig måde.

Jens jonglerede med alle parametrene i
styrelsens overordnede tilgang til de histori¬
ske haver om at bevare, udvikle og nyttiggøre
haverne. Det førte naturligt til mange fag¬
lige drøftelser og interessante diskussioner,
hvor parterne ikke altid var enige. Det bob¬
lede altid i Jens' hoved med nye initiativer til
aktiviteter, løsning af opgaverne sammen med
nye interessenter og nye udviklingstiltag. En
idérigdom og en energi, der godt ind imellem
kunne tage pusten fra andre.

Jens har altid været 100% engageret i sit
arbejde, og der opstod meget hurtigt et be¬
greb, vi kaldte interessetid. I interessetiden
blev der arbejdet med initiativer, som dybest
set lå uden for det, som indgik i jobbeskrivel¬
sen, men som på bedste vis dannede samspil
og komplementerede helheden i arbejdet med

haven. Jens fik f.eks. taget initiativ til at danne
et leslåningslaug, der hvert år i august slog
græsset på Kineserøen.

Et andet initiativ i forhold til levendegø¬
relsen af havens historie var, med fondsmid¬
ler, at engagere en historiefortæller til at for¬
tælle historier for børn og barnlige sjæle i
Apistemplet og i Kildegrotten i Søndermar¬
ken. Jens' virke i Frederiksberg Have var udle¬
vet helhedsorienteret parkforvaltning ud over
det sædvanlige.

Fængslendefæstningshistorie
Christiania
Den anden hovedopgave Jens skulle være

ansvarlig for, da han startede i Slots- og Ejen¬
domsstyrelsen, var udarbejdelsen af en udvik¬
lingsplan for Christianias voldanlæg. Et Co¬
lumbusæg af en opgave med alle tænkelige
udfordringer.

Som 'gammel christianshavner' havde
Jens godt kendskab til området og til den
komplicerede organisation og styreform, der
herskede. Jens kastede sig ud i et omfattende
studie af fæstningsanlægs historie og opbyg¬
ning med den tilhørende krigsteknik. Begre¬
ber som bærmen, kurtinen, voldkronetræer,
ravelin og bastion blev en integreret del af
sprogbrugen.

Jens havde en tæt og idealistisk dialog
med Christianias gartnergruppe, og selv om
uenighederne om målsætninger og udtryk var
endog meget store, var der gensidig respekt.
En respekt, der dog fik et hak, da Jens en mor¬
gen på løbeturen i området blev fravristet sit
elskede kamera; som et par fyre smed i vold¬
graven.

Jens stod på mål for sine holdninger og for de
beslutninger, der blev truffet, over for både
direktionen i styrelsen og over for den mang¬
foldighed af interessenter, der med både vel¬
formulerede indlæg og smæderåb deltog i de¬
batten. Jens var vedholdende, men fik til sin
fortrydelse jo aldrig realiseret nogle afplaner¬
ne pga. af retssag m.m. »

Kronborg
Der skulle også udarbejdes perspektivplan for
håndtering afvoldanlægget omkringverdens-
arvsmonumentet Kronborg.

Arbejdet var en naturlig fortsættelse af
arbejdet med Christianias voldanlæg som en
del af Københavns befæstning. Dog var der
friere rammer til at krydre planen med nyt¬
tiggørelsen, idet planen blev efterfulgt af et
formidlingsprojekt, hvor Jens også kom til at
spille en væsentlig rolle. Legearealet er ble-

Perpektivplanfor vold- og haveanlægget ved
Spøttrup Borg
Perpectiveplanfor the ramparts andgarden area at
Spøttrup Castle
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Legeområdepå Kronborg
Play area at Kronborg

vet udformet som en lille fæstning udført
med sandstensfragmenter fra borgen, der
danner rammen om en sand-, nej krudtkasse
med sort lavasand. Rundt omkring på Kron¬
borg er der opsat 'legekasser' til en selvakti-
verende levendegørelse og historiefortælling.
Kasserne indeholder rekvisitter, så publikum
kan udføre mange afde lege og konkurrencer,
soldaterne i fredstid fik tiden til at gå med.

På græsset inden for Kronværksporten
er det med brede stålbånd udført en kontur i

græsset af Øresunds kystlinier, der både kan
opleves direkte på plænen og med overblik fra
tårnet på borgen.

Sammen med de øvrige elementer i for¬
midlingsprojektet er det et eksempel på den
helhedstænkning, der prægede Jens' tilgang
til forvaltning og udvikling af de historiske
lokaliteter.

Spøttrup
I den anden ende af fæstriingsskalåen fik Jens
som et særligt hjertebarn det landskabsarki-
tektoniske ansvar for borgen Spøttrup, der jo
blandt andet udmærkede sig ved at ligge tæt
på hjemstavnen og 'e haw'. Spøttrup borgan¬
læg fik også sin udviklingsplan, hvor mange
hidtidige planer blev ændret og justeret i
samspil med borgens brugere, rådgivere og
de øvrige medarbejdere i styrelsen. Spøttrup
er under forvandling og kan den 19. maj slå dø¬
rene op for en ny landskabelig fortælling med
nyt besøgscenter og en ny indretning af om¬
givelserne, så levendegørelse og historiefor¬
tælling kan finde sted i passende rammer. Et
anlæg, hvor Jens også fik sat et aftryk, der vil
trække spor ind i fremtiden.

På vegne afChristine Nuppenau og familien
takkes venner, kolleger og samarbejdspartne¬
refor opmærksomheden ved begravelsen

Søndermarken, projekt Liv & Lys,
kultur, natur, bevægelse. Se www.ses.dk
Søndermarken, project Life & Light,
culture, nature, movement. See www.ses.dk

Liv & Lys i Søndermarken
Som kulmination på en helhedsorienteret og
udfordrende tilgang til udviklingen af de hi¬
storiske anlæg skulle Jens i 2011 og 2012 have
været projektleder for gennemførelsen afpro¬

jekt Liv & Lys i Søndermarken. Et projekt, der
har boblet i flere år, og som efter en uges 'som¬
merferie' i Kartoffelkælderen (kælenavnet for
kontoret i styrelsen), blev udkrystalliseret i et
prospekt, der overbevidste fonde om, at pro¬
jektet var værd at investere i.

Projekt Liv & Lys udfordrer den histori¬
ske ramme og tilføjer, ud over genskabelse af
de forsvundne historiske elementer, helt nye
brugslag til haven, med en 'intelligent' belyst
løberute og tilhørende aktivitetspladser som
hovedelement. Med de planlagte partnerska¬
ber i forhold til levendegørelse og aktivering
bliver det et helt ny iscenesættelse af det, der
i mange år bare har været baghaven til Frede¬
riksberg Have.
Torben Dam, KU Life, og Niels Mellergaard,
SES, landskabsarkitekter mdl

nurb
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SUMMARY

Schandorffsquare, p. 58
Kari Bergo
The previously dead-end Schandorff street
in the center of Oslo was converted from a

parking lot to an urban green space, Schan¬
dorffsquare. The square is surrounded by The
Trinity Church to the south, and the Deich-
man Library's pompous pillars toward east.
The sloping Keysersgate street opens a sight
line toward west. The square creates a distinc¬
tive change in grade of seven meters between
the two streets, making it a challenge to de¬
sign for accessibility to enable crossing the
square without steps. This has resulted in a
curving walkway that crosses from the lower
to the higher street with a maximum slope
of 6.5 %, with regular plateaus. The walkway
has become an essential and dominating fea¬
ture of the square and was therefore given a
sculptural design. Promenading, moving from
lower to higher has become an important way
of experiencing the green space. Along the
ramp, small plazas and planted areas meet in
a finger-woven pattern. The design intention
was to create a central urban green space with
simple, modest means. The walkway, surface
and retaining walls are ofconcrete cast in situ.
The small plazas are covered with light grey
granite paving.

Rommen school and culture center, p. 61
Kari Bergo
The school is located on an almost flat site in
a valley surrounded by hills. East of the site
there are ravines with grassy slopes and rich
belts ofvegetation. These vegetation belts are
reinforced and continue into the campus. The
concept is based on finger-merge east/west
between vegetation belts and building wings
in the east and between vegetation belts and
parking lots in the west and a belt of activity
north/south.The elevated wooden decks be¬
tween the building wings can be used as out¬
door classrooms. The digital outdoor comput-'
er ground provides opportunities for teaching
and learning outdoors. In the outer zones of
the site lies a green zone of existing and newly
planted .trees and shrubs. The trees are fur¬
nished with signs so that children can learn
the name and family of the common Norwe¬
gian forest species. The large roof, highly vis¬
ible from surroundings, is covered with vege¬
tation-mats of Sedum plants.

Gjerdrum youth school, p. 64
Kari Bergo
The school lies on an open area that slopes
slightly toward southwest. The building is
situated with a spine toward north and opens
toward a sports complex and a range of hills
to the south. The school landscape surrounds
a central zone. Toward west, stylized ravines
were established in a flowery meadow. The
ravine landscape is clarified and tied to the
building with protruding footbridges. The
ravines form recessed landscape spaces with
different activity opportunities. Along the
south facade's seating tribune there is an ac¬
tivity area with ball courts, etc. This area also
serves as a large assembly area for the school.

Trip accountfrom Tromsø, p. 67
Katrine Harving Holm
I had the opportunity to stay a few months at a
place where the town is subsidiary to the land¬
scape and not the opposite as one can expe¬
rience in Copenhagen. And with this reverse'
condition something happens with a town's
structure and with those who live there. The
place is Tromsø in northern Norway, where
I had an internship. The landscape still has a
great importance for the way one builds and
moves about. The high level of accessibility
by foot is possible to maintain and in a town
where there is always direct access to nature
within a kilometer. A little town, 350 kilome¬
ters north of the arctic circle can also have

lively streets, even though not many resources
are used for the renovation of the town spac¬

es, parks, harbor promenades and green con¬
nections that lead people through a winding
sequence of sense impressions.

Portrait: Absolut Landskab and Mist
Katrine HarvingHolmp. 78
Absolut Landskab with Anja Boserup Quist
and Mist with Anne Galmar are two indepen¬
dent offices that since 2008 have collaborated
on a number of projects including a compre¬
hensive plan for Glorup Estate. They have a
joint office in Copenhagen and are also part
ofa larger office collaboration. Absolut Land¬
skab has the most experience with the open

countryside and landscape plans for large es¬
tates, while Mist has a wide experience with
more urban projects, such as outdoor areas
around schools, housing and playgrounds.

The offices both focus on cultural heritage
and design in the intersection point between
renewal and historical awareness

In memoriam, Jens Balsby Nielsen,
August 4,1963-February 13, 2011, p. 84
Torben Dam andNiels Mellergaard
Jens passed away suddenly last February after
a short and serious illness. It was a privilege to
be part of his professional network, and col¬
laboration with him was inspiring and fruit¬
ful far beyond the usual. Jens will be missed
in incredibly many situations.

In 1983, Jens started his study of horti¬
culture - at the department of gardens and
landscape. His degree project dealt with tem¬
porary parks. The topic was inspired by the
many vacant lots remaining after slum clear¬
ance in Copenhagen, and subsequently his
proposal was realized as the first actual mov-,
able park in Denmark. During his internship
year, he worked at the office of Ginman Har- t

boe Borup Landskabsarkitekter, where he was
also employed after graduation.

In 1992 Jens received a PhD stipend at
KVL on the subject of quality assurance. He
participated in teaching, curriculum plan¬
ning and organized courses. Many drew on
the experience of this PhD student because he
could design, teach and was clearly aware of
the importance of research for the landscape
architect profession and education. When the
Danish agricultural university together with
Alnarp - in the spirit of the time - started a
1-year masters program in infrastructure
planing 'Road-man-landscape' Jens became
the enthusiastic focal point. He received his
PhD 'Quality in green schemes' in 1998 and
shortly thereafter became an associate pro¬
fessor.

In 2005 Jens was appointed as the respon¬
sible landscape architect for Frederiks¬
berg Gardens at the Palaces and Properties
Agency. Other projects include the creation
of a development plan for Christiania's ram¬
parts, a perspective plan for the treatment
of the ramparts surrounding the world her¬
itage monument Kronborg, Spøttrup Castle
as well as the start of the project Liv & Lys in
Søndermarken that challenges the historical
setting, re-creates a number of elements and
adds new functional layers.
Pete Avondoglio
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Elegant
beton

i i
Beton er et fantastisk materiale til udendørs møbler,

som skal kunne holde til lidt af hvert. Møbelserien Element
består af rette og buede elementer, der kan sammensættes

på et utal af måder. Designet er super enkelt,
100 % VEDLIGEHOLDELSESFRIT og nærmest uopslidelige.

Lajers er en innovativ dansk designvirksomhed, der
henvender sig til arkitekter, landskabsarkitekter og større

virksomheder, som ønsker at indrette byer og rum med stil.
. Der arbejdes primært i beton og vores arbejdsdag foregår i et

gammelt nedlagt betonlaboratorium i Roskildes
kreative bydel: Musicon.

Vi tilbyder dels et standardsortiment samt udvikling
af specialdesignede møbler. Lad os give et uforpligtende

oplæg næste gang, I skal indrette et rum hvor stil,
kvalitet og funktionalitet er vigtigt.

Lajers, unikt møbeldesign
Musicon, Rabalderstræde 10-.4000 Roskilde,

tlf. 2.2.48 312.3, www.lajers.dk

Soundflex

Støjskærmen Soundflex er blandt de mest ef¬
fektive støjskærme på markedet og reduce¬
rer støjgener med op til 20 dB. Den fremstil¬
les, så støjdæmpningen passer til det aktuelle
dæmpningsbehov. Skærmens kerne består af
mineraluld, hvilket vil sige, at støjen absorbe¬
res i stedet for at reflekteres. Dermed generer
denne type støjskærm ikke med tilbagekastet
støj. Støjskærmen fremstilles af moduler, der
samles af stabile elementer stablet mellem

søjler af stål eller træ. Skærmen kan leveres
efter mål og dermed varieres i totalhøjde og
længde. Soundflex er udviklet i samarbejde
med Acoustica, akustik- og støjafdelingen i
det rådgivende ingeniørfirma Grontmij | Carl
Bro.

Inf. Lemming Hegn,
Østerbyvej 23, 8632 Lemming
Tel. 86 85 9113

www.soundflex.dk ,

Vegecol
Dansk Overfladebehandling, DOB, tilbyder
med bindemidlet Vegecol en helt ny løsning
og et naturligt og miljøvenligt bindemiddel til

deres belægninger. Vegecol er vegetabilsk og
adskiller sig dermed fra alle kendte bitumen-
baserede bindemidler. Bindemidlet er farve¬
løst og tillader belægningsstenenes naturlige
farver at træde frem. Vegecol er belønnet med
Nordisk Vejforums Miljøpris 2009.
Inf. Dansk Overfladebehandling I/S
Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup
Tel. 64 442533

www.dob.dk/overfladebehandling/vegecol
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Vestre

Vestre udvikler og producerer innovative
møbler for by- og uderum, p.t. tilbydes om¬

kring 20 produktserier. Serien Kyoto er mar¬
kedets første klimaneutrale udemøbelserie og
er støbt i armeret, gennemfarvet beton, der
sikrer lang holdbarhed og en række forskelli¬
ge udtryksformer. Kyoto er tegnet af Hareide
design og af Norsk Designråd tildelt 'Merket
for God Design'.

Vestre producerer også adskillige serier af af¬
faldsbeholdere. Acceptor, tegnet afArtur Wo-
zniak, er et modulbaseret kildesorteringssy-
stem, hvis forskellige indkast er udformet ud
fra omfattende undersøgelser afbrugere i alle
aldersgrupper. Acceptor leveres med 1-4 stan-
dardsorteringsløsninger, og pladsbesparen¬
de design gør, at Acceptor tager imod over¬
raskende store mængder affald og er enkel at
tømme. Ståldetaljer er afvarmforzinket stål,
med eller uden pulverlakeret overflade.
Inf. Vestre AS, post@vestre.com
Tel. +472300 7840

Postboks 49 Tåsen, 0801 Oslo, Norge
Salg tilEUlandefraVestreAB, info@vestre.se
Tel. +46560 688877

Vinkelvågen 4, 685 34 Torsby, Sverige
www.vestre.com

L A MODULAR
V n/n lighting instruments

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

T +45 36 13 21 00 - info@luceplan.net - www.supermodular.com
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Stenex.dk ■ 70 225 660
Malervej 1 ■ 8766 Nørre Snede
Showrooms:
Amerika PI. 30A ■ Kbh 0
Malervej 1 ■ Nørre Snede

Inf. Sven Bech A/S
Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
Tel. 39 68 06 55
www.svenbech.dk

retningen skæres ned til 30 ansatte og overle¬
vede kun med nød og næppe. Men en fornuftig
satsning på gårdsaneringer i København sik¬
rede Sven Bech A/S mange nye opgaver, og
desuden blev først Steen Hegnet Knudsen og
senere også Poul Østergaard partnere.

11997 blev tre af virksomhedens yngre
kræfter, Michael Dall, Henrik Dall og Lars
Jensen, tillige partnere. De ejer i dag Sven
Bech A/S, der som Danmarks ældste anlægs¬
gartnervirksomhed i dag også er en af landets
største. Virksomheden beskæftiger 70 med¬
arbejdere og udfører alle typer opgaver inden
for anlægsgartneri, belægning og kloakering.
Firmaet arbejder fortsat med nyanlæg, drift
og vedligeholdelse - både for private og for
offentlige institutioner og boligselskaber.
Senest har Sven Bech A/S bl.a. anlagt Ishøj
Byhave og renoveret voldanlægget omkring
Kronborg Slot. I anledning af jubilæet er der
udgivet et jubilæumsskrift.

Sven Bech A/S
Den 1. april 2011 var det 90 år siden, Axel Bech
etablerede sin anlægsgartnerforretning i Or¬
drup. Med hakkejernet og riven bundet fast til
cyklen startede han hver morgen op fra lejlig¬
heden på Lindegårdsvej i Ordrup.

11946 gik Sven Bech ind i sin fars firma,
og opgaverne voksede i størrelse og antal. En
tolver i tipning indbragte Sven Bech 11.800
kr., som blev brugt til forretningens første
traktor. Fra da af blev det lettere at ikke kun
at pleje, men også at anlægge nye haver. De
store bolig-, erhvervs- og institutionsbygge-
rier i forstæderne i 1960'erne gav anledning til
en forøgelse afarbejdsstyrken, og i slutningen
af årtiet talte firmaet 180 mand. Der var nok
at gøre, bl.a. med opførelsen af Farum Midt¬
punkt, men i under krisen 80'erne måtte for-

AxelBech (th.) og hans senereformand 'Sorte Knud'
på arbejde, fotograferet 1916

Renovering afvoldanlægget omkring Kronborg Slot, 2009

CBS, Frederiksberg, 2005
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GODE TILBUD FRA ARKITEKTENS FORLAG

Besøg www.arkfo.dk/shop og find flere gode tilbud. Som abonnent på Arkitektens Forlags maga¬
siner får du 15% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog.

Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

CHRISTIANIAS LÆRE
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UARNING-CHRISTIANIA

Månedens særtilbud til abonnenter af Landskab
Tilbuddet er gældende til og med 30. juni 2011.

Christianias lære

Learning from Christiania

Hvad kan den rationelle verden lære af Christiania? Hvor skal arkitekturen

og byen gå hen? Kan eksperimentet Christiania berige og forny vores kolde
arkitektur og stive planlægning? Hvad virker i Christianias selvforvaltning
- og hvad virker ikke? Denne bog undersøger og kommer med bud på alle
disse spørgsmål. Bogen er dansk- og engelsksproget.

Red. Kim Dirckinck-Holmfeld og Martin Keiding
9B sider, 23 x 31 cm, hardcover, rigt illustreret

Pris: 298 kr.

Særtilbud: 209 kr. (spar 30%)

Forårstilbud på arkitektur dk

Arkitektur DK giver et billedrigt og kompetent overblik over det bedste og

nyeste i dansk arkitektur. Nyopførte bygninger præsenteres med profes¬
sionelle arkitekturfotografier, opdaterede tegninger samt faktuelle oplys¬
ninger om bygherrer, entreprenører og leverandører. Hertil kommer artikler
skrevet i et underholdende og letforståeligt sprog samt interviews med
de involverede parter. Emner og temaer varierer i forhold til aktualitet og

faglig relevans. Som abonnent får man derfor et bredt og dybdegående
indblik i dansk arkitektur.

Red. Martin Keiding

6 numre af Arkitektur DK

Normalpris: 1345 kr.
Forårstilbud: 895 kr. (spar 450 kr.)

Tegn abonnement via www.arkfo.dk/tilbud2011 eller via www.arkfo.dk/
shop. Tilbuddet er far nye abonnenter på Arkitektur DK og kun gældende
til den 1. juni 2011



7
VROOM

WASTE CONTAINERS

Design:
Espen Voll Photo:

Tore Borgersen Adam Stirling
Michael Olofsson ©2011

+46 560 688877 VESTRE.COM

VIA MOMBELLO VROOM
VROOM APRIL

KYOTO
ACCEPTOR


