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DL's generalforsamling 2007
Fredag d. 23. marts inviterer DL
medlemmerne til generalforsam¬
lingen, der i år afholdes på Oderi¬
se Slot. Der bliver gratis kollektiv
transport gennem det danske land¬
skab fra hhv. Århus og København
i form af tog og/eller bus for de
medlemmer, der ønsker det.
Generalforsamlingen starter kl. 16.30.
Bestyrelsen håber på et stort frem¬
møde og ser frem til en generalfor¬
samling rig på debat og nye tiltag.
Som optakt til årets generalfor¬
samling præsenterer LANDSKAB
2-2007 eksempler på nyere land¬
skabsarkitektur på Fyn.
Ydermere vil der under middagen
til generalforsamlingen blive vist
billeder fra Fyn.
Generalforsamling på Odense Slot

fredag 23. marts kl. 16.30

DL's nyhedsmail
Modtager du DL's nyhedsmail?
Hvis ikke, så husk opdatering af
din e-mailadresse

DL udsender jævnligt nyhedsmails
med bl.a. stillingsopslag, informati¬
on om faglige arrangementer m.v.
Da næsten al kommunikation mel¬

lem DL og medlemmerne foregår

via dette medie og via e-mails i
det hele taget, er det meget vigtigt,
at alle medlemmer er tilmeldt den¬

ne service. Det kræver, at du som

medlem husker at opdatere din e-
mailadresse på din personlige pro¬
fil på hjemmesiden.
Har du fået forlagt det tilsendte
brev med dine personlige koder
til hjemmesiden, kan du kontakte
DL's sekretariat på tel. 33 32 23 54
eller på dl@landskabsarkitekter.dk.
Det er særligt vigtigt for de mange
afjer, der har fået nye mailadresser
i forbindelse med kommunesam¬

menlægningerne.

Adresseændring til DL
Husk at melde adresseændring til
DL, hvis du flytter.
Dette gøres ikke længere direkte
til sekretariatet i form af flyttekort
o.l., men via din personlige profil
på DL's hjemmeside.
Har du spørgsmål hertil, er du altid
velkommen til at kontakte sekreta¬

riatet på tel. 33 32 23 54 eller på
dl@landskabsarkitekter. dk.

Årets Grønne Fags Dag:
Landskabets rolle

i den urbane udvikling
DL arrangerer i Samarbejde med
HLR årets Grønne Fags Dag.
Emnet er i år landskabets rolle i

den urbane udvikling, affødt af de
aktuelle kommunesammenlæg¬
ninger.
Programmet kan downloades fra
både www.hlr.dk og fra
www.landskabsarkitekter.dk

Skriftlig tilmelding til sekretariatet.
Grønne Fags Dag i
Kulturcenter Nordvest,
fredag 2. marts kl. 9-16

Torsanlorenzo International

Price 2007

Landskabsarkitekter fra hele ver¬

den har mulighed for at deltage i
konkurrencen om at vinde 'Tor¬

sanlorenzo International Price

2007'. 1. præmien er 2500 euro, 2.
præmien er 1000 euro.
Man deltager ved at indsende ma¬

teriale om et udført projekt, der
ikke allerede er præmieret.
Ansøgningsfrist: 6. marts 2001.
ivww.landskabsarkitekter.dk

Skov & Landskab

del Københavns Universitet

Den 1. januar 2007 fusionerede
KVL, Den Kongelige Veterinær-
og Landbohøjskole og Danmarks
Farmaceutiske Universitet med

Københavns Universitet. Dermed

er Skov & Landskab nu en -del af

Kobenhavns Universitet.

Skov & Landskab lægger vægt på,
at fusionen skaber endnu bedre

muligheder for forskning og un¬

dervisning af høj kvalitet til gavn

for sektorerne.

Det er også forventningen, at den
nye universitetslov vil lægge mere

vægt på myndighedsbetjening og
et tæt samarbejde mellem forsk¬
ning og erhvervsliv.
Skov & Landskab bliver organisa¬
torisk placeret i Det Biovidenska¬
belige Fakultet for Fødevarer,Vete¬
rinærmedicin og Naturressourcer,
der er KVL's nye navn og rolle.
Visionen for det nye fakultet er at
styrke helhedsorienteret forskning,
båret af sammenhænge frajord-til-
bord-til-sundhed-til-velfærd.

Særligt inden for naturressourcer
ser Skov & Landskab frem til at

samarbejde med andre institutter
på Københavns Universitet, især

på det Naturvidenskabelige og det
Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Men også inden for kunst og kul¬
turvidenskab åbner der sig nye

samarbejdsmuligheder, specielt i
forhold til landskabsarkitektur og

bydesign.
Et andet område, hvor der åbner
sig nye udviklingsmuligheder, er

inden for sundhedsområdet, hvor
Skov & Landskab bidrager til vi¬
den om natur, parker og skoves be¬
tydning for befolkningens sundhed
og livskvalitet. Endvidere vil ud¬
viklingsforskning til gavn for ulan¬
dene blive et område, hvor der vil
være flere synergimuligheder.
Skov & Landskabs fulde navn er

nu Center for Skov, Landskab og

Planlægning, Københavns Univer¬
sitet.

Fysisk er placeringen forsat på
Frederiksberg, i Hørsholm og i
Nødebo samt på Djursland og i
Vejle.
Alle medarbejdere far nye mail¬
adresser: @life.ku.dk
Hjemmesiden ændrer adresse til
www.SL.life.ku.dk

Telefonnummeret er fortsat

35 28 15 00.

Havekulturfondens

Hæderspris 2006
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 2007
sendes til Havekulturfonden,
jægersborgvej 47, 2800 Lyngby,
inden 1. marts 2007
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Qn vision

Oracle
Førsteklasses optisk ydelse, lave
drift- og vedligeholdelsesom¬
kostninger samt et bredt udvalg af
lyskilder gør Oracle til den
optimale platform til alle typer
gade- og vejbelysningsprojekter.
Armaturet fås I to størrelser I
wattager fra 42W til 600W, og
kan monteres på mastetop og
-arm. Armaturhuset er udført I støbt
aluminium.

Oracle er IP66 og opfylder
kravene i EN 13201 og tilbyder to
forskellige optiske løsninger,

Oracle kan opgraderes med nye
el-udstyr og lyskilder I takt med
fremtidige tekniske innovationer, og
giver således maximal fleksibilitet
og fremtidssikring af
belysningsinvesteringen,
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Dommerkomité

Vicedirektør Jon Pape, Københavns Kommune, Vej & Park
(fmd.); landskabsarkitekt, projektleder Maria Miret, Vej &
Park, Projektkontoret; teamchef Dan Mogensen, Køben¬
havns Kommune, Plan & Arkitektur, Områdeløft; kontor¬
chef Christian Sonne, Københavns Kommune, Borne- og

Ungdomsforvaltningen; projektleder Erik Gren, Kay Wil¬
helmsen Gruppen; styregruppeformand Jørgen Rose, Kvar¬
terløft Nord- Vest; skoleleder Bjarke Huss, Frederikssunds¬
vejens Skole; beboerrepræsentant Mads Dissing, HT-Grup¬
pen; landskabsarkitekt MAA Bettina Lamm, idrætskyndig
arkitektfagdommer; arkitekt MAA Merete Ahnfeldt-Molle-
rup, udpeget afAA; landskabsarkitekt MAA, MDL Steen
Bisgaard Jensen, udpeget afAA.
Rådgiver for dommerkomiteen: Arkitekt MAA Sanne Maj
Andersen, Kvarterløft Nord-Vest, Kvarterløftsekretariatet.
Konkurrencens sekretær: Arkitekt MAA Jesper Kock, AA's
konkurrencesekretariat.

I dommerkomiteen medvirkede Dan Mogensen i stedet
for specialkonsulent Kim Spiegelberg Larsen, Københavns
Kommune, Det Centrale Kvarterløftsekretariat, mens Maria
Miret medvirkede i stedet for sektionsleder Kristian Nabe-
Nielsen, Vej & Park, Projektkontoret.

Tv. Illustration fra vinderforslaget 1001 træ,
udarbejdet af SLA. © SLA
• Left: Illustration from the winning proposal,
by SLA. © SLA .

I maj 2006 udskrev partnerskabet mellem Københavns Kommune, Kay Wilhelmsen Grup¬
pen og Kvarterløft Nord-Vest en projektkonkurrence om forslag til udformning af Kø¬
benhavn NV's nye, store centrale park.

Konkurrenceområdet består af tre delområder: Det centrale parkområde, Frederiks¬
sundsvejens Skoles idrætsarealer og Hulgårds Plads. I konkurrenceområdets opdeling lå en
af opgavens store udfordringer, idet der var ønsket en helhedsløsning, som kan realiseres
etapevis.Til konkurrencen blev fem deltagerhold inviteret til at udarbejde forslag:

Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR med Transform Arkitekter, kom¬
munikationsbureauet Kernel A/S, billedkunstner Nis Rømer og Midtconsult A/S.

SLA A/S med Lemming & Eriksson, 2+1 Idébureau og forfatteren Jan Sonnergaard.
JDS ved Julien De Smedt med Base Landskabsarkitekter, Carlberg & Christensen og

Nikolaj Cederholm.
Schønherr Landskab med Rambøll Nyvig og billedkunstneren Eva Koch.
Birk Nielsens Tegnestue 'med Cowi A/S, belysningsrådgivere Hansen & Henneberg,

procesrådgivere Forstadskonsulénterne og kunstnergruppen Parfyme.
Konkurrencematerialet blev udsendt i juni 2006, og ved konkurrenceperiodens udløb

28. september 2006 havde alle fem deltagerhold indleveret forslag. Alle forslag blev opta¬
get til bedømmelse af dommerkomiteen.

Konkurrenceforslagene blev bedømt ud fra følgende kriterier, jf. konkurrencepro¬
grammet: 'Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske
løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt stor vægt
på sandsynligheden for, at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for
projektet.' Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der foretaget en tek¬
nisk, funktionsmæssig og økonomisk undersøgelse af forslagene. Undersøgelsen blev ud¬
ført afVej & Park. Dommerkomiteen afholdt fire møder, og på det afsluttende betænk-
ningsmøde i november 2006 besluttede man i enighed at udpege forslag nr. 2/12400 af
SLA som vinder af konkurrencen.

Generelle bemærkninger
Det er overordnet en vanskelig opgave, de fem tegnestuer har taget på sig. Konkurrence¬
programmets område er sammensat af tre helt forskellige arealer, der af historiske årsager
er meget klart afgrænsede og så at sige vender ryggen til hinanden. Det gælder Hulgårds
Plads, det såkaldte HUR-areal og Frederikssundsvejens Skoles idrætsareal. Det er målet, at
disse tre områder skal bindes sammen til en helhed, men samtidig er der specifikke krav i
programmet, der gør, at forslagsstillerne nødvendigvis må fastholde de tre områders særlige
karakter. Dertil kommer, at deltagerne skal tage hensyn til en bebyggelse, der endnu ikke
eksisterer, og opfylde et særdeles komplekst funktionelt program.

Programmet omfatter et stort antal aktiviteter, herunder fornyelser som et samarbejde
mellem kvartermilj østation og bemandet legeplads, og en udvikling af skolens arealer til et
mere ambitiøst aktivitetsområde med både holdsport og frie udfoldelsesmuligheder.

Opgavens centrale del er dog HUR-grunden, hvor tegnestuen Arkitema opfører en
boligbebyggelse, hvis friareal til dels indgår i parken. I denne del af parken skal der både
sikres mulighed for aktiviteter, en beskyttelse af boligernes privatsfære og adgang for red¬
ningskøretøjer. Endelig er det et stort ønske, at parken fremstår som noget særligt, et anlæg
af høj kvalitet, der kan bidrage til at løfte kvarteret.

Det kan således ikke undre, at ingen af de fem forslag til fulde har opfyldt programmets
ønsker og krav, men hver især rummer værdifulde bud på dele af opgaven. Alle forslag er
umiddelbart realiserbare.

1 konkurrenceprogrammet var der særlig lagt vægt på, at parken kan realiseres etapevis,
at delområde 1 kan realiseres inden for den anviste sum (18,7 mio. kr. ekskl. moms), at de
trafikale forhold er løst på en velfungerende og velintegreret måde, at projektet tilgodeser
skolens idræts- og undervisningsbehov, at den bemandede legeplads er integreret i projek¬
tet, og at kvartermiljøstationen er integreret heri, samt at der i forslaget er vist, hvordan
grænsefladerne mellem de tre delområder er bearbejdet, så parken fremstår som et hele,
uanset hvor stor en del af projektet der er realiseret.

Med udgangspunkt i disse forudsætninger har det haft stor betydning, hvilket forslag
der bedst egnede sig til en videre bearbejdning i dialog med borgerne. Her har dommer¬
komiteen vurderet hovedgrebets robusthed over for en proces, forslagsstillernes økonomi¬
ske prioriteringer, som den kan aflæses i forslagets stofvirkninger og bærende elementer,
og forslagsstillernes beskrevne ideer til næste fase, dialogfasen.
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Overordnede greb
Ud af de fem forslag har fire lagt meget stor vægt

på udformningen af stiforløbet gennem hele
parken. Det er gjort.forskelligt, men i alle tilfæl¬
de således at bevægelsen markeres meget tyde¬
ligt. Det femte forslag, 3/00162, har betonet be¬
vægelsen mindre kraftigt i forhold til dannelsen
af tre næsten klassiske parkrum, hvor den besø¬
gende diskret passerer forbi.

Også to andre forslag, 4/31188 og 5/14534,
betoner og fremhæver forskellen mellem de tre
områder, men altså her med et stærkt markeret
belaégningselement som modvægt." ,

Endelig er der to forslag, der tværtimod sø¬

ger at binde parken sammen til én organisk hel¬
hed, begge med utraditionelle, stærke virkemid¬
ler. Både forslag 1/64561 og forslag 2/12400
rummer forunderlige elementer i meget stor
skala, der skal overvinde den rumlige adskillelse
af de tre rum.'

I to af forslagene er især område 1 (HUR-grun-
den) meget præcist og følsomt bearbejdet som et
mere intimt opholdsområde i parken, og i disse
forslag har man i det hele taget søgt at definere
områderne præcist, både funktionelt og form¬
mæssigt.

De øvrige tre har lagt mere vægt på at ud¬
viske overgangene mellem de tre zoner, forslag
1/64561 søger endda at realisere hele projektet
inden for det anviste beløb.

Det er dommerkomiteens opfattelse, at disse
delvis overlappende tilgange alle har værdi. Man
har dog alligevel valgt at prioritere den funktio¬
nelle åbenhed højest, ikke mindst af hensyn til
solens bevægelser gennem dagen og året. Dis¬
se fastlåste funktionelle bindinger forekommer
at kunne blive irritationsmomenter, især om ef¬
termiddagene, når der er skygge over en del af
de designerede 'lysthaver' i forslag 4/31188 og
5/14534.

Dialog og udviklingsproces
De fem forslag har meget forskellige tilgange til
dialogprocessen. Nogle foreslår, at borgerne er
konkret medskabende i udvalgte felter i områ¬
det (1/64561, 3/00162), andre diskuterer me¬

re, hvordan borgerinddragelsen kan fa kvalitet
(2/12400, 5/14534), og endelig giver forslag
4/31188 nogle konkrete elementer/legeredska¬
ber, som parkens brugere kan flytte rundt med.

Det er dommerkomiteens opfattelse, at råd¬
givere i borgerinddragelsesprocesser skal søge
at forstå og oversætte brugernes behov til god
form, og dermed er hverken den konkrete ud¬
lodning af mindre dele af forslaget eller tanken
om færdigdesignede elementer interessante bud
på denne opgave.

Samtidig er det givet, at det vindende for¬
slag i sit hovedgreb skal have en robusthed, der
gør, at det stadig står tydeligt og stærkt efter en

proces, hvor mange stemmer har påvirket detal-
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Herover. Illustrationer fra vinderforslag,
udarbejdet af SLA. © SLA
• Top: Illustrations from the winning proposal,
by SLA. © SLA

jerne. Derfor har dommerkomiteen valgt at ned¬
prioritere projekter, hvor detaljerne forekom¬
mer at være den bærende kvalitet.

Stoflighed
Hvad er en bypark? Forslagene udtrykker helt
forskellige opfattelser af de æstetisk-stoflige for¬
ventninger, man kan have til en urban park. For¬
slag 1/64561 og 4/31188 præsenterer begge et
råt og 'ungdommeligt' udtryk, men i den stofli¬
ge bearbejdning er de vidt forskellige. I 1/64561
er den formmæssige bearbejdning holdt på et
minimum, således at indtrykket er »om af en

filmudgave af et mellemrum i New York eller
Los Angeles, med stærke lysvirkninger, store ele¬
menter og rå kanter.

I 4/31188 er det stik modsat. Her
, er hvert

eneste hjørne bearbejdet formmæssigt, så man
mere tænker på en europæisk gennemdesig-
net bypark fra Barcelona eller Rotterdam. Den

overordnede stoflige virkning er mere pladsag¬
tig, men megen belægning og græs og træer er

fremhævet på særlige skulpturelle plateauer.
3/00162 er den traditionelle bypark, med

plæner, hække og rumdannende løvtræer. Mens
forslag 2/12400 og 5/14534 bevidst arbejder
med en plantemæssig mangfoldighed og forskel¬
lige stoflige oplevelser, nok inspireret af skolens
ønske om at supplere arboretet og udvide mulig¬
hederne for natur/teknikundervisning i parken.
Her er der imidlertid igen forskel på de ordnede
forhold i forslag 5/14534 og den mere anarki¬
stiske tilgang i forslag 2/12400, der nærmest er

billedkunstnerisk i præsentationen.

Identitet

De fem -forslag har forskellige bud på parkens
og hele områdets identitet. Her skiller forslag
1/64561 sig ud med den idé, at parken skal
kunne ses fra verdensrummet. I alle forslag er

der klare henvisninger til de brugerinterviews,
der indgår i konkurrenceprogrammet, og nog¬
le har tydeligvis suppleret med yderligere besøg
i Nordvest. Forslag 2/12400 vedlægger en vi¬
deo med interviews med tilfældige borgere på
stedet.

Men er opgaven at lave en park til det eksi¬
sterende Nordvest eller til det kommende? Det

besvarer de fem forslag yderst forskelligt, med
netop 1/64561 som det mest statiske forslag, idet
man stort set ikke bruger ressourcer på forbed¬
ringer af landskabet, og så modsat med 2/12400
som det mest visionære, der tillader sig at tænke
en helt ny bymæssig identitet for området.

Økonomi

Dommerkomiteen har vurderet, at etape 1 for
alle fem forslag kan realiseres inden for den øko¬
nomiske ramme på 18,7 mio. kr. ekskl. moms,
som det var fastsat i konkurrenceprogrammet.
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1001 TRÆ

Forslag nr. 2/12400, udpeget som vinderforslag, udarbejdet af SLA A/S
Projektteam: Stig L. Anderssson, Thomas Kock, Signe Høyer Fredriksen, Salka Kusk,
Michelle Nielsen Dharmaratne, Cecile Milsted Lind, Simone Maxi, Friedemann Ruter og Martin Søberg
Ingeniørfirma Lemming & Eriksson, Knud Bay og Lars Kofoed
2+1 Idébureau ved Mike Lippert og Rasmus Rune Nielsen samt forfatteren fan Sonnergaard
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Dommerkomiteens bemærkninger
'Nord-Vest kunne godt bruge lidt mere eventyr.'
Sådan indleder vinderne beskrivelsen af deres

forslag til en landskabelig bearbejdning af kvar¬
terparken. Hele parken møbleres med udgangs¬
punkt i tre grundelementer i form af et rig¬
holdigt udbud af træer, høje lysmaster samt tre

kegleformede bjergtoppe.
Som sit hovedtema har projektet lys og farve,

der tilvejebringes gennem et mangfoldigt udvalg
af træsorter, plantet i et organisk forløb på langs
gennem parkens forskellige rum. En asfalteret sti
følger i en slynget bevægelse træstimen og for¬
binder Hulgårds Plads i den nordlige ende med
Ørnevej mod syd.

På Hulgårds Plads spredes asfalten ud i et felt
og danner plads mod byens trafik. Parkens fla¬
de samles af et stort græsareal, der spændes ud
mellem de forskellige bygningsvolumener. Store
lysmaster er placeret i løs struktur parallelt med
træer og sti. Lyset gør stien og parken tilgængelig
i de mørke timer og vil iscenesætte træernes far¬
ver til en ny oplevelse. Som opholdspladser fore¬
slår projektet stjerneformede betonfigurer i vari¬
erende størrelser strøet ud langs stiforbindelsen.

De tre bjergformer er som genkendelige steds-
markører placeret strategisk i hvert sit delområde.
På Hulgårds Plads er det mindste bjerg på 8 meter

integreret i den bemandede legeplads og tænkt
som en form, som miljøstationen kan bygges
ind i. På skolens idrætsareal ligger et bjerg på 11
meter, der kan indgå i den fysiske aktivitet og
som opholdssted for udendørs undervisning.

I parken langs Hulgårds Have og ned mod
Ørnevej ligger det tredje og højeste bjerg på 15
meter, hvorfra der tilbydes udsigt over byens tage.

Projektets titel 1001 træer refererer til det
mangfoldige og varierede plantevalg, som for¬
slaget bidrager med. Mod Hulgårds Plads for¬
tættes sammenstillingen af eksotiske og farverige
træsorter og markerer sig ud imod det trafi¬
kale kryds. T bevægelsen gennem parken aflø¬
ses beplantningen gradvis af mere hjemmehø¬
rende arter. Der foreslås 26 forskellige træsorter

valgt ud fra deres farverige udtryksfuldhed i løv
og blomst året rundt. Som mere eksotiske sorter
nævnes japansk kirsebær, koreagran og blyants¬

ene, mens de mere traditionelt hjemmehørende
arter inkluderer seljerøn, hvidtjørn og skovfyr.

Forskellige funktioner er udlagt i cirkulære
figurer placeret strategisk, men fleksibelt rundt
om i parken. Arealer til beachvolley, petanque og
street-basket ligger på Hulgårds Plads, mellem
skolen og boligområdet findes en ellesump, og

på idrætspladsen er der optegnet multiareal på
græsfladen og flader til løb og spring. Mod Hul¬
gårds Haves boligbebyggelse er rummene mere

stilfærdigt anlagt med plæne og enkelte træer.

Projektet er et poetisk og oplevelsesrigt bud
på landskabelig bearbejdning af parkområdet.
De tematiske grundelementer giver sammen¬

hængskraft til de tre ellers meget forskellige del¬
områder, som parken består af. Samtidig udviser
møbleringsprincippet en fleksibilitet, der formår
at tilgodese de tre delområders særlige rumlige
og funktionelle sammehæng. De landskabelige
elementer adskiller og samler på én gang bolig¬
område, park og skole.

Med træstimens forløb løser projektet over¬
bevisende ønsket om både at sammenbinde de

forskellige landskabsrum og samtidig at skabe en

naturlig grænse mellem parken på den ene side
og skolens grønne arealer på den anden. Over¬
gangen er med enkelte midler både styrket og

sprængt. Det slyngede forløb af træer og sti laver
et slag ind i skolens idrætsområde, ligesom nog¬
le af idrætsbanerne er lagt ud på Hulgårds Plads.

De fire markante grundelementer: Lys, træ¬
er, bjerge og stiforløb, der møblerer og struktu¬
rerer kvarterparken, skaber et særegent sted, som
har stemning og atmosfære.Træet, stjerner, men¬
nesket skaber et helt eget univers. Sådan er po¬

esi, når den er bedst.Vægten er lagt på stoflighed
og variation, hvilket gør den rumlige organise¬
ring meget fleksibel. Det tilbyder på én gang et
helt unikt sted og er samtidig utrolig enkelt i sin
struktur. Det er i sammenstillingen af de forskel¬
lige karakterfulde elementer, at den rumlige va¬
riation opstår. Forslaget er fleksibelt, ikke mindst
fordi det arbejder med et elastisk formsprog, der
synes at stille sig åbent over for justeringer.

Træerne udgør projektets centrale, sansemæs-

sige og rumskabende element. Heri ligger hele
projektets unikke og stedskabende udtryk med
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en rig variation af farverige træer, der sammen¬
stilles på forunderlig vis i et langstrakt forløb.

De mange træer bringer naturen ind i Nord-
Vest som en kontrast til områdets ellers urbane

og fragmenterede karakter. For at tilgodese par¬
kens særegne karakter fra første færd vil det være
en fordel at etablere området med en del store

træer fra starten af.

Træstrukturen fir følgeskab af et slynget sti¬
forløb i asfalt, der bevæger sig gennem parken
med plads til både gående og cyklende. Land¬
skabet vækker mindelser om en romantisk ha¬

ve med sit slyngede bevægelsesforløb, der skaber
skift og overraskelser i den rumlige oplevelse.
Man kan ikke overskue det hele på én gang, hvil¬
ket sandsynligvis vil få parken til at virke stør¬

re, end den er. Hulgårds Plads tilføjes et nyt lag
af romantisk rumlighed over den geometrisk
stramme 'krins'.

Terrænspringene løser forslaget gennem en

udglatning af områdets niveauforskelle. Samtidig
anvendes sammenhængende overflåder i form af
græs og asfalt, der let optager kotemæssige va¬
riationer.

Idræt og bevægelse er en vigtig del af pro¬

grammet, dels i kraft af skolens ønskede sports-
arealer, dels som sted for den selvorganiserede
idræt og den mere spontane bevægelsesudfoldel-
se. I forslaget har man placeret en del af sports-
arealerne ud mod Hulgårds Plads. Programmet
'lægges ned over' parken på en måde, så de øv¬

rige beboere inviteres til at bruge idrætsfacilite¬
terne, ligesom skolearealet får glæde af den land¬
skabelige bearbejdning i form af bjerge træer og
stiforløb. Ved etapedeling kan det dog give et
problem for skolen, at deres idrætsbaner sløjfes,
indtil en realisering af Hulgårds Plads med sup¬

plerende idrætsarealer er mulig.
Sportsbaner er lagt sammen i multifunktio¬

nelle figurer, der integrerer flere aktivitetsmulig¬
heder og således skaber åbenhed for fortolkning
afanvendelse. Beachvolleyarealet og petanqueba¬
nen er forenet i en artikuleret cirkulær figur 'på
Hulgårds Plads. På skolens idrætsplads er flere i-
drætsfunktioner indlagt i en samlet signatur på det
åbne græsareal, der dog er for småt til ønsket om

en 7-mands fodboldbane.

Projektet formår at give form til idrættens rum

og forankre dem i parkens landskabelige udtryk,
så steder til ophold og bevægelse flettes sam¬
men. Variationen kombinerer sted og idræt: Det
er sjovt at se på nogen, der gør noget, ligesom
det inspirerer at være aktive dér, hvor andre op¬
holder sig.

Streetbasket er tegnet som signatur mellem
træerne på asfaltpladsen ud mod trafikken. Fla¬
den er fri og tilgængelig for andre aktiviteter,
når der ikke spilles bold, selv om det er tvivl¬
somt, hvorvidt det er realistisk med en boldplads
uden indhegning. Pladsen ud mod trafikken ud¬
lægges som flade for leg og markeringer. Hjør¬
net af Hulgårdsvej og Frederikssundsvej er et af
de mest trafikerede i København med pendler-
trafik i høj fart, og det er ikke sandsynligt, at
det yderste hjørne vil kunne skabe grundlag for
spontan leg.

Legepladsen på Hulgårds Plads er forankret
omkring det mindste af de tre bjerge. Projektet
har i dets streg reduceret legepladsen væsentlig,
og den multibane. der i dag er integreret i lege¬
pladsen, er her lagt ud på den offentlige plads,
hvilket gør den mindre tilgængelig for børne¬
ne på den bemandede legeplads. Den beman¬
dede legeplads er i det hele taget kun sporadisk
beskrevet og lægger op til en yderligere bear¬
bejdning.

Bjergene skaber en markant signatur som
enorme landskabelige elementer i området. Med
reference til ægyptiske pyramider er de tænkt
som rumlige markører, der dukker op, når man

bevæger sig igennem parken. De udgør et dra¬
gende element til både ophold og bevægelse. Et
sted at gå hen, noget at komme efter, bakker man
ikke kan lade være med at bevæge sig op på.

Der rejses dog tvivl om, hvorvidt de op til
15 meter, som det højeste bjerg er sat til, er nød¬
vendige for en rumlig, landskabelig effekt. Bjer¬
genes skrænter opleves som meget stejle, hvilket
gør dem svært tilgængelige og meget overflade¬
sarte. En kraftig bearbejdning af bjergene bliver
derfor helt nødvendig i den videre proces. Det
er ønskeligt, at de reduceres i højden, at de gøres

overfladerobuste, og ikke mindst, at de bliver til¬
gængelige for ophold og leg. Dommerkomiteen

fortolker også bjergene bredt som skulpturelle
markører i landskabet, der kan fa andre former

og overflader end de beskrevne. Fra havekun¬
sten hentes referenceeksempler som sneglehøje,
landartskulpturer og trappeforløb.

Der er potentiale for en stor videreudvikling
i forslaget, hvilket dels giver en kæmpe udfor¬
dring, men også en mulighed for en reel borger¬
inddragelse. Projektgruppen beskriver en bor-
gerinddragelsesproces med anvendelse af video
og billede som dialogredskab, hvor også skolens
elever inddrages.

Der lægges vægt på fortolkningen af stem¬

ninger og inddragelse af nonverbal kommunika¬
tion frem for funktionaliteten. Projektet lægger
op til videre bearbejdning ikke mindst i forhold
til legeplads, bjerge og idrætsarealer. Men sam¬

tidig er det vigtigt at fastholde tonen i projektet
igennem denne proces, så det særegne ved land¬
skabet ikke går tabt.

I en borgerinddragelsesproces kan forslag til
bjergenes endelige udformning indgå. Hvis bjer- ♦
gene skal rumme bygninger som ungehus, miljø¬
station eller legepladsbygning, skal de anlægges
med bygningsmæssige grundlag helt fra starten af.

En enig dommerkomité finder, at projek¬
tet på et konceptfuldt niveau med sine én gang
enkle og samtidig meget stoflige virkemidler på
overbevisende vis løser opgaven. Projektet ud¬
viser en stor forståelse for stedet. Det formår at

modsvare områdets sammensatte karakter af me¬

get forskelligartede rum og kontekst, samtidig
med at parklandskabet i et markant greb skaber
en stærk signatur for området.

Illustrationer © SLA
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KRINSEN, FÆLLEDEN OG BYHAVEN

Forslag nr. 3/00162 udarbejdet af Schønherr Landskab, Rambøll Nyvig og billedkunstneren Eva Koch

Dommernes bemærkninger
Projektet tager udgangspunkt i en analyse af
konkurrenceområdets infrastruktur og bygge¬
de landskab. Konklusionen er, at Hulgårds Plads,
som den ekstroverte, er gemt bort og Krinsen
overset, mens det bagvedliggende parkområde
lukker sig omkranset af de kommende boliger og
skolen med sin åbne ryg mod Frederikssundsvej;
Forløbet fra det trafikerede' til det rolige og luk¬
kede er projektets afsæt.

Forslagsstillerne beskriver parkens formelle
afsæt som bestående af et samlende og et åbent
lag. Det samlende lag etableres fra start,som et

bevægelsesbånd, hvorfra naturoplevelsen, mødet
med andre mennesker og den fysiske udfoldel¬
se kan finde sted. Det åbne og mangfoldige lag
kommer til udtryk i en strategi, hvor pladser/
punkter på bevægelsesbåndet udvikles i fremti¬
den til at optage borgernes behov og ønsker.

Projektets ambition er at 'skabe rammerne

for en proces, et udviklingsforløb, der aktiverer

og inddrager områdets beboere, for i fællesskab
at skabe en brugbar og smuk park'.

Med udgangspunkt i konkurrenceområdets
forskellige kvaliteter underdeles det i tre karak¬
teristiske parkområder: Krinsen, Fælleden og By-
haven.

Krinsen udgøres af de eksisterende linde¬
træer på Hulgårds Plads, som fremhæves ved, at

pladsens øvrige bevoksning Ijernes og udtyndes
samt ved samling af pladsens gulv til én græsfla¬
de. Den bemandede legeplads og miljøstationen
lægges i den trafikalt bedst tilgængelige del af
området. Hulgårds Plads' særlige karakter ønskes
forstærket, ved at Krinsens lind fremstår som én

sammenhængende krone på en grøn flade.
Fælledens græsflade forbinder skolens idræts¬

områder med Hulgårds Have. Fælleden indrettes
til sportslige aktiviteter og større arrangementer
som koncerter, markeder og forsamlinger. Ar¬
boretet udvides med nye træplantninger i fæl¬
ledens kant.

Byhaven beskrives som parkens foyer mod
de tilstødende boligkvarterer. Byhaven udformes
som et småskaleret bakke- og dallandskab med
store rumlige variationer. Træer og buske med
spiselige frugter danner en frugthave. Byhaven
beskrives som mulig baggrund for kommende
haveforeninger, skolehaver eller lignende. Unge¬
huset/cafeen lægges som forudsat i forbindelse
med en X-plads ud til Stærevej.

Bevægelsesbåndet udstrækker og sammen¬
binder parken, og X-pladserne danner mindre
rumligheder, der knyttes til ophold, aktiviteter
og møder. Pladserne er det bærende i projek¬
tets borgerinddragelse og udvikles i samarbej¬
de med de øvrige interessenter i området. Til de
forskellige workshops tages der udgangspunkt i
nogle idékataloger, som udfolder mulighederne
i de karakteristiske områder, Krinsen, Fælleden og

Byhaven.
Materialerne beskrives som langsigtede og

holdbare. Bevægelsesbåndet udlægges af slots-
grus med en ubehandlet stålkant som afgræns¬
ning. Der præciseres en række frugtsættende
træer og buske til Byhaven, og bufferzonen mod
Hulgårds Have tilplantes med forskellige pryd¬
græsser.

Projektets styrke er dets strategi og enkle form¬
sprog.

Den klare sammenføjende struktur med
græsfladen og grusbåndet er det overordnede
og gennemgående motiv. De klassiske parktræk
som græssletten, lindetræerne og grusfladerne er
velkendte og typiske for boligområder i Nord-
Vest.

På denne måde er projektet godt fæstet i NV,
men lever efter dommerkomiteens opfattelse ik¬
ke i tilstrækkelig grad op til programmets krav
om variation og oplevelse.

X-pladsernes placering virker fornuftig og

velvalgt, mens intentionen om borgerinddragel¬
se i denne forbindelse synes for afgrænset og re¬
striktiv.

Beskrivelsen af Hulgårds Plads særlige ka¬
rakter er, som resten af projektet, enkel og klar i
intentionerne.

Rummet renses, så Krinsen igen kan sætte
takten, og pladsens gulv forstærkes. Bearbejd¬
ningen af især gulvet samt den afklarede lege¬
plads og miljøstation er overbevisende, mens de
eksisterende lindetræers tilstand mod Frederiks¬

sundsvej gør det vanskeligt at tro på en restaure¬
ring af trærækkerne. Miljøstationen og den be¬
mandede legeplads lægges fornuftigt i den lettest
tilgængelige del af pladsen.

Fælleden som den store græsflade til sport

og idræt, der sammenbinder skoleområdet med
parken er velkendt og populær.

Under bedømmelsen har det imidlertid væ¬

ret diskuteret, om terrænforholdene og arbore¬
tet i grænsen mellem de to områder udgør en

hindring for oplevelsen af den ønskede rumlige
sammenhæng.

Byhavens bevægede terræn og intentionen i
retning af en urban frugthave er både fin og po¬
etisk, men desværre skuffer den ved at være for

svagt illustreret, særlig da denne del udgør pro¬

jektets 1. etape.
Dommerkomiteen har haft stor forståelse for

projektets værdige og afmålte brug af effekter,
men vurderere samtidig, at det nok er for forsig¬
tigt til rigtig at kunne tilbyde identitet og karak¬
ter til den kommende park.
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MOVING NORDVEST

Forslag nr. 4/31188 udarbejdet af Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR
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Dommerkomiteens bemærkninger
Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at be¬
væge NV og satser bevidst på at realisere en for¬
enklet udgave af hele konkurrenceområdet alle¬
rede i 1. etape. Det er urbaniteten, livet og be¬
vægelsen, som ønskes udtrykt i parkens ændrede
indhold, både under projektering og senere af en¬

gagerede borgeres medvirken. Forslagets formelle
strategi er at underdele det samlede område i tre
mindre områder med hver deres klare identiteter.

Argumentet herfor er at udnytte de eksisterende
kvaliteter samt den ny parks uensartethed.

Haven sammenlignes med en frodig og tra¬
ditionel romantisk have med et bevæget terræn,
snoede stier og stor oplevelsesrigdom. Det be¬
vægede terræn skabes ved at vippe de kantede
græsflader i forskellige retninger og lede stierne
over dette knækkede forløb. Haven skal på sam¬
me tid opfylde ønsket om stille væren og møde
mellem forskellige tempi. Af hensyn til de kom¬
mende boliger lægges den gennemgående trafik
i parkens nordlige side. Ungehuset/cafeen læg¬
ges nedgravet ved hjørnet af Ørnevej og Ugle¬
vej. Huset indrettes med forplads mod gaden og
terrasse orienteret mod parken. Fra bygningens
skrånende græstag vil det angivelig være muligt
at nyde solnedgangen til de sidste stråler.

Pladsen er Hulgårds Plads, der deles diago¬
nalt med et lavt hegn mellem et belagt områ¬
de og et bevokset område. Pladsens belagte del
udformes med et ensartet gulv i den nordlige
del, hvorpå et gridnet på 10 x 10 meter udgør
et slags spillebræt for de kommende aktiviteter.
Nettet fungerer som grundlag for indretning af
pladsen og det specialdesignede inventarkatalog.
Forslaget beskriver en holdning til brug afvand
på pladsen, der inkluderer både brandhaner, ren¬
der og forsinkelsesbassiner. Den bemandede le¬
geplads lægges sammen mellem lindetræerne ud
mod Hulgårdsvej, hvor også genbrugspladsen
ligger i det sydvestlige hjørne.

Plænen udgøres af de nuværende græs- og
idrætsarealer syd for skolen, som åbnes og bear¬
bejdes i overgangen til Haven og hovedstien.Ter¬
rænet sænkes for at åbne op, og arboretets træer

udtyndes/beskæres i kronerne, så udsyn mellem
områderne forstærkes.

Forslagsstillernes intention er at opsamle over¬

fladevandet, som ledes til en central rende, der
følger parkens centrale sti. Undervejs ligger fle¬
re forsinkelsesbassiner og lunker med overløb,
inden forløbet ender på det laveste punkt i et
overløbsbassin.

Forslaget udnytter det eksisterende terræn

og beskriver kun indgreb syd for Plænen, hvor
terrænet sænkes til niveau med idrætspladsen.
Havens tippede og relativt høje kanter udføres
af stål.

Belægningen beskrives som fleksibel og
funktionel i forhold til dens varierede brug. En
åben drænasfalt, som støbes til med tynd, fin be¬
ton, skal angivelig være både driftsvenlig og med
mulighed for grafisk bearbejdning, således at
overfladen kan varieres i tekstur og farve.

Parkens grønne flader tilsås med blomsterri¬
ge græsblandinger, og der nedlægges løg. De ek¬
sisterende træer og arboretet suppleres med for¬
skellige letløvede træsorter. Pladsens sunde træer
bevares, og de svage Qernes.

De tre delområder - Haven, Plænen og Plad¬
sen - tillægges hver deres belysningskoncept,
som afspejler stedets karakter og funktion. Be-
lysningsplanen udtrykker særlig fint projektets
intentioner om tre-i-én-parken.

I projektet er der lagt vægt på, at parkens
særpræg ikke er afhængigt af en fastlagt udform¬
ning og placering af funktioner, men derimod at
der inden for den opslåede geometri kan flyttes
på tingene. På denne måde hævdes det, at forsla¬
get er forberedt til en meningsfuld projektdia¬
log med interessenterne. Centralt er udvikling
af inventarkataloget, hvor modeller af basisfor¬
merne i 1:10 foreslås som redskaber i dialogen
med blandt andet børn og unge om deres brugs¬
muligheder.

Den klare opdeling af parken i tre meget

forskellige karakterer finder dommerkomiteen
både fornuftig og rationel set ud fra stedets sam¬
mensatte rumlighed med både eksisterende og

kommende kvaliteter. Ser man bort fra projek¬
tets omfattende inventarliste (der ikke er en del
at 1. etape), står tre klare rumligheder tilbage,
hvor især Hapens kantede og tippede græsplæner
vækker opmærksomhed.
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Dommerkomiteen har imidlertid drøftet karak¬

teren af disse græsflader og stiller sig tvivlende
over for deres brugbarhed i forhold til de be¬
lagte stier.

Forslagets opfattelse af NV som bytype ses
i den forstadsglade og rastløse stræben efter be¬
vægelse. Dette opfattes bedst i den asfalterede
flade og den omfattende udstyrsliste og inven¬
tarkatalog. I denne sammenhæng kan det være

vanskeligt at tro på parkens centrale og roman¬
tiske havemotiv.

Det er da heller ikke de romantiske referen¬

cer, som er forslagets styrke, men tredelingen
(bedst vist i belysningsplanen) og den lidt for
store asfalterede flade, der med beboerinddragel¬
sen og tiden skal indrettes med ting og sager.
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KVARTERETS PARK

Forslag nr. 5/14534 udarbejdet af Birk Nielsen, landskabsarkitekter og planlæggere
v. landskabsarkitekter MAA Frode Birk Nielsen, Sanne Slot Hansen, Ny Weisser Øhlenschlæger
og stud.arch. Sabina Happel.
Cowi v. arkitekt MAA Keld Schumann og akademiingeniørJan Find
Hansen & Henneberg. v. belysningsingeniør Allan Ruberg og belysningsarkitekt Frida Schlyter
Forstadskonsulenterne cand.scient.anth. Siv Raun Andersen og journalist Kim Tverskov
Parfyme ved kunstnerne Pelle Brage og Ebbe Dam Meinild

Dommerkomiteens bemærkninger
Projektet tager udgangspunkt i en række analy¬
ser, der på forskellig vis beskriver den rumlige si¬
tuation i konkurrenceområdet.Vigtigst er aflæs¬
ningen af terrænet, som bruges til at underdele
parken i et nedre område, Plænen, og et hbjere
liggende område kaldet Haverne. Strøget lægges i
overgangen som en flod, der forbinder to pladser
ved Frederikssundsvej og ved Stærevej.

Plænen er først og fremmest stedet til bevæ¬
gelse, idræt og fysisk udfoldelse for alle alders¬
grupper. For at sammenknytte områderne træk¬
kes det lavere liggende terræn syd for skolen ud

under arboretet og trærækken, som i dag udgør
skolens grænse. På denne måde spredes plænerne
med de mange idrætstilbud til de øvrige park¬
områder inklusive den vestlige del af Hulgårds
Plads. Idrætstilbud, som er særlig rettet mod
børn i dagtimerne, lægges nær ved skolen, og et

system af stier forbinder plænerne med de øv¬

rige parkområder.
Haverne ligger i planens terrænmæssigt øvre

del, mod syd og op til den kommende bolig¬
bebyggelse. Området består af en række lunde
med benævnelser s6m frugtlund, blomsterlund,
legelund, grillhave og sollund. Forslagsstillerne

beskriver haverne som intime opholdsrum og
aktivitetszoner for både små grupper og for op¬
hold alene. De roligste aktivitetsformer lægges
op mod boligbebyggelsen, mens de mere aktive
lægges mod nord. Selve udlægningen af aktivi¬
teterne foreslås besluttet i samarbejde med bru¬
gerne. Området indeholder desuden en vandha¬
ve til brug for skolen i undervisningen.

Parkstrøget beskrives som en urban flod af
mennesker på vej og som parkens urbane nerve.

Strøget følger det øvre terræn på Haverne og læg¬
ges i tillæg oven på terræn, således at der opstår
siddemuligheder på begge sider af strøgforløbet.
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Midt på, ud for den vestlige af de kommende
boliger, vil der være en højdeforskel på ca. 1,25
meter. Der argumenteres for, at dette forbedrer
mulighederne for uformelt ophold.

Parkstrøget deles på langs i to trafikzoner, en

rolig og en mere aktiv, der adskilles af lysarma->
turer. Den rolige side lægges ind mod Lundene
og forsynes med bænke. I hver ende lægges en

plads som indgang til strøgforløbet. Kvarterets
Plads ved Stærevej. lægges i forbindelse med un¬

gehuset, således at dette integreres med resten
af bydelen. Byens Plads lægges i det nordvest¬
lige hjørne af Hulgårds Plads op til Frederiks¬
sundsvej.

Strøget udføres i lys beton, hvor støbeskel¬
lene ilægges støbejernsbånd med tekstfelter og

brudstykker af information på kvarterets for¬
skellige sprog. Fortællinger af blandt andre sko¬
lens børn skal stimulere til yderligere lokal be¬
vidsthed og liv i belægningen.

Et særligt belysningsarmatur som vartegn for
parken er beskrevet til gangstrøget bestående af
en Arkadelygte. Lygten har en særlig optik, hvor
et opalglas med farvefilter gør det muligt at va¬
riere lysfarven, således at gangstrøgets belysning
kan planlægges efter farvecirklen. Parkens øvrige
områder tildeles belysning, som afstemmes efter
brugen og graden af privat/offentlig.

Forslaget argumenterer for, at allerede 1.
etapes realisering af det centrale haveområde vil
skabe sammenhæng med skolens arealer, fordi en
del af de centrale idrætsområder anlægges i sam¬
me niveau som skolens arealer. Hulgårds Plads
anlægges derimod i en senere etape. Ideen om
den urbane flod, der skal tilføre den kommende
park liv og aktiviteter, går igen i flere konkur¬
renceforslag.

Dommerkomiteen har forståelse for den¬
ne pointe, men stiller samtidig spørgsmålet, om
en sådan folkestrøm er realistisk. På denne bag¬
grund er det opfattelsen, at forslaget lægger for
stor vægt på denne del af parken, der i sig selv
ikke kan bære den kommende parks karakter.

I forhold til en realisering af etap§ 1, hvor
strøget ikke føres helt frem til Frederikssunds¬
vej, virker det vanskeligt at basere designet på et

gennemgående bevægelsesstrøg.

Forslagets terrassering af parken i to niveauer er

velargumenteret og forståelig i forhold til den
bevidste kantning af strøget og de opholdsmu-
ligheder, som dette giver, men efter dommerko¬
miteens opfattelse er risikoen, at de højere lig¬
gende boliger vil kunne dominere den offentlige
park, således at Haverne vil opleves som halvpri¬
vate forhaver til boligerne.

Ideen med at trække idrætsfladerne ud på
sydsiden af skolens arboret giver nogle fine mu¬

ligheder for at sammentænke idræt med parkens
øvrige rekreative tilbud.
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KVARTERPARKEN

Forslag nr. 1/64561 udarbejdet af:JDS Architects ApS v. direktørJulien De Smedt
Team: Nikoline Dyrup Carlsen, Tove Entin, Martin Berg, Andrew Vann og Magnus Freyr Gislason
Moe & Brodsgaard u.Alex Fraenkel
Carlberg & Christensen
Nikolaj Cederholm

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslagets hovedidé er etableringen af en række
byggede elementer af forskellig karakter, der til¬
sammen danner ordene Kvarterpark NV, samt et
tårn hvorfra man kan betragte disse elementer.

Dermed tilkendegiver forslagsstillerne, at de
ser det som en hovedopgave i konkurrencen at
vække opmærksomhed i forhold til de mange
tusinde, der kører forbi Hulgårds Plads hver dag,
Og i det hele taget skabe et sted, der er opsigts¬
vækkende og usædvanligt. Samtidig retter for¬
slaget sig i høj grad mod yngre brugere, der må
tænkes at få et stærkt tilhørsforhold til det nye

vartegn.

Bogstavelementerne skal udformes i dialog
med brugerne, og de er således kun overordnet

beskrevet, men er altså til rådighed for en mang¬

foldighed af funktioner, fra nyttehaver til lege¬
pladser. Tårnet er stablet op af flere idrætsfunk-
tioner og vil således være fyldt med liv det meste
af dagen.

Herudover består parken består af græsflader
gennemskåret af grusstier, der forbinder bogsta¬
verne. De eksisterende træer bibeholdes.

Dommerkomiteen vurderer, at ideen om et

idrætstårn er stærk og spændende, ligesom tårnet
i sin formgivning fremtræder karakterfuldt. Det
erkendes, at forslaget er meget konsekvent i sin
prioritering af tårnet, der med sine 11 mio. kro¬
ner vil udgøre hovedudgiften i budgettet. Imid¬
lertid er det dommerkomiteens opfattelse, at den
skrabede udførelse af resten af projektet, der er

en konsekvens af forslagsstillernes prioritering,
vil virke afvisende og måske endda forstærke op¬
fattelsen af Nordvest som et nedslidt og lidt trist
område. Selv om parken skal bibringe til at gøre
kvarteret mere positivt synlig i omverden, anses
det ikke for nødvendigt at skrive Kvarterpark
NV, så det kan ses på Google Earth, som det be¬
skrives i programmet.

Tværtimod ønsker man i højere grad at pri¬
oritere livskvalitet for beboerne i området end

reklameeffekt i forhold til de forbipasserende.
Hertil kommer, at det betones stærkt i pro¬

grammet, at parken skal være for alle, og forsla¬
gets entydige prioritering af ungdomskultur kan
risikere at virke decideret afskrækkende på andre
brugergrupper som småbørnsfamilier og ældre.
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BABYLON -

CENTER FOR HAVEKULTUR OG MODERNE HAVEKUNST

Bestyrelsen for Babylon indbød i oktober 2006
GHB Landskabsarkitekter og Schønherr Land¬
skab til at deltage i et pararalleopdrag om dispo¬
nering og udformning af et center for havekul¬
tur og moderne havekunst: Babylon i Holbæk.

Tanken er at skabe et center, hvor man kan
se højt kvalificerede landskabsarkitekter og ha¬
vekunstneres udformning af haver, samlet på
samme lokalitet.

Det skal således være et sted, hvor havearki¬
tekter i verdensklasse udformer haverum, men

også et sted hvor nye haveideer kan udfoldes for
den almindelige haveinteresserede. Med Babylon
sigtes således mod at præsentere både havekunst
og havekultur.

I Babylons overordede plan skal kunne ind¬
passes en række havetyper, der fungerer i en pe¬
riode og så afløses af nye, nogle måske kun efter
et år, andre bevares i ti til femten år.

Dommerkomitéen bestod af borgmester
Jørn Sørensen, fmd. for Babylon; landskabsarki¬
tekt Birgitte Fink; kirkegårdsinspektør Henning
Hansen; advokat Steen Hansen; direktør Else
Mikkelsen, Det Danske Haveselskab, Øerne; fhv.
rektor Knud Munksgaard; kontorfuldmægtig
Marianne Munksgaard; landskabsarkitekt, an¬

lægsgartner Per Malmos; landskabsarkitekt, sek¬
tionsleder Hans Preisler; landskabsarkitekt Jane
Schul, Det Kgl. Haveselskab; billedhugger Søren
Schaarup; landskabsarkitekt Charlotte Skibsted;
sekretariatsleder Vibeke Sunesen og Ida Møller,
Holbæk Museum, alle medlemmer af Babylons
bestyrelse samt landskabsarkitekt Annemarie
Lund, formand for bedømmelsesudvalget.

Bestyrelsen for Babylon, Center for have¬
kultur og moderne havekunst, har med paral-
leopdraget ønsket at få belyst arealets fremtidi¬
ge udformningsmuligheder. I dag ligger arealet
som et smukt, bakket terræn med skov mod vest

og nord og med fine udsigtsmuligheder ud over
landskabet fra de højeste punkter.

Forslagene blev bedømt ud fra det idémæs¬
sige indhold sammenholdt med deres realiser¬
barhed.

Dommerkomitéen afholdt to møder, hhv.
den 27. november, hvor forslagene indlednings¬
vis blev præsenteret, og den 8. december 2006.

Dommerkomitéen pegede enstemmigt på for¬
slaget fra Schønherr Landskab om det bedste.
Begge forslag modtog kr. 50.000 ekskl. moms
i vederlag.

Dommerkomitéens bemærkninger
De to forslag giver via deres forskellighed dom¬
merkomitéen et godt og varieret grundlag for
at vurdere de muligheder, som det ca. 25 hektar
store område kan udvikles til, og begge forslag
indeholder ideer af høj kvalitet.

Begge forslag analyserer og tager udgangs¬
punkt i stedets terræn, udsigter, omgivelser og
kommende funktioner, og i begge forslag indgår
et.forløb af småsøer og vådområder i terrænets
laveste dele.

De to forslag placerer begge selve havefrem-
visningsområdet nordligst på detV-formede areal.
GHB Landskabsarkitekter placerer plantesko¬
leareal mod øst og parkering mod vest, mens
Schønherr Landskab derimod lægger plantesko¬
le mod vest og parkering mod øst.

Forslaget udarbejdet af GHB Landskabsarki¬
tekter tager udgangspunkt i det danske kultur¬
landskab med dets rektangulære markopdelinger,
lineære hegn, skovholme og skovplantninger.
Forslaget grupperer et rytmisk forløb af be¬
voksninger, som fæstnes på en central rygrad, ét
langt, lineært spor.

De kommende haver tænkes indplaceret i
bevoksningerne, der hver især udformes be¬
plan tningsmæssigt forskelligt.

Dommerkomitéen finder, at forslaget frem¬
står som en grafisk flot figur, der er lagt fornemt
frit på arealet, men mener ikke, at haverne vil fa
optimale grovilkår inden i de foreslåede plant¬
ninger. En indramning af høje klippede hegn
havde givet bedre vilkår. Forslaget signalerer i
for høj grad 'åbent land og skovrejsning' og i for
ringe grad'havekultur'.

Endvidére mener dommerkomitéen, at for¬
slagets stisystem med den lange lige vej, er lov¬
ligt ensformigt og stift.

Forslaget udarbejdet af Schønherr Landskab
forklarer og uddyber indledningsvist områdets
beliggenhed set i forhold til trafikal tilgængelig¬
hed og til Holbæks grønne kiler.

Dette forslag sammenholder områdets størrel¬
se med lignende havekulturcentre, og analyserer
indsigtsfuldt funktionalitet i forhold til offent-
lighedsgrad, varierede stiforløb, korte og lan¬
ge ture, bygningsplacering, planteskole, vuer og

højdepunkter.
Forslaget tager afsæt i en have som et be¬

skyttet og hegnet indelukke og placerer de
kommende haver i hækhegnede haveenklaver,
refererende til hækhavesystemer som f.eks. De
Geometriske Haver i Herning og de ovale kolo¬
nihaver i Nærum.

Dommerkomitéen bifalder, at netop selve
begrebet 'have' er fastholdt som' det centrale i
forslaget.

Dommerkomitéen finder, at forslaget inde¬
holder gode muligheder for at kunne realiseres
til et ganske særligt havekulturcenter og finder
tillige den foreslåede etapedeling overbevisende.

Ved en viderebearbejdning ønsker dommer¬
komiteen, at haveenklavernes form og indbyrdes
placering på terrænet gives særlig opmærksom¬
hed, således at den skulpturelle virkning skærpes
og fremhæves.
t Dommerkomitéen finder, at det foreslåede
tillæg til den eksisterende skov hverken er reali¬
serbart eller hensigtsmæssigt. I stedet kunne ar¬

bejdes med mere spredte grupper af træer mod
vest.

Forslaget redegør relativt overordnet for
plantevalg, og dommerkomitéen ønsker i en

eventuel efterfølgende projektfase en dialog om¬

kring plantearter til skovholme, lunde, hegn og
hække. Ligeledes skal placering af arbejdsveje,
restaurant, café m.m. analyseres mere indgående
i den efterfølgende projekteringsfase. AL
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BABYLON
- CENTER FOR HAVEKULTUR OG MODERNE HAVEKUNST

Forslag udarbejdet af Schønherr Landskab
Medarbejdere: Anne Dorthe Vestergaard, Karin Munch Nielsen,
Martin Odgaard, Heidi Daggry, Karl Svansø Iversen, Torben Schønherr

Babylon, Pieter Bruegel d.æ., 16. årh.
• Babylon, Pieter Bruegel, 16th century

Babylonprojektet tager udgangspunkt i en visi¬
onær tanke om at skabe et dansk udstillingssted
for havekunst. Der findes endnu ikke et tilsva¬

rende sted i Danmark, og man må som inspira¬
tion hente forbilleder fra udlandet, bl.a. England
og Frankrig.

I vores bud på opgaven har vi brugt struk¬
turer fra kendte engelske parker, fortolket til en
dansk kontekst. Vi hax søgt at forene visionerne
omkring haverne og det kommende havecenters
idé med potentialet i landskabet på den valgte
grund.

Landskabsanalyser • Landscape analyses

Grunden for det kom'mende Babylon er place¬
ret sydvest for Holbæk, nord for motorvejen.
Placeringen giver en trafikalt og visuelt opti¬
mal ankomstsituation i forhold til motorvejsnet¬
tet. Mod nord forbindes grunden direkte med
Holbæks grønne strøg, som bl.a. naturskolen og
Holbæks kunsthøjskole er en del af. Denne pla¬
cering giver både mulighed for og forpligter til
at koble Babylon sammen med Holbæk by.

Grunden er formet som et tvistet V og er

meget kuperet med et terrænspring på op til syv
meter. Fra seks forskellige toppunkter er der ud¬

sigt dels over området, dels over det omgivende
landskab. Mellem toppunkterne tegner der sig
en lavning, der ligger smukt ned gennem grun¬
den og knytter sig til landskabet omkring Hol¬
bæk Højskole.

I dag er grunden udlagt til mark, kranset ind
af skovpartier og med den ene side fremhævet
af et læhegn.

Vi ser tre væsentlige aspekter i opgaven, som

igennem forskellige undersøgelse danner grund¬
lag for projektet: Landskabet, 'det kommercielle
aspekt/programmet og haverne.

Områdets landskabselementer
• The site's landscape elements

Grundens topologi — seks toppunkter Gennemgående lavninger
The site's topology — six high points Continuous dales

Dobbelt sø • Twin ponds Lang sø • Long pond Grøft • Gully Vand i kote 28 • Water at grade 28 Vand i kote 29 • Water at grade 29
Undersøgelser af indplacering af vandelement • Studies of the placement of water elements

Nye skovkanter • New woods fringes Huller i masse • Holes in massive Figurer • Figures Kant og figur • Edge and figure Kant, hul og figur • Edge, hole and figure
Undersøgelser af beplantningselementer • Studies of plant elements
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Skala studie: Grunden

og Tivolis udstrækning
• Scale study: The site
and Tivolis area

Indhegning af området,
offentligt tilgængelig slugt
• Area enclosure,
public accessible ravine

Indhegning af området,
stort offentligt tilgængeligt
parkrum
• Area enclosure, large
public accessible park space

Indhegning af området,
offentligt tilgængelige lommer
• Area enclosure,
public accessible pockets

□no

landscape
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Haveanalyser • Garden analyses

V/

Haveenklave i landskab
• Garden arrangements in



Vandelementer — søer

• Water elements - ponds
Beplantning Vådzone - engareal
• Planting • Wet zone — meadows

Haveenklaver
• Garden enclaves

Babylons stisystem
• Babylons path system

Projektbeskrivelse

Forholdet til landskabet

Landskabsrammen skal være en klar struktur, og
fremstå smuk og overskuelig, samtidig med at
den skal være maksimalt fleksibel og over tid
kunne give plads og rammer for vekslende krea¬
tive udtryk. Vi har søgt at lade landskabet være

det, der overordnet skaber de store kontraster og

forskelle, så man far lyst til at bevæge sig rundt i
hele centret. Vi har valgt at forstærke grundens
eget landskab ved at tilføje 'slugten' et søforløb
og fortætte grundens sider med skovpartier samt
forstærke hegnet. Landskabstyperne, skoven og
det åbne land er dels smukke at bevæge sig rundt
i, og samtidig giver de også mulighed for at te¬
matisere haverne ud fra en topologi, f.eks. skov¬
haverne, søhaverne, enghaverne etc. Haverne
placeres i hegnede enheder af overskuelige stør¬
relser. Vi kalder dem 'haveenklaver'. Enklaverne

er placeret, så landskabet fremhæves, og ruten
rundt iscenesættes, således at man undervejs op¬
lever udsigt, tæt skov, sø og engdrag.

Omkring enklaverne er der en zone med
klippet græs, der samtidig også fungerer som of¬
fentligt stisystem.

Indhegning .

Da Babylon er afhængig af entréindtægter, er
det nødvendigt at indhegne området.Vi ser flere
måder at løse dette på:

A. Indhegning af hele området: Hegn langs skel
i skovbryn og nøddehegn, hvor det ikke vil blive
alt for synligt. Området kan derefter kun benyt¬
tes afbetalende gæster. Fordelen er, at der kun er

én indgang at betjene, men ulempen er, at man
afskærer sig fra området udenom, det gælder bå¬
de for dyr og mennesker.

Indhegnede haveenklaver: Haveenklaverne
omgives i 3-4 meters højde af en hæk/krattype,
som det ikke er muligt at passere igennem (f.eks.
tjørn). Hver enklave har en billetluge, der fun¬
gerer som billetteringen i en metro, hvor man

køber én billet, der følger én person rundt igen¬
nem systemet. Derved kobler det store landskab
sig på Holbæks grønne strøg og kan benyttes bå¬
de i og uden for åbningstid - af dyr, spejdere,
motionister, højskoleelever etc. Samtidig far bå¬
de café og plantecenter et større kundegrundlag,
da folk, der ikke er gæster i Babylon-haverne,
godt kan være betalende gæster i café og plan¬
tecenter. Et princip man kender fra Tivoli i Kø¬
benhavn, hvor abonninerne benytter Tivoli som

bypark, men uden at benytte aktiviteterne. Beg¬
ge indhegninger er mulige.

Vi foreslår dog at man vælger løsning to,
med indhegning af haveenklaverne.

Ruten rundt

Centerets funktioner udlægges, så de fungerer
som et forløb at oplevelser, der varierer ruten

igennem. Her beskrives forløbet i den fuldt ud¬

byggede version. Fra parkeringen ledes man til
billeteringen, hvor man far sit adgangskort og
derfra via en sti rundt til haveenklaverne. Ha¬

veenklaverne er fordelt omkring et '8-tals stisy¬
stem', hvori man har mulighed for at vælge en

kort, en mellem eller en lang tur rundt. Midt¬
vejs på ruten, hvorfra der er en flot udsigt over
hele området, er caféen placeret. Dertil kan man

komme fra flere retninger, sådan at man kan be¬
nytte den (og toiletfaciliteterne) flere gange un¬
der besøget. Amfiscenen ligger ved og ud i søen,
så scenen er en flydescene, og tilskuerpladser¬
ne ligger på søkanten. Dette område er samtidig
den skønne ramme for madpakkearealet. Hele
ruten afsluttes i plantesalget, der ligger lige før '
parkeringen, så man på vejen ud kan indkøbe de
planter, man er blevet inspireret til også at dyrke
i sin egen have.

Længst ude og oppe på området har vi pla¬
ceret et udkigstårn, så man derfra, hvor terrænet
hæver sig mest, kan komme op og se ud over

hele området. Man kunne som en reference til

navnet udarbejde et rigtigt Babylonstårn - dog i
mindre målestok.

Parkeringen er udlagt på grundens mest støj¬
ramte hjørne, den nedadvendte skråning mod
den hævede landevej.

Samtidig tjener parkeringsenklaven også
som en indramning af udsigten, da den opde¬
ler kigget ud af området i to præcise 'vuer'. Vi
foreslår parkeringspladserne tilplantes med kir-

Mesopotamisk hus- og gårdtype, 4-5000 år f. kr. Middelalderlig opfattelse af paradisets have Orto dei Semplici, Padua
•'Mesopotamian house and court type, 4-5000 BC. Medieval perception of the Garden of Eden Orto dei Semplici, Padua
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Forslag til haveindretninger
• Proposal for garden arrangements

sebærtræer, der tilfører duft og stemning til det
store areal. Det er tanken at parkeringsenklaver-
ne ligesom de andre haver, udformes af en have¬
kunstner/landskabsarkitekt.
Første etape
I første etape, hvor kun en del af centret er an-

læagt og derfor skal betjenes af færre hænder, er
der ikke mulighed for at anlægge den optima¬
le rute — set fra et kommercielt og funktionelt
synspunkt. Omvendt betyder det ikke så meget,
da man, når ruten ikke er så lang, godt kan und¬
være kaffen undervejs. Café, madpakkeområde
og billettering er derfor samlet i én bygning ved
indgang til den første haveenklave.

I første etape indrettes én enklave med inspi¬
rationshaver og én enklave med haverum. Ud¬
videlsen frem mod det fuldt udbyggede center
kan, pga. den klare fordeling af funktionerne på
grunden, både foregå på én gang eller gradvist.
Sammen med første etape anlægges resten afom¬
rådet som 'volumener': skovmassivet plantes, en¬

gen udlægges og vildgræsset sås, så terrænets form
kommer frem og danner baggrund for første
etape. De store græsarealer kan f.eks. anvendes
til dyrehold eller som skulpturpark.

Haverne

Haverne er i programmet opdelt mellem have¬
rum og inspirationshaver.
Vi har valgt en form, hvor begge dele kan ud¬
lægges efter et stramt system eller disponeres
mere frit inde i den enkelte enklave.

Udgangspunktet er den hegnede have, hvor
hækken er afgrænsningen. På grund af havernes
opdeling i hegnede enklaver har selv meget frie
former for haver ingen indflydelse på den sam¬
lede oplevelse af én sammenhængende helhed i
Babylon.

Haverne er overordnet disponeret, så inspi¬
rationshaverne deler hæk med nabohaven. Ha¬

verummene derimod, der skal indrettes af for¬

skellige havearkitekter, tænkes af have hver deres
hæk omkring, sådan at én kan vælge blodbøg og
en anden taks, uden at de har indflydelse på hin¬
andens rum.

Planteskolen er på samme måde som ha¬
verne disponeret som et hegnet have-rum,
der kan indrettes og bebygges, uden det får
indflydelse på helheden. Planteskolen er placeret
i 'lommen' på V'et og kan derfor have sit eget
udtryk.

Materialebeskrivelser

Vi forestiller os at Babylon primært anlæggps
med smukke og slidstærke materialer. Overord¬
net etableres skov, f.eks. med eg som bestandtræ..
Et enkelt sted etableres skovplantningen som et
arboret med frøsåede planter. Bunden i Babylon
er slået og uslået græs. Det uslåede græs er vild¬
græs, der fir lov at blomstre.

Langs søen etableres vådområder. Vi forud¬
sætter til dels, at de rigtige planter kommer af sig
selv, men dog hjælpes på vej ved at udplante siv,
dunhammer m.m.

Stisystemet tænkes belagt med stenmel eller
slotsgrus. Parkeringspladsen udlægges i græsar-

mering, med smalle flisestier mellem bilerne for
komfortabel ind- og udstigning.Ved ind- og ud¬
kørsel af Babylon etableres to veje i asfalt.

Haveenklaverne indhegnes med tætte hæk¬
ke og hegn, alternativt løserevoksende hække og
et trådhegn inden i. Der vælges robuste sorter.
Hvordan de enkelte haver indrettes, hvilket valg
af træer og hække og hvilke endelige størrelser
de far, afventer vi til det nærmere samarbejde
med havernes arkitekter.

Schønherr Landskab

Havescenarie • Garden scenario
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BABYLON
- CENTER FOR HAVEKULTUR OG MODERNE HAVEKUNST

Forslag udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter.
Sagsarkitekt:Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL
Medarbejdere: Rosa Lund, arkitekt MAA, Sine Villadsen, landskabsarkitekt MDL
Supportgruppe: Adam Bang, landskabsarkitekt MDL, Caroline Andersen, landskabsarkitekt MDL,
Louise Risør, landskabsarkitekt MDL

På en mark syd for Holbæk skal et nyt Babylon
gro op af mulden og danne et center for ha-
vekultur og moderne havekunst. Her skal have¬
kunsten udfolde sig i form af mange forskellige
haver samlet på ét sted, til inspiration og op¬
levelse for alle. Opgaven er at skabe rammerne
for centeret og definere en strategi for dets ud¬
vikling.

Det er forslagets idé, at billedet på det danske
kulturlandskab anvendes som skabelon for pro¬

jektet, ved at organisere funktioner og haver i et
antal lunde af forskellig størrelse og art, og mel¬
lem lundene bibeholde landbrugsudtrykket.

Udadtil skal lundene danne rum på den sto¬
re flade og tegne terrænets bevægelse, og ind¬
adtil være plantepotentiale for kommende land-
skabsarkitektoniske og havekunstneriske værker
samt danne ramme for aktiviteter som parkering
og planteskole, etc.

Lundene skal i sin artsvariation og sammen¬

sætning tegne et bredt billede af danske land¬
skabstyper. Lundene lægges i læ afdet store skov¬
bryn nordvest for arealet, og ved at rydde læ¬
hegnene sydøst for arealet skabes der kontakt til

de omgivende marker og hestefolde, der således
inddrages i sceneriet som et lånt landskab.

Når der skal etableres en have vælger arki¬
tekten den lund, der har det ønskede beplant-
ningsmæssige udtryk, og kan så vælge at lade
lundens bevoksning indgå i haven eller at rydde
en lysning og lade bevoksningen danne ramme
om haven.

At henvise til det danske kulturlandskab føles

naturligt for et center for havekultur og moder¬
ne havekunst, idet al verdens havekultur har rod
i det omgivende landskab; bjergbækken er motiv
i den italienske renæssancehave, flodlandskabet
stiliseres i den franske barokhave, græsningsland-
skabet oversættes til den engelske have, etc.

Med kulturlandskabet som motiv indehol¬
der forslaget fire landskabelige enkeltelementer:

Marken er den kuperede flade som det sam¬
lende element for lundene. Lundene skal udadtil
danne rum på den store flade og tegne terrænets
bevægelse og indadtil danne ramme for haver.
Sporet tegner landskabsbevægelsen og sammen¬

knytter området. Søer opstår i lavninger som til¬
fældige brud på systemet.

Marken

Marken skal være den samlende flade og danne
pause mellem lundene, så der skabes et forløb af
åbne og lukkede rum, hvor man som publikum
kan fa vejret mellem oplevelserne.

Rammen for Babylon er en bid af det danske
kulturlandskab, og derfor fastholdes det land¬
brugsmæssige udtryk i projektets startfase ved
fortsat at bruge en del af marken til landbrugs¬
drift. Således er hele arealet aktivt fra første dag
og på denne måde med til at tegne årstidsvaria¬
tionen.

Om foråret krydser man vintersæden, der
over sommeren bliver højere og efter høst går
man på stubmarken, der pløjes og tilsåes igen.
Således bliver vores landbrug nærværende med
en vekseldrift, hvor der dyrkes korn, ærter, majs,
raps og roer, for endelig i den færdigudbygge-^
de situation at overgå til græsmarker der afgræs¬
ses af far.

Da driften af markerne kompliceres af lun¬
dene må de bortforpagtes gratis. Til gengæld er

plejen af mellemrummene ikke belastende for
driftsbudgettet.

bondegård
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| udstillingscenter
| planteskole
| parkering

Funktionsdiagram
• Functional diagram

Sporet tegner landskabsbevægelsen og sammenknytter området
• The trail marks the landscape movement and ties the area together

Lundene

Lundene er præcise med lige kanter for at un¬

derstege bevægelsen i landskabet og for at tilgo¬
dese landbrugsdriften.

Det er tanken, at alle lundene varierer i arts¬

sammensætning, størrelse og udtryk, og skal på
et tidligt stadium kunne byde på oplevelser og

på sigt være .potentiale for videre bearbejdning i
de havekunstneriske værker. Planter tager tid og

får således et forspring, der kan give kunstnerisk
udfordring til kommende arkitekter. Landskabs¬
arkitektens fag trives bedst, når planterne gror

og bliver så store, at de kan danne rum, skyg¬
ger og flader.

Der skal arbejdes omhyggeligt med lunde¬
nes indhold; monokultur kontra blandingskultu¬
rer, systemplantning, bunddække, pleje og lun¬

dens indramning. Endelig skal der arbejdes
med en udviklingsstrategi for de enkelte lunde
og i lundene skal der skabes forskellige bioto¬
per, der også tilgodeser faunaen. Alle lunde ind¬
hegnes med vildthegn for at holde vildtet, og
senere farene, ude.

Sporet
Et 15 meter friholdt bælte tegner et lige spor

diagonalt gennem arealet og viser bevægelsen
i landskabet op over terrænets højdepunkt og
ned i lavningerne. Sporet er Babylons rygrad,
en visuel og fysisk forbindelse gennem hele an¬

lægget. Her ligget adgangsvejen og forbindel-
sesstien, der samler alle elementer og funkti¬
oner, og viser ankomsten til stedet (og peger
mod Holbæks centrum).

I den sydlige en db ved omfartsvejen, markerer
adgangsvejen entréen til Babylon og leder ind
til det åbne areal med forbindelse til parkerings-
lunde, planteskole og bygninger.

I fortsættelse af adgangsvejen ligger forbin-
delsesstien, der leder ind i det lukkede udstil¬

lingsområde. Forbindelsesstien anvendes til drif¬
tens maskiner og redskaber og som gangsti for
besøgende.

I den nordlige ende skaber forbindelsessti¬
en kontakt til Kunsthøjskolens park og her kan
placeres udgangssluse og sekundær betalingspa-
villon.

Således er der i den sydlige ende entréen for
det regionale publikum, der kommer i bil, og i
den nordlige ende entré for det lokale publikum
der kommer til fods eller på cykel.
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Søer

I markens dybdepunkter etableres søer, der vi¬
suelt kan trække himlen ned og bryde med
lundenes rationelle system. Der skabes aktive
spændingspunkter der udnyttes' til forskellige
biotoper afhængig af placering i forhold til skov
eller mark. Vandet kan indgå som et element i
haverne, ligesom broer over søerne vil være en
af de arkitektoniske udfordringer der kan indgå
i haverne. Det er antageligt nok at afbryde det
eksisterende markdræn for at danne vådområder,
alternativt kan der etableres en tæt lermembran.

Bygninger
Som henvisning til landbrugets magasinbygnin¬
ger foreslås bygningerne bygget som simple træ¬
huse med blikpladetag, men med glaspartier i
åbningerne. Funktionerne samles i to hovedbyg¬

ninger nær ankomstområdet og i et antal mindre
bygninger spredt rundt i lundene.

Beplantningsstrategi
Som udgangspunkt tilplantes alle skovfelter ud
fra det samme princip. Der arbejdes med skov¬
planter som etableres helt fra bunden. Uanset
om det enkelte felt skal ende som en let lund

af blandede løvtræer, en højskov af monokul¬
tur eller en parkeringsplads, er udgangspunktet
det samme. Lundene indhegnes med vildthegn.
Det ønskede resultat opnås dvs. styres gennem

plejen. De første fem år har plantningerne in¬
gen reel rumlig effekt, herefter går det erfarings¬
mæssigt stærkt. Grundideen er at man kan vælge
at 'fryse' de forskellige plantninger i en bestemt
fase.

GHB Landskabsarkitekter

«»

Mellemrummet danner pause mellem
lundene, så der skabes et forløb af åbne
og lukkede rum
• The spaces between offer pauses between
the groves, creating a sequence of open and
closed spaces
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BOGOMTALE - DEBAT

Med Hammershøjs maleri af fire rum en suite peger forfatteren på nødven¬
digheden af nysgerrighed og lyst til at gå fra rum til rum. Det gælder også i
et landskab, som dog må præsenteres, så det egner sig til at opleves fra en bil,
dvs. med en begrænset billedvinkel — afhængig af farten. En ret forfriskende
type illustrationer, som man ikke venter at finde i en bog om vejbyggeri.
• With Hammershøjs painting of a suite of four rooms, the author indica¬
tes the necessity of creating a curiosity and the desire to move from room to
room.This is also true in a landscape, which on the other hand must also be
presented so that it can be experienced from an automobile, i.e., with a li¬
mited viewing angle - depending on the speed. A quite refreshing example of
illustrations, which one does not expect to find in a book about road building.

Vagen - en bok om vagarkitektur
Benny Birgersson: Vdguerket. Borlånge, 2006.
156 s., liggende A 4-format, rigt illustreret, indbundet
med spiralryg. 280 Skr. ekskl. svensk moms.

vaguerket.butiken@uu.se

Forfatteren er ingeniør og han har haft ansva¬
ret for projekteringen af veje i et meget stort
distrikt i Sverige gennem mange år, så han ved
hvad han taler om. Hertil kommer at han er en

af de meget fa, der har sans for sammenhæn¬
gen mellem planer og snit og den perspektivi¬
ske virkelighed. Det kræver et kunstnerisk sind
og fantasi.

Bogen har disse seks kapitler: Vejarkitektur
og ingeniørkunst,Vejen i landskabet,Vejens form,
Vejens område, Broer og porte, og Knudepunk¬
ter og sideanlæg.

Det er ret befriende med en ingeniørfor¬
fatter, der starter med at fremholde Vitruvius'
krav til god arkitektur: holdbarhed, funktion og
skønhed som krav, der også gælder for vejbyg¬
geri. Og et af hans første billeder viser den over

2000 år gamle vej Via Appia for lige at minde om,
at også de veje, vi bygger i dag, kan komme til at
få et meget langt liv, hvilket giver vejbyggeren et
ansvar langt ud over, hvad han egentlig selv kan
fatte. Så han kan kun reagere derpå ved at gøre

sig den største umage. Så har Birgersson også et
foto af et par ikke alt for rene gummistøvler med
billedteksten: Lige meget hvor avancerede EDB-
programmerne end bliver, kan de aldrig erstatte
nærkontakten med landskabet. Det er altså dej¬
ligt med en bog, der begynder på den måde.

Så kommer der et betagende afsnit om: At
køre vejen igennem i tankerne. Her skal man

fokusere på landskabsrummet, rytmen, skalaen,
farven og formen. 'Det gælder om at skabe for¬
ventning og nysgerrighed om det, der findes i
det næste rum', og det illustrerer han med et
foto af et afVilhelm Hammershøjs interiørma¬
lerier, hvor man ser fire rum en suite. Og han
anbefaler, at man tegner et rytme- eller hændel-
sesdiagram over det kommende vejforløb og ju¬
sterer det i plan eller profil, hvis rytmen skulle
vise sig for monoton eller kaotisk. Og han kom¬
mer her med en masse gode råd om, hvad man

kan gøre for at forbedre udsigter, så de bliver
reelle højdepunkter i stedet for forspildte mu¬

ligheder.
Bogens helt store styrke er de 15 opslag,

hvor der vises planer og fotos af forskellige vej¬
strækninger. Det er uhyre lærerigt. Der vises
plan og længdeprofil med markering af foto¬
standpunkter. Og teksten kommenterer engage¬
ret og forståeligt, hvad der sker på billeder og på
tegningerne, og anviser forbedringer, hvor det
er påkrævet.

Sverige har tidligere fostret sådan et uni¬
versalgeni, der mestrede vejarkitektur, nemlig
Per-Erik Hubendick. Han var aktiv i 50erne og
60erne og var utrolig i sin pædagogik. Han kun¬
ne med ret primitive tegninger illustrere sam¬

menhængen mellem traceringselementerne og

perspektiven. Ham står Benny Birgersson på
skuldrene af, men han kan dog meget mere end
sin læremester, og hans tegninger er endnu mere

instruktive.

Bogen slutter af med to nyttige afsnit om

detaljer: broer og trafikpladser.
Det store land Sverige har eksperimenteret

meget med udformning af broer, og mange af
dem er ikke ret kønne. Der er ikke noget områ¬
de som vejarkitektur, hvor den gamle regel 'Less
is more' har større gyldighed. Pynt på broer er

virkelig en uskik. Det fremgår også tydeligt af
Birgerssons billedvalg og kommentarer.

Benny Birgersson har skrevet en helt frem¬
ragende lærebog. Den bør være fast pensum ved
vejingeniøruddannelsen i hele Norden.

Og obligatorisk læsning for alle vejprojek¬
terende, landskabsarkitekter inklusive. Den giver
stor respekt for faget.
Michael Varming

Debat: Kunstindustrimuseets grønnegård
.Kære Annemarie Lund

Tak for tilsendelsen af 'Landskab' 07 med artik¬
lerne om 'Grønnegården'. Som du nok kan tæn¬
ke dig, har vi selv arbejdet med havens historie
og G.N. Brandts fine plan fra 1920erne, ligesom
vi gennem årlige samtaler med Niels Hvass, hvis

firma har taget vare på havens pleje i mange år,
har fulgt med i dens tilstand.

De nuværende planer for en udvidelse af
museet vil berøre omkring en fjerdedel af ha¬
ven og det vil blive muligt at plante nye linde¬
træer i egen jord efter udgravningen, dvs. at der
ikke bliver tale om en 'taghave'. -Vi arbejder sta¬

dig med planerne for at belyse alle konsekvenser
af projektet, og det er p.t. endnu uvist, om det
gennemføres. Det er desværre altid vanskeligt at

lægge en byggesag frem, når den endnu ikke er

fuldt belyst; det må vente, til tingene er mere af¬
klarede, men jeg vil meget gerne til den tid skri¬
ve en artikel til 'Landskab'.

Planlægningen af en udvidelse af Kunst¬
industrimuseet har været en mangeårig proces,
hvor analyser af museets status og f#emtidige ud¬
vikling har ført til undersøgelse af flere løsnings¬
forslag, men ingen har kunnet indfri-museets be¬
hov eller været realistiske bortset fra det, der nu

er på tegnebrættet. Konsekvensen af manglende
udviklingsmuligheder kunne i en fremtid blive,
at museet må flytte og ingen kender da bygnin¬
gernes og 'Grønnegårdens' fremtid. Kulturarvs-
styrelsen har støttet museets foreløbige planer ud
fra netop det synspunkt, at det vil sikre museets
virksomhed på stedet og dermed den offentlige
adgang til et vigtigt anlæg i den danske arkitek¬
tur- og havehistorie.

Venlige hilsener
Bodil Busk Laursen

Direktør, Kunstindustrimuseet
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SUMMARY

New park in Copenhagen's
northwest quarter, p. 1

In May 2006, a project competi¬
tion was arranged for the planning
of a large neighborhood park in
northwest Copenhagen.

The competition site consist¬
ed of three areas: A central park
area, Frederikssundsvejen School's
sports areas and Hulgård Square.
This tripartition produced the
competition's greatest challenge as
the goal was a total solution that
could be realized in stages. Five
groups were invited to participate.

The competition submissions
were judged on the basis of their
architectural, functional and tech¬
nical solutions in relation to the

competition program's wishes and
demands. Great emphasis was placed
on the feasability of the projects
within the proposed budget.

For historical reasons, the
three, quite different areas were

clearly defined and turn their
backs to each other. This is

the case with Hulgård Square,
Frederikssundsvejen School's
sports area and the so-called
HUR-property. However, the
main part of the project was the
HUR-property, where Arkitema
architects are building a housing
scheme, where part of the outdoor
areas are included in the park.

The goal was to tie these three
areas together as a whole, while at
the same time respecting the spe¬
cific demands in the competition
program that the architects should
maintain the special character of
these three areas. In addition, they
were to respect a housing scheme
that did not yet exist, while satis¬
fying the wishes and demands of
an especially complex function- ■

al program, and that each should
contain worthwhile proposals for
different parts of the problem.

Out of the five proposals, four
placed great emphasis on the de¬
sign of a path system through the
entire park.

The five proposals have quite
different approaches to the user di¬
alogue process.They also express

completely different perceptions
of the aesthetic-textural expecta¬
tions that one can have to an ur¬

ban park.The proposal by SLA was
chosen as the winner. A unani¬

mous jury found that the project,
with simple, textural means, on a

conceptual level solved the prob¬
lem in a convincing way.

'North-West could really use a
bit more adventure' was the first

line of the winner's description of
their proposal for the landscape
treatment of the neighborhood park.

As its main theme, the project
employs light and color, which are

provided by a multitude of tree

species, planted in an organic se¬

quence lengthwise through the
park's different spaces. A winding
asphalt path follows the tree row
and connects Hulgård Square to
the north with Ørnevej street to¬
ward south. As leisure areas, the

project proposes star-shaped con¬
crete figures of varying sizes spread
out along the path.

The three hills, as recognizable
markers, are each placed strategi¬
cally in their areas.The project's
title '1001 Trees' refers to the nu¬

merous and varied choice of plants
that the proposal contributes.The
proposed 26 different tree species
were chosen on the basis of their
colorful expressiveness in leaves
and flowers, throughout the year.

The trees make up the proj¬
ect's central, sensory and space de¬
fining element. It is here one finds
the project's unique, place-defining
expression with a rich variety of
colorful trees grouped in a won¬
derful fashion in a long sequence.

Babylon — Center for horticul¬
ture and modern garden art,

p. 12

In October 2006, the board of di¬
rectors for Babylon invited GBH
Landscape Architects and Schøn-
herr Landskab to participate in a

parallel competition for the orga¬
nization and design of a Danish
center for horticulture and modern

garden art: Babylon in Holbæk, the
purpose being to investigate the
area's future design possibilities.
Today the area is a beautiful hilly
site with woods to the west and

north, and with fine viewpoints
over the landscape from the high¬
est spots.

The proposals were judged on
the basis of the ideas they con¬
tained compared to their feasibil¬
ity, and the proposal by Schøn-
herr Landskab was chosen as the

best. Due to their differences, the
two proposals gave the jury a good
and varied basis to judge the pos¬
sible directions that the ca. 25

hectare area could be developed.
Both proposals contain high-qual¬
ity ideas and are based on the
site's terrain, views, surroundings
and future functions. Both pro¬

posals contain sequences of ponds
and wet areas in the lowest ar¬

eas of the site, and they both place
the garden exhibition area in the
norther area of the V-shaped site.
GBH Landscape Architects placed
the plant school area toward east
and parking toward west, where¬
as Schønherr Landskab placed the
plant school toward west and park¬
ing toward east.

GBH Landscape Architects'
proposal is based on the Danish
cultural landscape with its rectan¬

gular field divisions, linear hedges,
tree groups and woods.The pro¬

posal groups a rhythmic sequence
of planting along a central spine:

a long, linear track. The proposed
gardens are planned to be placed
in plant groups, which each have
their own characteristic vegetation.

The jury found that the pro¬

posal appears as a handsome
graphic shape, but did not feel the
gardens would have optimum con¬
ditions for growth.To a far too

great degree, the project signals
'open land and afforestation' and
not enough 'horticulture.'

By way of introduction, the
proposal by Schønherr Landskab
explains and further develops the
area's location in relation to its

traffic accessibility and to Holbæk's
green wedges. This proposal com¬

pares the area's size with similar
foreign horticulture centers and
perceptively analyzes the func¬
tionality in relation to the degree
of public access, varied path net¬
works, short and long walks, the
placement of buildings, the plant
school, views and high points.

The proposal is based on a

park as a protected and fenfced en¬
closure and places the planned gar¬
dens in hedged garden enclaves,
referring to garden hedge systems
such as The Geometric Gardens

in Herning and the oval allotment
gardens in Nærum. The jury ap¬

proved the fact that the concept

'garden' was maintained as the
central basis of the proposal.

The jury found that the pro¬

posal contains good possibilities of
realizing a very special horticulture
center and furthermore found the

proposed division in stages to be
quite convincing.

Through a further develop¬
ment, the jury would like the gar¬
den enclaves' form and mutual

location to be given special atten¬
tion, so that the sculptural effect is
honed and underscored.

Pete Avondoglio
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Landskapsarkitekt Thorbjorn Andersson,
SWECO FFNS arkitekter:

torg i Lausanne, Schweiz

Kirkegårdskonference 2007:
Den levende kirkegård
Samtidens ideer og behov afspej¬
ler sig i kirkegårdsanlæggets arki¬
tektur og.i gravstedets indretning
og pleje.
Årets kirkegårdskonference byder
på foredrag af samfundsforskere,
landskabsarkitekter og kirkegårds-
folk, der giver deres bud på mulige
veje ind i fremtiden.
Fra Kirkeministeriet orienteres om

det arbejde, der er igangsat med at
fastlægge nye rammer for arbejdet.

Program:
Velkomst v. lektor Inge Lise Peder¬
sen, formand for Landsforeningen
af Menighedsråd, og vicedirektør
Kjell Nilsson, Skov & Landskab.
Nye rammer og ny struktur — hvad
betyder det for drift og ledelse på
kirkegården? v. departementschef
Jacob Heinsen, Kirkeministeriet.
Fra folkestyre til markedsoriente¬
ret demokrati, gælder det også Fol¬
kekirkens kirkegårde? v. prof. Tim
Knudsen, KU.

Begravelsesanlæg eller park? Hvil¬
ken vej går udviklingen, og hvor¬
dan kan visioner, mål og hand¬
lingsplaner bidrage til at opfange
nutidens krav og forventninger?
v. seniorrådgiver, landskabsarki¬
tekt mdl Susanne Guldager, Skov
& Landskab.

Mindernes land - om kirkegårdens
betydning for mennesket i det
moderne samfund v. sociolog, for¬
fatter Henrik Dahl.

Bud på kirkegården i forandring -

erfaringer og nye landskabsarkitek-
toniske udtryk v. lektor, landskabs¬
arkitekt mdl Preben Skårup.
De danske kirkegårde i en oplevel-
sesøkonomi. Erfaringer fra Kultur¬
centret Assistens, Assistens Kirke¬

gård, København v. centerleder, an¬

tropolog Gitte Lunding Johansen.
Opsamling og afslutning v. lektor
Inge Lise Pedersen.
Konferencen arrangeres i samarbejde
mellem Landsforeningen af Menig¬
hedsråd, Foreningen af Danske Kirke¬
gårdsledere og Skov & Landskab
Ansvarlig: Susanne Guldager, senior¬
rådgiver, Skov & Landskab
Tilmeldingsfrist: 9. marts

www.SL.life.ku.dk

Studietur til Vancouver og

Seattle

Studieturen er 12.-20. maj.
Lokale planlæggere viser rundt og
fortæller om byudviklingsstrategier
i de to havnebyer.
Ud over at studere eksempler på
innovativ havneomdannelse og

byudvikling i to 'europæiske' by¬
er i det nordamerikanske, besøges
unikke naturområder i grænselan¬
det mellem Canada og USA.
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 København K
db@byplanlab.dk
www.byplanlab. dk

Cornelia Hahn Oberlander:

Ecological Landscapes
6. maj til 7. juni vises udstillingen
Bilder kanadischer Landschaftsar-

chitektur: Projekter af Cornelia
Hahn Oberlander og fotograferet
af Etta Gerdes på Technisches
Universitet, Carolo-Wilhelmina,
Braunschweig.
Udstillingen viser eksempler på
parkanlæg, taghaver og andre an¬

læg af den canadiske Landskabsar¬
kitekt Cornelia Hahn Oberlander,
som er en af de mest anerkendte

landskabsarkitekter i Canada.

Svenska landskap i Schweiz
Thorbjorn Andersson, landskapsar¬
kitekt på SWECO FFNS arkitek¬
ter, har i samarbete med schweizi-
ska kontoret JB Ferrari architectes
vunnit tåvlingen om nytt hoteli
och torg i Lausanne, Schweiz.
Torget år format som ett jåttestort
avlångt tråg som gråver ner sig i
marken i ovre delen av platsen och
sticker upp i den nedre.
Hela formen år gjuten i betong
och hundra meter lång. Ur slitsar
i botten på tråget våxer tallar, tått
som i en skog i ovre delen, for att
sedan glesna ju nårmare man kom¬
mer utsikten. Langs stråket loper
ett vatten som en smal rånna.

Platsen år hogt belågen med utsikt
over Genevesjon och Alperna.Tor¬
get forbinder hotellet med Centre
for Learning, ritat av den japanska
arkitekten Sejima, åven det resul¬
tatet av en internationell tåvling.
Torget kommer att fungera som
en entréplats for bågge byggnader-
na och blir också en viktig forbin-
delselånk. Torget och hotellet berå-
knas stå fårdigt år 2009.
www.sweco.se/ffns

Arrangementer fra
Skov & Landskab

15. marts i Nødebo: Virksomheds¬

kommunikation i den grønne sektor
Temadag om kommunikation og

formidling i den grønne sektor.
Kommunikation er et primært
redskab, når det handler om at for¬
midle faglige budskaber, planer og

forandringer til borgere, beboere,
samarbejdspartnere og andre fag¬
folk. På seminaret er der fokus på
forandringer, f.eks. af organisation,
arbejdsgange og kvalitetsstyring
samt samarbejde internt i virksom¬

heden og i forhold til eksterne in¬
teressenter.

Fagligt ansvarlig: Karsten Kring
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 2.100 kr.,
øvrige 2.800 kr.
Tilmeldingsfrist: 15. marts

26. marts i Nyborg: Kirkegårdskon¬
ference 2007 — Den levende kirkegård
Årets kirkegårdskonference byder
på foredrag af samfundsforskere,
landskabsarkitekter og kirkegårds-
folk, der giver deres bud på mu¬

lige veje til forvaltning og brug af
fremtidens kirkegårde. Konferen¬
cen arrangeres i samarbejde med
Landsforeningen af Menighedsråd
og Foreningen af Danske Kirke¬
gårdsledere.
Faglig ansvarlig: Susanne Guldager.
Pris: 1.100 kr. inkl. moms.

Tilmeldingsfrist: 9. marts

25. april på Frederiksberg:
Fælles udvikling i parkforvaltningen
Seminar og workshop med fokus
på erfaringerne med offentlig-pri-
vat samarbejde, partnerskaber og

helhedsorienteret parkforvaltning.
Det gøres gennem projektet 'Hel-
park', hvor deltagere fra projektet
fortæller, hvordan de bruger re¬
sultaterne i egen praksis. Formid¬
dagen kommer til at handle om

parkpolitik, grøn drift på kontrakt,
brugerinddragelse og private/of¬
fentlige entreprenører. Eftermidda¬
gens workshops belyser fremtidens
fokusområder for parkforvaltnin¬
ger og entreprenører.

Faglig ansvarlig: Christian Lind¬
holst.

Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste kr. 1.200,
øvrige kr. 1.600.
Tilmeldingsfrist: 25. marts
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23. maj i Alnarp, Sverige:
Nye skov- og landskabsplantninger
Ekskursion til landskabslaboratoriet

i Alnarp, hvor der eksperimenteres
med etablering og pleje af skov-
og parkplantninger. Det handler
om at integrere både rekreative,
biologiske og produktionsmæssige
værdier i plantningerne. Denne in¬
tegration gor, at plantningerne til¬
byder en sjælden mulighed for at
studere nye måder at kombinere
specielle kvaliteter ved etablering
og drift af skov- og parkplantnin¬
ger. Mange af bevoksningstyperne
er uden sidestykke i Europa.
Faglig ansvarlig: Anders Busse
Nielsen

Pris: Abonnenter på Skov & Land-
skabsVidentjeneste 900 kr., øvrige
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist: 23. april

U juni i København, DAC:
Verden i Danmark — Locus iste

Locus iste betyder 'dette sted' - og
det er vejr, vind, vand og lys, klima
og jordbund, der her tænkes på.
Trods teknologiske landvindin¬
ger er klimatiske og geologiske
betingelser ikke mindre vigtige i
dag end før, når man arbejder med
landskaber. Tanken med konferen¬

cens tema er at afdække, hvilken
betydning stedet tillægges i for¬
hold til tidens systemer og kon¬
cepter, der gerne skulle løse nu¬

tidige problemer. Konferencen
præsenterer fremtrædende arkitek¬
ter, landskabsarkitekter, praktikere
og akademikere.
Faglig ansvarlig: Malene Hauxner.
Medarrangør: DL.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste og medlemmer
af DL 2.250 kr., øvrige 3.000 kr.
Tilmeldingsfrist: 1. maj

5. juni i Alnarp: Ro i sjælen -

studietur til terapihave
Besøg til terapi- og rehabilite-
ringshaven i Alnarp. Hør hvorfor
og hvem, der har brug for have¬
terapi og se, hvordan en terapihave
ser ud og fungerer.
I terapihaven i Alnarp arbejder
forskere og praktikere sammen om
at udvikle viden om haveterapi.
Studieturen byder på forelæsninger
af eksperter i haveterapi og rund¬
visning i terapihaven.
Faglig ansvarlig: Ulrika Stigsdotter.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 900 kr., øvrige
1.200 kr.

Tilmeldingsfrist: 5. maj

18.-19. juni i København: Byer uden
grænser
En af de store succeser i dansk by¬
planlægning er den klare adskil¬
lelse mellem by og land. Det har
længe opretholdt forestillingen om,
at byer betjener hver deres omgi¬
vende opland. Byplanlægningen
har derfor i mange år drejet sig om

udvikling af lokal-, kommune-,
egns- og landsdelscentre. Denne
orden er under hastig forandring.
Funktionelt set er byerne blevet
grænseløse. Hvad det betyder for
hverdagsliv og byplanlægning be¬
lyses på konferencen af planlægge¬
re, politikere og forskere.
Faglig ansvarlig: Niels Boje Groth
Tilmeldingsfrist: 30. maj

Juni: Studietur til tyske planteskoler
Studietur med fokus på bytræer.
I forbindelse med mange store an¬

lægsarbejder i Danmark, Norge og

Sverige skal der bruges store
træer - og mange af dem, træ¬
er der undertiden kommer lang¬
vejs fra.

Derfor arrangeres en tur til nog¬
le af de største planteskoler i det
nordlige Tyskland, hvor man får
lejlighed til at se sortimentet, og
hvordan produktionen foregår.
Herudover er der besøg til træ¬

plantninger i bl.a. Osnabrtick.
Medarrangører: FAGUS i Norge
og Movium i Sverige.
Faglig ansvarlig: Oliver Buhler

29.-31. august i Slagelse: Have &
Landskab 2007

Udstillingen Have & Landskab
henvender sig til den professio¬
nelle have-, park- og landskabssek-
tor med aktive, arbejdende stan¬
de, hvor besøgende kan afprøve de
udstillede produkter.
Udstillingen giver indblik i de se¬
neste tendenser og resultater inden
for forskning, planlægning, projek¬
tering og anlæg og drift af grønne

områder. Have & Landskab er et

godt sted at få information og in¬
spiration i selskab med fagfæller fra
hele landet.

www.HL05.dk.

September i København: Kortlægning
og planlægning affriluftslivet
Temadag, hvor nye metoder til ud¬
vikling af friluftslandskabet demon¬
streres.

Få værktøjer til at udvikle 'frilufts-
visionskort' og få demonstreret en
metode til kortlægning af oplevel¬
sesværdier. En kortlægningsmeto-
de, der er baseret på anvendelse af
eksisterende digitale kort, hvis ind¬
hold uddrages, og sammensættes på
en ny måde. Kortet giver mulighed
for at fokusere på det potentiale,
der findes i givent område f.eks. i
forbindelse med byudvikling.
Faglig ansvarlig: Ole Hjort Casper¬
sen og Berit Kaa

13.-14. september i Herning:
Danske Parkdage 2007
Skov & Landskab og Kommunale
Danske Park- og Naturforvaltere
afholder Danske Parkdage. Kon¬
ferencen sætter fokus på den nye

integrerede park- og naturforvalt¬
nings opgaver, bl.a. formidling, na¬

turgenopretning og naturbeskyt¬
telse. Også relationerne mellem
befolkningssundhed og grønne
områder samt relationerne mellem

bestiller og udfører behandles.
Faglig ansvarlig: Thomas B. Ran¬
drup. Medarrangør: Kommunale
Park- og Naturforvaltere.
Pris: En dag 1.800 kr., to dage
3.500 kr., tre dage 4.500 kr. for
abonnenter på Skov & Landskabs
Videntjeneste og medlemmer af
KDPN, øvrige 2.200/4.200/5.300. 1
kr.

25. september i Ørestad: Vand i byen
- på vej mod lukkede kredsløb?
Vand i byen har tre aspekter: forsy¬
ning, afdræning og fornøjelse.
Bag hvert aspekt gemmer sig be¬
tydelig økonomi, specialiserede
aktører og vidt forskellige pro¬

blemstillinger. Kloakoverløb og

begyndende klimaforandringer
presser på for nytænkning, og by¬
befolkningen efterspørger i sti¬
gende grad rent vand i nærmiljøet.
Med Ørestad som eksempel - her
udnyttes spildevand fra vejene som

forsyningsvand til bydelens rekrea¬
tive kanaler — præsenteres og be¬
sigtiges eksempler på nytænkning
inden for vand.

Faglig ansvarlig: Marina Bergen
Jensen.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 1.800 kr.,
øvrige 2.400 kr.
Tilmeldingsfrist: 25. august
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11. oktober på Frederiksberg:
Bytræsseminar 2007
Temaet på årets bytræsseminar er

bevaring og beskyttelse af træer i
bygge- og anlægsprocesser.
Træer på en byggeplads er ofte ud¬
sat for lidt af hvert.

Hvilke muligheder og metoder
findes der, når man gerne vil be¬
skytte træerne? Hvilke faser af
byggeriet og anlægget er især kri¬
tiske?

På seminaret præsenteres desuden
sidste nyt fra bytræsforskningen,
årets bytræ og årets træplantnings-
projekt.
Faglig ansvarlig: Palle Kristoffer¬
sen. Medarrangør: Dansk Træpl'eje
Forening.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste og medlemmer
af Dansk Træpleje Forening 1.500
kr., øvrige 2.000kr.
Tilmeldingsfrist: 11. september

Rundvisning på Bytræsarboretet i
Horsholm

Guidet rundvisning på Bytræsarbo-
retet i Hørsholm.

Rundvisningen kan kombineres
med foredrag og.målrettes netop
din virksomhed. Bytræsarboretet
er en samling af træer, som tradi¬
tionelt bruges som bytræer. Det er
den eneste træsamling, hvor man

systematisk udfører beskæringer og
dokumenterer træernes udvikling
og reaktioner.
Kontakt: Palle Kristoffersen

for aftale om tid, varighed og pris.

Yderligere inf.: .

www. SL. life.ku.dk
> Kurser > Kurser - alfabetisk
eller ved henvendelse til

kursuskoordinator Anne Nysted Chri¬
stophersen, tel. 35 28 16 23

Forårets arrangementer på Fyn
Besøg i Basar Fyn
I februar 2007 åbner Byggeselska¬
bet Olav de Linde Nordens største

orientalske basar i det historiske

Thrige-industriområde mellem
havnen og midtbyen.
Besøget byder på en rundvisning
i basarens 8.000 kvm med masser

af butikker, restauranter og under¬
holdning.
Besøget giver også mulighed for
at høre nærmere om udviklingen
i og omdannelsen afThrige-om-
rådet.

Lørdag 3. marts kl. 10.00-13.30
Vi mødes ved basarens hovedindgang.
Indkørsel ved Skibhusvej 52, Odense.
Tilmelding tilJane Vestergaard

jve@odense.dk senest 1. marts

Ekskursion til København til Slangen
på Bispebjerg og DGI-Byen
Bjørn Nørgaard har modeleret en

spændende boligbebyggelse på Bi¬
spebjerg i København, hvor tegl,
kobber og træ forenes i en bo¬
ligbebyggelse, der arkitektonisk
er bearbejdet af arkitektfirmaet
Boldsen & Holm.

Arkitektfirmaet Boldsen & Holm

ved arkitekt Henrik Jahn fortæl¬
ler om vision og proces på Bispe¬
bjerg Bakke.
Se også www.bispebjergbakke.dk
DGI-byen er udviklet af SHL arki¬
tekter i samarbejde med C&W ar¬
kitekter. Dir. Niels Dalsgaard samt
arkitekt fra SHL/C&W arkitekter

fortæller om DGI-Byen.
Lørdag 14. april kl. 10.30-14.30
Vi mødes ved Bispebjerg Bakke 23,
Bispebjerg Hospitals hovedindgang.
Max. 40 deltagere.
Bindende tilmelding til Jane Vester¬
gaard,
jve@odense.dk senest 29. marts

Kulturmaskinen ved

Brandts Klædefabrik
Tegnestuen Praksis har i samarbej¬
de med CREO og Land+ vundet
arkitektkonkurrencen om det nye
kulturcenter i Odense, Kulturma¬
skinen, der skal styrke og udvikle
miljøet omkring Brandts Klædefa¬
brik. Se www.kulturmaskinen.com

Tegnestuen Praksis fortæller om

tegnestuens arbejder og om vin¬
derprojektet. Odense Kommune
introducerer tankerne bag Kultur¬
maskinen og guider gennem om¬
rådet.

Lørdag 2. juni kl. 10.00-14.00 i
Musikbibliotekets sal

Begrænset deltagerantal. Bindende til¬
melding til Jane Vestergaard
jve@odense.dk senest 23. maj

Et kæmpe levende tæppe til
Spinderihallerne i Vejle
Vejle Kommune og Realdania har
indgået en partnerskabsaftale om at
skabe et levende kulturmiljø i Vej¬
les tidligere arbejderbydel.
Spinderihallerne er et historisk in¬
dustrikompleks, der i over 100 år
har været 'hjertet' i Vejles histori¬
ske arbejderkvarter,Vestbyen. Byg¬
ningerne ligger på en ca. 30.000
kvm stor grund og udgør 11.500
kvm.

Spinderihallerne repræsenterer et
bredt udvalg af klassiske industri¬
elle bygninger med bl.a. karakteri¬
stiske shedtage og buehaller opført
i perioden 1890 til 1960. En del af
komplekset, der er omgivet af bo¬
ligområder og grønne anlæg, er

bevaringsværdigt.
Spinderihallerne vil komme til at
rumme BIZ-arT, der er et miks af
små og mellemstore iværksætter¬
virksomheder, kunstindustriaktivi-

Færdigt modulbaseret værn
fra Jakob Inoxline. Her
monteret med WebNet.

Vi tilbyder projektering og montage.
Ligesom komplette værnlosninger

INOXLINE
CONNECTING DESIGN

Jakob Inox Line Aps
T • +45 7020 9840
F • +45 7594 1258

http • www.inoxline.dk

Politikens hus

Slotsbryggen
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Schmidt hammer lassen, shl, landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen og Niras,
Spinderihallerne i Vejle

teter, et teatermiljø, sportsfacilite-
ter og Vejle byhistoriske Museum,
Målet er, at hele komplekset skal
virke som en generator for liv og
aktiviteter ikke blot i lokalområ¬

det, men i hele byen.
I forsommeren blev arkitektkon¬

kurrencen om projektet udskrevet,
og i første omgang blev udpeget
to vindere. Formålet med at ud¬

pege to vindere var, ved hjælp af
forhandling med begge parter, at fa
uddybet de iøjnefaldende kvali-
tete'r i begge forslag, før beslutnin¬
gen om at udpege den endelige
vinder blev truffet.

Resultatet blev, at forslaget udar¬
bejdet af schmidt hammer lassen,
shl, i samarbejde med NIRAS og

landskabsarkitekt Jeppe Aagaard
Andersen blev udpeget som ende¬
lig vinder af konkurrencen.
Det andet team var BBP Arkitek¬

ter i samarbejde med Tony Fretton
Architects.

Spinderihallerne er placeret i cen¬
trum afVejle, hvor Vejle Ådal og

Grejsdalen har deres sammen¬

løb. Et grønt kulturstrøg langs åen
smyger sig omkring grunden og
danner forbindelser til Byparken
og Musikteatret, hvorved der op¬
står et naturligt byrum omkring
byggeriet. Centralt for forslaget til
Spinderihallerne er belægningen,
der som et tæppe samler hele om¬
rådet og derved udnytter det op¬

rindelige industrikompleks linjer
og strukturer .i en ny arkitekto¬
nisk leg.
Hovedidéen i vinderforslaget er

'tæppet — en generator for synergi'
hentet fra det gamle værkstedsgulv
og jDredt ud over hele Spinderi¬
hallernes område. 'Tæppet' består
af asfalt, opstribriing, græs, grus og
vand i et levende mønster.

En ny ankomsthal i de gamle bue¬
haller vil forbinde Ågade med
Spinderigade. Hallen bliver til et

nyt og centralt byrum i komplek¬
set. Spinderihallerne skal med vin¬
derforslaget fortsat være et råt,
sammensat kompleks i byen. Det
renoveres med respekt for det op¬

rindelige samtidig med, at nye
funktioner tilføjes som kontrast.
Sammenhængen med byen etab¬
leres ved at åbne buehallerne ud

mod ankomstpladsen med transpa¬
rente glaspartier, der sikrer visuel
sammenhæng mellem hal og by.
Syv andre tegnestuer deltog i kon¬
kurrencen:

Tony Fretton i samarbejde med
BBP Arkitekter, Ortner & Ort-
ner Baukunst, 3xNielsen, Julien de
Smedt, Dorte Mandrup, Richard
Murphy Architechts og Briickner
& Briickner.

Internatioanal konkurrence

om Hobart Waterfront i

Tasmanien

Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard
Andersen, Helsingør, har i januar
2007 vundet førstepræmie i en in¬
ternational konkurrence om ud¬

formningen af Hobart Waterfront i
Tasmanien.

Der blev uddelt tre ligestillede
førstepræmier, hver på 50,000
australske $.
De to øvrige førstepræmievindere
var Tony Caro Architecture, Syd¬
ney, og Preston Lane Architects
med'James Whitten, Hobart.
Til konkurrencen, The Hobart
Waterfront International Design
Competition, indkom ikke mindre
end 280 forslag fordelt på 51 lande,
hvilket gør det til verdens største,
arkitektkonkurrence i 2006.

Til udarbejdelse af konkurrence¬
forslaget havde Jeppe Aagaard An¬
dersen sammensat et team af yngre
landskabsarkitekter fra Perth,
Western Australia: Claire Broun,
Hannah James, Sarah May, Sara
Padgett og Michael Rowlands.
Konkurrenceforslagene blev be¬
dømt af en international dom¬

merkomité bestående af professor
Geoffrey London (Perth, Western
Australia), Carme Pinos (Barcelo¬
na, Spain), Wiel Årets (Amsterdam,
The Netherlands) og Cathrin Bull
(Melbourne,Victoria).
The Sullivans Cove Waterfront

Authority er den planlægnings-
myndighed, der er ansvarlig for
beskyttelse, forbedring og udvik¬
ling af Sullivans Cove samt de om¬

givende arealer. The Sullivans Cove
Waterfront Authority sigter mod
at bevare de enestående kvaliteter,
der i dag findes ved Hobart Water¬
front.

www. hwidc. tas.gov. au

Omstilling og udvikling af
mindre havne på Bornholm
De danske havne gennemgår i dis¬
se år store omvæltninger — den
travle erhvervshavn erstattes med

'oplevelseshavnen', der typisk har
boliger, kultur, miljø og turisme
som omdrejningspunkter.
Med støtte fra Realdania sætter

Bornholm Regionskommune fokus
på nye funktioner og ny anvendel¬
se af fire havne på Bornholm:
Allinge Havn, Hasle Havn,
Nørrekås Lystbådehavn samt
Årsdale Havn.

Projektet skal bidrage til at sikre
en bæredygtig udvikling af born¬
holmske havne og samtidig virke
som forbillede for omdannelsen af

havneområder i andre mindre byer
i Danmark. Det nye havneudvik¬
lingsprojekt skal blandt andet bely¬
se, hvordan eksisterende havne¬
anlæg kan omdannes til ny anven¬
delse og samtidig skabe sammen¬

hæng mellem havn og by.
Derudover sættes fokus på, hvor¬
dan man kan skabe plads for rekre¬
ative faciliteter samt butikker, kio¬
sker, toilet- og badefaciliteter. Og
endelig vil man kigge på, hvordan
der kan indpasses nye boligområ¬
der til både fritids- og helårsbebo¬
else parallelt med at den kommer¬
cielle del af havnedriften sikres.

I løbet af foråret 2007 udskrives en

arkitektkonkurrence, hvor der ef¬

terlyses konkrete bud på, hvordan
de fire udvalgte bornholmske hav-t

. ne kan udvikle sig. Desuden efter¬
lyses en række generelt anvende¬
lige løsninger og forslag, som kan
inspirere andre til, hvordan man

skaber nyt liv og nye aktiviteter i
mindre havne. Et vigtigt aspekt af
udviklingsprojektet er, at havnen
og det tilhørende område skal fun¬
gere hele året samt, at boliger skal
være i kontakt med byen, have den
nødvendige service og samtidig
placeres således, at området ikke
privatiseres, men vedbliver at være

et offentligt tilgængeligt og rekrea¬
tivt område.

Bevillingen fra Realdania giver
Bornholm en enestående chance

for at fa belyst mulighederne for at
revitaliseret de mindre bornholm¬

ske havne efter nedgangen i fiske¬
riet og øvrige havneorienterede
erhverv.

Inf.: Arkitekt maa Leif Gregersen,
Bomholm Regionskommune,
tel. 56 92 23 55

Projektkonsulent, arkitekt maa Karen
Skou, Realdania, tel. 32 88 52 15
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NYT VÆRK FRA
ARKITEKTENS FORLAG
OM DEN
ENESTÅENDE
DESIGNER
KRISTIAN VEDEL

pt*s *

Designeren og møbelsned
ren Kristian Vedels virke v

præget af en kompromislø
undersøgende tilgang til fc
arbejdningsmetoder og nric
rialer. Hans arbejder rumrr
samtidig en lethed, der kai
minde om bølgens poesi.
Kristians Vedels legemøbl«
fugle, dukker og figurskitse
karakteriseret ved en helt:

lig lune og tilstedeværelse

c
Kristian Vedel udgives i foi
bindelse med en udstilling
af Kristian Vedels design p
Trapholt Museum, der åbn
d. 26. januar 2007 og løbe
frem til d. 6. maj 2007.

96 sider
24 x 30 cm

Indbundet, illustreret
ISBN 87-7407-374-5
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