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dl, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 21A, I.
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www. landskabsarkitekter, dk

dl er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
f.fla og af International Federation of
Landscape Architects, ifla,
www. iflaonline. org

DL's nyhedsmail
Hvis du ikke modtager DL's ny¬

hedsmail, så check din e-mailad-
resse via www.landskabsarkitekter.dk

Personlige koder til hjemmesiden,
fas fra DL's sekretariat.

Medlemskontingent 2009
På DL's generalforsamling i marts
2008 blev der vedtaget en mindre
kontingentforhøjelse med ikraft¬
trædelse pr. 1. januar 2009.
Kontingentet pr. kvartal er:

Ordinære medlemmer: 683,00 kr.
Ledige medlemmer: 488,50 kr.
Studerende: 97,30 kr.
Pensionister: 294,00 kr.
Samboende (kun den ene part):
444,00 kr.

DL-tur til nordisk kongres i Oslo
1 forbindelse med NLAs fagdag og

nordisk kongres arrangerer DL i
lighed med tidligere år en fællestur
for medlemmerne, fra 12. marts til
15. marts 2009.

NLA's fagdag/nordisk kongress
og nordisk styremøte
12.03: Nordisk mote

13.03: NLA fagdag og nordisk
kongress
14.03: NLA årsnrøte. Workshop

IFLA 2009 i Brasilien

Silketryk Alice Yokote
Grafik Thelma Hisayasu

Lokalavdelingen NLA Oslo/
Akershus inviterer til

fagkonferansen UNDERLANI)
fredag 13. mars 2009.
Konferansen har eget nettsted
www. underland. no

Deltakeravgift inkl. lunsj 2.600
NOK.

Festmiddag 900 NOK.
Konferansen vil bli holdt på
Quality Hotel 33,
Østre Aker vei 33 i Oslo.

Overnatningspris på Quality Hotel
er 990 NOK pr natt

Program
08:30 Registrering og kaffe
09:30 Velkommen v/ Johanna
Goranson, konferansier
09:40 Åpning
10:00 Arne Johan Vetlesen: Blind-
flekker i vår tids dominerende

naturforståelse — etapper i en
fremadskridende fremmedgjøring
11:10 Rolf Bohne, Norge: Bære¬
kraft og livsløpsanalyser
11:30 Aaron Betsky, USA: Land-
scrapers: Building with the Land
12:30 Lunsj
14:00 Kathryn Gustafson, Stor-
britannia

14:50 Haavar Simon Nilsen,

Norge: Stjerner i rennesteinen -

Estetikken som bindeledd mellom

Gud og menneske; mer enn fancy
design
15:30 Marianne Leisner, Norge:
Leyende landskap — levende jord.
Landskap for barn og ungdom
15:50 Kølbrun Oddsdottir, Island:

Mystikken og landskapet -Verden
og mennesket som enhet
16:10 Petter Bøckman, Norge
16:30 Avslutning og opp-

summering
19:30, Festmiddag i Folketeater-
bygningen,Youngstorget

UNDERLAND om sig selv:
UNDERLAND er et sted for re¬

fleksjon over landskapsarkitektu-
rens etiske forpliktelser og fagli¬
ge integritet. Det er både rom for
de store tankene og den mer for-
siktige refleksjon omkring fagets
muligheter og ansvar i forhold til
natur, kultur, tanke og tro.
UNDERLAND's dagsorden leder
oppmerksomheten mot bærekraft
og landskapsarkitekturens rolle i
å forvalte klodens ressurser på en

forsvarlig måte, både i forhold til
oss selv og fremtidige generasjoner.
Fysisk planlegging og utforming
påvirker samfunnet på ulike må-
ter. Politikkens og forvaltningens
utfordrende oppgave er å legge til
rette for gode løsninger. Det er
imidlertid en misforståelse at det

alene er et politisk ansvar å sørge
for bærekraftige losninger. Land-
skapsarkitekturen som fag og pro-

fesjonens fagpersoner er etisk for-
pliktet til å utforme forsvarlige og

gode prosjekter.
Landskapsarkitekturen må stadig
utvikle sin kunnskapsplattform
omkring utfordringer og behov
i samfunnet. Fagkunnskapen må
kunne presentere løsninger som
svarer på disse, enten det gjelder
overordnet planlegging eller de-
taljert utforming. Det er samtidig
viktig at landskapsarkitekten be¬
nytter sin påvirkningskraft, og er
bevisst sin rolle og sitt ansvar i ut-
formingen av samfunnet.
Programmet er todelt og omfatter
en undrende etisk refleksjon og en
mer konkret forankring.Vi løfter te¬
maet opp fra pragmatiske problem¬
stillinger og soker en etisk-filosofisk
vinkling med stor takhøyde.
Vi håper at et tverrfaglig spekter
av foredragsholdere innen filoso¬

fi, naturvitenskap, økonomi, sam-

funnsvitenskap og landskapsarki-
tektur kan bidra til en nødvendig
fornyelse av bærekraftbegrepet, og

bevisstgjøre ansvaret og mulighete-
ne i landskapsarkitekturen.

IFLA World Congress 2009
IFLA 46 th World Congress,
21.-23. October, Rio de Janeiro,
Brazil: Green Infrastructure:

High-performance landscapes

Call for submissions
Practitioners, academics and stu¬

dents of landscape architecture are
invited to discuss, critique, and
demonstrate how through a va»

riety of mediums and a potential
mediation of design disciplines,
contemporary ideas of landscape
functions can be reconsidered as

green infrastructure.
Submissions should consider ex¬

perimental and innovative design
projects and critiques, research,
written and photographic essays,

digital animations or film.
Selected speakers will address a 20
minute presentation on plans and
designs related to the following
session themes:

1. Green Infrastructure Design
2. Green-Infrastructure for New

Developments
3. Recovering with Green Infra¬
structure

4. New Landscape Performances
We expect presentations with
clear illustrations, either as slides
in PowerPoint or videos. Ques¬
tions and debates will follow each

session.

Deadline for submissions:

31st of March 2009

You can submit a digital proposal at

www.46ifia2009.com.br
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Den åbne, internationale idékonkurrence var udskrevet af
Udviklingsselskabet By & Havn I/S og programmet ud¬
arbejdet af: Udviklingsselskabet By & Havn I/S i sam¬

arbejde med Københavns Kommune og AA
Konkurrencen er udskrevet efter EU direktiv
2004/18/EF (udbudsdirektivet) i perioden 21. maj
2008 - 26. september 2008.
Alle i 80 indsendte forslag (fra 3 6 forskellige lande
og heraf 31 danske) blev optaget til bedømmelse, og
bedømt i perioden 8. oktober 2008 - 21. november
2008

Dommerkomité: Direktør Carsten Koch (formand for
dommerkomiteen); direktør Birgit Aagaard-Svendsen;
overborgmester Ritt Bjerregaard; borgmester Klaus
Bondam; direktør, fhv. minister Flemming Hansen;
professor, dr. mere. Peter Maskell; medlem af Køben¬
havns Borgerrepræsentation Anne Vang
Fagdommere udpeget afAkademisk Arkitektforening,
AA: Adm. direktør, arkitekt MAA Kent Martinus-
sen; professor, arkitekt MAA Carsten Juel-Christian-
sen; arkitekt MNAL Stein Halvorsen; landskabsarki¬
tekt MDL Annemarie Lund

Rådgivere for dommerkomitéen:
Fra Udviklingsselskabet By & Havn: Adm. direk¬
tørJens Kramer Mikkelsen; økonomidirektør Michael
Soetmann; byplanchef Rita Justesen
Fra Københavns Kommune: Direktør Henrik Ploug-
mann Olsen; planchef Anne Skovbro; centerchef Ul¬
rik Winge; centerchef Niels Tørsløv; stadsarkitekt jan
Christiansen; specialkonsulent Claus Bjørn Billehøj
Konkurrencens sekretær: Konkurrencerådgiver, arki¬
tekt MAA Bent Kolind, AA Konkurrencer
Hele betænkningen kan ses på www.nordhavnen.dk/



KONKURRENCE OM NORDHAVNEN I KØBENHAVN

'Det er By & Havns forventning, at udbygning af Indre Nordhavn kan påbegyndes i 2010, og at denne
del af Nordhavnen kan være udbygget i 2025... Først skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag.
Når den endelige vinder er valgt, påbegyndes arbejdet med at kvalificere bebyggelsesplanen for Indre Nord¬
havn til et sådant niveau, at den kan danne grundlagfor en planproces frem til endeligt vedtaget lokalplan
og kommuneplantillæg. Sideløbende forberedes oprensning af undergrunden, tilrettelæggelse af teknisk og
trafikal infrastruktur, byggemodning tnv. således, at disse tiltag kan sættes i værk, når plangrundlaget fore¬
ligger.
By & Havn planlægger kun i begrænset omfang selv at stå for realisering af de kommende byggerier. De

fastlagte byggeretterforventes således afstået til offentlige institutioner og private developere efter en nærmere
præciseret strategi, der kan sikre, at Indre Nordhavn udbygges i passende, afsluttede enheder og medfasthol¬
delse af det hidtil formulerede høje ambitionsniveau vedrørende identitet, diversitet og mangfoldighed.'

Uddrag af dommerbetænkningens bemærkninger
Nordhavnens areal vil med opfyldninger andra¬
ge mindst ca. 300 ha, som i et 50 årigt perspektiv
planlægges udbygget med 3-4.000.000 kvm til
ca. 40.000 indbyggere og ca. 40.000 arbejdsplad¬
ser. Nordhavnen er beliggende tæt på og i direk¬
te visuel kontakt til Københavns centrum.

Opdragsgiverne har opstillet et ambitiøst
program for udviklingen af Nordhavnen som en

ny bydel, der skal være en integreret del af Kø¬
benhavn og samtidig sætte en ny standard for
byudvikling på et bæredygtigt grundlag.

Konkurrenceprogrammet udfolder en vision
om en miljøvenlig, levende by ved vandet. En by
som planlægges og trafikbetjenes gennemtænkt
bæredygtigt, med en funktionel og social diver¬
sitet, som er i stand til at fremme en fortsat ud¬
vikling af byliv og bykultur.

Konkurrencen er således placeret i et spæn¬

dingsfelt af klassiske dilemmaer, som indgår i by¬
udviklingens processer: store forventninger skal
sandsynliggøres realiseret i et perspektiv af stor
usikkerhed. En høj detaljeringsgrad på projekt¬
niveau om rumlige, funktionelle og sociale rela¬
tioner skal dokumentere forslagets arkitektoni¬
ske og tekniske bæredygtighed indrammet i et
krav om fleksibilitet, som skal sikre hensynet til
den økonomiske værdiskabelse.

Disse dilemmaer er på forskellig vis virk¬
somme i hele byudviklingsprocessen, og hoved¬
vægten i konkurrenceopgaven lægges derfor på
tre niveauer: På det overordnede hovedgreb på
strukturplanniveau, på principper for bebyggel¬
sesplaner og på strategier, der kan fremme den
ønskede udvikling. Hovedgreb, principper og

strategier, der styrer byudviklingen og landska¬
bets omdannelse og sammenhænge, alle sigtende
imod at læse og forstå stedets karakter og egen¬
skaber og transformere disse til en karakterfuld
bydel, der integreres i og udvikler Københavns
byarkitektur.

Stedet

Nordhavnens funktion og tilblivelsesform som
havnedrift på arealer indvundet ved opfyld ud¬
gør grundlaget for områdets potentialer og kon¬
flikter. Området breder sig ud i en vifteform

mellem Svanemølleløbet og Kronløbet. Vifte¬
formen giver Nordhavnen et ganske smalt land¬
hæfte til byen, hvorigennem trafikbetjeningen
foregår i dag, og et bredt, åbent areal, der favner
Øresundslandskabet i et af dets mest karakter¬
fulde perspektiver.

Den fortsatte havnedrift og den fortsatte
arealudvidelse ved opfyldning betyder, at Nord¬
havnens 'rå' karakter og identitet, som et klart
optrukket møde mellem store modsætninger i
skala og karakter, vil videreføres på et grundlæg¬
gende plan i hele områdets udbygningsfase.

Trafik
Visionen om at Nordhavnen skal være en by
med grøn trafik indeholder bl.a. målet om, at
cykler og kollektiv trafik bliver det naturlige
valg. I bedømmelsen er der derfor lagt vægt på,
om forslagene indeholder et effektivt kollek¬
tiv transportsystem, et fintmasket net af cykel-/
gangforbindelser, der binder bykvarterer og by¬
rum sammen, samt i hvor høj grad udviklingen
af de enkelte byområder tager udgangspunkt i
fodgængere og cyklisters behov. Her tænkes bl.a.
på, hvordan indkøbsmuligheder, institutioner etc.
er placeret i forhold til boligerne. Også trafikkob-
lingen til Østerbro er vigtig.

Et andet element i visionen om en by med
grøn trafik er, at når Nordhavnen står færdig,
støder man sjældent på biler, når man bevæger
sig langs vandet eller på de centrale pladser. I be¬
dømmelsen har der derfor været fokus på, om

vejstrukturens opbygning og placering af par¬

keringsanlæg understøtter målet om at frede¬
liggøre områder for biltrafik. I bedømmelsen er
der desuden lagt vægt på robustheden, dels i den
overordnede infrastruktur i forhold til at hånd¬

tere trafik til erhvervshavnen i en periode frem
til en fuld udbygget Nordhavnen, dels i forhold
til at håndtere en etapevis byudvikling, herunder
erhvervsudvikling, og samtidig sikre et effektivt
og miljøvenligt transportsystem.

De fleste forslag forholder sig til visionen om

grøn trafik. Mange af forslagene arbejder med en
kollektiv trafikløsning i form af en metro. Des¬
uden et der flere forslag, der arbejder med et cy¬

kelrutenet bestående både af eksprescykelruter

og rekreative ruter. Placering af parkeringsanlæg
er afgørende for, hvordan biltrafikken fordeles i
bydelen. Generelt er det kun meget fa forslag,
der indeholder en egentlig beskrivelse af strate¬

gien bag placeringen af parkeringsanlæg i for¬
hold til visionen om grøn trafik.

Landskab og vandskab
Nordhavnsområdets beliggenhed med vand på
tre sider er unik, og denne herlighedsværdi rum¬
mer i sig selv et enormt potentiale.Til trods her¬
for er de indkomne forslag indbyrdes meget

forskellige, både i den måde, de betragter den
eksisterende halvøs landskab på, og i den måde
og den grad, man tænker sig området omformet
og bebygget. Endvidere er den grad af kultive¬
ring og evt. opdyrkning, man forestiller sig mu¬

lig eller optimal for de kommende landskabsty¬
per, meget forskellig.

Kystlinie, opfyldning og opgravning #

Forslagene adskiller sig i høj grad indbyrdes i
den måde, de forholder sig til den kommende
kystlinie, f.eks. som en meget retlinet form el¬
ler et varieret forløb. Ligeledes er den form, den
kommende, meget omfattende jordopfyldning i
nord gives, meget forskellig. De bedste forslag
giver opfyldningsområdet en form, der tilfører
stedet yderligere kvaliteter, dog uden at forsla¬
gene forholder sig til, at en central og væsent¬
lig del af opfyldningen er fastlagt på forhånd og
ikke må ændres. Alt efter strukturplanens ud¬
formning på dette sted kan det være nye, op¬
delende kanaler, store naturområder eller smal¬
lere strandstrimler.

En del forslag indeholder tanker om et nyt
ørige, en archipelago, både i form af meget pri¬
vatiserede boligøer og som større fælles natur¬
områder. Endvidere er der stor forskel på, om
den eksisterende nordlige kystlinie bevares el¬
ler ignoreres, altså om den nye landform foreslås
som en direkte påhægtning eller som en mar¬
kant adskillelse fra den eksisterende nordkyst.

Dommerkomiteen har i sin bedømmelse lagt
stor vægt på, hvordan den kommende bydel vil se
ud fra det centrale København og fra Sjællandssi-
den, dvs. sydfra og fra Svanemølleområdet.
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Dommerkomiteen har i områdets vestside fore¬

trukket en fliget kystlinie frem for en rigid kant
og en differentieret, lavere bebyggelse frem for
en meget høj bebyggelse.

Dommerkomiteen har i områdets nordlig¬
ste del værdsat forslag, der accentuerer den eksi¬
sterende nordmole og neddeler én sammenhæn¬
gende og dominerende opfyldning.

Forslagene rummer mange ideer om såvel
opfyldning i eksisterende havnebassiner som ud¬
gravning til nye kanaler, oftest begrundet i de
kommende bebyggelsesmonstre eller anlæg af
småøer, hvilket i mange forslag giver nye kvali¬
teter. Dommerkomiteen lægger vægt på det frie
kig til et opretholdt vandspejl i Nordbassinet
samt udsigt ud over Øresund. Udgravning til nye
kanaler er desuden ofte begrundet i, at mindre
både skal kunne 'skyde genvej' gennem halvøen
og så samtidig 'befolke'bassinerne, hvilket dom¬
merkomiteen bifalder. Hertil kommer nytten af
en bedre vandgennemstrømning til Svanemølle¬
bugten og derved forbedret vandkvalitet.

Den grønne struktur i den nye bydel
En markant forkellighed ses som sagt i, hvor¬
dan nærheden til vand pg kanteffekten udnyt¬
tes. Få forslag har valgt denne halvøs helt særli¬
ge gode, nærheden til vand som altafgørende for
den overordnede strukturplan. Flertallet opere¬
rer mere konventionelt med indre, adskillende
grønne båndparker og strøg eller traditionelle
forestillinger om byparker.

Dommerkomiteen har vægtet de forslag
højt, som drager nytte af 'det lånte landskab',
dvs. den tillægsgevinst vandfladen giver i form af
stort udsyn og fornemmelse af uendelighed.

Bebyggelsesplacering og tæthed
Hvad angår bebyggelsesstruktur og -højder er
det vidt forskelligt, hvor på halvøens flade, der
bebygges tættest og højest. Mange forslag læg¬
ger naturligt nok tyngden, dvs. også højden om¬

kring en kommende infrastruktur. Eller placerer
de højeste bygninger langs krydstogtterminalen
som en slags støjmur. De færreste forslag bely¬
ser imidlertid anvendelsen af denne bebyggelse
og de heraf afledte konsekvenser for det omlig¬
gende bykvårter, samt hvorledes denne mur af
høje bygninger vil indgå som en del af det større
havnerum.

Mange forslag indeholder bygningshøjder på
op til 120 m — væsentligt højere end det der fin¬
des i København i dag - bygningshøjderne synes
frem for alt at være begrundet i udnyttelseskra-
vet til Nordhavnens areal. Det skalaskift i byens
arkitektur, som disse bygningshøjder vil medfø¬
re, er i disse forslag hverken studeret eller argu¬
menteret i en større arkitektonisk sammenhaéng.
Dommerkomiteen stiller sig kritisk overfor den
manglende analyse af de meget høje bygningers
store indflydelsesfære.

Natur contra natur

Forskellighed gælder.også mængden af indgreb
og bearbejdningsgrad, såsom bymæssighed con¬
tra rustik landlighed, tilsigtet formløshed contra

meget formfast landskabsbearbejdning af områ¬
dets terrænformationer og kystlinier.

Endelig divergerer forslagene i deres måde
at ville kultivere eller netop ikke ønske at kul¬
tivere landskabet på. Forslagene spænder fra øn¬
ske om tilplantning af størstedelen af området
som skov til pointering af, at netop det åbne, rå
og karske præg er det, der er unikt for stedet og
helt særegent i København, og altså er det, der
skal hæges om.

Mange forslag plæderer i bæredygtighedens
tegn for en nærhed fra jord til bord og fore¬
slår såvel frugtplantager og andre former for ur¬
bant landbrug som grøntsagsdyrkning i nytte¬
haver og taghaver. Ud fra den kendsgerning, at
det nuværende Nordhavnsområde er opfyld, har
dommerkomiteen drøftet både betimeligheden i
og den reelle sandsynlighed for, med en rimelig
indsats, at kunne opdyrke skov i Nordhavnen el¬
ler dyrke frugt og grønt.

Dommerkomiteen har drøftet graden af til¬
plantning og vurderet, at dette ikke er stedet
for omfattende skovplantning. Dommerkomi¬
téen finder heller ikke tanken om dyrknings¬
haver og frugtlunde særlig attraktiv eller mulig,
bl.a. begrundet i jordbunden. Nordhavnsområ-
det mangler forudsætning for at omdannes til et

frodigt dyrkningslandskab.
Dommerkomitéen finder, at de forslag, der

vægter det højt såvel at udnytte den unikke og
umiddelbare forbindelse til sund, kanaler og bas¬
siner som dét at bevare de åbne græsfælleder i
det flade landskab, med karakter af ingenmands¬
land, bedst løser opgaven. I tillæg suppleres med
mindre lommeparker og bytræer langs gaderne.
Hvad angår kommende bademuligheder fore¬
trækkes placering af strande mod nord, hvor
vandet er friskest, og mod vest på grund af sol¬
orienteringen.

Arealanvendelsen

Anvisning på hvorledes arealerne anvendes,
herunder ikke mindst placering og udfyldel¬
se af by- og kvarterscentre, er centrale elemen¬
ter i skabelsen af en dynamisk by. Det er samti¬
dig grundlaget for at tilrettelægge en løbende og
fleksibel udbygning, der kan sikre en hensigts¬
mæssig udvikling af områderne, hvor byens kva¬
liteter etableres, og byens liv skabes i samme takt,
som bebyggelserne opføres og indflyttes. Der er
derfor ved bedømmelsen lagt vægt på, om forsla¬
gene indeholder sådanne overvejelser om area¬
lanvendelsen og potentialet for herved løbende
at sikre den dynamiske bys opståen.

Byrum
Der er store skalaspring i Nordhavnens program
imellem industriel havnedrift, erhvervsbyggeri,
bykvarterer og rekreation og imellem fodgæn¬
gere og højklasset trafikbetjening. Flere forslag
søger, at løse disse konflikter igennem mange

forskellige og adskilte trafiksystemer, der ofte re¬
sulterer i et diffust rum, som det er vanskeligt at
orientere sig i.

Dommerkomiteen har fremhævet de forslag,
som skaber en arkitektonisk byrumsstruktur, der

i videst muligt omfang adskiller konflikter — ek¬
sempelvis mellem havneindustri og bebyggel¬
se — hvor det er nødvendigt, og i videst muligt
omfang samler trafiksystemer, hvor det er mu¬

ligt. Dommerkomiteen finder, at disse greb giver
landskab og bystruktur det klareste udtryk.

Udvikling over tid
At styre Nordhavnens udvikling i et 50 års per¬

spektiv er en udfordring på flere niveauer. Dels
udfordringen i sameksistensen mellem den hav¬
ne- og byggeindustrielle aktivitet og attraktive
og rekreative byområder, som allerede er omtalt.
Dels udfordringen i at fremstille en opfattelig
hovedstruktur, som indeholder potentialer til sin
egen videreudvikling og tilpasningsmuligheder
til uforudsigelige forandringer.

Meget få forslag har omsat denne udfordring
til et egentligt hovedgreb, der lader sig aflæse
på strukturplanens niveau. Rigtig mange forslag
fremstiller billeder af Nordhavnens udvikling,
som foregik den i et hug. Men mange forslag
beskriver problematikken, søger — eller konstru¬
erer - og tager afsæt i modstande, der møder
en homogeniserende byudvikling, beriger den
med diversitet og skaber mulighed for nye ud¬
viklingslinier.

I de bedste forslag er det stedets karakter og

egenskaber — dets åbenhed, spændvidde i ska¬
la mellem eksempelvis fiskerihavnens kropsnære
individualitet og industrianlæggenes anonyme
monumentalitet — der gribes som potentialer til
forskelsdannelse, andethed, diversitet i en udvik¬
lingsproces, som alt for ofte ses styret af en ratio¬
nalitet, der fører til en ghettolignende homoge¬
nitet. Dommerkomiteen værdsætter disse bidrag,
som forstår vigtigheden i at se de eksisterende#
anlæg og bygninger som strategiske elementer
- ikke kun som arkitektoniske forskelle, der do-
mesticeres med en ny, rentabel funktion - men

som et fysisk potentiale til at tiltrække funktio¬
ner, der ellers ikke vil have økonomisk mulig¬
hed for at etablere sig, og som er helt nødven¬
dige for at kunne virkeliggøre visionen om 'en
levende by'.

Social bæredygtighed
Der er stor forskel på, hvor meget, og hvordan,
den sociale bæredygtighed er vægtet og behand¬
let i de indkomne forslag. Således har meget
fa forslag fremsat bud på sikringen af den so¬
ciale mangfoldighed i Nordhavnen på trods af
den vision om 'en by for alle', der er skitseret i
konkurrenceprogrammet. De fleste forslag, der
forholder sig til byliv og byrum, er mest overbe¬
visende i deres programmatiske skitser og angi¬
velser, men kun få er forløst og indpasset i be¬
byggelsesplanens mere konkretiserede forslag.

Miljømæssig bæredygtighed
I vurderingen af forslagene er der lagt vægt på,
at forslagene seriøst forholder sig til den miljø¬
mæssige bæredygtighed med udgangspunkt i tre
af de pejlemærker, der fremgik at programmet -

nemlig fokus på vedvarende energi og nye ener¬

giformer, optimal ressourceudnyttelse og genan-
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vendelse af ressourcer samt en bæredygtig by- og

bebyggelsesstruktur.
Det generelle indtryk er, at en lang række

af forslagsstillerne ikke har arbejdet gennem¬

gribende med disse aspekter. Det er dog dom¬
merkomiteens vurdering, at forslagene angiver
principper og ideer, der i en videre bearbejdning
vil kunne skabe grundlag for, at Nordhavnen, i
overensstemmelse med konkurrencens grundlag,
vil fremstå som et fyrtårnsprojekt i forhold til
miljømæssig bæredygtighed.

Økonomisk bæredygtighed
Udviklingen i Nordhavnen skal bidrage til en

hojere udnyttelse af værdifulde grunde i byen,
som ikke længere anvendes til industriformål og
til nedsættelse af sociale og økonomiske omkost¬
ninger ved pendling og fraflytning fra byen.

Økonomisk bæredygtighed ligger også i det
økonomiske grundlag for realiseringen af pla¬
nen, f.eks. om bebyggelsesprocent og fordelin¬
gen mellem boliger, erhverv og rekreative area¬
ler, samt omkostningerne ved anlæg er rentable,
og om projektet er særlig udgiftskrævende for
ejeren for realisering. Vægten i evalueringen af
forslagene er lagt på, om der er en rimelig ba¬
lance mellem de udgiftskrævende dele i forslaget
og de bymæssige kvaliteter, der opnås og om høj
bymæssig kvalitet balanceres af fleksibilitet i pla¬
nen med hensyn til udveksling mellem boliger
og erhverv og med hensyn til bredde inden for
udbuddet af henholdsvis boliger og erhverv.

Forslag med en relativt kompakt bydannelse
er prioriteret for deres egenskab til at optime¬
re anvendelsen af de forhåndenværende arealer,

nedbringe ressourceforbruget, reducere behovet
for transport og understøtte et aktivt byliv.

Konkurrencen har lagt vægt på, at forslage¬
ne skal prioritere løsninger, der er langtidshold¬
bare, dvs. realistiske og implementeringsegnede
ved økonomiske ændringer, og der kan tilpasses
fremtidige behov. Derfor er der i bedømmelsen
lagt vægt på, at forslagene byder på stærke pla¬
ner og en implementeringsstrategi, der kan an¬
vise en fleksibel og etapevis implementering, der
er forsvarlig, og som kan beholde meningen i
projektkonceptet, herunder bud på strukturer og

bygninger, der er fleksible i de.res anvendelses¬
muligheder og løsninger, som kan imødekomme
fremtidige behov, således at den byggede masse
kan fa en fornyet værdi med tiden.

Ligeledes er der i bedømmelsen lagt vægt på,
at de offentlige investeringer, som er led i pro¬

jektet vil være rimelige set i forhold til forslagets
løsninger og kvaliteter.

Det vurderes at være afgørende for en suc¬
cesfuld samlet udbygning af Nordhavnen, at ud¬
bygningen kommer godt fra start. Dommerko¬
miteen har derfor lagt vægt på, at der i Indre
Nordhavn opnås de forudsatte mindst 470.000
kvm samt 2 x 200.000 kvm, og at konceptet for
dette bykvarter udnytter de landskabelige po¬
tentialer optimalt og tilbyder et varieret bolig-
og erhvervsudbud, foruden et bredt spekter af
byfunktioner. Det betragtes i denne forbindelse
for væsentlige parametre, at der findes bebyggel-
sesenheder med en begrænset størrelse, således at

salg kan ske som afsluttede enheder uanset sal¬
gets størrelse, og at et betragteligt antal enheder
har nærhed til vandet.

Herudover indgår spørgsmålet om, hvor
stor afstand mellem parkeringsanlæg og bo¬
lig/erhverv, der vil blive accepteret af bruger¬
ne. Etablering af relativt store samlede p-anlæg
vil betyde store investeringer, der forudsætter en

samtidig opførelse af bebyggelse med det nød¬
vendige brugergrundlag.

Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på,
at der i en længere årrække vil være et større
antal lejere i området, som der også skal tages
hensyn til.

Sammenfatning
I bedømmelsen af konkurrenceforslagene har
dommerkomiteen fremhævet de forslag, der var

i stand til at fremstille en opfattelig struktur af
rurrl fra landskabets store skala over havnens
mellemskala til den lille skala i rummet mellem

bygningerne.
I denne optik deler forslagene sig i forskelli¬

ge typer, spændende fra den klare kontrast imel¬
lem et samlet og sammenhængende byområde
overfor et samlet og sammenhængende landskab,
til et tættere sammenvævet net af bykvarterer og

landskabsrum, hvor eksisterende havnebassiner
og evt. nye kanaler er væsentlige karakterer.

I den ene ende af spektret betones det særegne

kystlandskab som attraktion og værdi for hele Kø¬
benhavn, mens kanal/park-landskabet i den anden
ende af spektret fremstilles som en særlig identitet
og værdi for Nordhavnen som bydel.

Dommerkomiteen finder, at en struktur¬
plan for Nordhavnen må tilgodese begge for¬
hold. Bydelens identitet som 'en by ved vandet'
og det bynære kystlandskabs værdi for en større
offentlighed skal tilgodeses i planen for Nord¬
havnens udvikling.

Konkurrenceforslagene viser, at der ikke er

nogen entydig løsning af dette dobbelte sigte.
Dommerkomiteen har koncentreret opmærk¬
somheden om de forslag, der — i bearbejdnin¬
gen af programmets krav — omsætter denne pro¬

blemstilling til et robust hovedgreb, der aflæser
stedets karakter og transformerer karakteren til
det specifikke grundlag for udviklingen af byde¬
lens arkitektoniske struktur.

Tre forslag er udarbejdet med en sådan de¬
taljeringsgrad, at de viser principielt forskellige,
mulige typologier. Forslag 48 påviser .mulighe¬
derne i en fliget fletning imellem by og land¬
skabsrum. Et andet, forslag 4 belyser mulighe¬
derne i det udbygningsvenlige net af byggefelter
afgrænset af vand. Et tredje, forslag 135, udfolder
visionen om en by i et sammenhængende kyst¬
landskab.

Alle tre vinderforslag har haft fokus på den
miljømæssige bæredygtighed, hvilket har resul¬
teret i en række spændende, men til dels også
uafprøvede losninger. Der er i kvalificeringsfasen
behov for at fa dokumenteret, at forslagene er

realiserbare og tilstrækkelige til f.eks. at dække
energibehovet. Der er også behov for at fa vur¬
deret, hvilke økonomiske konsekvenser, der er

forbundet med en gennemførelses af forslagene
— både i anlægsfasen og på længere sigt.

Ingen af forslagene kan dokumentere at væ¬
re den optimale løsning af konkurreceopgaVens
mange forudsætninger, visioner og krav. En enig
dommerkomite indstiller derfor, at de tre forslag
bearbejdes og undersøges nærmere til en endelig
afgørelse af idékonkurrencen om Nordhavnen.
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Forslag 4, Nordre Frikvarter. En af tre ligestillede
I. præmier 600.000 DKK. Udarbejdet af Polyform,
København v. Jonas Sangberg, Thomas Kock, Celia
Teremetz, Ina Hjorth Jacobsen, Ola Nielsen, Anne
Marie Underbjerg og Johanne Speyer. (Ophavsret,
hovedrådgiver). Rådgivere: Deloitte: Claes Brylle
Hallqvist, strategisk ejendomsudvikler; Cenergia
Energy Consultants: Ole Balslev-Olesen; OlufJør¬
gensen, rådg. ing.: Thomas Hansen

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget opstiller spilleregler for fremtidens by.
Regler, der bygger på erfaringer fra fortidens
gode byer og byrum, kombineret med fremti¬
dens krav og drømme — og på sammenhængen
mellem byens urbane rum og de åbne, grønne
arealer. Opnåelse af bæredygtighed i bred for¬
stand — miljømæssigt, socialt og økonomisk — ses
som væsentlige parametre til at opnå menneske¬
lig trivsel i den nye by, som forslagsstillerne har
døbt Nordre Frikvarter.

Strukturplanen opbygges af en række 'lag'
og af 'landskabelige grundrum'. En nord-syd¬
gående brogade danner rygraden i det trafikale
vejsystem. Overgangene mellem bebyggelse og

landskab, mellem bebyggelse og vand og mellem
landskab og vand vil kunne antage mange for¬
skellige former og først finde sin endelige form
om mange år, når planen er fuldt udbygget.

For at komme godt i gang, anlægges grønne

friarealer, som bebyggelserne senere kan 'spise
sig ind i'. Det største grønne område udlægges
mod øst mod krydstogtterminalen, som et re¬

kreativt vådområde og en bufferzone mod den
støjende båd- og bustrafik. Skoler og andre in¬
stitutioner lokaliseres i kanterne mod de grøn¬

ne områder.

Strukturplanen læses som en anderledes må¬
de at tænke byrum på. I stedet for at forskellige
bygninger sættes sammen og danner gadeforløb
og .pladsrum, formes planen her ved at man 'skæ¬
rer' - som skulptøren - rummene ud i den store
masse. Landskab og bygninger fremstår som en

sammenhængende form; bygningsmassen opfattes
som landskab og dermed som en del af topogra¬
fien. Tankegangen er interessant netop på Nord¬
havnen, fordi stedet er så sammensat i forvejen.

Bebyggelserne planlægges i såkaldte 'muligheds-
felter' på fra 3.000-20.000 kvm. Disse felter be¬
tragtes som rammer for kommende bebyggelser.
I felterne bygges forskellige bygninger med for¬
skellige funktioner, udviklet og opført af forskel¬
lige arkitekter og i varierende højder og udnyt¬
telsesgrader. Forskydningerne i plan-gridet er

vigtige for at undgå vind- og turbulensproble¬
mer. En række byrum med inspiration fra vel¬
kendte, velfungerende byrum, skal 'skære sig ind
i' bygningsmasserne og skabe variation og byk-
valitet.

Forslaget udviser en bevidst holdning til op¬

gavens vigtigste udfordring: Hvordan der skabes
rammebetingelser for udviklingen af Nordhav¬
nen i de næste 50 år. Planens udgangspunkt om
at landskabsrum og byrum ikke på forhånd er

fastlåste, gør planen robust. Strukturen viser og¬

så, at planen hænger sammen på tværs af de ek¬
sisterende og kommende kanaler. Man opnår i
forslaget en intimitet og kontinuitet, som man¬

ge andre forslag mangler. Forslagsstillerne lægger
vægt på at fastholde den karakter, området har
i dag, med brede kanaler (derfor undrer det, at
man anlægger øer i tre af de bredeste bassiner).

Det netværk af byrum og stier, som struktu¬
ren skaber, synes overbevisende. Sekvenser af of¬
fentlige rum og deres indbyrdes sammenhæng er

netop dét, som kendetegner de gode byer. For¬
slaget viser også i både skrift og modelbilleder de
ambitioner forfatterne har, om at byrummene skal
behandles som interiører i bylandskabet. Fotogra¬
fier af en imponerende fysisk model afslører dog,
at der måske ikke helt er sammenhæng mellem
ambitioner og resultat. De mange høje bygninger
vil f.eks. skabe store slagskygger og forringe de
byrumskvaliteter, man søger. Illustrationerne og

bebyggelsesplanen er heller ikke overbevisende,
når det gælder kvaliteten af byrummene generelt.
Rummene kan her virke mere som mellemrum
end som gode byinteriører. Dommerkomiteen
stiller sig også tvivlende over for den tunge be¬
byggelse mod det åbne vand mod nord. Netop
her burde ideen om de gennemskærende, fælles
grønne arealer benyttes.

I bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn er

en række elementer ikke overbevisende forløst.

Det er forudsat, at Nordbassinet friholdes for be¬

byggelse, der lukker for udsigten fra Nordhavn
station mod Øresund, og at Levantkaj i Orient¬
bassinet fortsat kan anvendes til anløb af kryds¬
togtskibe. De to foreslåede øer kan derfor ikke
realiseres som vist.

Balancen mellem bebyggelse og grønne om¬

råder i primært den vestlige del forekommer at
være skæv, idet bebyggelsesstrukturerne har en

så begrænset størrelse, at der ikke opnås bymæs¬
sige kvaliteter og de fordele, som tæt by giver.
De byrumskvaliteter, der kan aflæses af struk¬
turplanen, kan ikke i samme omfang genfindes i
bebyggelsesplanen, der i høj grad viser frit pla¬
cerede punkthuse. Endelig kompenseres områ¬
der med lav, åben bebyggelse af områder, der ud
fra de viste modelfotos vurderes af have ekstra¬

ordinært høje bebyggelsestætheder. Det vurde¬
res, at der i disse områder vil være problematiske
forhold med hensyn til såvel dagslysforhold som

skyggeforhold og vindpåvirkning.

Trafik
Vejstrukturen er logisk opbygget i forhold til by¬
strukturen med en nord-sydgående brogade, der
udgør rygraden i infrastrukturen og øst-vestgå¬
ende hovedgader, der fordeler trafikken ud til de
enkelte kvarterer. I de enkelte kvarterer er vej¬
nettet udformet efter 'shared space'-princippet.
Langs brogaderf placeres detailhandel. I de første
faser skal brogaden håndtere al den tunge tra¬
fik og betydelige mængder biltrafik. I den videre
kvalificering skal der redegøres for at dette kan
forenes med gadens funktion som handelsgade.

Der er foreslået en metrohøjbane, der har en
S-form for at betjene krydstogtterminalen. Det
vurderes, at kundegrundlaget ved krydstogtter¬
minalen er for lille til at argumentere for en me¬

trostation på dette sted. Metrolinieføringen skal
derfor bearbejdes i den videre kvalificering evt.
så den ikke har en S-form, hvilket vil gøre den
billigere og mere effektiv. I forslaget fremgår det,
at metroen bygges i en tidlig udbygningsfase og
håndterer derfor ikke en midlertidig højklasset
busbetjening af området, hvilket kan blive nød¬
vendigt i en periode frem til, at der er kunde¬
grundlag for en metro.
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Stisystemet er veludformet i forhold til at binde
de enkelte bykvarterer og byrum sammen og in¬
deholder ekprescykelruter langs den foreslåede
metrohojbane.

Forslaget indeholder ikke anvisning af, hvor
parkeringsanlæg skal placeres. Dette skal derfor
beskrives nærmere i den videre kvalificering set
i forhold til visionen om grøn trafik og fredelig¬
gørelse af centrale områder for biltrafik.

Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
Der opstilles gode principper for en social mang¬

foldighed, men disse foldes ikke ud i forslagene
til den konkrete planlægning. Forslaget har en
finmasket og sammenhængende byrumsstruk-
tur med muligheder og plads til idræt, bevægel¬
se, kultur Og det rekreative, samt veldefinerede
vandrum, hvor det grønne og blå er tænkt ind
fra starten og integreret i bebyggelsesstrukturen.

Der er kort afstand til grønne og blå områ¬
der for alle. Byrummene er flettet sammen med
trafikstrukturen og servicefunktioner, hvorved
der mulighed for uformelle og formelle møde¬
steder.

Der er skabt en klar forskel på det grønne i
byen og det grønne i naturen. Det er imidlertid
tvivlsomt, om der er skabt plads til en uforstyr¬
ret natur.

Forslaget har fokus på den miljømæssige bæ¬
redygtighed og forekommer rimeligt gennemar¬

bejdet. Forslaget indeholder et interessant point¬
system til kobling af økonomisk og miljømæssig
bæredygtighed — jo mere miljørigtigt, jo billige¬
re købspris for byggeretter.

Forslaget arbejder med en klar udbygnings-'
strategi, og der er en stillingtagen til langtids¬
holdbarhed. I forhold til de offentlige investe¬
ringer i kollektiv trafik foreslås metroen udført i
to etaper; hvilket vurderes ikke at være økono¬
misk rentabelt. Ligeledes kan linieføringen be¬
arbejdes, hvilket vil gøre den billigere og mere
effektiv.

Forslaget har en rigtig god løsning på kryds¬
togtterminalen, der placeres på en selvstændig ø.

Bag denne etableres et stort sammenhængende
grønt/blåt område, der udgør en afstandsbuffer
til boligerne.

Konklusion

Dommerkomiteen har valgt forslaget som én af
tre vindere på grund af dets overbevisénde struk¬
turplan, som er både indlevet og velfunderet.
Dommerkomiteen ønsker især følgende punkter
belyst i den efterfølgende forhandlingsfase:

1. En kvalificering af byrum og bebyggelses¬
strukturer på bebyggelsesplanniveau.

2. En overvejelse om, hvorvidt øerne i de
brede havnebassiner kan reduceres og helt fjer¬
nes i Nordbassinet.

3. En revurdering af områdets kant mod
nord.

4. En belysning af, om de energitekniske løs¬
ninger er realiserbare og tilstrækkelige.

5. En revurdering af metroens linieføring.
6. En redegørelse for en parkeringsstrategi.
7. En nærmere belysning af rammerne for

den sociale bæredygtighed.
8. En nærmere belysning af brogaden og

dens samlede funktioner.
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Forslag 48, Nordholmene Urban Delta. En af tre

ligestillede 1. præmier 600.000 DKK. Udarbejdet af
COBE, SLETH, RAMBØLL, København.
COBE v. Dan Stubbergaard, Rune Boserup Jacob¬
sen, Mads Birgens, Stig A nton Nielsen, Erland Bol¬
stad, Martin Stenberg og Nina Mathiesen. Sleth v.
Søren Leth og Jeppe Mogensen Rambøll v. Filip
Zibrandtsen, Sanne Nørgaard, Jacob Deichmann,
Henrik Nowak,Jørn Treldal, Christian Nørgaard,
Kasper Hammer, Frank Hallig, Jørgen Hfid og
Rasmus Wiinstedt Tscherning. (Fælles ophavsret)

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
'Nordholmene, et urbant delta' kaldes forslaget.
Herved har man allerede fortalt, at man foreslår
at opdele Nordhavnsområdet i flere, mindre dele.
Dette gøres ved at arbejde videre med områdets
skarptskårne profil mod øst, altså havnebassiner¬
nes præcise forløb. Flere af disse havnebassiner,
bl.a. Orientbassinet, Skudeløbsbassinet og Fær¬
gehavn Nord, foreslås omdannet til kanaler ved
gennemgravning. Dette vil tillige øge vandgen¬
nemstrømningen i Svanemøllebugten og for¬
bedre vandkvaliteten dér, ligesom det vil gavne

sejladsmuligheden for f.eks. robåde og kajakker.
Endvidere foreslås den kommende opfyldning i
nord etableret som 11 nogenlunde rektangulære
holme. Herved opnås også, at man får etableret
en både meget lang, varieret og attraktiv kystli¬
nie, og at de nye opfyldninger etableres adskilt
fra den eksisterende nordmole.

Forslagsstillerne introducerer en række 'ben¬
spænd' som skal virke regulerende og samlen¬
de og danne en markant konceptuel ramme for
planlægningen. Bl.a. foreslås, at der i planlæg¬
ningen levnes plads til frizoner, gerne med ud¬
gangspunkt i de eksisterende bebyggede områ¬
der i Nordhavnen, og at byrum oglandskabsrum
indtænkes før byggeri. Andre benspænd er: blan¬
ding af ejerformer og af funktioner samt små
byggefelter.

De enkelte holme vil kunne fungere som

selvstændige, overskuelige enheder, med hver
sin specielle identitet og særegne karakter, ofte
baseret på eksisterende bygninger, siloer, kraner
eller lignende reminiscencer fra tiden soni havn.
Forslaget forstår at udnytte stedets historiske po¬

tentiale, idet Nordhavnens særpræg og autenti¬
citet bevares og forstærkes. Holmene underdeles
i varierende byggefelter og kan færdiggøres uaf¬
hængigt af hinanden.

Strukturplanen bevarer en del bygninger
som vartegn for det kommende Nordhavnsom-
råde, og udpeger dertil fem attraktorpunkter på
ydre holmespidser. Strukturplanen giver mulig¬
hed for, at containerterminalen, i den periode
der er behov derfor, kan placeres langs den nord¬
lige del af krydstogtkajen.

Bebyggelsesmønsteret på de enkelte holme
har stor diversitet; der er såvel lavt-tæt, tre-fi¬
re etages byhuse, fem-etages karreer som høj¬
huse placeret i første etape og ved metrostatio¬
nerne. To af de nordre holme ved strandparken
skal blive en slags vandbyer. En række diagram¬
mer anskueliggør placering af boliger, erhverv,
blandet bolig/erhverv, butikker, parkering, par¬
ker og byrum.

Forslagsstillerne ser det nye byområde i regio¬
nalt perspektiv og ønsker at mindske pendlertra-
fikken ved at skabe en attraktiv bydel, der ligger
både tæt på Københavns centrum og tæt på va¬
rierede naturoplevelser. Man skaber mulighed for
kompakt bosætning i grønne/blå omgivelser.

Strukturplanen anviser to grønne hovedgreb.
Det ene er den grønne sløjfe, dvs. et forholdsvist
smalt, trækranset boulevardbånd, der indeholder

eksprescykelrute og højbane og således forbin¬
der de enkelte holme og kvarterer. Det andet er
en serie af parallelle, øst-vestgående grønne om¬
råder placeret på holmenes sydvendte - dvs. vel¬
beliggende — kanter. Nærmest byen er det mest
urbant med en havnepromenade, dernæst et par

byparker og jo længere nordpå, des mere natur¬

præget. Ved de nuværende vandhuller og sten¬
mole findes store naturprægede græsområder og

krat, og på de fire holme alleryderst i nord læg¬
ges en attraktiv strandpark. Hertil kommer bold¬
baner og idrætsanlæg samt en række grønne øer
i havnebassinerne. Alle kanter mod vand er som

krævet' offentligt tilgængelige.
Udbygningstakten er vist via en række dia¬

grammer, der beskriver højbaneanlæg, tunnelan¬
læg, kanaludgravninger, opfyldning og bebyg¬
gelse af de enkelte holme.

Bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn fremstår
for en stor del af bebyggelsesstrukturerne mindre
gennemarbejdet, uden attraktive og veldefinerede
byrum og skal derfor forfines i det videre arbejde.

Trafik
Forslaget er stærkt på visionen om en by med
grøn trafik ved at foreslå bilfri områder, shared
space, centralt placerede p-huse og eksprescykel¬
ruter, der krydser veje ude af niveau.Vejsystemet
har en simpel opbygning i form af én overord¬
net vej/boulevard og stikveje til de enkelte byk¬
varterer (holme).Vejsystemet skal testes mht. ro¬
busthed i første udbygningsetape. Desuden kan
det optimeres med hensyn til betjening af con¬

tainerterminalen, krydstogtskibe ved Levantkaj
samt i forhold til at undgå, at boulevarden ska¬
ber en barriere for adgangen til vandet^ Parke¬
ring er organiseret i kældre ved indkørslerne til
de enkelte holme. Dette indebærer dog uhen¬
sigtsmæssigt store afstande mellem p-anlæg og

boliger/erhverv.
Bebyggelsesstrukturerne er generelt knyttet

op på den meget omfattende metro. Passager¬
grundlaget vurderes at være for tyndt til de to
metrostationer i nordøstområdet. Linieføringen
bør derfor bearbejdes med de deraf afledte æn¬

dringer af bebyggelsesstrukturen. Desuden bør
der ses nærmere på en midlertidig kollektiv tra¬

fikbetjening i form af f.eks. busser.
Eksprescykelruterne under metrohøjbanen

udgør rygraden i stisystemet og vil være et
stærkt element i et højklasset cykelrutenet. Ge¬
nerelt bør stinettet suppleres med nord-sydgå¬
ende cykel-/gangforbindelser for at 'binde' hol¬
mene sammen.

Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
Der anvendes små byggefelter som et grund¬
læggende princip, og de er gennemarbejdet i
forhold til implementering af blandede bebyg-
gelsestypologier, ejerforhold m.v., der kan un¬

derstøtte den sociale mangfoldighed. Free zones

er reserveret til det uplanlagte, der kan medvirke
til skabelsen af det uformelle byliv.

Netværk/forbindelser mellem byens kvarte- -

rer er fraværende, hvilket kan føre til forskellige
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Nordhavnsidentiteter frem for én identitet, hvil¬
ket både er en styrke og en svaghed. Det blå/
grønne koncept er stærkt og varieret med kort
afstand til rekreative områder og med en stærk og

velfungerende bynatur, strandpark og skovpark.
Forslaget har et klart fokus på miljømæssig

bæredygtighed — især på energiområdet, hvor
der opereres med C02-neutralitet og energiba¬
lance. Etablering af en 'søsalatfarm' til produk¬
tion af etanol under tilførsel af CO2 fra Svane¬

mølleværket rummer nytænkning, og kræver en
nærmere teknisk undersøgelse, da det ikke er en

afprøvet løsning.
Forslaget skaber et godt grundlag for etab¬

lering af en økonomisk dynamisk bydel med
varierede arbejdspladser og attraktive områ¬
der for viden, uddannelse og iværksættere. Det
skal imidlertid vurderes, om den sydligste del af
krydstogtterminalen ligger for tæt på beboelse.

Forslagets langtidsholdbarhed vurderes højt. Det
byder på en fleksibel og dynamisk udbygnings-
proces, men skal dog forbedres i forhold til fysi¬
ske holdbare løsninger, som konstruktionsprin¬
cipper og andre tiltag, der kan imødekomme
klimaforandringer. Realisering af forslaget vil
indebære betydelige investeringer i udgravning
og spunsning. Forslaget forudsætter store offent¬
lige investeringer i bl.a. en højklasset kollektiv
trafik og etablering af omkostningstunge, offent¬
lige servicefunktioner i tidlige faser.

Konklusion

Dommerkomiteen finder, at forslaget er meget

gennemarbejdet og behandler mange af kon¬
kurrenceprogrammets spørgsmål indsigtsfuldt.
Den foreslåede strukturplan giver på mange må¬
de store forventninger om 'den gode by'. Area¬
let er anvendt, så bebyggelse og grønne områder

er kombineret på en særdeles meningsfuld må¬
de, og Nordhavnens usædvanlige og store poten¬
tiale udnyttes på finest^ vis. Dommerkomiteen
ønsker især følgende forhold nærmere belyst og

bearbejdet i forhandlingsfasen:
1. En kvalificering af bebyggelsesplanen for

Indre Nordhavn.

2. En undersøgelse af muligheden for en
kortere højbanesløjfe.

3. En test af vejsystemets robusthed i første
udbygningsetape.

4. En revurdering af p-anlæggenes place¬
ring.

5. En nærmere belysning af de miljømæs¬
sige tiltag.

6. En kvalificering af holmenes indbyrdes
sammenhæng, herunder net af forbindelser.

7. En eftervisning af en centerstruktur.
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Forslag 135, Excentral Park - Edge Dynamics.
En af tre ligestillede l. præmier 600.000 DKK. Ud¬
arbejdet af 70°N arkitektur, Tromsø, Norge i samar¬

bejde med Dahl & Uhre Arkitekter, Tromsø, Norge
Ansvarlige hos 70"N arkitektur: arkitekterne Gisle
Løkken, Magdalena Haggarde ogjoar Lillerust.
Medarbejdere hos 70"N arkitektur: arkitekterne
Petra Schnutenhaus, Anniken Romuld, Kjeld Nash
og Frederico Barrera Gutierrez samt ark.stud. Berit
Steenstrup
Ansvarlige hos Dahl & Uhre Arkitekter: Knut Eirik
Dahl, arkitekt, professor urbanism og Kjerstin Uhre,
arkitekt. Medarbejdere hos Dahl & Uhre Arkitek¬
ter: Erik Kauffman, arkitekt og Tandi Reason Dahl,
stud. ark.

Gæsteeksperter: Energy and Waste: Marcus Horning,
Culture Geographer, Atkins Global, Malmo med Paddy
Carless, Senior Waste Consultant, Atkins Global,
London og rådgiver E.ON Nordic. Landscape: Prof.
Thomas Barfoed Randrup, PhD, Skov & Landskab,
KU. Rainwater management: Professor Stephan Pau-
leit, PhD, Skov & Landskab, KU. Samtalepartnere:
Aquatic Biology/Marine Environment: Reinhold Fieler,
directorfor strategical projects and innovation, Akva-
plan-niva, Tromsø; Lars-Henrik Larsen, Department
manager Marine Environment, Akvaplan-niva, Trom¬
sø. Hydrologicalforces:Jesper Ulrich Fuchs, MSc, Head
of Projects, Port and Offshore Technology, DHl, Kbh.
Oversættelse: Frida Forsgren

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Projektets indledende tese er, at Nordhavns-
udviklingen på flere niveauer skal ses i et re¬

gionalt perspektiv: Den arealmæssige størrelse,
den geografiske placering, det politiske, kultu¬
relle og identitetsmæssige rum, det landskabe¬
lige og'biotopiske samt den økonomiske inve-
steringshorisont tilsiger, at Nordhavnsprojektet,
som udgangspunkt, skal ses og tænkes på regio¬
nens skala. Det foreslås eksempelvis, at man skal
forbinde en række af regionens markante byud-
viklingsprojekter for herigennem at skabe en ny
bevidsthed om Øresundsregionen som en kom¬
pleks og dynamisk sammenstilling af nye by^
mæssige begivenheder, der bygger på bæredyg¬
tighedsprincipper. Der argumenteres for, at man
med den rigtige strategi vil kunne skabe et regi¬

onalt potentiale til at absorbere en befolkning på
syv millioner mennesker omkring 'det blå hjerte'
- Øresund - i hvilket Nordhavnen ligger.

Projektet tager dernæst afsæt i en læsning af
stedet, der peger på Nordhavnen som en slags
kunstig natur og som et sted og et område, der
er præget mere af landskabelige karakterer og
kvaliteter end af traditionelle bymæssige egen¬
skaber. Excentral Park præsenterer i forlængelse
heraf et markant bud på en strukturplan. Struk¬
turplanen danner grundlag for en ny og anderle¬
des byudvikling, som fremkommer ved, at man,
i overensstemmelse med stedsforståelsen, brin¬
ger nye, originale og. primært landskabsstrategi-
ske koncepter i anvendelse. Disse forbindes med
såvel generelle som stedsspecifikke bæredygtig¬
hedsprincipper, hvorved projektet søger at skabe
et robust grundlag for en langsigtet, bæredygtig
og organisk byudvikling på Nordhavnen.

Projektet rummer fem strategiske hovedele¬
menter, der i sammentænkt form tegner den
samlede strukturplan:

Udgangspunkter - UP'er udgør elementer
i en strategi, der sigter mod at fa opstartet by¬
udviklingen med det samme gennem etablering
af frie enklaver for borgernes egen interaktion,
midlertidige funktionszoner, urbane 'skovbælter'
og mindre urbane 'landbrug' etc. Herved ska¬
bes aktivitet, historier, identitet og dermed en
bredere offentlig bevidsthed samt et bredere fol¬
keligt ejerskab til Nordhavnen og dens udvik¬
ling. UP'erne sammentænkes med det, der al¬
lerede findes, eksempelvis bygninger, biotoper,
tidligere produktionsanlæg, fritidsfiskerhavnen
etc. Tilsammen skal UP'erne udgøre 'grundste¬
nene' i en slags moderne grundlæggelse af den
nye bydel. Det er ■en pointe, at UP'erne rummer
de første strukturgivende elementer, og at disse
netop er grønne og landskabelige.

- Excentral Park - grænsedynamik: Set på et
overordnet plan er der direkte sammenhæng
mellem projektets navn - Excentral Park — og
så billedet på den fuldt udbyggede Nordhavn:
Der er tale om en bydannelse, som er organiseret
som en slags 'omvendt' Central Park, som ken¬
des fra New York. Hér er det ikke byen, der om¬
kranser et parkrum, men et langstrakt parkbånd,

der omkranser den alt overvejende bebyggelse
og byrum. Et tre km langt park- og naturbånd
med forankring ved Nordhavnskrydset designes
langs hele Nordhavnsområdets kanter mod van¬
det. Dette træk er et 'generøst felt', der skaber en

kollektivisering af det mest værdifulde træk ved
Nordhavnens beliggenhed, nemlig nærhed til
vand. Parken ligger som en foring af den kom¬
mende byudvikling, der således generelt place¬
res 100 meter fra vandkanten med det formål at

skabe en oplevelsesrig og funktionel tæt progra¬
meret havnepark mod vandet stort set hele vejen "
rundt om Nordhavnen. Inden for første fase af

udviklingen er der dog anvendt en anden stra¬

tegi, idet der her skabes en meget kompakt by¬
mæssighed, hvor bygninger og anlæg bygges helt
ud til eller endog ud i vandet. Det vil være na¬

turligt altid at søge ud til kanterne af Nordhav¬
nens ølignende landskab, fordi der altid er noget
at foretage sig, fordi der er grønt, og fordi man
altid vil få bassinernes havneskala eller Øresunds
store naturskala i tilgift — ideen bygger på en
forståelse af vandfladen som områdets ubestridte

naturmonument.

Excentral Park - en biodivers øgruppe: Som
strategi for de igangværende og fremtidige op¬

fyldninger foreslås det inden for det afsatte om¬
råde at etablere et mindre 'ørige' med rig biodi¬
versitet. Tanken er at skabe en hel ny forekomst
af lavlands- og marinebiotoper. Hér skal både
være menneskeskabte, artificielle eller iscenesat¬
te naturfænomener, ligesom der skal være sea-

foodproduktion med tang, fisk og lignende samt

eksperimentarium inden for biologiske ren-
se- og recyclingsystemer. Området skal ligele¬
des rumme en stor strandpark mod nord med
offentlig trafikservicering i form af metrolinie,
samt midlertidig containerterminal.

Rygraden - lagdelt felt af bevægelser: Ryg¬
raden er konceptet for den primære trafikale
servicering af Nordhavnen. Der er primært tale
om en sammenstilling af henholdsvis en metro¬
linie, der betjener hele Nordhavnen inklusiv op-

fyldningsarealerne, gennem en circleline-struk-
tur, henholdsvis en tæt programmeret offentlig
park, der bevæger sig som en rygrad ud i områ¬
det. Metrolinien forbinder sig til den undergra-

8 LANDSKAB 1 2009



vede biltrafikvej, der kommer op midt på om¬
rådet og som her føres videre til Refshaleøen.
Metroen forbinder sig ligeledes til et rigt an¬
tal af cykel- og gangruter, som tænkes på tværs
af området som et 'criss cross' mikado, der selv
er med til at strukturere bebyggelsesstrukturer¬
ne. Der opereres med et hierarkisk trafiksystem,
der privilegerer bløde trafikanter, ligesom der, i
fuldt udbygget stand, sikres fornuftig gåafstand
til kollektiv transport! Redegørelsen for trafikale
mønstre, hierarkier og ikke mindst deres fase-
mjfssige udvikling er svagt argumenteret, hvor¬
for der henstår usikkerhed om valgte løsninger
fra forslagsstillernes side.

Rumligt koncept — et mønster der forbin¬
der: Planen for og afgrænsningen af den bebyg-
gelsesmæssige udvikling af Nordhavnen fremstår
som en integreret del af det overordnede Excen-
tral Park-koncept. Det betyder, at der på inder¬
siden af parkbæltet, og inde imellem parkbæltets
mæanderlignende former, skabes rammerne for
en tæt, forskelligartet bebyggelsesplan. Denne
er bevidst fremtegnet i skematisk form og som
en gennemsnitlig 5-etagers bebyggelse, der dog
kan varieres mellem 2 og 30 etager. Ved hjælp af
højhuse og stedvise stærkt fortættede bebyggel¬
ser skabes et sammenhængende udviklingsbil¬
lede med en bymæssig havnekarakter i inder¬
havnen samt en landskabelig, kompakt og grøn

bydannelse ud over resten af Nordhavnen.-In¬
derhavnen opnår tilstrækkelig tæthed gennem

høj udnyttelse af havnemoler og bassiner med
bebyggelser i gennemsnitligt 4-8 etager. Den
samlede bebyggelse gennemskæres af et selv¬
stændigt sti-, gade-, vej- og pladssystem — et nyt
mønster, der forbinder attraktionerne ude i pe¬
riferien hen over bebyggelser og kvarterer. Det
vurderes, at dette system rummer potentiale til
at komponere egentlige by-, gade- og pladsrum.
Det illustreres dog ikke uddybende, hvorledes
disse kan fremtræde og dermed, hvordan et byk¬
varter kunne opleves. Det vurderes, at sammen¬

stillingen af dette mønster med båndparken ikke
alene udgør det centrale kompositionelle greb,
men også at det rummer interessante potentialer
netop i en så vand- og kantpræget bebyggelses-
situation, som Nordhavnen udgør.

i&o ^

im
Begrebet Excentral Park udtrykker forestil¬

lingen om en parkby, men netop en ny by og en
parkby, der ligger uden for det centrale og klassi¬
ske København. Ligesom det udtrykker, at der er
tale om en byudviklingsstrategi, som ikke byg¬
ger på centralistiske, hierarkiske og symmetri¬
ske kompositionslogikker, som vi kender det fra
den klassiske, europæiske by. Hér er snarere tale
om en række forskellige strategiske ordner, som
sidestilles, ligestilles og overlejres for herved at
skabe et dynamisk spændingsfelt, som tilgodeser
behovet for, på den ene side at have en tilstræk¬
kelig robust struktur, der kan sikre en langsigtet
kvalitativ udvikling, på den anden side, en flek¬
sibilitet og foranderlighed i relation til en stor
grad af uforudsigelighed i den lange tidshorisont
for byudviklingen.

Projektet præsenteres gennem en række vel-
kommunikerende diagrammer og rumlige illu¬
strationer samt et udbygget idékatalog til såvel
bæredygtighedselejnenter som oplevelsesuniver¬
ser for Nordhavnen. Særligt stærkt står projek¬
tet på miljømæssige ideer, der dog ikke fremstår
grundigt dokumenterede i det beskrevne kon¬
cept for 'energi-rum'.

Konklusion

Dommerkomiteen vurderer, at der er tale om et

originalt og inspirerende bud på en udviklings-
struktur og strategi for, hvordan fremtidens by
kan udvikle sig i overensstemmelse med netop
dette steds unikke blanding af natur- og men¬
neskeskabte rammer samt den langsigtede ud-
viklingshorisont, som Nordhavnen qva sin stør¬

relse er underlagt. Det er dommerkomiteens
vurdering, at projektet gennem sine strategier
fremkommer med et egentligt nyt billede på en

strukturplan og deraf følgende ny horisont for
byudvikling. Dommerkomiteen ønsker især føl¬
gende forhold nærmere belyst og bearbejdet i
forhandlingsfase^:

1. En redegørelse for, hvordan strukturpla¬
nen kan omsættes til konkrete kvalitetsfyldte
bebyggelseskvarterer med byrum, pladsdannelser
etc., som kan bidrage til et sammenhængende og
levende socialt liv.

2. En grundigere redegørelse for, hvorle¬
des den valgte strategi, særligt forholdet mellem
'grænsedynamikker' og 'forbindende mønstre'
kan skabe kvalitative bebyggelsesplaner, byrum
samt socialt mangfoldige bykvarterer med sam¬
mensatte beboersegmenter og ejerformer.

3. En redegørelse for, hvordan parkbåndet
langs vandet tænkes udført i forskellige faser,
herunder hvilken detaljerings-, kompleksitets-
samt plejegrad, der kendetegner de delområder,
som parken er bygget op af samt hvilke offent¬
lige investeringer, der forudsættes.

4. En grundigere redegørelse for, hvordan
den valgte strategi kan løse den komplekse trafi¬
kale situation på Nordhavnen, inklusiv den ind¬
byggede faseopdeling af den trafikale service¬
ring.

5. En revurdering af metroens linieføring.
6. En justering af forslaget, der tager højde

for den forudsatte kajstrækning i øst.
7. En nærmere redegørelse for energibalan¬

cen i området.
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Forslag 6. En af to ligestillede 2. præmier på
300.000 DKK. Udarbejdet af Studio Irander,
Stockholm. Design team:Johanna Irander, landskabs¬
arkitekt MA (Hons) LA R/MSA (SE); Samuel
Austin, arkitekt BSc (Hons), BArch (UK); Manu
van Lin, Urban Designer MA (NL)

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget tager afsæt i en indlevet, analytisk for¬
ståelse af stedet. Havnelandskabets karakter med

forskellige funktionsbestemte bygværker og åbne
flader værdsættes som udgangspunkt for Nord¬
havnens byarkitektur. Udviklingen af Nord-
havnsområdet anskues som potentiale i udvik¬
lingen af nye, større funktionelle og byrumlige
samnjenhænge imellem by og havn.

Forslaget adskiller sig fra stort set alle an¬

dre besvarelser ved at beskæftige sig indgående
med disse forudsætninger. Det er et gennemgå¬
ende træk i de forskellige skalaer, som inddrages
i besvarelsen, at byudviklingstakten knyttes nøje
til udvikling af infrastruktur og tilgængelighed,
hvor fokus lægges på at udvikle koblinger til de
omgivende byområder.

Forslaget insisterer på denne form for be¬
gyndelse, hvor eksisterende karakterer og kon¬
struktioner genanvendes, og hvor byudviklin¬
gen sættes i værk omkring transportsystemernes

knudepunkter med start tæt på Nordhavn sta¬
tion. Hvor de transportkrævende havnefunktio¬
ner gradvist udflyttes i tilknytning til anlæg af
Nordhavnsvej, for senere at kunne give plads for
efterfølgende byudvikling.

Denne insisteren på at lade urbane sammen¬

hænge styre byudviklingens begyndelser, hviler
på en kritisk indsigt i de miljømæssige svaghe¬
der, som ofte præger nye, stort planlagte bydele.

Forslaget griber ind i jernbanetracé og metro¬

ringens linieføring med forslag om nedgravning
af jernbanen og sammenkobling af systemerne
ved Nordhavn station, som kunne skabe store

funktionelle og byarkitektoniske sammenhænge
på tværs i hele Østerbroområdet og på langs ad
havnen til Københavns centrum.

Tiltag på dette plan ligger uden for opga¬
vens rammer og anses ikke for at være reali¬
serbare som forudsætninger for udviklingen af
Nordhavnen. Disse tiltag er imidlertid båret af
en skarp, professionel sammentænkning af infra¬
strukturel planlægning og byarkitektonisk ud¬
formning, som videreføres i bearbejdningen af
strukturplan og bebyggelsesplan. Hvor struktur¬
planen for hele området i præcise visualiseringer
fastholder landskabelige værdier og karakterer
i transformationsprocessen. Og hvor bebyggel¬
sesplanen for Indre Nordhavn - med en følsom
modulering af rumlige kontraster og sammen¬

hænge imellem tætte, indre byrum og kajernes
åbenhed — giver stedet særpræg og attraktions¬
værdi med stadigt skiftende udsyn over vandet.

På bebyggelses- og bygningsniveau adskiller
forslaget sig fra de øvrige forslag ved at fastholde
en bygningshøjde på maksimalt fire etager, så¬
ledes at de eksisterende pakhusbygninger inte¬
greres i bebyggelsesstrukturen som ligevægtige
elementer i skabelse af byrummet. Og hvor silo¬
erne far plads til at videreføre deres karakter som

bydelens monumenter, der kan tilføres nyt funk-
tionsindhold af kollektiv betydning, og som for¬
ankrer områdets udvikling i havnens historie.

, - Vejstrukturen er beskrevet meget overord¬
net og behandler ikke nærmere i detaljer det in¬
terne vej- og stisystem. Forslaget forholder sig
til Østerbro ved som nævnt at grave jernbanen

ned og skabe en promenade langs Kalkbræn-
derihavnsgade. Dette vil naturligvis bryde den
barriere banen udgør i dag, men vil også væ¬
re ekstremt bekosteligt ligesom omlægningen af
den planlagte metrocityring. Rampeanlæg ved
Nordhavnsvej er placeret tæt på krydstogts- og
containerterminalen, men derudover er der ikke

redegjort for vejstrukturen. Parkering foregår på
terræn i gader og gårdrum, og bilen vil derfor
blive dominerende i bybilledet.

Der er ingen bud på sikringen af den sociale
mangfoldighed, ligesom der er ikke tilført nogle
grønne eller blå kvaliteter til stedet. Der mang¬
ler fokus på livet i byen, og der er ingen dybde¬
gående overvejelser om eller detaljerede forslag
til løsninger på byens rum. Der er alene angi¬
vet programmatiske overvejelser, og det er for
eksempel ikke skitseret, hvordan forslaget sikrer
en dynamisk udbygningsproces, og hvordan den
eksisterende infrastruktur udnyttes med videre.
Endvidere rummer forslaget en række tiltag, der
er særdeles udgiftskrævende ved realisering, og
det er vurderingen, at der ikke er en rimelig ba¬
lance mellem omkostninger og det, der opnås i
konkurrenceområdet.

Konklusion

Trods de kritiske bemærkninger ovenfor ønsker
dommerkomiteen at præmiere forslaget. Forsla¬
get er smukt fremstillet med en grafisk æstetik,
som er appellerende og overlegen men vanske¬
ligt aflæselig. Forslaget præmieres dog især for
den overbevisende fremstilling af specifikke by-
rumskvaliteter tæt integreret i stedets eksisteren¬
de anlæg — på baggrund af et hovedgreb, der har
grund i en højt kvalificeret arkitektonisk forstå¬
else af byudviklingens dynamik.



Forslag 100, Hvor' du fra... En af to ligestillede
2. præmier på 300.000 DKK. Udarbejdet af entasis
arkitekter (ophavsret), entasis landscape, København.
Projektteam entasis: Christian Cold, arkitekt MAA,
partner; Signe Cold, arkitekt MAA, partner; Sophus
Søbye, arkitekt MAA; Dorota Beres, arkitekt MA,
landskabsarkitekt;Trude Mardal, arkitekt BA;
Mikkel Christiansen, arkitekt BA.
Esbensen rådg. ing. (faglig rådgiver). Projektteam
Esbensen: Signe Antvorskov; Oluf Bruun Jørgensen

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget udmærker sig bl.a. ved at være et af de
mest gennemarbejdede af de indkomne forslag.
Der er tale om et grundigt og indlevet projekt,
der tager udgangspunkt i den erkendelse og op¬
fattelse, at byer, der fascinerer os, skabes gennem
en langsom og delvist uforudsigelig overlejring
af en række historiske spor og historier — fysi¬
ske og mentale elementer og begivenheder, som
sammenstillet over tid danner en kompleks og

oplevelsesrig by.
Forestillingen om byen som en akkumulator

af menneskeligt liv og tid danner grundlag for
forslagsstillernes strategier for byudviklingen.
Men det danner også forlæg for de mere kon¬
krete bud på, hvordan fremtidens by kan se ud
på Nordhavnen. I forlængelse af projektets selv¬
forståelse udvikles dels en metode til at skabe
en strukturplan for byfortætning over tid, dels
et vokabular af bebyggelses- og kvartersmæssige
typologier samt et i princippet selvstændigt rigt
idékatalog til aktiviteter, byfunktioner, identi¬
tetsgivende koncepter og begivenhedstyper'etc.,
etc.

Som led i strategien etableres et vokabular
af fem primære lag, som den nye by gennem sin
strukturplan skal bygge på. Det drejer sig om: 1.
De eksisterende værdier — det, der allerede er af
bygninger, spor og kanter etc. 2. Om byens og
vandets møde, som skal være et gennemgåen¬
de tema, hvilket sker gennem en 'demokratise¬
ring' af vandfladerne gennem etableringen af en
række vandbaserede aktivitetstyper. 3. Om den
grønne by, der skal sikre, at der hele tiden ska¬
bes adgang til grønne strøg gennem etablering af
sammenhængende landskabsstrukturer, der ek¬

sempelvis tilbyder en ti km lang sammenhæn¬
gende grøn gåtur. 4. Om hallerne og fyrtårnet,
der udpeger steder og bygninger for den store
og delvist monumentale skala samt 5. Massivet
og labyrinten, der bygger på opfattelsen af byen
som et massiv med udskårne gader, pladser og

øvrige offentlige rum. Det drejer sig om at ska¬
be den fortættede by med klare forbilleder i det
indre, klassiske København.

Projektet udvikler med baggrund i ovenstå¬
ende elementer en strukturplan, der i sin gra¬
fiske fremstilling rummer en på mange måder
overbevisende deltaljeret redegørelse for den
fremtidige udvikling af Nordhavnen. Eksempel¬
vis rummer projektet de grundigste snittegnin¬
ger, der på overbevisende måde tydeliggør for¬
slagsstillernes bymæssige intentioner — ligesom
der i en række perspektivtegninger skabes visua¬
liseringer af, hvordan udvalgte steder i byen over
tid kunne opleves. Ser man på det samlede for¬
slag til strukturplanen, fremtræder der et billede
af en meget sammenhængende bystruktur. Der
er i det store hele tale om en bystruktur, som i
overvejende grad er en 'resumering' af den by, vi
allerede kender - det klassiske København, som

vi kender det fra Fredriksstaden, fra broerne, fra

havebyerne, fra middelalderbyen etc., etc.
Forslaget er visionsstærkt med hensyn til at

fremme cyklisme og kollektiv trafik, men det vi¬
ser sig ikke tydeligt i planerne.Vejstrukturen er
bygget op omkring en boulevard, der strækker
sig fra Århusgade i syd til Ydre Nordhavn. De¬
tailhandel koncentreres langs boulevarden, hvil¬
ket kan blive en konflikt — specielt på kort sigt,
hvor vejen skal håndtere al tung trafik. Forsla¬
get har et interessant bud på en ny kobling (ny
adgang) til Østerbro ved at ombygge Nordhavn
station, så der "bliver skabt en plads i to planer.
Dels gennembrydes banevolden, og dels udbyg¬
ges perronen mod Nordbassinet, som et udkigs¬
punkt.

Den kollektive trafikløsning med en spor¬

vogn giver med et stort antal stationer kort vej
til dette kollektive transporttilbud, men løsnin¬
gen kan med de mange stationer/tramstop ri¬
sikere at blive langsom at lade sig transportere
med og dermed et mindre konkurrencedyg¬

tigt transportmiddel. Forslaget beskriver cykel-/
gangforbindelser i den grønne kile, men der sav¬
nes en nærmere beskrivelse af stinettet for at un¬

derstøtte visionen om at gøre cyklen til et at¬
traktivt transportmiddel

Det grønne er et flot og stærkt element i
forslaget, men der er for lidt plads til natur og
landskab. Bymassivet ud til den nordlige strand,
giver byliv helt ud til vandet. Dagligliv, funk¬
tioner og trafik er integreret i byrummene, der
skaber tryghed. Den centrale gade, med detail-
handelsfunktioner svarer til traditionelle køben¬
havnske brogader, og er et godt pejlemærke, del-
giver en god orientering i bydelen. By ved vand
og promenader kan blive presset ved, at 'shared
space'-princippet fører trafik ud i de forskellige
områder og helt ud til kanterne. Forslaget inde¬
holder gode byrum, men de er ikke så alsidige,
og er næsten for små til fysisk aktivitet og sport.

Konklusion

Dommerkomiteen finder, at forslaget helt ube¬
strideligt rummer stor erfaring og kompetence
inden for den .klassiske bybygningskunst. Forsla¬
get er ikke alene arkitektonisk og rumligt vel¬
dokumenteret, også de trafikale og generelle
infrastrukturelle problemstillinger fremstår vel¬
overvejede. Dog vurderer dommerkomiteen, at
der i forslagets gennemførthed også afsløres væ¬
sentlige problemstillinger ved den valgte strategi.
Den by der fremtræder er nok gennemarbejdet
og gennemtænkt, og den rummer i delelementer
kvalitetsfyldte bykvarterer og byrum. Men den
viser også, at en byudvikling i det omfang som
Nordhavnen har, fordrer mere åbne strategier,
som kan integrere de uomgængelige forandrin¬
ger, som vil fremkomme i så langstrakt en udvik-
lingshorisont, som Nordhavnen udvikles på.

Det er dommerkomiteens vurdering, at det
fremstillede billede af den samlede byudvikling
ikke er robust nok, og at det — på trods af at be¬
nytte sig af bricolagens og collagens kompositi¬
onsteknikker — først og fremmest får genskabt
og rekonstrueret det klassiske indre København
i et idylliseret billede, der ikke rummer tilstræk¬
kelige løfter om vilje og evne til at integrere
fremtidige problemstillinger og livsformer.
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Forslag 140, Byen på Kajen. En af to ligestillede
3. præmier på 200.000 DKK. Udarbejdet af cand.
arch. Morten KjerJeppesen og cand. arch. Mads
Boserup Lauritsen (ophavsret), København. Medar¬
bejdere: arkitektstuderende Simon Sjiikvist og
arkitekt Rene Lindsay

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget tager udgangspunkt i havnens oprin¬
delige logik om altid at skabe mest mulig kaj¬
kant til skibene. Nærheden til vandet skal fortsat

være den vigtigste karakteristik af området, og
vandet dén attraktion, forslaget skal bygges op
over. Ældre tiders pakhuses nærhed til vandet og
den præcise kajkant er her i forslaget blevet til
et forbillede for den nye by. liygninger trækkes
således helt ud til vandet, mens infrastruktur og
den grønne natur placeres 'på indersiden'.

Nordhavnen sættes ind i en sammenhæng
med Københavns brokvarterers byparker. En
havnepark i Nordhavnen vil afslutte ringen af

kvartersparker omkring København i form af en
stor regional bypark med udsigt over Øresund
og havnen. Alle sikres nem adgang til både vand
og grønne områder. 'Livet mellem det grønne

og blå' som forslagsstillerne formulerer det.
Forslaget indeholder et vejsystem med en

hovedstruktur, der omfatter en sluttet ring. Det
betyder, at der i flere områder er to forholdsvis
tætliggende veje og dermed to barrierer og to
støjkilder. Denne struktur er dog en robusthed
f.eks. ved nedbrud på den ene vej og håndtering
af tung trafik. Rampeanlægget til Nordhavnsvej
er velplaceret i forhold til vejstrukturen, men det
er ikke nærmere angivet, hvordan krydstogtter¬
minalen er trafikbetjent. Der mangler en nær¬
mere beskrivelse af strategien bag placeringen af
parkering i området.

Forslaget indeholder et godt bud på en mid¬
lertidig kollektiv trafikbetjening i form af en bus,
der kører i et loop. På længere sigt arbejder for¬
slaget med en sporvognsløsning, der kobler sig

på Østerport. Med hensyn til stinettet vurderes
det at være godt for fodgængere, men der mang¬
ler nogle mere direkte cykelforbindelser. Der er

foreslået en stiforbindelse til Marmormolen.
Der arbejdes med variation i bygnings- og

bytypologier og høje tætheder, men der gives
ingen bud på implementeringen af den sociale
mangfoldighed. Forslaget indeholder gode prin¬
cipper for kantzonen mellem bygning og vand/
grønt, der kan give et attraktivt og alsidigt byliv
ved vandet. Godt skifte mellem urbant grønt og

naturlandskab, og der er plads til naturen. De re¬
kreative rum opfordrer til bevægelse og leg m.nj.
med stort fokus på vandaktivitet. Bebyggelses¬
planen, der består af relativt små kvarterer, der
deles op af grønne parkbånd, kan være en svag¬
hed for et intensivt byliv. Forslaget henvender
sig generelt til en bred målgruppe, og kan med
havnepark og aktiviteterne i de indre bydele gi¬
ve grundlag for et byliv, der også kunne være at¬
traktivt for det nuværende Østerbro.

Konklusion

Forslaget er gennemarbejdet og viser stor ind¬
levelse i problemstillingerne. Det overordnede
greb er konsekvent gennemført i forslaget. Den
stringente opdeling af landskabsrum og bebyg¬
gelser er velorganiseret og troværdig og skaber
en klar identitet. Forslaget giver skitser til, hvor¬
ledes bebyggelsen kan 'nærme sig vandet', og
hvordan overgangene til parklandskabet kan lø¬
ses. Dette er konkrete forslag til vigtige spørgs¬
mål i konkurrencen, og forslagsstillerne marke¬
rer således en bevidst holdning til brugen af de
karakteristiske offentlige rum, noget som ellers
savnes i mange besvarelser.

Bebyggelserne mod nord og vest er dog efter
dommerkomiteens mening blevet for store. De
okkuperer områder, som havde været bedre tjent
med at være offentlige landskabsrum, hvor den
fintmaskede landskabsopdeling mellem vand,
bebyggelse og grønt område var blevet udvik¬
let. Bebyggelsesplanen synes også ved nærmere

granskning at udvise kvarterer og byrum, der er
vel meget pragmatiske. Der efterlyses her noget
mere innovativt og originalt.



Forslag 140, Nordhavnen. En af to ligestillede 3.
præmier på 200.000 DKK. Udarbejdet a/Asplan
Viak /Arkitekturverkstedet i Oslo (ophavsret), Oslo.
Projektteam: Thomas Stokke, Aasne Haug, Kristin
Braut, Thea Kvammer Hartmann, Kristin E.B.Ask-
gaard, Hanne Bertnes Norli, Erik Bjerkevedt Nord¬
by, Rune Langseth, Hanne C. Jonassen, Aase Skaug,
Lasse Bjerved, Kristian Ohr, Randi Kaiskin Ram¬
stad og Randi Svånå. Rådgivere: Steve Cowan/Al¬
lan Stirling fra Buro Happold; Katharinan Bramslev
fra HAMBRE, Engebret Gudbrandson

Uddrag af dommerbetænkningens bemærkninger
Forslaget tager altovervejende udgangspunkt i am¬
bitionen om at skabe en bæredygtig by - et mål
der ikke indfries uden grundige overvejelser og til¬
svarende strategier for byens udvikling. Projektet
har således indledningsvis en række gode, generelle
iagttagelser omkring bæredygtighed.

Projektet rummer i forlængelse heraf een af
de mest grundige læsninger og forståelser af ste¬
det, med stor indlevelse i de kvaliteter, der er i
den 'tynde' historie, de forladte eller de reakti¬
verede industrianlæg, de igangværende industri¬
er og forretninger samt de forskelligartede na¬

turfænomener — tilsammen rummer stedet en

åbenhed og fremmedartethed, som måske er et
af de allerstørste aktiver ved netop dette sted i
hovedstadsområdet.

På baggrund aflæsningen af stedet, fremstil¬
les og formidles en grundigt tænkt strategi for
den samlede udvikling. Strategien består af tre

hovedelementer, der i sig selv hver er udtryk for
en overordnet faseinddeling af u.dviklingen, idet
det er projektets argument, at der under forud¬
sætning af ønsket om en egentlig bæredygtig
udvikling, vil være en art indbygget 'naturlig¬
hed' for, hvordan Nordhavnen kan og skal ud¬
vikle sig.

Det drejer sig om 1: Brownfield to Green¬
field — fra udtjent industriland til naturområde
og 'byggemodning', 2: Greenfield to Urbanfield
- fra naturområde til urbant felt, og 3: Future-
scapes — diagrammer og billeder på de totale ud-
bygningspotentialer af Nordhavnen.

Strategien er velunderbygget med ideer og
konkrete initiativer til, hvordan de enkelte udvik¬

lingsfaser kan stimuleres, ligesom der på et over¬
ordnet niveau er redegjort for de bymæssige og

rumlige implikationer af forslagsstillernes udmønt¬
ning af strategien. Endelig rummer projektet, som
eet afde eneste, forslag til en mere instrumentel til¬
gang til bæredygtighedsbegrebet gennem et SMS
- Sustainable Managament System, der skal bruges
som redskab til målopfyldelse i relation til konkrete
key performance indicators.

Vejstrukturen har en stærk opbygning med
en vestlig placeret hovedgade væk fra tætbyen og
en busgade gennem den tætte by. Rampeanlæg¬
get fra Nordhavnsvej ligger tæt på container- og

krydstogtterminal, men er på længere sigt - når
Ydre Nordhavn er udbygget — uheldigt placeret
i hjertet af den tætte by. Cykelinfrastrukturen er

gennemtænkt med en opbygning i tre niveauer:

; V
0'' X

Forslaget evner at tænke en strategisk udbygning
af den kollektive trafik i kraft af, at der startes

med en højklasset busløsning i eget tracé, hvil¬
ket er egnet som en midlertidig løsning, men på
lang sigt åbnes der op for en metro, der skal sikre
mobilitet og fredelige boligområder.

Konklusion

Dommerkomiteen ønsker at fremhæve forslaget
primært fordi det, for så vidt angår læsning af ste¬
det, udviser en stor og troværdig følsomhed over
for kvaliteterne i de eksisterende fysiske rammer på
Nordhavnen — en følsomhed, som projektet for¬
mår at omsætte i en handlekraftig strategi. Derud¬
over rummer forslaget en interessant miljømæssig
bæredygtighedstrategi, der faktisk har forstået, at

bæredygtig byudvikling først og fremmest handler
om at gøre det, der med sikkerhed giver effekt -
her og nu op på lang sigt.

Dommerkomiteen vurderer, at udmøntnin¬
gen af strategien - for så vidt angår de konkrete
forslag til bebyggelsesplaner, bykvarterer og by¬
rum — ikke lever op til kvaliteten af det teoreti¬
ske og strategiske arbejde. Såvel de grønne om¬
råders udformning og aktivitetsmæssige indhold
som de rumlige illustrationer til primært de in¬
dre havnearealers bebyggelse, overbeviser ikke
dommerkomiteen om den fornødne formgiv-
ningsmæssige kompetence i bevægelsen fra stra¬

tegi til design.
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Indkøb. Forslag 51
udarbejdet af
Moxon, London
• Purchase prize,
Entry 51 by
Moxon, London

t

Forslag 5/ indkøbt for 50.000 DKK, udarbejdet
af Moxon, London v. Ben Addy, Kyle Buchanan og

Bethany Wells

Forslaget deler Nordhavnen i tre væsensforskel¬
lige områder: Indre Nordhavn, Ydre Nordhavn
og et nyt ørige allernordligst. Indre Nordhavn er

meget tæt og domineres af højhuse med kontor-
og erhvervsfunktioner;Ydre Nordhavn indehol¬
der boliger, placeret i meget store karreer samt
kulturinstitutioner og skoler.

Øriget i nord består afen række øer, nogle ube¬
boede, nogle med mindre boligenklaver. Selv om
øerne er indplaceret helt i eksakt rudemønstrets sy¬

stem, er der dog angivet en modificering og bear¬
bejdningmulighed, så øriget bliver mere differentie¬
ret. En del øer kan nås via gangbroer, andre kun
med båd.

Bystrukturen baserer sig i et og alt på et ret¬
vinklet, meget stormasket grid, der udgår fra ek¬
sisterende kajkanter. Forslaget når ikke frem til en
facetteret besvarelse, hvad angår bebyggelsesplan,
byrumsudformning, vejstruktur, parker m.m.
Dommerkomiteen finder ikke, at den rigoristiske
ensartethed tilfører området noget positivt i Indre
Nordhavn ogYdre Nordhavn. .

Men dommerkomiteen har hæftet sig ved ide¬
en om at afslutte det nordlige område på en ander¬
ledes, meget mindre bastant måde end en gængs

opfyldning. Et ørige i nord, med visse småhavnsfa-
ciliteter, kunne tilføre ikke alene Nordhavnen, men

hele Øresundsområdet nye og usædvanlige kvali¬
teter, såvel for sejlende, badende, dykkende som i
form af mindre boligenklaver. En ørigeafslutning
i nord ville endvidere bidrage med oplevelsesrige
kystlinier.

Forslaget indkøbes for sit helt specielle bud på
at skabe et nordligt ørige, hvor en stedvis eksklu¬
sivitet ville kunne give ikke alene diversitet, men

herigennem også økonomisk tilskud til andre bo¬
ligformer i den sydlige del af Nordhavnen.

Forslag 71, Havebyen, der danner serier afpauser,
indkøbtfor 50.000 DKK, udarbejdet af Bertelsen &
Scheving Arkitekter, Kbh. (ophavsret). Projektteam:

Jens Bertelsen, Hans Scheving, Jonas Hesse, Eli¬
na Moreau Braunstein, Anne Pind, Tom W. Hansen

og Tinne Hansen. Landskabsarkitekt: Breimann &
Bruun, Garten- und Landschaftsarchitekten MAA
v. landskabsarkitekt MDL Bertel Bruun. Trafikplan¬
lægning: Niras, ing.Anne Gedved Christoffersen.
Øvrige konsulenter: Otto Strange og Bent Colerick,
Ingrid Jespersens Gymnasieskole og Grundskole;
Lars Schwander, Fotografisk Center

Forslaget ønsker at fastholde og fremme det ud¬
viklingspotentiale og den bygningsmæssige di¬
versitet, der allerede findes i Nordhavnsområdets
småsamfund. For at opnå kontrast og variation
skal ny bebyggelse vige for eksisterende bebyg¬
gelse. Forslagsstillerne ser det fremtidige Nord¬
havnen som en slags haveby med sprækker og

byrum, der danner serier af pauser.Bystrukturen
baserer sig på et retvinklet grid, der følger ek¬
sisterende kajkanter og veje. Denne ensartethed
afbødes dog noget af den fligede byrand, bassiner
og kvartersparker. Bebyggelsens højder er vari¬
erende, generelt tre-fire etager mod vest, stigen¬

de til syv-otte etager mod øst, hvor der tillige er

placeret 20-etagers højhuse.
Det er fritiden i dagligdagen, ikke i ferien

eller weekenden, der prioriteres højt. Det be¬
tyder, at den nye bydel planlægges med et hie¬
rarki af grønne områder: fra boligens nære have¬
rum og tagterrasser over bydelens kvartersparker
og træplantede strøg til store, rå og ubearbejde¬
de områder. Den nuværende nordre afgrænsning
med stensætning og småsøer bibeholdes og vi¬
dereføres i et generøst bredt strandlandskab langs
den fremtidige vest- og nordkyst.

Forslaget arbejder differentieret med halvø¬
ens tre sider, krydstogtkajen mod det åbne sund, '
stranden med det lange, næsten uendelige vand¬
perspektiv i nord og den mere beskyttede kyst
med mindre lystbådehavne ind mod Svanemøl¬
lebugten. Forslaget når ikke frem til at differen¬
tiere bystrukturen og elaborere området nær¬
mest Nordhavnen, dvs. de første etaper.

Forslaget indkøbes for sit sympatiske forsøg
på at skabe en haveby, hvor den daglige mulig¬
hed for pause og rekreation i det fri er tæt på
og lettilgængelig; bl.a. ved promenader langs alle
vandkanter samt tværgående eksprescykelruter.

Indkøb. Udarbejdet af Bertelsen & Scheving Arkitekter • Purchase prize, by Bertelsen & Scheving Arkitekter
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Indkøb. Forslag 88
udarbejdet af
IOSIS CONCEPT,
Montreuil Cedex
• Purchase prize,
Entry 88 by IOSIS
CONCEPT,
Montreuil Cedex
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Indkøb. Forslag 116 udarbejdet af Mæ LLP, London
• Purchase prize, Entry 116 by Mæ LLP, London

Forslag I 16, Planting a futurefor Copenhagen,
indkøbtfor 50.000 DKK, udarbejdet af Mæ LLP
architects, London. Design team: Mae Architects og
Slider Studio (ophavsret). Konsulent, bæredygtighed:
Prashant Kapoor, WSP Enviroment and Energy

Projektet argumenterer for, at den ønskede by¬
udvikling bedst skabes som en moderne have¬
by, der grundlæggende er tænkt og udviklet som
en bæredygtig by. Det er projektets vurdering, at
der skal noget særligt til at sikre denne udvik¬
ling. At udvikle en hel ny by med bæredygtighed
som det grundlæggende tema kræver en strate¬

gisk tænkning, der involverer mange mennesker
for at skabe ejerskab og handlekraft. Derfor ud¬
vikles der — i tråd med internationale erfaringer
om City Governance - et selvstændigt 'Nord-
havnsparlament', som gennem et ikke nærmere

beskrevet ejer- og beboerdemokrati har til for¬

mål at skabe de værdi- og udviklingsmæssige
rammer for Nordhavnens bæredygtighed.
'Nordhavnsparlamentet' udvikler ti principper,
som skal være guidelines for udviklingen, og
som nordhavnensbeboerne vil tage ejerskab til
som grundlag for en 'offentlighedspolitik', ud-
viklingspraksis, den urbane planlægning og de¬
sign af Nordhavnen. De ti principper vedrører:
sundhed og tilfredshed, naturlige habitater og

dyreliv, lokal bæredygtighed, fødevare, lav C02-
belastning, lokale og bæredygtige konstrukti¬
onsprincipper, minimal affald, bæredygtig vand,
kulturel identitet og sammenhængskraft, lige¬
værdighed og fairtrade samt bæredygtig trans¬
port og infrastruktur.

Projektet rummer under hvert princip ideer
til opstart af noget, der kunne blive et markant
charter for etablering af en dybdegående, bæ¬
redygtig udvikling. Yderligere udvikles en de-
signkode, der giver principielle anvisninger på,
hvordan man gennem koder kunne skabe enig¬
hed om best practice inden for bæredygtigt byg¬
geri — både generelt og specifikt anvendt her på
Nordhavnen.

Forslaget fremhæves for at fokusere på og
dermed påpege nødvendigheden af, at bære¬
dygtighedsbegrebet, såfremt det skal have reelle
implikationer, skal udvikles, modnes og profes¬
sionaliseres. Ligeledes for at påpege, at den øn¬
skede udvikling kræver et stort folkeligt og po¬
litisk engagement samt at selve byggebranchen,
arkitekter og developere, skal arbejde inden for
fælles anerkendte koder.

Forslag 88, Opposites attract, indkøbt for 50.000
DKK, udarbejdet af IOSIS CONCEPT, Montreuil
Cedex. Design team: Susanne Otto, Pierre-Michel
Delpeuch (ophavsret) i samarbejde med IOSIS
ELIOTH (Raphael Menard) og ENIA (Simon
Pallubicki).

Forslagsstillerne ser primært det 21. århundre¬
des bæredygtige by som en tæt by, men suppleret
med et varieret udbud af forskelligartede store,
åbne områder, som netop kan opnås gennem høj
bebyggelsesgrad.

Bystrukturen, der følger et retvinklet grid
med retning efter eksisterende kajkdnter, er

opdelt i fem bybånd med fem mindre bycen¬
tre. Disse ligger langs den brede, slyngede bou¬
levard fra Nordhavn station til den nordøstlige
spids. Boulevarden er fordelingsvej for biltrafik
og her ligger også sporvognstraceet. Bebyggel-
seshøjderne varierer fra boliger i tre-otte etager
til kontorhøjhuse langs krydstogtkajen.

I Nordhavnen er kvaliteten vandkant, og
denne gøres tilgængelig overalt.

Forslaget er kaldt 'modsætninger mødes',
hvilket fremgår af hoveddispositionens modsæt¬
ningspar, by og land. Den nye bydel er trukket
over mod halvøens østlige side og har dér ur¬

bane promenader langs vandet. Mindre broer
over havnebassinerne forbinder de fem bykvar¬
terer. Mod Svanemøllebugten og land, dvs. mod
vest, lægges landskabelige, mere organisk forme¬
de områder med bredere strandkanter og mindre
ubebyggede øer.

Forslaget når ikke frem til en overbevisende
detaljering af byrum og bebyggelser, især hvad
angår første etape.

Forslaget indkøbes for sit konsekvente bud
på en varieret, men samtidig enkel strukturplan,
der indsigtsfuldt udnytter områdets potentiale.
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POESI OG STREET LIFE

Marie Leth Rasmussen

Tidligere var pladsen foran Indre Bys Kulturhus
mest af alt en mørk passage mellem Nansensgade
og Søerne. Et sted præget af graffiti, dunkle træ¬
er pg slidte brosten.

Men for fem år siden gik. en gruppe loka¬
le sammen om at skaffe penge til en renovering
af pladsen, og det har givet helt nyt liv til Nan¬
sensgade-kvarteret. Den nye plads foran kultur¬
huset er blevet et mødested for københavnere
i alle aldre, hvor graffiti og kirsebærtræer trives
side om side.

Mange af byens mødesteder er forbeholdt
bestemte typer mennesker. Det er steder, man

tager hen og møder folk, der ligesom en selv.
Tegnestuen 1:1 Landskab ville gerne lave et de¬
mokratisk mødested, hvor folk i alle aldre og so¬
ciale lag kunne komme og møde folk, de ellers
ikke ville møde. For at få det til at lykkedes har

1:1 Landskab skabt muligheder for mange for¬
skellige former for aktiviteter på pladsen, så man
både kan spille basket, skate, lege i klatrestativ el¬
ler spille petanque.

Noget hele døgnet
Den nye plads er delt op i flere dele: en klassisk
københavnerplads med chausséesten, en forsæn¬
ket boldbane i sort asfalt, et legeområde med et
sort gummiunderlag og et hvidt klippelandskab.
På den klassiske københavnerplads kan man sid¬
de og nyde inaden fra. kulturhusets café, mens

man ser ned på boldbanen, der er forsænket ned
i niveau med Søgade og afsluttes af en bred trap¬
pe op mod Nansensgade. Det hvide klippeland¬
skab skaber en effektfuld kontrast til den mørke

boldbane og kan bruges til at klatre, skåte eller
cykle på.

Det var vigtigt for tegnestuen at skabe en akti-
vitetsplads, som ikke var afhængig af aktiviteter¬
ne. Det skulle være et sted, som også var smukt
om aftenen, når der er mennesketomt, og plad¬
sen står for sig selv..

Blomstrende træer

For at skabe en kontrast til det meget grafiske sort/
hvide udtryk i aktivitetsområdet er der valgt træ¬
er, som har bær eller blomstrer i stærke farver på
forskellige tidspunkter om året. Op mod kulturhu¬
set er der sat fire tempeltræer, søm har et knaldgult
efterårsløv, mens der ved klippelandskabet er plan^
tet to forskellige slags japanske kirsebærtræer, som

blomstrer om sommeren. Om foråret giver et stærkt
lyserødtblomstrende paradisæbletræ farver til plad¬
sen, mens petanquespillerne kan opleve provencalsk
stemning i platantræets skygge om sommeren.
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Plads ved Indre Bys Kulturhus, Ahlefeldtsgade, Nansensgade, København Udført: 2008
Bygherre: Københavns Ejendomme
Areal: 1.700 kvm

Anlægssum: 5.4 mio. kr.
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab v. Jacob Kamp og Trine Trydeman. Medarbejdere Stine Schibsbye og Christina Mathiesen, landskabsarkitekter mdl
Arkitekt: Morgen Arkitekter
Kunstner, klatrestativ: Beatrice Hansson, Stockholm
Ingeniør: Eduard Troelsgård
Udført i Partnering med NCC Råhus
Tildelt Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Initiativpris 2008
Sponsorer: Lokale- og Anlægsfonden, DONG Energy, Byudviklingspuljen,Teknik og Miljøudvalget,
Kultur og Fritidsudvalget, Kickstartpuljen, Økonomiforvaltningen - Københavns Kommune
og København Kommunes Legat til Stadens Forskønnelse og Almene Bedste

Plan ca. 1:300

1. 'klippelandskab' • 'cliff landscape''
2. multiboldbarie • multi ball court " ,

3. klatreskulptur • climbing sculpture
4. petanquebane • petanque court
5. klatrevæg • climbing wall
6. cafe-udeservering • outdoor-café service
7. Indre Bys Kulturhus • Inner City Culture Center
8. rampe • ramp
9. siddetrin • stair seats

10. betonmur ••concrete wall

Træer • Trees

Gingo biloba, tempeltræ
Malus hybr. 'Rudolph', paradisæble
Platanus acerifolia, aim. platan
Prunus serrulata 'Kazan', japansk kirsebær
Prunus subhirtella 'Accolade', japansk kirsebær



Samspillet mellem rå 'street'-kultur og klassisk
havearkitektur har vakt opmærksomhed, og i
december blev pladsen belønnet med en initia¬
tivpris fra Foreningen til Hovedstadens Forskøn¬
nelse.

I begrundelsen for prisen hed det bl.a.: 'Æn¬
dringer i det bestående kan være et problem
i København. Men her er det anderledes: Det

greb, der er brugt for at skabe pladsen mellem
Nansensgade og Nørre Søgade, er så indlysende
rigtigt, så musikalsk, at det i al sin selvfølgelige
funktionsduelighed er højst usædvanligt og me¬

get vellykket.'

Foreningen gik endda så vidt til at udråbe plad¬
sen til et af Københavns bedste byrum med or¬
dene: 'Det er et usædvanligt helstøbt, by-smukt
og menneskekærligt sted, vi i denne hårdt prø¬
vede by har fået.'

Vellykket partnering
Det hvide klippelandskab i beton har også vakt
opsigt og har givet en nominering til Bæredyg¬
tig Beton Prisen, der uddeles i marts.

Klippelandskabet er inspireret af japanske
stenhaver og bygget op med et skelet af stål,
støbt på stedet og derefter håndglittet.

Klippelandskabet har været en teknisk udfor¬
dring. Jacob Kamp fremhæver, at det har det væ¬

ret utrolig rart, at projektet er foregået i partne¬

ring, så de projekterende og udførende jævnligt
har kunnet mødes og sammen finde løsninger
på problemerne. Stemningen omkring projektet
har været utrolig god, og alle har været indstillet
på at finde de bedste løsninger.
Marie Leth Rasmussen, journalist

Herover: Klatreskulptur i rustfrit stål
Nederst: Hvide beton-'klipper' og sort asfalt
• Above: Climbing sculpture in stainless steel
Bottom: White concrete 'cliffs' and black asphalt
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BOGOMTALE

Selvindlysende skønhed
Gerry Andela og Anja Guinée:Tuin- en landschaps-
architect Hans Warnau. Vanzelfsprekende schoonheid.
Forlaget Btauwdruk, Wageningen, 2006. Hollandsk.
196 s., med værkliste, 44 €. ISBN 90-75271-23-9

'Når jeg kan nøjes med at plante et træ, bruger
jeg ikke to træer'. Så kort kan det siges om Hans
Warnaus arbejde.

Hans Warnau hørte, sammen med Wim Boer,
Pieter Buys og Mien Ruys — den hollandsktf
Gertrud Jekyll — til den lille gruppe landskabs¬
arkitekter, som har domineret have- og land¬
skabsarkitekturen i Holland i perioden efter 2.
Verdenskrig. De har været i stand til at profes¬
sionalisere faget, og det skyldes ikke mindst de¬
res kontakt til modernismens arkitekter. Samar¬

bejdet mellem havearkitekter og arkitekter var

dengang ikke så almindeligt i Holland, som i

Danmark, hvor et sådant samarbejde var helt na¬

turligt. Nu kunne landskabsarkitekter blive in¬
volveret i de mange byggeopgaver, som skulle i
gang efter krigen; boliger og skoler skulle byg¬
ges, parker og kirkegårde skulle anlægges.

Warnau begyndte sin karriere med at arbej¬
de i det åbne land. Han skulle lave beplantnings-
planer til bondegårde, i markskel og langs veje¬
ne i det i krigsramte landskab i det sydvestlige
Holland.

. Ved siden af sit arbejde deltog han i fagre-
laterede kurser og konkurrencer for at udbygge
sin uddannelse som havearkitekt. Da opgaven i
Sydvestholland efter nogle år var afsluttet, flytte¬
de han til Amsterdan; for at arbejde på kommu¬
nes byplankontor. Her kom han i kontakt med
C. van Eesteren, og via ham lærte Warnau de
kunstnere og arkitekter at kende, som var samlet
omkring tidsskriftet De Stijl.

Han blev involveret i de mange nye byggeop¬
gaver til boliger med dertilhørende legepladser
og parkanlæg. Da han fik opgaven at tegne en
have til Stedelijk Museum ved Museumplein fik
han mulighed for at vise, hvad han havde lært.
Det blev et meget karakteristisk 'Warnau'-de-
sign, enkelt og præcist.

Men efter nogle år forlod Warnau sin kom¬
munale arbejdsplads for at overtage en privat ha¬
vearkitekttegnestue sammen med to kollegaer.
Opgaverne strakte sig fra private haver til grøn¬
ne områder i byerne. Han arbejdede meget i den
nye by Lelystad i Flevoland, en af IJsselmeer-
polderne.

I 1978 sagde han farvel til det praktiske teg-

nestuearbejde og blev lærer ved Landbohøjsko¬
len i Wageningen, hvor han arbejdede til 1984,
da hans helbred begyndte at svækkes betydeligt.
I 1995 døde han 73 år gammel.
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Modstående side.

Øverst. Have til Stedelijk Museum, Amsterdam, 1953
Nederst. Park i Hoge Devel, Zwijndrecht, 1960-64.
Foto Gemeente Zwijndrecht
Denne side. Tv. Hans Warnau. Foto Guy Ackermans
Th. Have til Woestduin.Vogelenzang, 1955-60.
Foto 1964
Nederst. Jordfordelings- og rekreativ plan for
Oukoop-Kortriijk, 1964-68. Foto 1999
• Opposite page.

Top. Garden at the Stedelijk Museum, Amsterdam,
1953
Bottom. Park in Hoge Devel, Zwijndrecht, 1960-64.
Photo Gemeente Zwijndrecht
This page. Left: Hans Warnau. Hans Warnau.
Photo Guy Ackermans
Right. Garden at Woestduin,Vogelenzang, 1955-60.
Photo 1964
Bottom. Plot division and recreational plan
Oukoop-Kortriijk, 1964-68. Photo 1999

Warnau var ikke et helt almindeligt menneske.
Han var tit nedtrykt og fortabt i tanker. Og han
havde svært ved at udtrykke sig mundtligt, og
det gjorde det vanskeligt at komme nærmere ind
på ham. Men heldigvis var han meget bedre med
en pen. Og takket være dette, har de to forfattere
til bogen, Gerry Andela, kunsthistoriker og An¬
ja Guinée, landskabsarkitekt, kunnet hente man¬

ge udtalelser fra Warnaus skriftlig produktion,
hvorved bogen har faet en vis direkthed.

Warnau var ikke hurtigt tilfreds med sine
forslag, uafladeligt var han i gang med at forbed¬
re og forenkle.Ved at forenkle så meget som mu¬

ligt, giver man plads til egen udfyldning, mente
han. Han var kritisk og socialt engageret og hav¬
de stor tiltro til borgeres evne til selvudfoldelse.
Derfor skulle man ikke fastlægge alt for meget
i en plan.

Han følte sig meget beslægtet med de mo¬
derne arkitekter, som også søgte efter enkelthed,
og han brugte gerne rektangulære former i fine
kompositioner, måske inspireret af Piet Mondri-
aans strenge malerier. Beplantningen skulle helst
sammensættes af hjemmehørende arter, fordi
han ikke så godt kunne lide eksoter.

At han udtrykte sig mundligt med besvær,
var imidlertid ikke noget problem for de stu¬
derende. Han blev meget populær, og med sin
endeløse tålmodighed lykkedes det ham også at
bringe de lidt langsommere studerende videre.

Warnaus liv og arbejde beskrives udførligt i
første del af den meget sobert og enkelt form¬
givne bog. Også de mindre heldige episoder og
skuffelser er taget med, så bogen ikke er ble¬
vet lutter heltebeskrivelse. Bogens anden del be¬
handler otte projekter mere dybtgående. Denne
disposition har dog medført en del gentagelser.

Billedmaterialet er desværre ret skuffendé:

planerne er ikke gengivet store nok til at kunne
læses, og de fleste fotografier er taget lige efter
udførelse og derfor ikke så overbevisende. Det
ville haVe været fint at kunne sammenligne de
første billeder med den nuværende situation.

'Vanzelfsprekende schoonheid' (Selvindly¬
sende skønhed) er bogens titel, og den rammer
fint kvaliteten af Hans Warnaus oeuvre.

Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt BNT
SCWAAL

Ruweo

VOE T - I

1 ; 10.000

OUKOOP - KORTRIJK



IN MEMORIAM

landskabsplanlægning (GBL). Kombinationen af
landskabsarkitekt- og byplanvirksomhed blev —

og er fortsat — tegnestuens særlige speciale og

kendetegn. De næste tre årtier udviklede GBL
sig med Ole ved roret, til en af landets førende
rådgivere på sit felt. Utallige opgaver blev løst
rundt i hele landet og til dels i Tyskland.

I 1994 overdrog Ole tegnestuen til tre da¬
værende medarbejdere, hvorefter han fortsatte
som ansat medarbejder på tegnestuen indtil han
i 2002 fyldte 70 år. Disse år gav Ole en kærkom¬
men mulighed for at koncentrere sig om det fag¬
lige, frem for administrative opgaver. Men selv
efter den runde fødselsdag fortsatte Ole med at
løse opgaver i eget regi. Her blev det bl.a. til en

lang række haveplaner og andre opgaver for pri¬
vate klienter.

Oles arbejde bar præg af et utroligt enga¬

gement og lyst til udvikling. Denne entusiasme
førte tegnestuen omkring mange og forskelligar¬
tede opgaver, fra små planer og projekter til sto¬
re og komplekse byfornyelsesplaner og byudvik-
lingsopgaver, landskabsprojekter på alle skalatrin,
bebyggelsesplaner og meget andet. Ofte startede
opgaverne som konkurrenceforslag, typisk udar¬
bejdet sammen med bygningsarkitekter og inge¬
niører. Oles kontaktflade i branchen var stor, og

samarbejdsrelationerne mange. Det var dog ikke
altid, at udbyttet stod mål med indsatsen.

Især idéudviklingen og skitseringen lå Oles
hjerte nær. Men også Oles enorme plantekend¬
skab og hans stiveræne evne til at aflæse et ter¬
ræn og løse komplicerede terrænsituationer kom
ofte vi medarbejdere til gode. Når vi gav fortabt,
tog Ole ofte tegningen med hjem. Næste mor¬

gen lå der så et stykke manifold på ens bord med
den færdige løsning.

Ole stillede store krav til sig selv, og sparede
sig ikke, hvis der f.eks. skulle arbejdes dag og nat.
Han stillede også store krav til sine omgivelser,
og ikke alle stod distancen. Ole fyldte meget i et
samarbejde og kæmpede for sine idéer. Man skul¬
le arbejde hårdt for at være på omgangshøjde med
ham. Denne kompromisløshed gav stærke resulta¬
ter, men også en del skrammer. Omvendt gav han
også megen plads til sine betroede medarbejdere
og kolleger. En tillid, der forpligtede.

Ole Klaaborg in memoriam,
4. maj 1932 - 13. december 2008
Landskabsarkitekt mdl Ole Klaaborg døde den
13. december 2008, i en alder af 76 år. Med Ole
Klaaborgs død er en af den første generation af
danske landskabsarkitekter faldet bort.

Ole var nærmest født ind i faget. Han kom
til verden i 1932 i Kolding, hvor hans far var an¬

lægsgartnermester. Efter faderens tidlige død vi¬
dereførte Ole sammen med sin mor og sin bror
et staudegartneri, der oprindeligt hørte til an¬

lægsgartneriet.
Efter præliminæreksamen i 1948 kom Ole

i gartnerlære hos den navnkundige planteskole¬
mand Aksel Olsen. Aksel Olsen blev bl.a. kendt

for at indføre i hundredevis af nye planter fra
Østen, og var skaberen af Den Geografiske Have
i Kolding.

Efter to vintre på Vilvorde Havebrugsskole i
Charlottenlund blev Ole ansat som hospitant på
Troels Erstads tegnestue. Her blev Oles interesse
for landskabsarkitektfaget for alvor vakt. Faglige
kontakter og diskussioner i Foreningen afYng¬

re Havearkitekter og med 'mesteren' C.Th. Sø¬
rensen afgjorde sagen, og i 1954 blev Ole opta¬
get på Kunstakademiets havearkitektlinie. Efter
et par års studier fik Ole ansættelse i en perio¬
de hos professor Pietro Porcinai i Firenze. Den¬
ne ansættelse fik stor betydning for Oles senere
karriere og levende historiske interesse. Afgangs¬
projektet fra Akademiet bestod i et renoverings-
forslag til Villa Reale di Castellos historiske ha¬
veanlæg i Firenze.

Efter en længere studierejse i Indien gik Ole
sammen med studiekammeraterne Gunnar Moos

og Arne Lindholdt og etablerede havearkitektfir¬
maet Klaaborg.Lindholdt.Moos (KLM). De star¬
tede i København, men rykkede i 1963 til Oden¬
se. Tegnestuen gik godt, og i løbet af f3 år blev
man med filialer i Kolding, Århus og Aalborg lan¬
dets største havearkitektfirma.

Efter nogle år forlod Gunnar Moos firma¬
et, og senere gik også Arne Lindholdt egne veje.
Herefter førte Ole Klaaborg i 1973 firmaet vi¬
dere sammen med en skiftende kreds af part¬
nere under firmabetegnelsen Gruppen for by &

Ole Klaaborg, skitse fra Habana, 2001 • Ole Klaaborg, sketch from Habana, 2001

Ole Klaaborg,
2007.

Foto

Iben Braun

22 LANDSKAB 1 2009



Tv. KLM, Langdallund, 1964, hvor Ole boede fra 1964 til sin død. Foto Ole Klaaborg, 1967
• Left: KLM, Langdallund, 1964, where Ole lived from 1964 to his death. Photo Ole Klaaborg, 1967

Et utal af medarbejdere har været tilknyttet GBL
gennem årene. Ole var meget åben for ansættel¬
se af praktikanter, voluntører, studerende - også
udenlandske. Ole ville således gerne dele glæden og

interessen for faget med nye og unge mennesker.
Et karakteristisk træk ved Ole var livsglæ¬

den. Man kan roligt karakterisere ham som en

stor, glad dreng. Utallige er de historier og anek¬
doter, han med sin kraftige stemme har under-

. holdt med i festligt lag. Ole havdé også en (u-)
vane med at give folk sjove kaldenavne, hvilket
jævnligt afstedkom interessante episoder, når an¬

dre troede herpå og benyttede navnene. I'å teg¬
nestuen taler vi stadig om meget underholdende
situationer, hvor Ole på sin helt egen udgave af
tysk kastede sig ud i diskussioner med tyske sam¬

arbejdspartnere. Det bør også nævnes, at Ole var
en god kok. Glæden ved ikke mindst italiensk
mad og vin holdt ved gennem alle årene. Den
seneste af mange studierejser gik til Cuba, hvor
kamera og akvarelblok blev benyttet flittigt.

'Den gamle gartner' er her ikke mere. Han
satte væsentlige, spor i landskabet og i vore byer,
og arbejdede til det sidste med det fag, som var
hans ét og alt. Æret være Oles minde.
Torben Gade, arkitekt maa,

GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning

I Landskab 1/1994 findes et omfattende portræt af Ole
Klaaborg, skrevet afKaren Permin. Illustrationer erfra ka¬
pitlet om KLM i Danmarks Havekunst III samtfra Guide
til dansk landskabsarkitektur og Landskab 1/2001

Modstående side, øverst th. KLM, Apotekerhaven ved
Odense Sygehus, 1963. Ole Klaaborg foto, 1968
Denne side, øverst. KLM og Axel Thomsen: Stadion
til B 1909,1965. Foto AL
Midte. GBL: Anlæg ved Fredericia Bryggeri, 1977-79.
Foto Ole Klaaborg, 1979.
Nederst. GBL: Industriområde i Ballerup, inkl.
Top-danmark. 1970-74. Foto AL
• Opposite page, right: KLM, Apotek Garden, Odense
Hospital, 1963. Ole Klaaborg photo, 1968
This page, top: KLM and Axel Thomsen, Odense
Municipal Parks Department: Stadium for B 1909,
1965. Photo AL

Middle. GBL: Fredericia Brewery, 1977-79. Photo
Ole Klaaborg, 1979
Bottom. GBL: Industrial area in Ballerup, including
the grounds ofTop-danmark, 1970-74. Photo AL

«
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SUMMARY

Competition of Nordhavn, p. 1
After reclamation of new land areas,

Nordhavn will occupy a site of three
hundred hectares or more. Over a

fifty-year period, the area will be de¬
veloped to include buildings with a
total floor area of three to four mil¬
lion square meters. When fully de¬
veloped, Nordhavn will have 40,000
residents and workplaces for 40,000
people. Nordhavn is located close
to and has direct visual contact with
the city center of Copenhagen.

The competition promoter has
formulated an ambitious program
for the development of Nordhavn
into a new city district that is an in¬
tegral part of Copenhagen while at
the same time setting new standards
for sustainable urban development.
The competition brief presented a
vision of an environmentally friend¬
ly, vibrant city district on the water¬
front. It should be a city district
planned according to well-defined
sustainable principles focusing on
sustainable mobility, functional and
social diversity and the fostering of
the continuous generation of urban
life and urban culture.

The competition was thus caught
in the crossfire of the classic dilem¬
mas of urban development processes:

high ambitions that were to be real¬
ized within a framework character¬

ized by great uncertainty.
These dilemmas manifest them¬

selves in different ways throughout
the urban development process,
which is why the main emphasis
in the competition assignment was
on three levels: the overall concept

(structure plan level); governing prin¬
ciples (development plans); and strat¬
egies that would ensure the desired
development. The overall concept,
principles and strategies would gov¬
ern urban development, the trans¬
formation of the landscape and vari¬
ous contexts; the uniting purpose
was to read and understand the na¬

ture and characteristics of the place
and transform them into a distinctive

city district integrated into but also
developing the urban architecture of
Copenhagen.

In its assessment of the compe¬
tition entries, the jury gave priority
to entries that illustrated a compre¬

hensible structure of spaces rang-
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ing from the large scale of the open

landscape and the intermediate scale
of the harbor to the small scale of

spaces between buildings.
From this point of view, the en¬

tries represent different types, rang¬

ing from those illustrating a clear
contrast between a coherent and co¬

hesive urban area on one hand and

a united, cohesive landscape on the
other to a more closely knit fabric
of urban neighborhoods and land¬
scape spaces in which existing har¬
bor basins, possibly combined with
new canals, create the most impor¬
tant characteristics.

At one end of the spectrum, the
extraordinary coastal landscape is
emphasized as an attraction and of
value to the whole of Copenhagen,
while the canal and park landscape
at the other end of the spectrum is
presented as creating a unique iden¬
tity and quality for Nordhavn as a

city district.
It is the jury's opinion that a

structure plan for the Nordhavn area
should include both ends of the

spectrum.The districts identity as
'a waterfront district' and the value
to people in general of the coast¬
al landscape close to the city center
should be elements of any plan for
the development of Nordhavn.

The entries show that there is

no single response to these dual re¬

quirements. The jury decided to
focus on entries that provided re¬

sponses to the competition brief
that translated this complexity into
a robust overall concept that reflect¬
ed the nature of the site and trans¬

formed its character to a specific
basis for the development of the dis¬
trict's architectural structure.

Three entries presented such a

degree of detail that they illustrate
three basically different possible ty¬
pologies. One entry (48) shows the
potential offered by a laciniated
weave of urban spaces and landscape
spaces. Another entry (4) illustrates
the opportunities offered by the cre¬
ation of an easily expandable system
ofbuilding plots delimited by water,
while a third entry (135) unfolds the
vision of creating a city in a cohe¬
sive and coherent coastal landscape.

All three winning entries focus
on environmental sustainability, the

result being a number of interesting,
albeit to some extent untested, so¬

lutions. In the subsequent upgrad¬
ing phase, it will be necessary to
document the feasibility of the en¬
tries and that they will be adequate
in meeting needs and requirements,
such as energy requirements. It is
also necessary to assess the finan¬
cial and economic implications of
realizing the proposals, both in the
construction phase and in the long
term.

No single entry presents docu¬
mentation that it is the optimum re¬

sponse to the many constraints, vi¬
sions and requirements set out in the
competition brief, which is why a
unanimous jury recommended up¬

grading and further examination of
the above three entries before a final
winner is selected in the Nordhavn
idea competition.

Poety and street life, p. 16
Marie Leth Rasmussen

Formerly, the square in front of
the Inner City Cultural Center in
Copenhagen was generally a very

murky passageway. An area char¬
acterized by graffiti, dark trees and
worn down cobblestones. How¬

ever, five years ago a local interest
group set out to acquire funds for
the renovation of the square, and
this has resulted in a completely new

life in the Nansensgade quarter.
The new square is divided in

several areas: A classical Copen¬
hagen square with sett stone pav¬

ing, a recessed ball court in black
asphalt, a playground with a black
rubber paving and a white cliff
landscape. On the classical Copen¬
hagen square one can sit and enjoy
food from the cultural center's café,
while looking down over the ball
court that is recessed to the level of

Søgade, street and is terminated by a
wide stairway up toward Nansens¬
gade street. The white cliff landscape
creates a striking contrast to the
dark ball court and can be used for

climbing, skating or bicycling.
In order to create a contrast to

the very graphical black/white ex¬

pression in the activity area, trees
were chosen that have berries or

flowers in bright colors at different

times of the year. The cliff land¬
scape was a technical challenge
and is constructed on a framework
of steel, and cast in situ and there¬
after hand smoothed.

In December 2008, the square
was awarded an initiative prize by
the Association for the Improvement
of Copenhagen and was nominated
for the Sustainable Concrete Prize

which will be awarded in March

2009.

Ole Klaaborg in memoriam,
May 4, 1932 - December 12,
2008, p. 22
Torben Gade

With Ole Klaaborg's death, one
of the first generation of Dan¬
ish landscape architects has passed
away. After an apprenticeship as
a gardener and studies at theVil-
vorde horticultural school in

Charlottenlund, Ole Klaaborg was

employed as a visiting student at
Troels Erstad's office. In 1954 he

was accepted at the Royal Acad¬
emy ofArchitecture's landscape ar¬
chitecture department. Later he
worked for professor Pietro Porci-
nai in Florence. Together with fel¬
low students Gunnar Moos anfi

Arne Lindholdt he established the

office of Klaaborg — Lindholdt
- Moos (KLM), which soon ex¬

panded with branches in Kolding,
Århus and Aalborg and became
Denmark's largest landscape archi¬
tecture office. From 1973, the firm
continued with a changing circle
of partners under the name The
Group for City and Landscape
Planning (GBL).This combina¬
tion of landscape architecture and
city planning became - and still is
- the office's characteristic special¬
ity and trademark. In the follow¬
ing decades, GBL developed with
Ole at the helm to become one of

the country's leading advisors in
the field. Countless projects were
carried out throughout Denmark
and in Germany. In 1994, Ole
Klaaborg turned the office over
to three of his employees at that
time, where after he continued as

an employee until he turned 70
in 2002.

Pete Avondoglio



Fynske planlæggeres
arrangementer forår 2009
Vejle- en bæredygtig by
Vi besøger Vejle, som er en by
kendt for bæredygtig planlægning,
spændende arkitektur og ambitiø¬
se visioner.Vi mødes i Økolariet,

Vejles videns- og oplevelsescenter,
og en planlægger fra Vejle Kom¬
mune vil fortælle om planlægnin¬
gen i Vejle.
Torsdag 2. april, kl. 1 9-21
i Økolariet, Dæmningen 1 1, Vejle
Tilmelding til Jane Vestergaard,
tel. 40 43 27 58 eller jve@odense.dk
senest tirsdag 31. marts

Økologisk landsby i Hundstrup
Ideen til den'økologiske landsby i
Hundstrup på Sydfyn er fra 2002,
og i 2004 blev det en selvforsy¬
nende landsby. Et lokalforslag giver
plads til 26 grunde.Ved anvendelse
af solenergi og biobrændsel redu¬
ceres C02-udslippet betydeligt.
På rundvisningen fortælles om for¬
ventninger og erfaringer.
Tirsdag 21. april kl. 17-19 på
Højgårdsvej 27, Vester Skerninge
Arrangementet er med ledsager og
max. 40 personer. Tilmelding til Jane
Vestergaard, tel. 40 43 27 58 eller

jve@odense.dk senest tirsdag 14.april.

Musikhuset med mere, København
Tur til 'Ørestadens Perler' afslut¬
tende med rundvisning og kon¬
cert i DR-Byens nye koncertsal.Vi
mødes i Tietgenkollegiets gårdrum
kl. 11, derefter spadserer vi langs
kanalen og videre gennem IT-høj-
skolens atriumgård og til DR-By-
en, hvor vi spiser frokost. Dernæst
rundvisning i koncerthuset kl. 14-
15. Efterfølgende kan man gå til
koncert med Radiohusets Symfo¬
niorkester kl. 16.00 og få den tota¬

le oplevelse af koncertsalen.
Lørdag 2. maj, mødested Tietgenkolle¬
giets gårdrum, Rued Langgards Vej 10,
København S. Arrangementet er med
ledsager og max. 25 personer.

Tilmelding til Jane Vesergaard,
tel. 40 43 27 58 eller jve@odense.dk
senest tirsdag 21. april
Arr.AA Østifterne, DDL FYN, IDA
FYN, DL FYN, FAB FYN, TL

Kirkegårdskonferencen 2009:
Den bæredygtige kirkegård
Bæredygtighed er et mål for frem¬
tiden. Årets kirkegårdskonference
sætter fokus på økonomi, styring
og ledelse og på det grønne udtryk
og kulturarven, fordi disse emner
er centrale for den fremtidssikrede

kirkegård.
Indlæggene omhandler nye tiltag
og aktuelle overvejelser om øko¬
nomi, nærdemokrati og opgave¬

fordeling og om kirkegården som
kulturfænomen. Desuden præsen¬

teres Kvalitetsbeskrivelser for drift af
kirkegårde, som er et nyt redskab,
der kan anvendes til styring og til¬
rettelæggelse af kirkegårdens drift
ud fra aftalte mål.

Uddrag afprogram:

Opgaver og økonomi — kirke og

kirkegård v. departementschef
Henrik Nepper-Christensen,
Kirkeministeriet

Tre oplæg on> ansvar og opgave¬

fordeling i den kirkelige organi¬
sation:

Professionalisme og nærdemo¬
krati, kan det forenes? v. prof. Tim
Knudsen, KU

Perspektiv på provstens nye rolle v.

provst Paw Kingo Andersen
Befri Menighedsrådene (for alt det
bøvl med løvsugeren m.m.) v. kon¬
sulent Mogens S. Mogensen

Oplægsholderne svarer på spørgs¬
mål, ordstyrer er Inge Lise Peder¬
sen, fmd. for Landsforeningen af
Menighedsråd
Kirkegårdskultur - andet og mere
end gravminder v. sognepræst Elof
Westergård, fmd. for Foreningen
for Kirkegårdskultur
Evigheden og kirkegården — mod¬
sætning eller kulturhistorisk
kendsgerning? v. dir. for National¬
museet Per Kristian Madsen

Driftsstyring med fagligheden i
focus v. vid. ass. Christian P. Kjøl¬
ler, Skov & Landskab
Plejeplaner kan ikke stå alene v.

seniorrådgiver Susanne Guldager,
Skov & Landskab

Konferencen arrangeres i et samar¬

bejde mellem Landsforeningen
af Menighedsråd, Foreningen af
Danske Kirkegårdsledere og Skov
& Landskab, KU
Konferencen afholdes tirsdag 17.
marts 2009 på Hotel Nyborg
Strand, Østersøvej 2, Nyborg
Pris 1.200 kr. ekskl. moms.

Arr. Skov & Landskab, KU, Lands¬
foreningen af Menighedsråd,
Foreningen af Danske Kirkegårds¬
ledere

Tilmelding senest 27. februar via
www.sl.life.ku.dk > Kurser

Arkitekternes Kursusportal
Akademisk Arkitektforening har
netop søsat hjemmesiden 'Arki¬
tekternes Kursusportal'. Det er en

serviceportal, der beskriver og lin¬
ker til alle arkitektrelevante kurser.

Nye kurser og udbydere vil løben¬
de komme til. Søgesiden er åben
for alle, og man kan oprette en så¬
kaldt kursusagent, der kan sende
en reminder, når et nyt kursus in¬
den for ens interessefelt dukker op.

www.arkitekterneskursusportal.dk

The International Green Roof

Congress
The International Green Roof

Congress afholdes for anden gang
25. -27. maj 2009, i Nuertingen,
Stuttgart. Internationalt anerkend¬
te eksperter, arkitekter, landskabs¬
arkitekter og entreprenører præ¬
senterer de nyeste teknologier og

anvendelsesmuligheder inden for
grønne tage. Desuden er der work¬
shops og ekskursioner.
Inf. og tilmelding:
www.greenroofworld.com

Havehistorisk rejse til
Sydengland
Haveudviklingen i England fra
1870 og 100 år frem har haft en

afgørende betydning for vore ha¬
ver i dag.
Hans Peder Christiansen fra Gar¬

dening DK arrangerer studietur
England. Under turen vil der blive
besøgt haveanlæg fra en tid hvor
personligheder som William Ro¬
binson, Gertrude Jekyll, Edwin
Lutyens, Harold Peto, Lawrence
Johnston,Vita Sackville-West og

Christopher Lloyd var med til at
skabe forudsætningerne for vore
haver i det 21. århundrede.
Under turen overnattes der på de
to hoteller, Gravetye Manor, der
var William Robinsons hjem, og
The Bath Priory. Begge hoteller er

i kategorien 'Englands tre bedste
hoteller'. Det skyldes bl.a. deres re¬

stauranter, som begge steder har en

Michelin-stjerne.
Besøget på Munstead Wood, som
var Gertrude Jekylls hjem, og be¬
søget på Hestercombe skal frem¬
hæves, fordi samarbejdet mellem
Jekyll og Lutyens skabte et nybrud
i Engelsk havearkitektur. Munstead
Wood er kun åbent for offentlig-
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heden to gange om året. Deltager¬
ne fir lov at se begge dele.
I de haver, de besøges, vises delta¬
gerne rundt af stedets 'head gar¬
dener'.

Udover at være en tur i havekun¬

stens historie er denne rejse i høj
grad også en gourmetrejse. På
grund af et begrænset antal værel¬
ser på Gravetye er deltagerantallet
maksimalt 20 personer. Der arran¬

geres en rejse i maj og evt. en sen¬

sommerrejse i september.
Rejsen foregår med fly til London,
hvorfra der køres til Gravetye Ma¬
nor, hvor de første to overnatnin¬
ger finder sted. Derefter går turen
mod Bath, hvor der er tre overnat¬

ninger på The Bath Priory.
Afrejse fra København 11. maj og

hjemkomst 16. maj.
Sensommerrejsen har afrejse 14.
september og hjemkomst 19.
september.
Pris: 16.900 kr.Tillæg for enkelt¬
værelse 1.500 kr.

Alle middage plus fire frokoster
er inkluderet i prisen, ligesom ad¬
gang til samtlige haver, dér besøges
er betalt.

Tilmelding: Gardening DK,
Hans Peder Christiansen,
tel. 22 99 25 36

I forbindelse med tilmelding
betales et depositum på 2.500 kr.
Restbetaling skal betales senest
31. marts 2009.

DAC udstilling om ny nordisk
landskabsarkitektur

Hvordan udfolder vi de nordiske

landskabers potentiale i fremtiden?
Med en udstilling om ny nordisk
landskabsarkitektur i sommeren

2009 inviterer DAC til debat om

de moderne nordiske landskaber

og landskabsarkitekturens poten¬

tiale - set i lyset af de globale kli¬
maudfordringer.
De nordiske landskaber er vo¬

res fysiske omgivelser og natur,
der gennem tid er transformeret,
udfoldet og formet af vores for¬
ventninger og kulturhistoriske
forståelse af landskaberne. Med

klimaudfordringerne og en stigen¬
de urbanisering far spørgsmålet:
'hvordan forvalter vi de nordiske

landskaber?' en fornyet aktualitet,
ligesom landskabsarkitektur får po¬
tentielt ny fokus som et redskab til
at optimere de nordiske landskaber
på ressourcebevidst, bæredygtig -

og æstetisk måde.
Med nutidige, nytænkende og per¬
formative eksempler på nordisk
landskabsarkitektur vil udstillin¬

gen søge at tematisere forskellige
løsninger på de moderne nordiske
landskaber.

På udstillingen vil man kunne op¬
leve landskabsarkitektur, der ar¬

bejder med klima, miljø, energi og

transport med bæredygtige løsnin¬
ger, genetablering af post-indu¬
strielle landskaber og rehabilite¬
ring af landbrugsområder og også
moderne urbane landskaber, hvor
landskabet trækkes ind i planlæg¬
ningen af storbyernes rum og sam¬

menhænge.
DAC, Strandgade 27B, 1401 Kbh. K
www. dac. dk

Landskabsarkitekten og

omverdenen

En analyse af praktiserende teg-
, ns-stuers kommunikation på in-
ternettet, giver et billede af et fag,
der ikke prioriterer kommunika¬
tion med omverdenen særligt højt.
At omverdenen i bred forstand ik¬
ke ved, hvad en landskabsarkitekt
er — er ikke noget stort problem,

så længe tegnestuerne primært får
arbejde gennem deres eksisterende
kontakter. Men som det kom frem

til DL's debatarrangement om bor¬
gerinddragelse, kan det være svært
at få borgerne til at respektere
landskabsarkitektens faglighed, når
borgeren ikke ved, hvad det er for
en faglighed, landskabsarkitekten
kommer med.

Ved DL's debat om borgerinddra¬
gelse 21. november 2008, define¬
rede Klaus Bondam landskabsar¬

kitekterne i rollen som dem, der
tilfører objektivitet, faglighed, hel¬
hed, og som kan omsætte ideer til
noget konkret og fagligt forsvar¬
ligt. Men samme dag blev det pro¬

blematiseret, at landskabsarkitekten
ofte både skal håndtere en rolle
som facilitator og fagperson. Sær¬
ligt når borgeren ikke ved, hvad en
landskabsarkitekts faglighed inde¬
holder.

Når landskabsarkitekter mødes og
snakker fag, er der mange historier
om møder med folk, der ikke ved
hvad en landskabsarkitekt er, og

gættene der bliver genfortalt vari¬
erer fra 'noget med haver' til mere

sjældne som: 'en der laver stalde og

gårdbygninger'.
Men måske ligger grunden til mis¬
forståelserne hos os selv. I artiklen

Værdier i landskabet skrev Ian Jør¬
gensen, at 'Det er vigtigt for et fag
at kunne dokumentere, hvordan
det er med til at skabe samfunds¬

mæssige værdier - det gælder også
landskabsarkitekturen'.

Men det er ikke nok, at vi kan do¬
kumentere, at vi har en effekt. Når
vi nu lever i et informationssam¬

fund, hvor borgeren vælger sit pro¬
dukt ud fra den forestilling, han
har om firmaet/udbyderen, skal
vi kommunikere vores produkt

ud til omverdenen. Sagt på en an¬
den måde: Hvis borgeren ikke ved,
hvad en landskabsarkitekt er —

hvordan kan han så vælge at bruge
vores ydelser eller respektere vores

faglighed?

Den kommunikerende

landskabsarkitekt

Objektivt set er landskabsarkitek¬
tur et formidlende fag. Ideer og
viden bliver formidlet i plancher
og planer. Arbejdsprocessen består
af indsamling af viden , ogidégene-
rering, og omdrejningspunktet er
det visuelle udtryk, uanset om det
er tegnet i hånden, AutoCad eller
Photoshop. Men det er alt sammen

formidling, som det kræver en vis
uddannelse at forstå. I

Når det gælder landskabsarkitek¬
ternes kommunikation ud af fa¬

get, tegner der sig et andet billede.
Fra den 22. oktober 2006 til den

22. oktober 2007, blev der trykt 68
unikke artikler i den danske dags¬
presse, hvor afsenderen betegne¬
de sig selv som landskabsarkitekt.
Størstedelen af de artikler hand¬

lede om havebrug, og blev bragt i
ugeaviser. Set i det perspektiv er
det ikke underligt at omverdenens
forståelse for landskabsarkitektu¬

rens arbejdsområde begrænser sig
til havearkitekturens nære skala,
og at borgerne kan have svært ved
at forstå, hvad landskabsarkitekten
kan tilføre til projekterne.

Tegnestuerne på internettet
I dag er internettet et almindeligt
sted at hente informationer til op¬

gaver, inden man køber bil, hus el¬
ler tager andre store beslutninger.
Men kan man også finde relevan¬
te oplysninger om landskabsarki¬
tekter?
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Når man ser på PLR's medlemmer,
viser det sig, at det kun er to tred¬
jedele af dem, der har eri hjem¬
meside. Og den lyst til at udfordre
mediet, som man kan se i andre

computergenererede medier, ses
ikke på størstedelen af disse hjem¬
mesider.

Hjemmesiderne har enten en me¬

get konservativ opbygning og lig¬
ner derfor en stor del af de hjem¬
mesider, man så i slutningen af
1990erne, eller de arbejder med en

kombination af tekst og billeder,
som vi kender fra fotoalbummet

eller måske portfolioen.
Gennemarbejdede hjemmesider ses

typisk hos store firmaer med man¬

ge ressourcer eller hos enmands-
virksomheder med speciale i haver,
der far størstedelen af deres kunder

gennem internettet.
Dermed ser det, ikke overraskende,
ud til, at tegnestuernes behov for
at kommunikere afhænger de res¬

sourcer, der er til rådighed, og den
måde, firmaet får sine kunder på.
Det vil sige, at der må være mange

firmaer, der far deres kunder gen¬
nem andre kanaler end internettet.

Fra mund til øre

I landskabsarkitektfaget er det al¬
mindeligt at fl nye projekter gen¬
nem firmaets eksisterende netværk.

Det er typisk tidligere kunder, der
vender tilbage, eller nye kunder,
der har flet firmaet anbefalet af

tidligere kunder.
Derudover er der den profile¬
ring, firmaet får, hvis det deltager i
konkurrencer.

I interview fortæller medarbej¬
dere fra både SLA og Schønherr
Landskab, at det er almindeligt, at
kunderne har hørt om dem, in¬
den de kommer ind på hjemmesi¬

den. Dermed bliver hjemmesiden
et visitkort, en videreudvikling af
portefolioen, som kunden kan bla¬
dre i for at se, hvad firmaet har
lavet siden sidst, eller om firmaet
arbejder i en stil, der passer til
kundens forventninger.
Når landskabsarkitekter far kunder

gennem eksisterende netværk, er

det sandsynligt, at det er kunder
med en faglig forforståelse som

bygherrer, arkitekter, ingeniører
el.lign. Derfor henvender hjem¬
mesiden sig heller ikke til den alm¬
indelige borger.

Omverdenens forståelsefor
landskabsarkitektens arbejde
Sammenholder man de privatprak¬
tiserende landskabsarkitekters

kommunikation på internettet med
standens samlede aktivitet i dags¬
pressen, virker det ikke sandsyn¬
ligt, at de andre fraktioner af land¬
skabsarkitektstanden er mere aktive

i medierne. Med den kontaktflade,
der er i dag, begrænser borgerens
forståelse af landskabsarkitektens

arbejde sig derfor ofte til at være

'noget med haver'.
Set ud fra den klassiske kommu¬

nikationsteori stiger sandsynlighe¬
den for, at omverdenen vil ansætte

en landskabsarkitekt med omver¬

denens viden om landskabsarkitek-
■ tens^arbejde.
Samme kommunikationsteori for¬

tæller, at hvis man vil have modta¬
gerne til at bruge tid på ens kom¬
munikation, skal man tilpasse det
til modtagerens interesser. Den
specialiserede kommunikation lig¬
ger i lige så høj grad hos den en¬
kelte landskabsarkitekt, der har de
bedste forudsætninger for at kom¬
munikere deres faglighed til inte¬
ressenterne.

Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle
Schmidt tager udgangspunkt i hans virke
som landskabsarkitekt gennem mere end
50 år og her især i anvendelsen af plantnin¬
ger og plantemateriale. Jørn Palle Schmidt
har i sit virke med stor spændvidde skabt
grøn form omkring bebyggelser ved at
gentage, bearbejde og variere de motiver,
der kan uddrages fra landskabets plantnin¬
ger.

Med stor indlevelse i og fornemmelse for
menneskers basale behov har han skabt

plantninger, der udviser robusthed og fro¬
dighed samt udstråler vitalitet og frugtbar¬
hed.

GRØN FORM • GRØNT MODSPIL
En bog om landskabsarkitekten
Jørn Palle Schmidt
Af Annemarie lund

176 sider
24 x 29,7 cm

Indbundet, illustreret
ISBN 978 87 7407 367 3

Vejledende pris: 375 kr.
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Men efter debatarrangementet om

borgerinddragelse kan man disku¬
tere, om udviklingen i samfundet
har givet faget et behov for en ge¬

nerel fælles profil i samfundet.
I forbindelse med borgerinddra¬
gelse ville en fælles profilering af
landskabsarkitekternes faglighed
gøre det lettere for borgerne at
forstå, hvad en landskabsarkitekt
kan tilbyde.Vores arbejde påvirker
alle mennesker, men når de ikke
ved, hvad vi kan, kan de heller ik¬
ke bede politikerne og bygherrer¬
ne om vores kompetencer.

Landskabsarkitekten som kunstner

Hvis man ser landskabsarkitekten

som en kunstner, kan man argu¬

mentere, at det for en kunstner ik¬
ke burde være nødvendigt at for¬
klare behovet for hans arbejde eller
baggrunden for det.
Til den holdning er der det mod¬
argument, at en af grundene til at
en 'havekunstner' som C.Th. Sø¬

rensen kunne fa en renæssance, er

dokumentationen af hans værker,
. som bl.a. ligger i hans egen omfat¬
tende skriftlige produktion.
Som Ian Jørgensen skrev - land¬
skabsarkitekten skal kunne doku¬

mentere at vores arbejde har en

samfundsmæssig værdi, men hvis
vi ikke selv kan formulere, hvad
der er værdifuldt ved vores arbej¬
de, kan vi så forvente at resten af
verdenen skal tage vores evner al¬
vorligt?
Maja Johansen, landskabsarkitekt

Artiklen tager udgangspunkt i mit
speciale fra juni 2008: Praktiserende
landskabsarkitekters kommunikation

via hjemmesider - en analyse affagets
identitet på internettet.
Vejleder Thomas B. Randrup

Faktaboks. Internettet er et multime¬

die, og opbygningen af en hjemmeside
kan for overblikkets skyld inddeles i
tre områder: Teknisk konstruktion, ind¬
hold og oplevelse.

Teknisk konstruktion

Den tekniske konstruktion er ud¬

gangspunktet for at alt andet på
hjemmesiden virker. Det handler
om computerkapacitet, skærmud¬
styr, programsoftware, transmissi¬
onshastigheder osv. Alt det der af¬
gør om hjemmesiden overhovedet
kan ses på modtagerens computer.
Generelt er der overensstemmel¬

se mellem det, hjemmesiden kan,
og teknikken bag den. Almindelige
problemer er, at siden er lavet til et
bestemt skærmformat, og at man
mister informationer, når den bli¬
ver sét på widescreen eller en min¬
dre skærm. Derudover kan der væ¬

re problemer med links, der ikke
virker, video eller lydklip, eller at
siden loader langsomt, fordi bille¬
derne ikke er weboptimeret.

Indhold

Hjemmesidens indhold er de in¬
formationer, man kan trække ud af
den. Det handler om firmaets pro¬

fil, forstået som firmaets begrun¬
delse for, at modtageren skal vælge
dem til at løse en bestemt opgave.

Profilpn-kan indeholde informa¬
tioner om:

— Praktiske forhold som f.eks. kon¬

taktinformationer, kompetencer
(også medarbejdernes kompeten¬
cer) og teknologier, som firmaet
arbejder med
-Vision, holdninger og/eller filo¬
sofi. Hvorfor firmaet løser opga¬

verne, som de gør, og hvordan man

gerne vil have, at firmaet påvirker
verdenen, hvordan firmaet skal ud¬

vikle sig og påvirke fremtiden.
— Referencer, dvs'. projekter som
firmaet har lavet. Basisinformatio¬

ner om referencerne er f.eks. pro¬

jektstørrelse, geografisk placering,
hvornår det er lavet osv. Derud¬

over kan det også indeholde hold¬
ningerne til projektet, som en be-

. grundelse for, at firmaet syntes, at
det har fundet en god løsning.
1 arbejdet med indholdet er det
vigtigt at vælge, hvilke informatio¬
ner man vil have tilgængelige på
hjemmesiden. Det kan være et lige
så stort problem, at der er for man¬

ge informationer på en hjemme¬
side, som at der er for fa. Det sam¬

me gælder for valg af illustrationer.
Det er ofte et problem at illustra¬
tionerne er så små på hjemmesi¬
derne, at man ikke kan se hvad de
forestiller. Det er især et problem,
hvis man vælger at vise referencer
uden beskrivelse af projekterne.

Den samlede oplevelse handler om:
— Sidens æstetiske udtryk, hvordan
siden ser ud, f.eks. valg af farver,
billeder, teksttype, opsætning osv.
— Interaktion og navigation på si¬
den. Hvordan er siden strukture¬

ret? Kan man finde de nødvendige
oplysninger? Er det en oplevelse at

navigere på siden?
— Hvordan sidens udformning fun¬
gerer i forhold til det indhold, si¬
den formidler. Hvis firmaet siger,
at de er nytænkende, har de så også
en nytænkende hjemmeside?
De fleste af hjemmesiderne har en

letgenkendelig navigation, i et far¬
veskema, der understøtter indhol¬
det. Men det er meget fa hjem¬
mesider, der udnytter internettets
muligheder for at blande medier¬
ne. Som f.eks. at kombinere tekst

og billedér, bruge bevægelse mm.

Verden i Danmark 2009:

Change
Forandringer er blevet et mantra:

Klimaforandringer, finansielle og

politiskeforandringer.
Forandringer i natur og samfund
har før resulteret i et nyt æstetisk
sprog — som tegn på noget, der er

på vej eller som en spejling af no¬

get, der er kommet.
Er dette tilfældet i det urbane

landskab i dag? Viser der sig, og er

der brug for ny definition, ny be¬
tydning, ny brug af det urbane
landskab og dermed ny æstetik i
byens offentlige rum?
Vi stiller spørgsmålet til franske og
danske landskabsarkitekter, og
deres svar kan tage form af egne

projekter og/eller teoretiske
refleksioner.

Arrangeres i samarbejde med DL
og DAC.
Faglig ansvarlig: Malene Hauxner,
mhau@life.ku.dk
Konferencen afholdes 29. maj i
Dansk Arkitektur Center, DAC,

Strandgade 2713, 1401 Kbh. K
Pris: 2.250 kr. for abonnenter på
Videntjenesten, 3.000 kr. for øvri¬
ge, 500 kr. for studerende.
Tilmeldingsfrist: 1. maj

Havekulturfondens

Hæderspris 2009
Havekulturfonden har siden 1993

hvert år uddelt denne hæderspris
til personer, der i særlig grad har
virket for havekulturens fremme.

Fondsbestyrelsen opfordrer alle
til at indstille personer, der i sær¬

lig grad har gjort sig fortjent til at

modtage hædersprisen.
Indstillinger til Hædersprisen 2009
sendes til Havekulturfonden,

Jægersborgvej 47, 2800 Lyngby
inden 1. april 2009
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Arkitektens Forlag udgiver Klaus Rifbjergs nye bog Huse
med illustrationer afPer Marquard Otzen

Vokser man op i byen, er huse den kulisse, som om¬

giver én. Den kan være skræmmende, tiltrækkende,
opstemmende, men er sjældent ligegyldig. Arkitek¬
tur er et vilkår, det er umuligt at unddrage sig. Man
formes af former, og det sete og tillærte bliver del af
én selv under forandringens lov. Huse ser ikke ens ud,
når man er fem og når man er femten eller femogtyve,
de forandrer sig som man selv gør, også selvom fun¬
damentet er det samme og murstenene ligger, som

de lå. Man kan blive et bedre menneske og mere vok¬
sen af at færdes i og mellem ordentlige huse, og her
tænker jeg ikke kun på de regelrette og funktional¬
istiske, men også de vildtvoksende. Huse er indrettet
af mennesker for mennesker, og det vigtigste er, at de
er menneskelige. At arkitektur en gang imellem også
kan være kunst, ligger i sagens natur. Og god kunst
kommer altid fra hjertet. Klaus Rifbjerg

Huse, Klaus Rifbjerg. 72 Sider.
© 2008 Arkitektens Forlag

Illustreret. Pris: 329 kr
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