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Parkprisen
DL har modtaget 10 forslag til park¬
prisen, der vil blive uddelt i juni 2003.

Generalforsamling
På generalforsamlingen i marts blev
Jens Balsby Nielsen genvalgt til
bestyrelsen 2003-05, Lars Alva Jør¬
gensen og Lise Schou, Barbara
Wandall og Peter Juhl ønskede ikke
at genopstille
Lise Bendix Madsen, Rikke Munck
Petersen, Pernille Nymann Jensen
og Ulrik Kuggas var ikke på valg.
Suppleant blev Steen Biisgaard.
På det konstituerende bestyrelses¬
møde 30. april blev Lise Schou
valgt til ny formand.
Til Landskabs redaktionsudvalg blev
Jacob Kamp genvalgt og Caroline
Andersen blev suppleant.
Til bedømmelsesudvalget blev Teri
Lonborg genvalgt.
Retsudvalget bestående af Henrik Fog-
Møller, Marie Thing, Karin Nygaard
Corfitzen, Karen Margrethe Krogh,
Carsten Lund, Mogens Eliekvist og
Ole Bøgh Vinter var ikke på valg 2003.
De parlamentariske revisorer Per
Toft Larsen og Erik Termansen blev
genvalgt.

Danske Landskabsarkitekter er

medlem af European Foundation for
Landscape Architecture, EFLA og af
International Federation of Landsca¬
pe Architects, IFLA.
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
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IFLA VERDENSKONGRES 2003

I CANADA
IFLA's næste verdenskongres for
landskabsarkitekter afholdes i Cal¬
gary Canada den 25.-29. maj 2003.
Du kan læse kongressens program
på hjemmesiden www.ifla2003.com Silkeborg.

NORDISK KONGRES I REYKJAVIK
ISLAND 7.-9. AUGUST 2003
Den islandske landskabsarkitekt¬

forening FILA, stiftet i 1978, afholder
7.-9. august 2003 nordisk kongres i
Reykjavik: Kontraster i Nordatlan¬
ten - At leve med naturkræfterne.

Yderligere oplysninger:
dl@landskabsarkltekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk MM
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BO år
Per Stahlschmidt, 19. april
Knud Moustgaard Knudsen, 19. maj
Metti Sckerl 19. maj
Lars Anker Olsen, Gladsaxe Kommu¬
ne, 3. juni
Paul Lefevre Jacobsen, 13. juni
Lise Bendix Madsen, 1. juli

50 år
Poul Henning Knudsen, Trehøje
.Kommune, 12. marts
Pia Stets, 19. juni

FORENINGEN FOR
KIRKEGÅRDSKULTURS
ÅRSMØDE 2003 I TØNDER

Foreningen for Kirkegårdskultur af¬
holder årsmøde i dagene 2.-3. juni
2003 på Hotel Tønderhus.
Forelæsere: Kunsthistoriker, lektor
Anne-Louise Sommer: De dødes haver
og den moderne storbykirkegård.
Arkitekt, Kgl. bygningsinspektør
Niels Vium: Arkitektur og land-
skabsforståelse i relation til kirker

og kirkegårde
Ekskursion til bl.a. Ballum, Skast,
Hjerpsted, Flensborg kirkegårde
Kontakt: Kasserer Rudi Larsen,
tel. 33 21 47 81

DANSK BYPLANLABORATORIUM
2.-3. juni 2003. Seminar i Odense.
Giver VVM bedre miljø?

12.-13. juni 2003. Konference om
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6.000 kr. for andre
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UDDANNELSE PÅ TVÆRS
Med studiestart september 2003
udbydes en ny masteruddannelse på
Aarhus Universitet i 'Kulturmiljø og
Landskabsanalyse'. Uddannelsen
udbydes i samarbejde med Arkitekts¬
kolen i Aarhus og retter sig mod pro¬
fessionelle i interesseorganisationer
og mod planlæggere, rådgivere og
forvaltere af landskabet.
Masteruddannelsen 'Kulturmiljø og
Landskabsanalyse? giver ny eller ud¬
bygget viden om landskabshistorien.
Den forbinder dette med relevante

analyseværktøjer og forvaltningsori-
enterede problemstillinger. Deltager¬
ne opnår derved en kompetence til at
planlægge og lede en forvaltning, der
integrerer hensyn til kultur og natur.
Gennem fire selvstændige moduler op¬
bygges en konkret viden om bebyg¬
gelsesforhold, landudnyttelse og
landskabets skiftende udseende.
Frist for tilmelding til modul 1 og til
hele uddannelsen er 2. juni 2003.
Pris: 10.000 kr. pr. modul. Optagel¬
seskrav: en mellemlang eller lang
videregående uddannelse og mindst
to års relevant erhvervserfaring.
Fagbeskrivelse og ansøgningsskema
kan rekvireres fra Sekretariatet for
Åben Uddannelse, Aarhus Universitet,
Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C.
http://www.au.dk/da/aabenudd/katal
og/2003390.htm
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^GADER - mellem tradition ogfornyelse Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam

Dette nummer af I .andskab er resultatet af en studietur

gennem jyske byer i sommeren 2002, hvor bl.a. Kol¬
ding, Esbjerg, Vejle, Århus, Thisted, Struer og Hol¬
stebro blev besøgt. Det er byer, der har faet eller er

ved at få nye gågader. Turen var et forsøg på at sætte
fokus på den udvikling, der sker inden for disse by¬
rum og se på, hvorfor der pludselig er politisk villighed
til her at bruge økonomiske midler. I artiklerne disku¬
teres tendenserne i tiden, og der indgår en bedømmel¬
se af relationen mellem plan og rum, tværsnit og af¬
vanding, materialer og konstruktioner i forhold til det
færdige resultat.

Gågaden sætter fodgængeren i fokus. Her skal man

under bilfrie forhold have mulighed for at foretage ind¬
køb, men gågaderne rummer også kulturelle og admini¬
strative funktioner. Det er især gader i de ældste by¬
dele, som inden for de sidste 40 år er omlagt til gå¬
gader, og disse gader rummer ofte historisk og arki¬
tektonisk værdifulde bygninger, pladser og gadeforløb.

Gågaden er efterhånden blevet et fast element i de
danske købstæder, og der konkurreres indbyrdes om

at tiltrække omsætning til byernes forretninger. Fra
overvejende at være indkøbsgader — 'konsumkorrido¬
rer' spiller forlystelser som caféer, kunst og kulturhi¬
storie i dag en større rolle, og det påvirker gadernes
udformning og funktioner. Fra de første gader i be¬
gyndelsen af 1960'erne blev gjort bilfrie til i dag, er
der skef meget med udformningen af gågaderne. De
første gågader i 1960'erne var domineret af sorte og

hvide betonfliser, senere i 1980'erne var det især

betonbelægninger med fritlagte søstensmaterialer, der
blev anvendt. På det seneste er der tendens til at an¬

vende granitbelægninger i en stadig mere detaljeret
udformning. Der lægges stor omhu i udformningen
af gaderummene, og der bruges meget forarbejdede
materialer. Spørgsmålet er, om belægningerne vil holde
- både teknisk, funktionelt og æstetisk?

Det er ikke kun det offentlige, der betaler. Omkost¬
ninger i forbindelse med omlægningerne betales også
af den private sektor. Det gælder båd.e ledningsejere
og butiksejere, der også i nogle tilfælde skal betale stade¬
plads for at anvende arealet foran butiklien til udstil¬
lingsareal. I dag inddrages også butiksindehaverne og

beboerne i højere grad i valget af detailløsninger. Det
gælder både ved planlægningen, hvor spørgsmål om

tilgængelighed og handicapadgang spiller en meget
stor rolle. Men også ved selve udførelsen har løbende
information om projektets fremdrift stor betydning
for dem, som bruger gaden. Planlægningsprocessen
har fået langt flere parametre og aktører.

Materialer og konstruktioner
Granit er blevet billigere, efter man har fået adgang
til det asiatiske granitmarked, hvor arbejdskrævende
brydning og forarbejdning sker ved en konkurrence¬
dygtig kombination af moderne udstyr, billig arbejds¬
kraft og lave fragtrater. Det har betydet, at en lang
række nye granittyper kan fås i Danmark. Hvor man

tidligere skulle forholde sig til de få danske og nordi¬
ske granittyper, er der et utal af nye farver, strukturer
og granitkvaliteter. Naturstenene tilbydes de projek¬
terende via danske importører. På internettets hjem¬
mesider for de asiatiske granitleverandører kan man se

endnu flere typer.
Det stiller krav til kompetence hos landskabsarkitek¬

terne for at kunne vurdere udbudet. Hvor man tidligere
havde stor praktisk erfaring med få kendte granittyper,
der gennem en lang årrække havde vist sig egnede til
brug i det danske klima, er man nu tvunget til at vur¬

dere små prøver sammen med deklarationer, f.eks.
målte værdier for vandabsorption og trykstyrke.

Samtidig er det internationale granitmarked stort

og kompliceret og ikke alle typebetegnelser er lige
entydige. Her bliver en grundig research og entydige
specifikationer en nødvendighed. Den lange transport¬
tid stiller også krav til en omhyggelig og langsigtet
planlægning, og der er tendens til, at leverancerne af
granitmaterialer i høj grad sker som bygherreleverancer.
I samarbejdet med importørerne om granitleverancer¬
ne bliver den gensidige tillid en forudsætning.

Der er også tendens til, at man vælger en intensiv
bearbejdning af granitten med savning, polering og

jetbrændning, dvs. bearbejdninger, som medfører hø¬
jere kvalitetskrav til selve lægningen. Tolerancer til
ujævnheder bliver små, ligesom fugebredden bliver
mindre. I højere grad anvendes stive bærelagsopbyg-
ninger til de nye granitbelægninger, der lægges i beton
for at hindre sætninger. Samtidig gør det også belæg¬
ningerne sårbare over for fremtidige omlægninger af
ledninger, hvilket søges forebygget ved totale lednings-
omlægninger. Alt i alt betyder det, at der mange steder
bindes store ressourcer til etablering af stive opbygnin¬
ger. Andre steder fastholdes den klassiske brolægnings-
tradition med fleksible bærelagsophygninger, hvor
granitfliserne lægges i grus. Det medfører større fuger
og større tolerancer til jævnhedskravet. Det giver et
mere rustikt udtryk og også mulighed for løbende om¬

lægninger. Hvad der på længere sigt er det mest leve¬
dygtige princip, vil tiden vise.

Et gennemgående problem er opnåelse af en tilfreds¬
stillende forbindelse mellem gadebelægning og butik-
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ker. Især kravet om handicapadgang er en udfordring
i gader med fald i længderetningen. Ligeledes kan der
være store problemer mellem mødet med tilstødende
gader eller pladser. Det gør sig især gældende, hvor
man bevæger sig ud i et belægningsprincip, der afvi¬
ger fra det 'traditionelle' formudtryk. Det betyder, at
man skal være ekstra opmærksom på den zone, hvor
gaden møder andre gader eller pladser.

Inventar og belysning
I brug af inventar har det ligeledes været svært at finde
en balance. Her ses påvirkningen fra Barcelona flere
steder. Alle byer skal have deres eget design. De steder,
hvor det er gået bedst, er der udvist ydmyghed i form¬
givning, farvesætning og placering af inventar.

Belysningen er blevet et vigtigt element i det moderne
byrum. Belysningen er ikke mere bare en praktisk
funktion, der skal sikre fremkommelighed og forebyg¬
ge kriminalitet gennem et højt lysniveau. Belysningen
skal samtidig om dagen kunne fremstå som betyden¬
de elementer i den arkitektoniske komposition. Lige¬
ledes er den udbredte brug af effektlys blevet en vig¬
tig bestanddel for gågaden som oplevelsesrum' efter
mørkets frembrud. Belysning skal give overraskende
oplevelser eller fremhæve bygninger og særlige elemen¬
ter. Ikke mindst er 'festbelysning' blevet et vigtig ele¬
ment i formgivningen. Det er interessant, at man har
fokus på den del af gaderummets elementer og prøver
at indarbejde flere funktioner i forhold til tidligere.
Man kan dog flere steder se, at dette arbejde er i sit
indledende stade, og man har ikke alle steder fundet
den rette balance mellem gadens primære funktion
og de mere festlige indslag.

Drift og styring
Et problem, som syntes glemt uden for driftsafdelingen,
er gener med snavs, affald og i høj grad tyggegummi.
Nogle steder lader man stå til, andre steder bruger man
store ressourcer på renholdelse. Det er svært at gøre

noget ved problemet i selve planlægningsfasen, men

spørgsmålet er vigtigt at fa afklaret. Gamle belægnin¬
ger, som har ligget tyve år eller mere, kan have tygge¬

gummipletter i en størrelsesorden af 40 stk. pr. kvm,
og så er der ikke megen belægningsoverflade tilbage.

Fugeproblematikken er stadig ikke løst og ses som
et gennemgående problem. Det rengøringsniveau, der
forventes, kræver brug af maskiner, hvor feje-sugeef-
fekten fjerner løst fugemateriale. Derfor vælges nogle
steder faste fuger. Der eksperimenteres meget, men
endnu savnes den optimale løsning, der kombinerer
kendskab til økonomi, bærelagsopbygning, belægnin¬
gens levetid, styring af tung kørsel og minimering af
den daglige renholdelse.

En central styring af gadernes udtryk og brug sker gen¬
nem gågaderegulativer. Her defineres, hvor meget bu¬
tiksindehaverne kan bruge gadens rum, og hvordan
varetransport skal ske. Det viser sig, at butikkerne kan
have svært ved at begrænse sig til det rimelige, og de
kommunale myndigheder arbejder flere steder med
udarbejdelse af præcise regelsæt, der skal regulere bru¬
gen af gaderummet. Nogle af gågadernes udformnin¬
ger har næsten ubemærket løst dette problem gennem
selve belægningens udformning, mens man andre steder
må finde særlige former for markering af overfladen.

Planlagningsstrategier og gågadedesign
Indpasning af gågader i eksisterende bygader med et

forløb, der tager udgangspunkt i et middelalderligt
gadenet stiller store krav, hvis hensynet til kulturmiljø
og bymæssige sammenhænge skal respekteres. Nogle
steder, - i Struer, Holstebro, Vejle og Esbjerg — har man

valgt at bruge et gennemgående kørespor centralt i
gaderummet gennem hele gågaden. Dette spor kan un¬

derstreges af vandrender og afvigende belægning, der
udfylder arealet mod bygningsfacaderne. Det pointe¬
rer gadens langsgående forløb, og den valgte form har
sammenhæng med den klassiske gadeopbygning.

Andre steder - i Kolding og Thisted - er valgt en

anden strategi. Her er valgt én belægningsretning, og

tilpasning til gaderummets forløb sker ved små for¬
skydninger i belægningsretningerne. Det skaber i hø¬
jere grad en gågade, hvor det rumlige forløb tegnes af
bygningsfacaderne. Især i Kolding, hvor denne strategi
er anvendt i adskillige gader, giver det genkendelighed
og sammenhæng i en tæt bykerne.

De nye granitmaterialer stiller nye tekniske udfor¬
dringer til valg af bærelagsopbygning, belægningsmøn-
ster, fugematerialer og afvandingsprincipper. Eksem¬
plerne viser, at man kan respektere de byarkitektoniske
kvaliteter i jyske provinsbyers bykerner med flere for¬
skellige former for gågadebelægninger. Det handler ik¬
ke bare om valg af materialer, bearbejdning, afvanding,
inventar og belysning, men det er i bearbejdningen af
gaderummet, at hensynet til de historiske gadeforløb,
der tegnes af husfacaderne, vises. De nye byfunktio¬
ner, som gågaderne repræsenterer, har givet en række
løsninger, der hver især er fortolkninger af stedernes
særlige historie og de særlige funktionskrav, gågader¬
ne stiller til den fremtidige brug af gaden, hvor skær¬
pede krav til tilgængelighed for handicappede og
handlende giver nye udfordringer. Endelig skal drift og
løbende styring af gågaderne indarbejdes i driftspla¬
ner og gågaderegulativer.

Jo, det med gågader er vist ikke så enkelt endda.
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl
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ØSTERGADE I STRUER
Jens Balsby Nielsen, Lars Poulsen og Torben Dam

I 1865 kom jernbanen til Struer fra Langå, Viborg og

Skive, og året efter blev banen fra Struer til Holstebro
forlænget. Dermed var Struer blevet et trafikalt knude¬
punkt, hvor jernbanen fik forbindelse med havnen og

besejlingen af Limfjorden.
Jernbanens åbning og placeringen af jernbaneadmi¬

nistrationen i byen gav anledning til fremgang og by¬
vækst. Fra 1890 fik købmændene mod på at bygge
nyt og større. Gamle huse blev revet ned, og omkring
Østergade blev der bygget forretningsejendomme med
store butiksvinduer, karnapper, tårne og spir. Fra at
være en landsby forvandlede byggeriet omkring år¬
hundredeskiftet Struer til en købstad med høje mur-

stensejendomme og pudsede borgerhuse med nyklas-
sicistisk præg.

Østergade blev byens handelsgade og er det stadig.
Gaden ligger parallelt med stranden og jernbanen og

forbinder byens østlige del med stationen og byens

vestlige del. Den snoede gadeforløb starter i øst ved
Bredgade og løber forbi byens rådhus til Lille Torv,
hvorfra tre gader fortsætter mod vest. Mellem Øster¬
gade og den paralleltløbende Smedegade sydfor ligger
en række småstræder vinkelret på hovedgaderne.

Gågadeprojektet blev igangsat efter en idékonkur-
, rence om Struer bycenter. Denne blev i 1995 vundet
af arkitekterne Stefan Magnusson, Søren Ravn og Peter
Sand Christensen, som derefter sammen med Rambøll,
Århus fik opgaven at renovere af Østergade. Ved igang¬
sætning af detailplanlægningen nedsattes en række
grupper bestående af repræsentanter fra handelsstands¬
foreningen, kommunens teknikere og arkitekterne,
der skulle afklare spørgsmål vedrørende gadens belæg¬
ning, inventaf og behovet for en salgsbod ved torvet.

Samtidig blev der inden" den endelige udformning af¬
holdt en række offentlige møder, hvor gadens udform¬
ning blev debatteret. Indvielsen var i 1997.
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Beskrivelse afprojektet
Den snoede Østergade ligger mellem toetages bygninger.
Torvet ved Rådhuset danner et åbent byrum midt på
gågaden, og det vestlige Lille Torv danner naturlig af¬
slutning mod vest, hvor torvet forgrener sig i tre gader.
Midt på dette torv danner skulpturen Struerprojektet
fra 2000 en voluminøs afslutning på Østergade, og

herfra fungerer den brede Vestergade som en fortsæt¬
telse af Østergade.

Gågadens belægning består af et 3,60 meter bredt
bånd af granitfliser, der følger gadens forløb fra Bred¬
gade til Lille Torv. Parallelt med dette flisebånd ligger
på hver side to gangbånd af to rækker bordursten.
Mellem gangbåndet og flisebåndet er gadens træer og

inventar i form af slyngplantesøjler, papirkurve, huller
for opstilling af flagstænger, bænke og lamper placeret.
Vest for Rådhustorvet er ophængt Københavner-arma¬
turer i stålwirer over gaden, og i den østlige del er der
anvendt fritstående Helios-lamper.

Med mellemrum afbrydes flisebåndets langsgående
fuger af bordurstensbånd, der hhv. er 60 cm og 30 cm
brede. De brede bordurstensbånd krydser gaden i for¬
bindelse med tilstødende gader, stræder eller markante
indgange, mens de smalle bordurstensbånd på Råd¬
hustorvet strækker sig fra facade til facade på torvet.

De tilstødende stræder er udformet forskelligt. Den
brede Fiskergade, der forbinder Østergade med tunne¬

len under jernbanen til havnen, er belagt med chaus¬
sésten og ilagt langsgående bånd af smalle bordursten.
I de smalle smøger, Kirkegade og Ostesmøgen fra gå¬
gaden til de bagvedliggende parkeringspladser, er an¬

vendt granitchaussésten i lige skifter vinkelret på gå¬
gadens flisebånd. Til gangarealer er anvendt betonfliser;
120 x 30 cm, lagt i blokforbandt i henholdsvis to eller
tre rækker.

Konstruktioner

Bærelaget består af 20 cm stabilt grus på 30 cm bund-
sikringslag. Afretningslaget for granitfliser er brolæg-
ningsgrus i 5 cm tykkelse.

Gaden er anlagt med et langsgående midterfelt, der
er udført med granitbordursten i 8 cm tykkelse og

lagt med langsgående skifter. Granitbåndet består af
ni rækker af granitfliser med en bredde på 38-38,5 cm

og en fugebredde på 15-20 mm, så den samlede bred¬
de bliver 360 cm. Kanterne på granitfliserne er klip¬
pede og fremstår med en rustik, ujævn kant. Gadens
løse grusfuger fremstår næsten fyldte.

På begge sider ligger et sidebånd af 2 x 30 cm bor¬
dursten til gangtrafik. Butiksadgange udføres med 30
cm bordursten lagt som enkeltfliser med mellemliggen¬
de chaussésten. Chausséstensbrolægningen er udført i
lige skifter uden forbandt. Der er afvanding til vand¬
render (ACO Drain) på begge sider af det 360 cm

brede granitflisebånd.
Sidegaderne, som fører til bagvedliggende parkerings¬

arealer, er belagt med granitchaussésten, hvori der er
bånd af aflange 30 x 120 x 10 cm betonfliser lagt i
blokforbandt og vinkelret i forhold til bygningerne.
I forbindelse med omlægningen af gadebelægningen
er ledninger til kloak, vand, fjernvarme og telefon og¬

så omlagt.

Materialer

Finsk Kuru-granit, savet og med jetbrændt overflade,
er anvendt til bordurstensbånd og til granitfliserne,
der har klippede kanter. Granitchaussésten er slidte
brugte sten, størrelse 8/10 cm.

Lineære plantninger af lindetræer ved Østergades
afslutning mod Bredgade og et forløb ved rådhuset
danner frodige skyggefulde plantninger.
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Gadeudstyr i form af bænke, papirkurve og slyngplan¬
testativer er opstillet i et 93 cm bredt bånd langs flise¬
båndet. Udstyr er i overfladebehandlet stål, produceret
af Inventarrum. I denne zone er nedsat holdere til flag¬
stænger og andet løst udstyr. En slagter havde f.eks. op¬
sat et cykelstativ til to cykler, og en tøjforretning havde
opsat flytbare tøjstativer. En smyldcehandél havde en

udstillingsmontre med rav. En brillebutik havde et skilt.
En tøjbutik anvendte holderne til flytbare parasoller.
Altså et fleksibelt, specialtegnet system, som den en¬

kelte forretning kan anvende til udstillingsformål, men

hvor drift og lang levetid er sikret ved et låg, der for¬
hindret, at hullet fyldes med grus og affald.

Gågaderegulativ
Kommunen har lavet et gågaderegulativ, der beskriver
gadens brug til udstillingsareal, udsmykning, kørsel mv.

Sammenfatning
Den enkle og fleksible løsning, med et langsgående flisebånd af
granit, får gaderummet til at hænge sammen gennem dets snoede
forløb. Torvet og sidegader er underordnet flisebåndet. De klippe¬
de kanter på granitfliserne og de uens fuger tilfører de jetbrændte
granitfliser et rustikt og naturligt præg, der fremhæver materialets
kvaliteter og passer godt til byens karakter. Den nordiske granit gi¬
ver en rolig og neutral baggrund for handelsgadens flimrende akti¬
vitet. Løsningen giver en god gangkomfor't, samtidig med at det
muliggør mindre reparationer og ledningsomlægninger. Løsningen
kombinerer tillige udnyttelsen af moderne produktionsformer som

jetbrændning og klipning med en traditionel sætning i grus, som

giver en konkurrencedygtig pris for granitbelægninger. Udform¬
ningen af tværprofil, materialevalg og valg af udstyr understreger
gadens betydning for byen.
Jens Balsby Nielsen, Lars Poulsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl

Østergade i Struer
Anlagt:
Projektering:
Kunstner:

Entreprenør:
Leverandør:

Materialer:

Træer:

Udstyr:

Belysning:
Priser:

Areal:

Kilde:

1997

RudolfLolk, Billund og Rambøll, Århus
Thomas Bang og Ole Broager (Struerprojektet 2000 på Lille Torv)
Struer Kommune

BVNatursten

Savede, jetbrændte og klippede granitfliser affinsk Kuru-granit i 8 cm tykkelse. Granitchaussésten 8/10 cm.

Store aflange betonfliser, 30 x 120 x 10 cm

Tilia cordata, småbladet lind og Acer platanoides 'Globulosum, kugleahorn
Specieltegnet terrænudstyr: papirkurve i metal, bænke af16 mm stålprofiler, informationstavler afglas og stål, slyngplantestativer af
rustfrit stål, træbeskyttelse afsortmalet stål, træhuller afstøbejern fra Randers Jernstøberi
Philips Helios-lampe og Københavnerarmatur ophængt over gadens midte
10,5 mio. kr (1999)
Ca. 5.700 kvm

Tegningerfra kommunen og samtale med Hanne Mikkelsen, Struer Kommune
'Idékonkurrence om Struer bycentrum. Arkitekten nr. 2/1996, s. 30-40
Kirkegaard, Jens (red.): Kommuneatlas Struer. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Struer Kommune, 1997
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SØNDERGADE, TORVEGADE OG NØRREGADE I VEJLE
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam

Beskrivelse afprojektet
Gaderummet er afgrænset af bygninger i en til fire
etager, der følger gadernes krumme forløb. Bebyggel¬
sen er forskelligartet, og gadens tværprofil varierer.

Gadens midte har en 6,25 m bred befæstelse af

granitfliser med en jetbrændt overflade. Gademidten
afgrænses på begge sider af langsgående 15 cm brede
linieafvandinger med støbejernsrist. De firkantede
granitfliser er sammensat af to spidsvinklede trekanter.
Fra linieafvandingen og ind til butiksfacaderne er be¬
lægningen smalle, grønne rektangulære granitfliser i
faldende længder, lagt vinkelret på facaderne.

De store firkantede granitfliser er udlagt i langsgå¬
ende mønstre bestående af fem moduler i bredden.

Hver flise er ca. 125 cm bred. Længden af fliserne va¬

rierer fra 92 til 97 cm, sådan at flisebelægningen kan
følge gadens krumme forløb med ensartet fugebredde
på ca. 1 cm. Fliserne har afrundede kanter, som sam¬
men med den brede fuge tegner mønsteret.

Gågaden, der strækker sig fra Søndertorv til Nørretorv
og fra Sønderå i syd til den frilagte del af Mølleå i nord,
er egentlig tre gader - Søndergade, Torvegade og Nør¬
regade i forlængelse af hinanden. De er placeret i den
centrale del af Vejle.

Vejle bys placering skyldes Vejle Fjord og Vejle Å.
Gågaden er den gamle kystvej og blev Vejle bys vugge

og ikke mindst rygrad. Byen er en gammel middelal¬
derby, men der findes vidnesbyrd fra en endnu tidli¬
gere fortid.

Vejle Kommune besluttede for mere end 30 år siden
at gøre sin vigtigste færdselsåre til én lang gågade. Om¬
lægningen af gågaden er bare første del af en større

fornyelse af den centrale bymidte. Man er på nuværen¬

de tidspunkt ved at omlægge to sidegader op til gåga¬
den, og i fremtiden ønsker man, at den tildækkede å
genåbnes. Politisk har man besluttet at bruge mange

penge på langsigtede løsninger og dermed skabe et
helt nyt bycentrum.



Granitstavene mod facaderne er udlagt i faldende læng¬
der vinkelret på facaderne. Bredden af granitfliserne er

12 cm, og længden varierer fra 80 til 60 cm. Fugerne
varierer i bredden fra 9-11 mm. Fugerne er 1-3 cm

dybe, og med flisernes skarpe kanter tegner fugerne et

kraftigt mønster.

Belysningen består af specialfremstillede armaturer,
hvor lyskilden er indbygget i søjlen og lyser opad på
en vinkelformet reflektor. Belysningsarmaturerne er

placeret i grupper af tre eller fire med en indbyrdes
afstand af fire flisemoduler (ca. 390 cm). Afstanden
mellem grupperne af belysningsarmaturer er mellem
27 og 30 meter. Grupperne af belysningsarmaturer er

placeret i et forskudt forbandt ned gennem gaden. I
forlængelse af hver belysningsgruppe er nedfældet fire
huller til flagstænger, der kan opstilles ved særlige lej¬
ligheder.

Ved belysningsarmaturerne er opstillet specialfrem¬
stillede bænke og papirkurve i støbejern. Bænkenes
sæder er af egetræsstave, og grundformen for alle bæn¬
kene er ens, men der kan tilføjes ryglæn og armlæn
efter ønske og behov.

Gågaden har på langs gennem gaderummet fået til¬
ført udsmykning i form af kunst, lys og vand mm. Man
har brugt hele teksten fra den store Jellingsten og hug¬
get runerne i granitfliser spredt gennem gaden. Mellem
Nørregade og Torvegade løb der tidligere en bæk. Den
er markeret med indhuggede bølger på tværs af gaden.
Midt på Torvegade ved sidegaden Orla Lehmansgade
er der placeret en vandskulptur/fontæne, som illustre¬
rer Vejles historie. Ved Vissingsgade er placeret et lys¬
tæppe med 143 små fiberlys i skiftende farver. Når de
mange fiberlys er tændt, kan man få dem til at skifte
farve ved at aktivere en kontakt på husmuren. Man
har også ved udgravningen fundet rester af den gamle
middelaldervej fra ca. 1350. Middelaldervejen kan ses

gennem en montre lavet af tre bronzekasser med en

glasplade over.

Konstruktioner

Gadebelægningen er udført med 10 cm tykke granit¬
fliser. Bærelagsopbygningen er opbygget med-20 cm

bundsikringsgrus og 15 cm singelsmacadam, hvoref¬
ter der er støbt en 15 cm betonplade. Oven på beton¬
pladen er der udlagt 5 cm knust granit (3-5 mm), som

granitfliserne er lagt på. Fugerne mellem granitfliserne
er opfyldt med stenmel (0-3 mm).

Geologien i Vejle er præget af den fugtige ådal med
højtliggende grundvandsstand. Opbygningen af den
nye belægning har derfor krævet et stabilt bærelag af
armeret beton. Betonpladerne er på max. 50 kvm og
med en maksimal længde på 10 meter. 1 betonpladen
er der indstøbt armeringsnet y6 med en maskevidde på
20 cm. Betonen er en 35 MN/kvm — aggressiv miljø-
ldasse. Der er udlagt fiberdug mellem singelsmacadam
og betonplader. I samlingerne mellem betonpladerne
er der dræningsfuger på 30-40 mm, som er fyldt med
knust granit 3-5 mm. Betonpladerne fastholdes med
indstøbte dorne, 0 12mm profileret rustfrit stål med
en længde på 50 cm. Afvandingsrender er sat i 15 cm

grusbeton.
Sidebelægningen er udført 8 cm tykke granitstave.

Bærelagsopbygningen er opbygget med 34 cm bund¬
sikringsgrus, 20 cm stabilt grus og et 3 cm afretnings¬
lag. Fuger mellem granitstave er opfyldt med stenmel
(0-3 mm).

Ligesom så mange andre steder er der problemer
med fugerne. Grus fra fuger samlede sig i linieafvan¬
dingen og kræver to årlige tømninger af sandfang i
brønde og en årlig spuling af hele afvandningssyste-
met. Fugerne bliver efterfyldt to gange årligt. Derfor
planlægges nye etaper med fast fuge.

Materialer

På gågaden er der brugt kinesiske, rhombeformede
granitfliser, 10 cm tykke og med afrundet kant, radius 1
cm. Granitten er sort/hvid, nistret med rødlige pletter,
hvor overfladen er savet og derefter jetbrændt: type G
383 L. Der anvendes i alt 48 forskellige stenformater,
idet vejens hældning og krumning samt ønsket om

tagformet tværprofil komplicerer geometrien.
Sidebelægningen langs gågaden er udført i kinesiske

granitstavfliser, 8 cm tykke, 12 cm brede og i faldende
længder - 80 til 60 cm. Granitten er her sort/grå, nis¬
tret med en let grønlig tone: type G 612. Overfladen
er jetbrændt på savet grundflade. Linieafvandingen er
fra ACO Drain.

Der er specialfremstillede bænke og papirkurve, som

tømmes to gange daglig. Man planlægger at opstille større

papirkurve og genanvende de eksisterende i sidegader.

1:750. Nord th. • North right



Gågaderegulativ
Styringen af udstillingerne ligger i gågaderegulativet.
I østsiden forsøger man at friholde linieafvandingen
som ledelinie for synshandicappede, og 0,5 meter på
begge sider friholdes for udstillinger. På gadens vestli¬
ge side er det kun tilladt at opstille gadeudstilling på
flisebåndet langs facaderne.

Sammenfatning
Gågadens belægning understreger gaderummets for¬
løb. Den godt seks meter brede granitflade fører den
gående gennem byen uden 'modstand'. Belysningen
fremstår meget poetisk, når man står på den gamle
rådhusplads og kigger ned mod Vejle Å. Man er ikke
i tvivl om referencen til flyvende fugle.

Man kan ikke undgå at blive imponeret af den kon¬
sekvens, der er benyttet fra overordnet idé til de detal¬
jerede løsninger. Man er ikke i tvivl om, at man her
har en gågade, der skulle være anderledes end den tid¬
ligere løsning. Alligevel kommer man i tvivl. For at
kunne skabe dette rumlige forløb har man været nødt
til at lave 48 forskellige fliseformater. En belægning
som denne bliver pludselig også utrolig sårbar. Tygge¬
gummi på belægningen bliver meget synligt, og man

bruger driftsmidler på at rense ved højtryksspuling.
Gadeudstyret har en tendens til fremstå dominerende
uden hensyntagen til den overordnede sammenhæng og
form. Det er en gågade, som er så konsekvent anderledes,
at man ikke kan gentage løsningen i tilstødende gader «

uden at tage kraften fra gågaden. Det betyder, at resten
af bymidten må vælge andre strategier. Det gør i sig selv
gaden interessant, men bymidten som helhed mere sårbar.
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl

De specialfremstillede lamper er placeret i grupper af
tre eller fire lamper. Lamperne står altid i forbindelse
med andet gadeudstyr. Til udformningen af 'Stjerne¬
drysset' i belægningen er anvendt fiberoptik i to for¬
skellige armaturer.

Omlægning
Omlægningen blev opdelt i tre byggeperioder i hhv.
1999, 2000 og 2001. På grund af de store gravearbej¬
der er der dukket flere interessante ting op fra middel¬
alderen, hvilket har betydet, at arbejdet har været stop¬

pet i flere omgange. Det har bl.a. medført overskridelse
af budgetterne og forlængelse af byggeprocessen.

1 forbindelse med omlægningen er samtlige lednin¬
ger i gågaden omlagt af ledningsejerne og efterfyldt
til overkant af bundsikringslaget. De har dermed ikke
været med til at betale for overfladen.

Renoveringen har givet en del gene for butikkerne
i gågaden. Det betød bl.a., at man foretog ændringer
fra første etape til de to resterende for at reducere ge¬
nerne. Det blev en forudsætning i udbudet, at jule¬
handlen ikke måtte berøres af renoveringen, samt at

entreprenøren ikke måtte holde pauser på grund af
f.eks. ferie, når arbejdet først var startet. Ligeledes blev
gravearbejdet delt op i mindre etaper, så man kunne
sikre adgang til samtlige butikker under hele bygge¬
processen.

Der har været holdt orienteringsmøde for alle lejere
og ejere i hver af gaderne, før renoveringen gik i gang.
På orienteringsmødet for de to sidste gader blev der
nedsat en arbejdsgruppe, der løbende blev informeret
gennem møder med forvaltningen. De nævnte tiltag
betød, at man fik udført de to sidste etaper uden
negative røster.

Søndergade, Torvegade og Nørregade i Vejle
Anlagt: 1999/2001
Bygherre: Vejle Kommune
Rådgiver: Westergaard Arkitekter MAA og Christian Drevet Société d'architectures *
Projektering: Westergaard Arkitekter MAA og Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning
Kunstner: Pontus Kjerrman
Entreprenør: DanJordA/S
Leverandør: Euro-sten A/S, ACO Drain A/S
Materialer: Kinesiske sort/hvid, nistret granit med rødlige pletter: type G 383 L. Kinesiske sort/grå, nistret med en let grønlig tone: type G 612.
Udstyr: Specialfremstillet udstyr
Belysning: Specialfremstillede lamper
Pris: Ca. 25 mio kr. til selve gågadeprojektet plus 5 mio kr. til å-åbningen
Areal: Søndergade: 165 m lang og 1800 kvm, Torvegade: 205 m lang og 2350 kvm, Nørregade 215 m lang og 2500 kvm
Kilde: Christensen, F. og Dahl-Rasmussen, E.: Vejle Midtby som drivkraft, Stads- og Havneingeniøren 8-2001, s. 12-15

Danjord: Renovering afStrøget i Vejle, 2002. www.danjord.dk
Mølgaard, A. og Frøkjær, G.: Fra middelaldervej tilgågade i Vejle. Stads- og Havneingeniøren 8-2001, s. 24-28
Stjernholm, H.: Vejles arkitekturpolitik. Stads og Havneingeniøren 8-2001, s. 30-33
Westergaard, S. og Drevet C.: Idéforslagfor gågaden i Vejle. Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, 1998
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STOREGADE I THISTED
Jens Balsby Nielsen, Lars Poulsen og Torben Dam

*

Storegade i Thisted løber fra øst mod vest, og gaden
er oprindelig en del af hovedlandevejen gennem byen.
Fra Store Torv i vest fører Storegade ned mod havnen
og fortsætter mod øst mod Aalborg. Den første gågade
i Thisted 1971 startede som et forsøg, hvor Store Torv
til Kystvejen blev lukket for trafik. I 1973 blev gaden
brudt op, og gaden blev befæstet med en grå beton-
stensbelægning. I Storegade var der i første omgang

løse bænke og plantekummer, som i 1980 blev erstat¬
tet af bænke og plantekummer i røde mursten efter et

projekt af arkitekt Jørgen Bang.

Beskrivelse afprojektet
Gaderummet har et svagt S-formet forløb, der følger
det faldende terræn fra Store Torv mod Kystvejen, hvor
gaden vider sig ud, og det bliver muligt at se havne¬
bassinet og vejens oprindelige forsættelse op ad bakken
mod øst. Bygningerne langs gaden består afen til treetages

bygninger med forretninger i stueetagen og lejligheder
og kontorlokaler derover. Store Torv er et åbent byrum,
hvor gågadeforløbet fortsættes mod Vestergade og mod
nord af Torvegade. Midt på Storegade danner parke¬
ringspladsen I.P. Jacobsens Plads en åbning mod syd.
En række træer og bundplantning udgør her rumlig
afgrænsning.

Gadens belægning består af granitmaterialer fra facade
til facade. På kørearealet er et sammenhængende for¬
løb af granitfliser, idet to kiler tilsammen udgør en

rektangulær flade bestående af to forskellige typer granit i
røde og grå nuancer. De rektangulære flader måler
1,2 x 5 meter og ligger alle parallelt med gadens af¬
slutning mod Store Torv. Granitflisebelægningen er med
forskydninger tilpasset gadens krumme forløb, der som

en fleksibel 'rygrad' forbinder Store Torv med havnen.
Granitfliserne er skåret trapezformet (20/100 cm x

100 cm), så de tilsammen danner en rektangulær fla¬
de med granit i to nuancer. Mellem husfacaden og

båndet er gaden befæstet med savede chaussébrosten
lagt i lige skifter og sat med en fugeretning, der følger
flisefladerne. Afvandingen er ensidig til nedløbsbrøn-
de placeret i det chausséstensbelagte areal.

Smalle bånd af sorte granitfliser er nedlagt i gadens
belægning med ca. 11 meters afstand. Disse granit¬
bånd når fra facade til facade, og gadens lamper er pla¬
ceret i hver andet bånd i gadens nordside. Mellem hver
lampe er indpasset et springvand i samme niveau som

de tilstødende belægninger. Ved siden af hvert spring¬
vand løber ligeledes et granitbånd, og her er retnin¬
gen bestemt af den skrå linie i granitfladerne. Spring¬
vandene, der er placeret i niveau med de tilstødende
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belægninger, har hver en vandstråle, som er ca. 10 cm

høj, og som holder den cirkulære granitflise fugtig.
Belysningen består af fritstående lygter med ca. 22

meters afstand. I hver af de smalle tværgående granit¬
bånd er der nedlagt et belysningsarmatur med grønt

glas, der efter mørkets frembrud tegner gadens forløb.

Konstruktioner

Granitfliserne i 8 cm tykkelse er udlagt på et aftræk
af 3 cm cementstabiliseret grus på et bærelag af 30 cm
stabilt grus over et 30 cm bundssikringslag.

De 6 mm brede fuger blev oprindeligt fyldt med
cementstabiliseret grus. De øverste 5 mm af fugerne
forsvandt hurtigt, så snavs som cigaretskod blev fast¬
holdt i de åbne fuger. I stedet har man udskiftet alle
fuger i flisefladerne og fyldt dem med et cementbaseret
specialfugemateriale. Mod facaderne ligger savede og

jetbrændte chaussésten af rød- og sortnisteret granit.
Chausséstenene ligger med et modulmål på 10 cm, og
de lige skifter har samme retning som granitfladerne.

Handicapvenlig adgang til apoteket er sikret med
en hævet rampe, afgrænset af brede røde granittrin,
der følger granitfladernes takkede afslutning.

Af gadeudstyr findes kun papirkurve og granitplinte
ved gadens beplantning. Det var intentionen, at der
ved alle bånd med vandkunster skulle opstilles papir-

| kurve i gadens sydside. Uheldige placeringer foran ind-
| gangsdøre og uheldige sammenstød med gadeudstil-
§ linger har betydet, at mange ikke er opstillet. Man har

senere fundet en mere pragmatisk løsning, hvor papir¬
kurve og ekstra bænke opstilles, hvor der er plads.

Materialer

S.A. Granit A/S, Randers har leveret granitmaterialerne
som en bygherreleverance efter en forudgående licitation
mellem tre forskellige leverandører. Til gadens belæg¬
ning er udelukkende valgt kinesisk granit, 8 cm tyk, af
følgende typer: Chaussésten (savet og jetbrændt): G 398;

rød kinesisk granit fra Shandong-provinsen: G 352;
lysgrå kinesisk granit fra Fujian-provinsen: G 603;
mørke tværbånd og vandkunst i sort kinesisk basalt:
G 684; trappetrin ved apotek: G 352 og omkring
plantehuller ved parkeringsplads: poleret granit: G 352.

Gågaderegulativ
Man har for nylig udarbejdet et gågaderegulativ, der be¬
skriver, hvordan gadeudstillinger skal placeres. Regula¬
tivet, der trådte i kraft 1. april 2003, beskriver, hvor¬
dan der fra kommunens drifts- og anlægsafdeling kan
søges tilladelse til udstilling af varer ud for forretnings¬
facaderne. Det anbefales, at stativer til udendørs ud¬

stilling udføres i en neutral grå farve. Der opkræves af¬
gift for anvendelsen af gadearealet til udstilling og

udeservering. I Storegade er det chausséstensbelagte
areal udpeget som udstillingsareal, mens arealet med
granitfliser skal friholdes til gangtrafik.

Gennem gågaderegulativet forbydes kørsel med va¬

rer til forretningerne. Kun udrykningskøretøjer og

absolut nødvendig kørsel i forbindelse med snerydning
er tilladt.

Tilladelse til handicapkørsel og byggepladskørsel
kan fas efter ansøgning, hvis adgang ikke kan foregå
ad andre veje. Målet er at sikre granitfliserne mod
skader forårsaget af kørsel.

Processen

Omlægningen er sket i tæt dialog med repræsentanter
fra de handlende, ligesom der har været gennemført
2-3 offentlige møder, hvor projektet har været disku¬
teret bredt.

I forbindelse med omlægninger er vand, kloak og

fjernvarme ledninger blevet fornyet. Ledningsejerne
har i den forbindelse bidraget til den nye belægning.
Ligeledes har de handlende bidraget med 25 % af be¬
lægningerne og 100 % af omkostningerne til gadens
udstyr som bænke, papirkurve, springvand og belysning.
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Storegade i Thisted
Anlagt: 2001

Bygherre: Thisted Kommune

Projektering: Frode Birk Nielsen, Århus
Entreprenør: N. C. Andersen

Leverandør: SA-Granit, Randers
Materialer: Kinesisk granit aftyperne: G 398, G 352, G 603, G 684
Træer; Prunus avium, fuglekirsebær ved I. P Jacobsens Plads
Udstyr: Papirkurve produceret af Vilsund Smede- og Maskinværksted
Belysning: Philips, type Cambridge; belysning i belægning er kommunens egen konstruktion
Pris: 2,5 mio kr. for befæstelser, udstyr og afvandingsanlæg
Areal: 2.100 kvm

Kilde: www. birknielsen,dk, www. thisted. dk

Sammenfatning
Storegades krumme gadeforløb understøttes af de rekt¬
angulære granitflader, der forskydes ned gennem gaden.
Båndene udviser stor smidighed, og de fremstår som
en helhed, selv om man i detaljen kan tale om en

takket kant. De enkelte bånd indpasses i helheden,
og det rytmiske forløb understreges af springvand og

lygtemaster. De smalle granitbånd, hvori lamper og
terræninventar er placeret, fungerer ikke optimalt, da
indgange og funktioner ikke passer til en så skematisk
placering af terræninventar. Den jævne overflade til¬
godeser kravet til gangkomfort, fremkommelighed og

afvanding. Den tydelige kontrast mellem flisemodu¬
lerne og chausséstenene mod facaderne styrer udstil¬
lingsarealet. Funktionelt og udtryksmæssigt har for¬
nyelse af gågaden givet byen et tidssvarende og et
funktionelt gulv for byens primære handelsstrøg.
Jens Balsby Nielsen, Lars Poulsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl



SØNDERGADE OG RYESGADE I ÅRHUS
Torben Dam, Lars Poulsen ogJens Balsby Nielsen

Søndergade blev anlagt som gågade i 1972. Ryesgade
har indtil 2002 været en almindelig gade med biltrafik.
Strækningen fra banegården til domkirken bliver i dag¬
lig tale kaldt Strøget. Omlægningen af Strøget er en
del af en byrumstrategi, som Århus Kommune ind¬
ledte i 1992, og som nu er nedfældet i Handlingsplan
for city 2002-05. Strøget er en vigtig fodgængerrute i
Århus Midtby med 29.000 passager om dagen.

Beskrivelse afprojektet
Gaderummet er afgrænset af tre til fire-etagers bygnin¬
ger, der følger gadernes forløb. Forløbet består af rette li¬
nier, der knækker ved gadekryds og smøger. Gadens
profil kan inddeles i tre zoner. I midten er en zone,
hvor man kan færdes frit og ubesværet. Langs facaden
er en anden friholdt zone. Inventar og udstilllinger pla¬
ceres i en tredje zone mellem de to andre. På de lige
strækninger har Strøget samme normalprofil, mens

gadekryds og andre åbninger har faet en særlig bear¬
bejdning. På Clemensbro er granitten skiftet ud med
planker af træ.

Gadens belægning består af granitflisér udlagt i fal¬
dende længder på tværs af gadens hovedretning. Fliser¬
ne er udlagt i et mønster, hvor hver anden række består
af sorte granitfliser og resten af grå granitfliser. Mod
bygningerne er hver anden grå række erstattet af en
rød-sort flammet flise. Den røde granit markerer i
Søndergade afslutningen af inventarzonen. Alle fliser
er savede, og de sorte og grå kinesiske granitter er stok-
huggede, mens den rød-sorte, flammede svenske Halm¬
stad-gnejs er jetbrændt.

Strøget falder både på langs og mod øst. Gaden af¬
vandes til to vandrender af støbejern. Vandrenden er
en ubehandlet støbejernsplade med seks små render og

skridsikre riller mod tilstødende belægning. I vand¬
rendens dybeste punkter er indbygget nedløbsbrønde

med samme profilering, men med 36 huller til et under¬
liggende sandfang. Gaden har et meget lille tværfald,
mens længdefaldet er op til ca. 20 o/oo, så det egent¬

lige fald er noget større. I forbindelse med anlæg af
gaden er udlagt et snesmeltningsanlæg, der er indstøbt
i betonbærelaget.

I zonen nærmest facaden er anvendt granitchaussé¬
sten til tilpasninger af ujævnheder. Hvor der er niveau¬
spring mellem gadens niveau og forretningens, er lagt
et felt af granitchaussésten, som sikrer niveaufri adgang.

1 Søndergade, hvor der var platantræer, er disse be¬
varet med hele rodklumpen, der i det oprindelige pro¬

jekt var afgrænset af et betonrør. Træerne er omgivet
af en støbejernsrist med et modulmål på 120 x 120 cm,

lagt i samme niveau som den tilstødende belægning.
Plantehullet er opfyldt med knuste granitskærver 3/5
mm til samme niveau som støbejernsristens overflade.

1 Ryesgade er der plantet prydpære som en allé med
ca. 15 meter mellem træerne i rækken og 10 meter

mellem de to rækker.

Belysning og andet terræninventar er placeret i den
såkaldte inventarzone. Alt udstillingsinventar har en

finere bearbejdning end de ubehandlede støbejerns-
vandrender og planteriste. Lysarmaturet er fremstillet
specielt til Strøget og er udstyret med et armatur med
direkte og indirekte lys.

Konstruktioner

Granitfliserne er 16 cm tykke i kørebanen og 10 cm

tykke i fortovszonen. Granitfliserne er lagt med vaku¬
umløft i ca. 5 cm tørbeton og tilpasses med gummi¬
hammer.

Bærelaget består af 8-10 cm beton med armerings¬
net i 5 mm tykkelse og 3 cm rør til snesmeltnings-
anlægget. Herunder er der en opbygning med stabilt
grus og bundsikringsgrus.



Søndergade
Anlagt:
Bygherre:
Rådgivere:
Projektering:
Kunstner:

Entreprenør:
Leverandør:

Materialer:

Træer:

Udstyr:
Belysning:
Pris:

Areal:

Kilde:

og Ryesgade i Århus
2001-2002

Århus Kommune

Stadsarkitektens Kontor og Vejkontoret
Stadsarkitektens Kontor

Erik Heide (omplacering og udformning afnyt bassin)
Danjord
BVNatursten

Sort stokhugget basalt: AG 684; grå stokhugget granit: AG 017; rød-sort,
flammetjetbrandt Rød Halmstad og Bårup gnejs, vandrender afstøbejern
Eksisterende plataner og Pyrus communis
Specialfremstillede banke
Københavnerarmaturer samt specialfremstillede lamper
32 mio kr.

10.000 kvm

Danjord: Renovering afStrøget i Århus, 2002. www.danjord.dk
Ellehave, ].: Strøget — Omlagning afSøndergade og Ryesgade.
Magistratens 2. Afdeling, Århus Kommune, 2001
Samtale Carsten Rasmussen, Stadsarkitektens Kontor
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Materialer

Der er anvendt 10 cm og 16 cm tykke fliser i følgen¬
de kvaliteter: Sort stokhugget basalt: AG 684; grå
stokhugget granit: AG 017; rød-sort, flammet og jet-
brændt Rød Halmstad og Bårup gnejs. De er leveret i
faldende længder og 40 cm brede. Vandrender af stø¬

bejern er 40 cm brede.
Træplantningerne består af eksisterende platan med

stammeomfang 0 30 cm og nyplantede Pyrus com¬

munis, pære med stammeomfang 0 30-35 cm.

Af udstyr er der løse, sorte papirkurve i pulverlake¬
rer strækmetal med rustfri top og bænke med granit¬
sokkel og træsæde. Belysningen består af Københavner¬
armaturer ophængt over gadens midte med ca 20 meters
afstand samt specialfremstillende lamper. Desuden
der er varmeslanger indstøbt pr. 20-25 cm.

Friholdelse og ledelinier
Placering af boder og udendørs udstillinger styres med
henvisning markeringer i belægningen. Den ene kant
er vandrenden. I Ryesgade går inventarzonen til en

kvadratisk flise, og i Søndergade bruges afslutningen
på de røde fliser som markering af grænsen. Den
midterste del af gadeprofilet er friholdt, og afslutnin¬
gen af de røde granitfliser danner en linie, men der
en ikke indbygget ledelinier i konceptet ud over de
gennemgående vandrender.

Omlægningen
Platantræerne i Søndergade er det eneste, der er beva¬
ret fra den tidligere gågade her. I Ryesgade er det op¬

rindelige gadeprofil med oprunding på midten og

rendestene stort set fastholdt, men befæstelsens kon¬

struktion er helt ændret.

Sammenfatning
Gadeforløbet er med fastholdelse af den frie passage i
midten blevet en brugervenlig gågade. De brede profiler
tillader, at der bruges plads til en zone tæt på butikfa¬
caderne, samtidig med butiksudstillinger og boder kan
være i gadebilledet uden at dominere. Belægningsmøn-
steret med de tre farver granit kan siges at være en for¬
nyelse af gågadens materialer og en fastholdelse af det
spraglede væg-til-væg mønster fra den forrige generati¬
on gågader. På Clemensbro er træplankerne det eneste
sted, hv6r kulturmiljøet har faet lov til at overskygge
designet af gågaden. Den valgte stive konstruktion i be¬
fæstelsen er fulgt helt til dørs med varmeledninger og

mørtelfuger. Omkring vandrenden af støbejern er ma¬

terialebearbejdningen af granit og støbejern på sam¬

me niveau. Chaussébrostenene langs facaden og ved
Postsmøgen harmonerer derimod dårligt med resten
af gadens udtryk.
Torben Dam, Lars Poulsen ogJens Balsby Nielsen,
landskabsarkitekter mdl
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NØRREGADE I HOLSTEBRO Jens Balsby Nielsen, Lars Poulsen og Torben Dam

Nørregade er en af fire gamle landevejsgader, som førte
ind til Holstebro. Nørregade havde den bedste trafikale
beliggenhed, og den blev også kaldt for Algade. Mod
nord afsluttes Nørregade af byens Nørrebom, der ligger
nogle hundrede meter sydligere end den nuværende
Nørreport. Ligeledes fortsatte gaden Imod syd over
Store Torv og ned til åen, hvor der på gamle kort er

angivet en køre- og vadevej. Gadens oprindelige for¬
løb svarer nogenlunde til det nuværende. Rådhustorvet
blev etableret i 1846 og danner en lille plads midt i
gadens forløb. Gadens krumninger giver sammen med
det smalle tværprofil og dens stigning på 9,5 meter
mod nord forløbet en særlig bymæssig karakter.

Holstebro fik som en af de første byer uden for
København en gågade, da den vestlige del af Østergade ,

mellem Store Torv og Brostræde blev lukket for trafik.
Nørregade blev i 1965 omlagt til gågade, og efter et

par år som forsøgsperiode fik den smalle gade i 1969
en belægning med hvide og sorte betonfliser- samt fel¬
ter af særlige betonfliser med ilagte farvede mosaik¬
stifter. Første etape af omlægningen af Nørregade gen¬

nemførtes i efteråret 2001 og 2002, hvor den ældste
og mest nedslidte del af gadenettet blev omlagt. Byens
øvrige gågader vil i de kommende år blive renoveret
med tilsvarende udformning og materialer. Det samle¬
de projekt omfatter, de arealer i midtbyen, hvor der i
dag er gågadebelægning.

Projektet til renoveringen af gågaderne påbegyndt som

følge af behovet for renovering af fjernevarmelednin-
gerne i Nørregade. Omlægningerne gjorde det så mu¬

ligt samtidig at få en ny belægning i gågaderne. Pro¬
jektet blev derfor et fællesprojekt mellem Holstebro
Kommune og Vestforsyningen A/S og indeholdt ud
over den nye belægning også en renovering af lednings¬
nettet for fjernvarme, kloak, vand, el, telefon.

Beskrivelse afprojektet
Gadens smalle kurvede forløb fremhæves af den nye

belægning, som er udformet som en fire meter bred.
kørevej af fliser, lagt i lige skifter vinkelret på gadens
længderetning. Flisebåndet er placeret midt i gaderum¬
met, og mod facader udfyldes med savede granitchaussé¬
sten i lige skifter vinkelret på facaderne. Der er anvendt
60 cm brede granitfliser i en rosagrå farve med ilagte
bordurstensbånd i blågrå granit i en uens rytme i gadens
længderetning. Mod facaderne afsluttes med to rækker
chaussésten, der følger facaderne. I gadens vestlige side
afgrænses flisetæppet af tre rækker råkløvede chaussésten
i gadens langsgående retning. Båndet, der er gadepro¬
filets afvandningsrende, afbrydes af sorte markerings-
sten og afløbsriste i et-fast modulmønster på 3,3 meter.
De kløvede chausséstens taktile overflade fungerer som

ledelinie. Niveaufri adgange til butikker er indpasset i
chausséstensbrolægningen mellem facader og flisebånd.

Landskab 3/03 63



Bisgaardgade
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Flisebåndet afbrydes ved de tre kryds ved Horsstræde,
Rådhusstræde og Sankt Jørgens Gade. Under ledelse af
Bjørn Nørgård etableres her en kunstnerisk udsmyk¬
ning. I hver af de tre kryds udlægges cirkulære felter
med en særlig tilpasset granitbelægning i en diameter
på syv meter. I disse felter skal vanddyser i midten
fugte belægningen, så de hele tiden vil fremstå fugtigt
som på en regnvejrsdag. 1 kanterne af felterne vil en

vandrende opsamle vandet. I cirklernes kant lægges
lys for at understrege værkerne. Hver af de tre felter
sammensættes af forskellige granitmaterialer i hver sin
hovedfarve: rød, grøn og blå.

Fra Sankt Jørgens Gade til Bisgårdsgade udvider gå¬
gaden sig til et smalt tragtformet rum omkring Helge
Bertrams vandkunst fra 1974. Her understreges den
torveagtige karakter ved et særligt belægningsmønster
med et modulmål på 150 xl 50 cm, inspireret af vand¬
kunsten. I denne del er anvendt samme blå og rosa

granit som i resten af gaden, blot tilskåret til torvets
mønster.

I de smalle passager, der fører vinkelret fra Nørre¬
gade til de bagvedliggende parkeringsarealer, er belæg¬
ningerne primært chaussésten med savet og jetbrændt
overflade og med ledelinier af tre rækker råkløvede
granitchaussésten samt sorte, savede og polerede granit-
fliser med en afstand på 2,4 meter.

Gadebelysningen er i den smalle del ophængt i syv

meters højde, hvilket giver en elegant understregning
af gadens kurvede forløb. Fra Sankt Jørgens Gade til
Bisgårdsgade er armaturerne placeret på bygningerne,
mens de i det brede gadeprofil fra Bisgårdsgade til
Nørreport er placeret på fritstående standere.

Fra Bisgårdsgade til Nørreport er de gamle asketræer
bevaret. Ellers er kun anvendt træer i sidegaderne, hvor
også cykelstativer og bænke er placeret. I selve Nørre¬
gades smalle profil er kun placeret enkelte papirkurve.

Konstruktioner

De 10 cm tykke granitfliser (G-383M) er lagt i 4 cm

afretningslag af våd beton på et bærelag af drænasfalt og

20 cm stabilt grus. De mørke tværbånd består af 29,6
cm brede og 10 cm tykke bordursten (Blue Berga).
Mindsrhver tredje af bordurstensbåndene er 25 cm

tykke og sat i beton til sikring mod skred i flisebelæg¬
ningen. Til sætning af de tykke bordurstensbånd blev
der fræset en rende i asfaltbærelaget. Der er generelt
anvendt en fugebredde på 4 mm for granitfliserné,
som er fuget med flydemørtel.

De savede, 10 cm tykke, chaussésten (Braga) langs
facaderne er sat i et tyndt lag sættegrus med'grusfuger,
mens de kløvede chaussésten i vandrenden er sat i be¬

ton med betonfuger. Man valgte at anvende asfalt'som
øverste del af bærelagét af hiensyn til færdslen i gaden
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i anlægsfasen. Efter renovering af ledningsnettet blev
asfalten udlagt og fungerede som gangbelægning, indtil
granitbelægningen kunne udlægges.

Den ensidige afvanding af gaden til en vandrende i
gadens vestside.understreger gadens dybdepunkt. De
savede granitchaussésten langs facaderne er anvendt
til indplacering af niveaufri adgange til butikker. Kun
hvor der var niveaufri adgange før omlægningen, er

de indbygget i projektet. Det forholdvis stejle gade¬
forløb har vanskeliggjort adgangsforholdene til mange

butikker - en problematik, man stadig arbejder med
og nogle steder med etablering af niveaufri adgange
inde i forretningerne i stedet for ude i gadeprofilet.

Plantehullerne omkring de eksisterende asketræer af¬
grænses med stålkanter. De over 30 år gamle træer
har en meget kompakt rodklump, der har været beg¬
rænset af grusbærelagene.

Materialer

Granittyperne er valgt af rådgiverne. Målsætningen
har været, at belægningerne skulle være rimeligt enkle
dvs. i et klassisk mønster og med klassisk materiale.
Det oprindelige sort-hvide flisemønster var meget

tidstypisk, og man ønskede med den nye belægning
at få et neutralt gulv, der bedre kunne spille sammen

med bygningernes forskellighed, de spraglede vareud¬
stillinger og de nye udsmykninger i gadens gulv.

Til gadebelægningen er anvendt kinesisk granit. Til
granitfliserne er valgt en rosagrå type: G-383M, der
er forholdsvis grovkornet. Til de mørke bordursten er

anvendt Blue Berga, der ligeledes stammer fra Kina.
Den valgte granit vil med tiden slides, og farverne
kan spille sammen med det slid og snavs, der natur¬

ligt kommer på en gadebelægning. I ledebåndet er

der med tre meters afstand lagt 30 x 30 cm sorte,

polerede granitstensfliser af typen Black Berga fra Kina.
Erfaringerne har vist, at de kan være glatte, og man

vil i løbet af foråret sandblæse felter,på fliserne for at

øge friktionen. Som chaussésten er anvendt en portu¬

gisisk Braga. Chausséstenene findes både med kløve¬
de flader i sorteringen 8-10 cm og med savet top og

bund samt kløvede sider.

Alternativt var det på tale at anvende røde klinke¬
belægninger til at forbinde Nørreport med Den Røde
Plads syd for åen. Erfaringerne herfra var dog, at tyg¬

gegummi er meget synligt, hvilket ikke kunne accep¬

teres, og det har ført til valget af granit i stedet.

Gågaderegulativ og drift
Efter omlægningen har kommunen udarbejdet et gå¬
gaderegulativ. Her beskrives bl.a. afgrænsningen af
vareudstillinger, som er defineret af flisebåndet, så
ledelinien eller flisebåndet ikke generes. J gågaderegu-
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lativet er også fastlagt, at kommunen mod en afgift
udfører renholdelse og snerydning af hele gaden i
modsætning til tidligere, hvor det var de forretnings¬
drivende. Dette har medført en mere ensartet stan¬

dard for hele gaden.
Den primære varelevering til forretningerne sker til

butikkernes bagsider, og der er i regulativet fastsat tids¬
grænser og et maksimalt akseltryk på seks tons for
biltrafik i Nørregade.

Omlægning
Idet renoveringen blev sat i gang af hensyn til lednings-
omlægningen, har der ikke været meget dialog med de
forretningsdrivende omkring gadens udformning. Der
har været omdelt information, og projektet har været
udstillet i rådhuset. Informationsmøderne har kun

været meget dårligt besøgt set i forhold til de mange

forretninger, der er langs gaden.
Kommunen og Vestforsyningen har været meget

opmærksomme på minimering af gener for de forret¬
ningsdrivende i anlægsfasen, hvor gaden stadig skulle
fungere. Entreprenøren har gennem byggeperioden
sikret adgang til butikkerne, som således kun har væ¬
ret kortvarigt generet. Det er sket ved at udlægge geo-

tekstiler efter jordarbejdet, og når ledningsarbejdet
var afsluttet samt ved udlægning af asfalt, der i bygge¬
periode har fungeret som gangbelægning.

En 'Serviceentreprise'; hvor opgaven var at sikre
smidig afvikling af varetransporten i anlægsperioden,
har været en del af anlægsentreprisen. Der kunne fås

hjælp til at bære varer frem til butikker, udlægning af
gangbroer o.a. Serviceentreprisen blev forestået af en
lokal entreprenør, der havde kompetence til selv at

tage initiativ og sørge for, at eventuelle gener blev af¬
hjulpet, før problemerne blev større. Det er lykkedes
at holde gaden åben i hele perioden uden væsentlige
klager.

Sammenfatning
Det 4 meter brede granitbånd danner et samlende
forløb gennem den kurvede og smalle Nørregade.
Det ensartede belægningsmateriale er anvendt i for¬
skellige mønstre, og det sikrer en klassisk, stilren gade,
som elegant afbrydes af de tre cirkulære, kunstneriske
udsmykninger af gadens belægninger. I det tragtfor¬
mede torverum i gadens nordlige del er belægningen
ændret til et kvadratisk mønster med et kileformet

system af samme granit som resten af gaden. Her
udgør den eksisterende vandkunst med sine to mure
et dominerende element. Bevarelse af felter med be¬

tonfliser med ilagte glaserede mosaikstifter fastholder
fortællingen om belægningen fra den tidligere gågade
og fremstår som en overraskende og billedrig afbry¬
delse af granitfladerne. De lyse granitbelægninger
fremstår noget ferske, men et øget slid vil give mate¬
rialerne patina og et mere rustikt præg, der bedre vil
harmonere med gadens snoede forløb gennem det
centrale Holstebros smalle gader.
Jens Balsby Nielsen, Lars Poulsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl

Nørregade i
Anlagt:
Projektering:
Kunstner:

Entreprenør:
Leverandør:

Materialer:

Træer:

Udstyr:

Belysning;
Træhuller:

Pris:

Areal:

Kilde:

Holstebro

2001-2003

Holstebro Kommune og C.F. Møllers Tegnestue, Ålborg og COWI, Holstebro
Bjørn Nørgaard har fungeret som kunstnerisk konsulent
Ivan Jakobsen A/S Struer (ledningsarbejde), Jakobsen & Blindkilde AIS (beregningsarbejde)
Granitmaterialer er bygherreleverance, fra BVnatursten
Kinesisk grårosa, jetbrændt granit: G-383M; kinesisk sort, slebet granit: type Black Berga;
kinesisk granit, jetbrændt: type Blue Berga portugisiske granitchaussésten, kløvede og savede og

jetbrændte: type Braga; betonfliser med nedlagte glacerede mosaikstifter
Corylus colurna, tyrkisk hassel, Tilia vulg. Pallida', kejserlind, Tilia cordata 'Greenspire',
småbladet lind, Tilia cordata 'Rancho', småbladet lind samt eksisterende asketræer

Affaldskurve: design Knud Holscher, fra AFA JCDecaux; bænke: Aldusfra detfranskejernstøberi
Generale dHydralique
et de Mecanique; cykelstativer NOEfra Veksø. Alt med grafitgrå overfladebehandling
Nye armaturer ophængt i ca. syv meters højde. Lamper. Metronomis fra Philips Lys
Støbejernsrammer med knust granit
Ca. 24 mio kr.

6.000 kvm

www.cfmoller.dk,www.holstebro.dk
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GÅGADER I KOLDING
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam

Kolding er en middelalderby og omtales første gang i
1230. Det smalle og krogede gadenet betragtes som
et af Kolding bys største aktiver. Kolding blev bygget
ved foden af Koldinghus, og byen strækker sig mellem
Koldinghus og Kolding Å. Byplanen har form som en

klokke. I slutningen af 1800-tallet blev størstedelen af
de oprindelige bindingsværkshuse erstattet med nye

grundmurede huse i flere etager. Husene i bymidten er

af meget forskellig størrelse og arkitektur, men sammen¬

bindes af den middelalderlige gadestruktur.
Den middelalderlige bymidte i Kolding afgrænses

mod nord af slotsbanken, mod syd af Kolding Å, mod
øst af Slotsgade/Klostergade og mod vest af Skolegade.
Bymidten skråner fra det højeste område ved Sankt
Nicolai Kirke (8 meter over havet) jævnt ned mod åen.

Siden 1980 har Kolding Kommune omlagt elleve
pladser og femten gadestrækninger for at gøre bymid¬
ten smukkere og mere attraktiv at opholde sig i. Om¬
lægningen er en del af en større planlægningsstrategi
for at fremme udviklingen af Kolding bymidte og styr¬
ke byen i konkurrencen med store indkøbscentre og

andre byer. I 2000 udformede man den seneste sam¬

menhængende bymidteplan efter et projekt af Sven-
Ingvar Anderson og Jacob Fischer.

Forløbigt er Søndertorv og gaderne Østergade,
Søndergade, Rendebanen og Helligkorsgade lagt om
over en periode fra 2000 til 2003. Senere skal de reste¬
rende gågader og pladser ligeledes omlægges efter
samme helhedsplan.

Beskrivelse afprojekt
Østergade skråner fra Akseltorv mod syd og fører fra
den gamle rådhusplads mod Helligkorsgade. Gadens
vægge er huse med butiksfacader i to og tre etager.
Gadens gulv er en belægning af røde hårdtbrændte klin¬
ker lagt uden forbandt og drejet ca. 45 grader i forhold
til husfacaderne. Ved Rådhustorvet er lagt granitfliser
i faldende længder i samme retning som klinkebelæg¬
ningen. Granitfliserne har to nuancer - en rødlig (Ivo
Vånga) og en mere stribet rødgrå (Hallandia Bårarp).
Begge fliser er 24 cm brede. Afvandingen er placeret i
gadens midte med fald fra bygningerne mod et dyb¬
depunkt, der følger gadens bugtede forløb.

Afstanden mellem granitbåndene aftager med af¬
standen til åen, sådan at granitbåndene ligger meget
tættere ved rådhuset end ved Helligkorsgade, f Hellig¬
korsgade består granitbåndene af to rækker fliser, i alt
48 cm brede. I Østergade består hvert granitbånd af
tre rækker granitfliser, der i alt er 72 cm brede.

I hele bymidten er der valgt den samme fugeretning
på belægningen, og alle nedløbsbrønde og dæksler
flugter med fugerne. Adgang til forretningerne er til¬
passet til den konkrete situation. Nye trapper har for¬
skellige udformninger, men er alle cirkelstykker med
forskellige radier, der skyder sig ud i klinkearealet.
Cirkelformen sikrer, at der ikke opstår skarpe brud i
belægningsfladen. Andre steder anvendes granitfliserne
som rampe. To steder på Østergade står en nyplantet
avnbøg i et plantehul afgrænset af Ivo Vånga granit-



Sdr. Torv, Østergade, Søndergade, Rendebanen og Helligkorsgade i Kolding
Anlagt: 2000-2003
Bygherre: Kolding Kommune
Rådgiver: Sven-Ingvar Andersson Landskabsarkitekt ApS
Projektering: GHB Landskabsarkitekter ApS. SagsarkitektJacob Fischer
■Entreprenør: Forskellige i de enkelte faser
Leverandør: Emmaboda Granit AB, Penter Klinker
Materialer: Svensk granit: Ivo Vånga, Hallandia Bårarp og Rød Bohus; røde teglklinker
Træer: Tilia cordata 'Rancho', småbladet lind, Salix alba 'Tristis' samt eksisterende avnbøg og lind
Udstyr: Specialfremstillet udstyr
Belysning: Wegnerlampefra Louis Poulsen
Pris: 26 mio kr. ekskl. moms, inkl. udstyr, vandkunst, serveringsbåd i Kolding Å mm.

Areal: 7.500 kvm ,

Kilde: Andersen, P. B.: Kolding Bymidte — Bymidteplan 2000. Kolding Kommune, 2000.
Andersson, S. I. og Fischer, ].: Kolding bymidte - Forslag tilforskønnelsesprojekt. 2000
Fischer, ].: Ny befæstelse i Kolding Bymidte, Sten 3/2002, Sveriges Stenindustriforbund, pp. 12-14.
Tønnesen, A.: Kommuneatlas Kolding -Bevaringsværdige byer og bygninger. Miljøministeriet, Planstyrelsen og Kolding Kommune, 1991
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fliser, 24 cm brede. Ved træet er placeret en bænk og

papirkurv. Gadens belysning består af lave lampestan¬
dere eller væghængte lamper.

I Østergades møde med Helligkorsgade er lagt et felt
med Hallandia Bårarp granitfliser, 24 cm brede og i
faldende længder. Flisernes retning følger den overord¬
nede fugeretning på klinkebelægningen. Flisefelterne
er tilpasset de tilstødende gader, der har afvanding i
midten af gaden, og indgangene til forretningerne.

I Helligkorsgade er granitbåndene udlagt i en regel¬
mæssig afstand på seks klinker. Det betyder, at granit
og klinker her udgør lige meget af belægningen. Som
i Østergade sker tilpasningerne mod bygningerne i
klinkebelægningerne undtagen op mod to bygninger
af bindingsværk. De to bindingsværkbygninger står i et
felt af knoldebro ud for facaden. Knoldebroen afgræn¬
ses mod klinkerne af et langsgående bånd af brosten.
I Helligkorsgade består belysningen af vægmonterede
lamper og lamper monteret på fritstående standere.

Søndergade krydser Kolding Å og går under jern¬
banen. Nord for åen har gaden samme afvandnings-
princip som Østergade. Syd for åen og Jernbaneviaduk¬
ten er gaden bredere og har en oprunding, der svarer
til en traditionel gadeprofil. Søndergade afsluttes mod
syd af en granitmur og en hævet scene af granit.

Konstruktioner

Klinkerne er lagt på en opbygning bestående af 3 cm

afretningsgrus på et bærelag af 25 cm stabilt grus og
et 20-40 cm bundsikringslag. Granit er lagt på sam¬

me afretningslag som klinkerne. For at fastholde be¬
lægningen mod tryk fra kørsel er der udført låsebånd
i armeret beton og stålbånd.

Materialer

Belægningen består af røde, hårdtbrændte specialfrem¬
stillede teglklinker med modulmålet 8 x 24 cm. Til gra¬

nitfliserne er brugt to svenske granitter: Ivo Vånga med
en rødlig tone og Hallandia Bårarp med farvespil fra
det mørkrødlige til det rødlige. Til terræninventar er
anvendt rød Bohus, en rød granit med en grålig tone,
der skal virke neutral i forhold til belægningen. Alle
tre granitter ligger inden for samme toneskala, og

granitfladerne træder frem som lysere flader i den rø¬
de klinkebelægning. Alle granitfliser er fuldkantede
og den synlige overflade er jetbrændt. Beplantningen
er småbladet lind, avnbøg og eksisterende spidsløn.

De specialfremstillede bænke i rustfrit stål, monteret

på pullerter med et ovalt tværsnit, er placeret ved
træerne. Papirkurve er i rustfrit stål. Enkelte cykelsta¬
tiver monteret på mure.

Belysningen er Wegnerlamper fra Louis Poulsen,
monteret på hhv. mur og på standere af rustfrit stål,
som hviler på to pullerter med samme ovale tværsnit.
Der er ca. en afstand på 30 m mellem hvert lyskilde.

Gågaderegulativ
Der er ikke udarbejdet et gågaderegulativ, og der er

derfor ikke nogen styring af, hvordan butikkerne bru¬
ger gågadearealet i forbindelse med placering af varer.

Sammenfatning
Gaderummet har gennemgående træk, der virker over¬

bevisende både rumligt og som planlægningsstrategi
for en hel bymidte. Traditionel gadebrolægning bruger
afvanding og fugeretninger til at understrege gadens
rumlige forløb. I modsætning hertil er det her granit¬
flisernes afslutning,' som er med til danne de linier,
der understreger gadens forløb. Alle belægninger er

lagt i samme retning i hele bymidten, og det betyder,
at variationer i gadens bredde og højde let optages af
belægningen. Den ensartede retning og det faste modul¬
mønster har betydet, at der kun er tilskæringer langs
bygningsfacader og indgange. Det ensartede materiale¬
valg giver en klar fornemmelse af bykernens afgrænsning.
Den overordnede idé tillader variationer og særlige
kendetegn, uden at helhedsvirkningen forsvinder. Det
gør, at man kan tale om en planlægningsstategi, der
åbner mulighed for indlemmelse af tilstødende gader
og stræder. Ideen om den ensartede fugeretning løser
mange problemer i selve bymidten, men belægningen
har sværere ved at møde de eksisterende gader og veje.

I modsætning til den overbevisende fladeløsning er
terræninventaret blevet løsrevet og mangler tilknytning
til byrummet. Møbleringen af gaderummet kan i kon¬
kurrencen med et allerede spraglet gaderum især i dag¬
timerne virke dominerende. Belysningsarmaturerne og
især de vægmonterede elementer virker voldsomme i
forhold til husene og rummets skala.
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl
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TORVEGADE I ESBJERG
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam

Esbjerg er en ung by. Byen er fra 1870 vokset til lan¬
dets femtestørste by. Gadestrukturen er planlagt af
landinspektør H. Wilkens, der i det relativt flade land¬
skab foreslog et klassisk byplanprincip med rektangu¬
lære karréer i et helt retvinklet gadenet. Byens primæ¬
re gågade Kongensgade udgør sammen med Torvet i
dag det, som kan betegnes som byens centrum.

Torvegade og Kongensgade udgør tilsammen Esbjergs
hovedstrøg og byens kommercielle kerne. Torvegade i
nord/sydlig retning er én lang gade, der på midten pas¬
serer rådhustorvet og sydligere, nær Torvet, krydser
Kongensgade, som løber i øst/vestlig retning.

Torvet blev i 1994 gjort bilfrit og omdannet til et
åbent byrum. Belysningen her blev i 1999 renoveret
til et stemningsfuldt byrum, hvor rummets afgræns¬
ning fremhæves. Torvegadeaksen blev i 1997 styrket
ved placeringen af musikhuset i den sydlige ende i
byparken, knap 150 meter fra Torvet.

Byrådet besluttede i 1999, at hele Torvegade skulle
renoveres for at styrke forbindelsen mellem Torvet og

musikhuset. Idéen var at forny gadens belægning og

skabe en lysskulptur, der viser stjernebilledet nytårsnat
år 2000, som et fiberoptisk stjernedrys i Torvegades
vejbelægning for dermed at markere indgangen til det
nye årtusinde. Derfor kan Torvegade i dag både be¬
tragtes som en gade og som et kunstværk.

Beskrivelse afprojektet
Gadens vægge afgrænses af bygninger i to til tre etager,
der følger gadens lineære forløb. Torvegade falder fra
musikhuset i syd ned mod Esbjerg torv i nord. Gadens
gulv er inddelt i zoner med hver sin funktion — forto¬
vet er belagt med hele granitfliser, og der ér lagt et

'cykelbånd langs med fortovet, så gående og cyklister
har en jævn flade at bevæge sig på. På kørebanen er

der sat chaussésten i bueforbandt. Mellem fortov og

cykelsti er der en to meter bred 'brugszone' ligeledes
med chaussésten i buer, som bruges til udstillingsare¬
al, udeservering eller parkering. Kørebanen afvandes
til afvandingsrender midt i brugszonen.

Gadens primære belysning udgøres af en lysallé, der
understreger gadens retlinede forløb. Lamperne er
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opsat parvis i den to meter brede brugszone med en
afstand på 14 meter, som både om dagen og især efter
mørkets frembrud understreger allévirkningen.

Konstruktioner

Chausséstenene er sat i 5 cm grusbeton på et bærelag
af 20 cm stabilt grus. Afretningslag for granitfliserne
er 3 cm. Cykelflisen er 18 cm tyk, lagt i 20 cm beton
og fungerer som kantsten. Sættelag er 12 cm stabilt
grus. Fugemateriale for chaussésten er stenmel.

Materialer

Der er valgt slidte, nordiske granitchaussésten på køre¬
banen, rødbrune kinesiske granitfliser på fodgænger¬
arealer og cykelbane og sorte indiske chaussésten mod
bygninger. Den smalle cykelbane mellem kørebanen
og parkeringszonen er i den første etape 40 cm bred,
mens den i den nyeste etape er 60 cm bred.

På tværs af gaden er der med 18 meters mellemrum
lagt et bånd af sorte indiske brosten. I den nyeste del
af gaden er parkeringspladser aftegnet med bånd af
sorte indiske chaussésten.

Småbladet lind er plantet i gadekrydsene mellem
Torvegade og tilstødende gader, da selve gaden er for
smal til træer. Inventaret består af pullerter fra Veksø
med mørkgrå overfladebehandling.

Som lyskilde til lysalléen ned gennem gaden er valgt
en Philips Light Column med perforeringer i masten.
Til stjernedrysset er der brugt fiberlysarmaturer, i alt
288 stk, hvoraf de 54 er større end resten, samt 2150

meter 3 mm fiberlyskabler. I syv brønde er nedsat 14
stk. Octopus fiberlysgeneratorer med farvehjul.

Omlægning
Planlægningen er foregået i en arbejdsgruppe under
'Bymidteprojekt Esbjerg', hvor en række interesse¬

grupper, beboere og forretningsdrivende har medvir¬
ket fra idéfase til udførelsen. Projektet har faet støtte
fra Vejdirektoratets rådighedspulje. Hele projektet er

udført i samarbejde med bygningsejerne, private fir¬
maer og fonde, der ligeledes har været med til at
finansiere projektet. Man har dermed været i tæt
kommunikation med gadens brugere under hele
omlægningsfasen, dvs. både udformning og styring af
anlægsarbejderne. Torvegade er omlagt i to etaper,
idet den sydlige del blev omlagt i 1999 og den nord¬
lige del i 2001-2002.

Gågaderegulativ
Omlægningen af Torvegade er en del af en større by¬
midtestrategi og samtidig et ønske om at understrege
og tydeliggøre byens centrum.

Der er ikke noget gågaderegulativ for Torvegade,
men gadens klare opdeling i zoner er med til at tyde¬
liggøre gaderummets muligheder. Det manglende gå¬
gaderegulativ er delvist begrundet i, at gaden også har
kørende trafik og derfor ikke udelukkende kan be¬
tragtes som gågade.

Sammenfatning
Gaden tager i sit valg af anlægsmetoder og udformning
udgangspunkt i en kendt brolægningstradition, og

gaden kan med dens klare zonering nærmest betragtes
som tidløs. Materialevalget er enkelt, men gennem¬

arbejdet. I Torvegade er der fokus på belysningen,
hvorfor gaden skifter karakter fra dag til nat. Gadens
enkle profil med de forskellige linier gør det nemt be-
lægningsmæssigt at støde til de andre gader og pladser.

Løsningerne er gennemprøvede, og gadens enkelt¬
hed giver en god baggrund for oplevelsen af gadens
lyskunst, der viser nye muligheder inden for belysnings-
typer og -formgivning. Det lysdekorerede kørebane-

BSifå H Ml
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felt giver gaden en særlig karakter - til hverdag med
det hvide lys, men ved særligt festlige lejligheder får
gadens lysmønster farve.

Torvegade udgør med sin belysning, pullerter og vej¬
belægning et elegant bindeled mellem Torvet og musik¬
huset. Projektet tager udgangspunkt i den klassiske
bygades funktioner, men fraværet af kantsten øger til¬
gængeligheden for gangbesværede, og de smalle langs¬
gående cykelbaner er til stor glæde for cyklister.

Gaden vil på sin egen stille måde overleve, også selv
om det skulle vise sig, at stjernedrysset ikke holder lige
så længe.
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen og Torben Dam,
landskabsarkitekter mdl

Torvegade i Esbjerg
Anlagt: 2000/2002
Bygherre: Esbjerg Kommune i samarbejde med Torvegades bygningsejere
Rådgiver: Arkitekt maa Gunver Hansen samt ing. firmaer Rambøll og Nyvig
Projektering: Arkitekter maa Kirsten Frederiksen og Helene Plet, Esbjerg Kommune, ingeniør Mette Givskov Kristensen, Esbjerg Kommune,

elinstallatør Ove Knudsen

Kunstner: Kirsten Frederiksen og Helene Plet (lysskulpturen 'Stjernedrysset')
Entreprenør: Entreprenørafdelingen, Esbjerg Kommune, Esbjerg Brolægning v. Karsten Gram samt Syd Vest Energi Ambp
Leverandør: BVNatursten

Materialer: Brugte, nordiske granitchaussésten; rødbrune kinesiske granitfliser; sorte indiske basaltchaussésten; Philips Light Column og fiberlys
Træer: Tilia cordata 'Greenspire', småbladet lind
Udstyr: Pullerterfra Veksø
Belysning: Philips Light Column samt fiberlysarmaturer
Pris: 8 mio kr. 'Stjernedrysset' har koster 650.000 kr.
Areal: 1. etape med Stjernedrysset': 1.400 . 2. etape 3.400 kvm
Kilde: Givskov, M: Årets udelyspris 2001 gik til Esbjerg, Stads- og Havneingeniøren 1-2002, s. 4-5

Kirkegaard, J. og Frederiksen, K: Kommuneatlas Esbjerg — Bevaringsværdier og bygninger., Miljøministeriet, Planstyrelsen i
samarbejde med Esbjerg Kommune, 1992
Plet, H. og Frederiksen, K: Torvegade — Stjernedrys og lysallé, Informationspjecefra Esbjerg Kommune 2000
Plet, H. og Frederiksen, K: Stjernedrys og lysallé i Esbjerg, Lys nr.03/september 2001, s. 133-136



Pedestrian streets in Jutland - between
tradition and renewal, p. 49
Lars Poulsen, Jens Balsby Nielsen and Torben
Dam

This issue of Landskab is the result of a

journey to a number of Jutland cities in the
summer of 2002, including Struer, Vejle, Thi¬
sted, Århus, Holstebro, Kolding and Esbjerg.
These cities have all established new pedes¬
trian streets or are in the process of doing
so. This issue focuses on the development
of these urban spaces and the increasing
political willingness to support these efforts.
Current trends are discussed as well as the
relation between plan and space, section and
drainage, and materials and construction.

The car-free conditions on the pedestrian
street offer more pleasant shopping, but
also cultural and administrative functions.

Many streets in the old city quarters during
the last forty years have been converted to
pedestrian streets, and these streets often
house historical and architecturally worth¬
while buildings, squares and street spaces.

Today, the pedestrian street is a common
feature of most Danish provincial towns.
Originally they were primarily shopping
streets, but today cafés, art ånd cultural his¬
tory play an increasingly important role.
From the first pedestrian streets in the early
1960s to those today, many changes have
occurred in terms of design. The early ones
were dominated by black and white concrete
pavers. In recent years there has been a ten¬
dency to employ granite paving in increas¬
ingly more detailed patterns. Much care is
given to the design of the street space, and
many manufactured materials are used. The
question remains, if the paving will last, both
in terms of quality, function and aesthetics?

The added costs are not only covered by
the city, but often private parties subsidize
these new pavings. This includes the public
utilities as well as the shop owners, who in
some cases must pay vendor fees in order to
use the space in front of the shops for mer¬
chandise stands. Today to an increasing
degree, the shop owners and the local ten¬
ants participate in the choice of detail solu¬
tions. This is true during the planning phase,
when considerations to accessibility and the
disabled play an important role, as well as
during the construction period when there
is a constant dissemination of information
about the project progress.

Granite has become less expensive as a
result of the open Asian market, where the
labor intense quarry work and finishing is
carried out by a competitive combination
of modern equipment, cheap labor and low
freight rates. This has resulted in the appear¬
ance of many new types of granite on the
Danish market. Where previously one had
to resort to the few Nordic marble types,
today there are a great number of new col¬
ors, structures and granite qualities. Where
previously there was much practical experi¬
ence with the few known granite types, which
over the course of many years had proven
their usability in the Danish climate, one is

now forced to evaluate small samples. At
the same time, the international granite
market is large and complicated and not all
classifications are equally clear. Thus, more
research and simple specifications are needed.

There is also a tendency to choose inten¬
sive treatments such as sawing, polishing
and jet-firing, i.e., treatments that imply
higher quality requirements to the laying of
the stone. Tolerances become smaller, just as
the width of the joints decreases. Stiff under¬
lay compositions are being used with the
new granite paving, which is laid in concrete
to avoid settling. However this can also lead
to future problems if the underlying piping
or conduits have to be changed. All and all
this implies that in many places, a great
amount of resources is tied up in the estab¬
lishment of inflexible construction meth¬
ods. In other areas, the classic paver tradi¬
tion is maintained with flexible underlay
compositions, where the granite blocks or
pavers are laid in sand. This results in wider
joints and less stringent requirements for
evenness, which gives a more rustic expres¬
sion and allows frequent changes. It will
take some time to determine which of these
two methods is the most viable.

Another problem is the establishment of
a satisfactory context between the paving
and the shops. Especially the requirements
for accessibility for the disabled are a chal¬
lenge with streets that slope along their length.
There can also be problems at the junction
of streets or squares. This is especially true
with paving principles that differ from the
"traditional" form expression.

It is also difficult to find a balance in street

furniture, and the influences of Barcelona
can be seen many places. Cities should have
their own design identity, and the most
successful display a humbleness in design,
color and the placement of street furniture.

Lighting has become an important ele¬
ment in the modern urban space and is no
longer just a practical function that ensures
accessibility and discourages criminality.
During the day, lighting fixtures should
also appear as important elements in the
architectural composition. Just like the
increased use of effect lighting has become
an important element in making the pedes¬
trian street a place of experience, "festival
lighting" has become a popular design ele¬
ment. It is interesting to note that more focus
is being placed on street furnishings and
now include more functions than previous¬
ly. Although in many places it is evident
that these efforts are still in the beginning
stages and there often lacks a proper balance
between the streets primary function and
the more festive features.

A.problem often overlooked by mainte¬
nance departments is the nuisance from dirt,
refuse and especially chewing gum. In some
places this is ignored and in others, many
resources are used for cleaning and mainte¬
nance.

The problem with the joint fillers, is still
not solved. The necessary cleaning requires
the use of machines, where the sweep/vacuum

effect often removes loose joint filler material.
Thus in some areas, fixed filler is chosen.
Much experimentation has been done, but
the optimum solution has yet to be found.

A central control of the streets' expression
and use is determined by pedestrian street
ordinances. These define how much of the
street space the shop owners can use, and
when and where shipping and delivery

• parking is allowed. Unfortunately the shops
often have difficulty in following these
ordinances, and in many places the munici¬
pal authorities have had to create a precise
set of rules to regulate the use of the street
space. Some of the pedestrian street designs
have solved this problem through the design
of the paving, while in other places special
ways of marking the surface are employed.
The fitting of pedestrian streets into the
existing city street net, with a sequence
based on a Medieval street grid, places great
demands if the regard for the cultural envi¬
ronment and urban context is to be respected.
In some places, such as Struer, Holstebro,
Vejle and Esbjerg - a continuous vehicle
lane was established in the center of the
street along the entire pedestrian street. This
lane can be underscored by gutters and var¬
ied paving that fills out the area adjacent to
the facades. This emphasizes the streets
lengthwise direction.

Other places, such as Kolding and Thisted,
a different strategy was chosen. Here a paving
direction, and the adaption to the course of
the street space are resolved by small shifts
in the paving. This creates a pedestrian street
where the spatial sequence is more described
by the building facades. Especially in Kol¬
ding, where this strategy was used on several
streets, there is a recognizabilty and coher¬
ence in the dense city core.

The new types of granite place new tech¬
nical challenges to the choice of underlay,
paving patterns, joint fillers and drainage
principles. Examples show that one can
respect the urban architectural qualities in
the rural city cores with several different
types of pedestrian street paving. It is not
just a question of choice of materials, treat¬
ment, drainage, street furniture and light¬
ing, but also in the treatment of the street
space that the respect for the historical con¬
text determined by the building facades can
be seen. The new urban functions on the

pedestrian streets have produced a number
of solutions, which are interpretations of
the special history of the place and the spe¬
cial functional requirements that the pedes¬
trian streets place on the future use of the
street, where stricter accessibility require¬
ments for the disabled and shoppers present
new challenges. Finally maintenance and
the continuous control of the pedestrian
streets must be incorporated in the ordi¬
nances.

One must admit, the pedestrian street
concept is not as simple as it might seem.
Pete Avondoglio
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AKADEMIRAADETS
SAMMENSÆTNING 2003

Det Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster er statens rådgiver i kunst¬
neriske spørgsmål. Akademiet består
af 60 medlemmer, valgt af og blandt
Kunstnersamfundets ca, 1400 med¬
lemmer. Akademiets virksomhed ud¬
øves gennem Akademiraadet, hvis
12 medlemmer vælges af og blandt
Akademiets medlemmer.
Halvdelen af Raadets medlemmer er

på valg hvert år, og efter valgmøde i
Akademiet og konstituerende møde i
Akademiraadet marts 2002, hvor ar¬

kitekten Karen Zahle blev valgt som
Akademiets præsident, har Akade¬
miraadet indtil april 2004 følgende
sammensætning:

Arkitektfaggruppen:
Carsten Hoff (dirigent), Tage Lyne¬
borg (faggruppeformand), Kristine
Jensen, Karen Zahle (præsident for
Akademiet).

Billedhuggerfaggruppen:
Sophia Kalkau, Elisabeth Toubro
(faggruppeformand), Bjørn Nørgaard,
Jesper Rasmussen..

Malerfaggruppen:.
Malene Landgreen, Søren Ankar-
feldt, Berta Moltke, Niels Reumert
(faggruppeformand).

ÆRESMEDLEM AF AKADEMIET
Arkitekten Jean Nouvel, Frankrig
blev ved Akademiets stiftelsesfest i
marts 2003 udnævnt til æresmed¬
lem af Akademiet med følgende
motivering:
'I sin praksis siden 1972 til i dag har
Nouvel været betragtet som en af
Europas mest fremtrædende arkitek¬
ter og har gjort sig bemærket, ikke
alene med en lang række opsigts¬
vækkende projekter og byggerier,
men tillige gennem sit engagement i
arkitekturens politiske og sociale
rolle.
Nouvel er inspireret af informations¬
samfundets muligheder i en kon¬
stant skiftende verden - og af andre
kunstarter som film og malerkunst.
Han har gjort lærerens råd til den
unge Velazquez til sit eget mål:
'Billedet skal fortsætte ud over

rammen'.
Nouvel har realiseret utroligt inter-'
essante løsninger. Det Arabiske
Institut i Paris fra 1987 er et af de
mere alment kendte værker, men

også boligbebyggelse i Nimes, ope¬
raen i Lyon og konferencecentret i
Luzern er meget omtalte' og betyd¬
ningsfulde byggerier.
Nouvel vandt konkurrencen om - og

projekterer nu - koncerthuset for
Danmarks Radio i Ørestaden.

AKADEMIETS MEDALJER 2003

Ved Akademiets Stiftelsesfest den 31.
marts 2003 blev overrakt følgende
medaljer:

C.F. Hansen Medaillen - den højeste
anerkendelse Akademiet kan tildele
en arkitekt
Jørn Palle Schmidt, arkitekt

Thorvaldsen Medaillen - den højeste
udmærkelse Akademiet kan tildele
en billedkunstner:

Ingvar Cronhammar, billedhugger

Eckersberg Medaillen - for en ind¬
sats af høj kunstnerisk kvalitet inden
for den frie eller den bundne kunst:
Nille Juul-Sørensen, arkitekt
Erik Sørensen, arkitekt
Torben Schønherr, arkitekt
Eva Koch, billedhugger
Peter Bonde, maler
Mogens Gissel, maler

Thorvald Bindesbøll Medaljen -

for indsats af høj kvalitet inden for
brugskunst og industriel grafik.
Jane Reumert, keramiker
Michael Jensen, bogtilrettelægger,
designer

N.L. Høyen Medaljæ - for en ind¬
sats af høj kvalitet inden for forsk¬
ning, fortolkning eller formidling af
de skønne kunster.
Torsten Bløndal, forlægger
Poul Vad, kunsthistoriker

C.F. HANSEN MEDAILLEN
TIL JØRN PALLE SCHMIDT
Med C. F. Hansen Medaillen kan Det

Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster hædre et menneske for

fremragende arbejde inden for den
bundne kunst.
Det kongelige Akademi for de skjøn-
ne Kunster lod medaljen præge i
sølv i anledning af C.F. Hansens
halvtredsårs embedsjubilæum i
1830.
C.F. Hansen Medaillen er den høje¬
ste anerkendelse, Akademiet kan til¬
dele en arkitekt.
Arkitekten Jørn Palle Schmidt er i
2003 tilkendt .C.F. Hansen Medaillen
med følgende motivering:
■Med sine værker har Jørn Palle
Schmidt skabt herlige landskabelige
værdier, som opleves som noget
centralt i vor kultur. ' . -

Med stor gennemslagskraft er han
gået i brechen med markante
meninger om planlægning både i
byerne og i kulturlandskabet.
Palle Schmidt har sagt, at vækst og
vækstfrodighed altid har været af
afgørende betydning for ham.
I sine arbejder har han stræbt efter
at planlægge oplevelser af paradi¬

sisk grøn frodighed, som gav velvære
til andre. Palle Schmidt ønsker at

åbne sindene for den iboende stor¬

hed i jord, vand og planter. Nogle af
de ord, der går igen og igen, og som
ses i Palle Schmidts smukke værker,
er vitalitet og diversitet.
For sin store indsats for havekun¬
sten, for sin fine lærergerning og for
sin evne til at tænke i landskabelige
helheder hædres Jørn Palle Schmidt
med C.F. Hansen Medaillen.'

THORVALDSEN MEDAILLEN
TIL INGVAR CRONHAMMAR

Med Thorvaldsen Medaillen kan Det

Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster hædre et menneske for

fremragende arbejde inden for den
frie kunst.
Akademiet lod i 1838 Thorvaldsen
Medaillen præge i sølv i anledning
af hidsendelsen af mesterens arbej¬
der fra Rom.
Thorvaldsen Medaillen er den høje¬
ste udmærkelse, Akademiet kan til¬
dele en billedkunstner.

Billedhuggeren Ingvar Cronhammar
er i 2003 tilkendt Thorvaldsen
Medaillen med følgende motivering:
'Ingvar Cronhammar er en ener i
dansk kunst.
Værkerne i voldsomme maskinelle

fremtoninger henter stof i natur¬
kræfterne, lys, ild. De ligner damp¬
turbiner, undervandsbåde eller kraft¬
værker, hvor farverne sort, rødt og
hvidt er gennemgående. De fremstår
som rituelle steder for monumentale

mysterier, som Elias implosive energi.
Tidsmæssigt spænder de fra indu¬
strialismens barndom med sortlake¬
ret stål, til noget der hører rumalder
og fremtid til, som i gennembruds-
værket The Gate fra 1988; her ved
man ikke om porten er en åbning i
tiden, eller en indgang til en anden
tilstand.
I de arkitektoniske installationer er

den klassiske arkitektur og formgiv¬
ning med søjler og rene geometriske
elementer fremherskende, industri¬
elt udført i lakeret stål eller ædeltræ.
Som Ballroom fra 1998, et nøgternt
rum, en dansesal, eller et mytisk
rum, et tempel.
I mindre skala arbejder Ingvar Cron¬
hammar med skulptur-møblementer.
Også disse er foruroligende flertydi¬
ge: Umærkeligt overdimensionere¬
de, man føler sig lille. I projektet
Chambre fra 1996 - et samarbejde
med Poul Ingemann - har skrivepul¬
ten mindelser om en kiste.
Værkernes tidløshed underbygges
med en overflade, en finish som

altid står som urørt af menneske¬
hænder. Han viser os mørke sider af
verden, gruen, døden og dens trans¬
formation til lys.

Ingvar Cronhammar vedkender sig
det monumentale og sakrale i en
grad, der ellers er uset på vore
breddegrader.
For sin store kunstneriske indsats
hædres Ingvar Cronhammar med
Thorvaldsen Medaljen.'

ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL TORBEN SCHØNHERR
Med Eckersberg Medaillen kan Det
Kongelige Akademi.for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kunstne¬
risk kvalitet inden for den frie eller
den bundne kunst.
Akademiet lod medaljen præge i
bronze i anledning af hundredårs¬
dagen for C.V. Eckersbergs fødsel
den 2. januar 1783.
Arkitekten Torben Schønherr er af
Akademiraadet tilkendt Eckersberg
Medaillen med følgende
motivering:
'Torben Schønherrs arbejder kunne
karakteriseres som monumental

poesi - de indholder begge dele.
Hans evne til at udelukke - til at nø¬

jes med - til at samle sig om én idé
- ses i hans konkurrenceprojekter.
Eksempelvis forslaget til byrum i
Århus med en Palladio-parafrase på
Vesterbros Torv og projektet med det
helt enkle og stærkt rensede rum på
Ingerslev Boulevard og Plads.
Undervejs er projektet til Vestre Kir¬
kegård, hvor utidssvarende bygnin¬
ger bruges som haveelementer i
ombygningen af kirkegården til en
fremtidig park for de levende.
Pladsen foran Thorvaldsens muse¬

um viser, hvor fint et samarbejde
mellem kunstneren - Jørn Larsen -

og landskabsarkitekten kan være.
Det kræver stor kunstnerisk styrke
at være så tilbageholdende i sit
udtryk, og stor styrke at gøre så lidt.
For den høje kunstneriske kvalitet i
sine værker udmærkes Torben Schøn¬
herr med Eckersberg Medaillen.'

KONKURRENCEN OM
ULLERØDBYEN
I konkurrencen om en helhedsplan
for Ullerødbyen med et nyt boligom¬
råde tildeltes 1. præmie på 150.000
kr. til Stig L. Andersson Landskabs¬
arkitekter i samarbejde med Dorte
Mandrup Arkitekter.
Om vinderforslaget udtaler dommer¬
komiteen bl.a.: Forslaget har på en
overbevisende måde taget udgangs¬
punkt i landskabets værdier med en
letopfattelig helhedsplan, der kan
blive et værdifuldt bidrag til den en¬
delige planlægning af Ullerødbyen.
Den nye bydel indrammer et stort
sammenhængende landskabsrum i
en organisk form, hvor bebyggelser-
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ne er placeret tæt på naturen som
en lunge, der danner en naturlig af¬
grænsning af byen ud mod engdrag
og marker. Der er samtidig skabt en
fin kobling til de eksisterende be¬
byggelser, som får stor glæde de
nye veltilrettelagte friarealer.
Bydelens indre landskab har for¬
slagsstilleren på en spændende og
- i forhold til de øvrige forslag -

anderledes måde tilgodeset alle de
bynære naturoplevelser, som kom¬
munen har efterspurgt.
De enkelte boliggrupper udformes i
samspil med de lokale landskabs¬
træk, og hvert byggefelt placeres,
så det indeholder lokale naturtyper.
Boliggrupperne, der varierer i stør¬
relse, indeholder forskellige bolig¬
typer. I hvert byggefelt er der et
mødested i form af et halvoffentlig
gårdrum udformet som et bolignært
naturområde.

Forslaget er smukt formet, og det
fremtræder som det mest originale
og konsekvente i forhold til sit idé¬
mæssige udgangspunkt. Forslaget
vurderes som det bedste udgangs¬
punkt for den kommende fastlæg¬
gelse af områdets udbygning.
Der blev tildelt to 2. præmier på
hver 100.000 kr. til henholdsvis Teg¬
nestuen Vandkunsten og Vilhelm
Lauritzen AS.

Dommerkomiteen uddelte to 3.
præmier på hver 75.000 kr. til hen¬
holdsvis Transform og arkitektteg¬
nestuen Virumgård i samarbejde
med byplantegnestuen Peter Juel
Jeppesen.
I konkurrencen deltog i alt 10 arki¬
tektfirmaer.

Fagdommere udpeget af DAL var
landskabsarkitekt MDL, MAA Emma
Hessner og arkitekter MAA Carsten
Juel-Christiansen Flemming Nøhr.
Konkurrencens sekretær var arkitekt
MAA Flemming Deichmann, DAL

KONKURRENCEN OM
NY HELHEDSPLAN FOR DTU
Med den netop afsluttede arkitekt¬
konkurrence om en samlet plan for
Sletten i Kgs. Lyngby har DTU fået
en bred vifte af idérige forslag, som
kan virke som inspiration i det vide¬
re arbejde med omdannelsen af
DTU's campus. Seks forslag blev
præmieret med i alt 750.000 kr.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
har i dag en god campus, men uni¬
versitetets fortsatte udvikling stiller
krav om en anden udnyttelse af
arealerne, tilpasset dagens og mor¬
gendagens behov. De præmierede
projekter, og i særdeleshed det vin¬
dende projekt, indeholder mange
perspektivrige, arkitektoniske idéer,
der kan opfylde DTU's vision om en
levende campus.

Vindere af konkurrencen og 1. præ¬
mien på en kvart million kr. blev
Cubo Arkitekter ved arkitekterne
MAA Bo Lautrup, Ib Valdemar Niel¬
sen, Lars Juel Thiis Knudsen og
Peter Dalsgaard.
'Det har været vigtigt for os, først
og fremmest at nytolke, videreud¬
vikle og optimere DTU's allerede
eksisterende plankoncept - snarere
end at opfinde et helt nyt. Det er
tankevækkende at Eva og Niels
Koppels helhedsplan fra 1960 har
været både så robust og fremsynet,
at den nu her ca. 40 år efter har
kunnet danne grundlag for planlæg¬
ning af nutidens helt ændrede krav
og behov,' siger arkitekt Bo Lautrup,
MAA og partner i Cubo Arkitekter.
Om vinderforslaget udtalte dommer¬
komitéen bl.a.: 'Forslaget udmærker
sig ved at have en velgennemtænkt
overordnet strategi for helheden af
DTU, som giver anvisning af gode,
plausible og detaljerede forslag til,
hvorledes en fremtidig etapevis
udbygning vil kunne finde sted.
Forslaget har med sine mange kva¬
litative helhedsvurderinger af såvel
overordnet strukturerende karakter,
landskabelige overvejelser som i de
mange, gennemarbejdede, større
eller mindre, foreslåede indgreb,
markeret sig som det forslag i kon¬
kurrencen, der bedst synes at opfyl¬
de de opstillede vurderingskriterier.
Især ønsker dommerkomiteen at

fremhæve forslagets meget fine
kvaliteter i skabelsen af plateauet
ved Anker Engelunds Vej som en
central, vitaliserende og identitets-
skabende del, der samtidig forbin¬
der kvadranterne og bliver til DTU's
fremtidige nye indgangs'plan og
fælles forbindelsesled. Et sted med

fornyet identitet og arkitektonisk
prægnans, der på en ikke uspænd¬
ende måde er fri for smarte, arki¬
tektoniske korttids-modeluner og
effektfulde påfund.
Forslaget balancerer fint mellem
visionære tiltag og pragmatiske,
funktionelle og arkitektoniske kvali¬
tative langtidsholdbare løsningsmo¬
deller, der, som helhed, vil kunne
udvikles til et velfungerende plan-
lægningsredskab i skabelsen af et
fornyet, fremtidigt DTU som mar¬
kant 'campus' med større interaktiv
tilknytning til såvel den nære kon¬
tekst som til større, globale sam¬
menhænge.
I alt blev der uddelt en præmiesum
på 750.000 kr.
2. præmie på 175.000 kr. tildeltes
arkitektstuderende Anders Rasmus¬
sen og Erik W. Nielsen, Århus
2. præmie på 175.000 kr. tildeltes
arkitekt Vanessa Miriam Carlow,
Rotterdam og arkitektsturende Dan
Stubbergaard, København.

3. præmie på 50.000 kr. tildeltes
Claus Bjarrum Arkitekter, København.
3. præmie på 50.000 kr. tildeltes •
Marianne Ingvartsens Tegnestue
ApS, København
3. præmie på 50.000 kr. tildeltes
Professor, civilingeniør Erik Reitzel,
lektor, arkitekt Flemming Vesterga¬
ard og lektor, arkitekt Jørgen Jør¬
gensen, Kgs. Lyngby.
I alt indkom 28 forslag.
DTU vil efterfølgende lade udarbej¬
de et samlet forslag til udviklings¬
plan, der skal danne grundlag for
lokalplanen for området.
Fagdommere udpeget af DAL var
arkitekter MAA Erik Bystrup og
Thomas Wiesner samt landskabs¬
arkitekt MDL Hanne Bat Finke,

KONKURRENCEN OM BOLI¬
GOMRÅDE I RØNDE
I konkurrencen om forslag til et nyt
boligområde i Rønde Nord tildeltes
1. præmien på 150.000 kr. til et for¬
slag udarbejdet af landskabsarki¬
tekt MAA, MDL Steen Høyer.
Om vinderforslaget udtaler dom¬
merkomiteen bl.a.: Forslaget er
karakteriseret ved at være meget
enkelt og meget stilsikkert i udtryk
og virkemidler. Helhedsplanen frem¬
står snarere som en beplantnings-
plan end en i traditionel forstand
bebyggelsesplan. Den kan nærmest
karakteriseres som en landskabsby.
Forslagets styrke er evnen til igen¬
nem etableringen af nogle ganske
få styrende og stærke elementer at
give størst mulig grad af frihed.
Både i forhold til den individuelle
livsudfoldelse omkring den enkelte
boligsituation, såvel som' i den sam¬

fundsmæssige etablerings- og
administrationsfase.

Helhedsplanen rummer en udstrakt
grad af fleksibilitet, idet en grund-
og byggemodning, herunder realise¬
ringen af infrastrukturen, kan fore¬
tages etapevis fuldstændigt efter
behov. Endelig kan den enkelte
grundejer stort set bygge ,som man
behager, når blot man indordner sig
hegnet.
Dommerkomiteen mener, at forsla¬
get er et overbevisende bud på den
stillede opgave. Dels har forslags¬
stillerens evne til at læse af land¬
skabets potentiale medført forsla¬
gets suveræne styrke som et
styrende redskab for den fremtidige
udvikling af bebyggelsen i området.
Dels har det forhold, at forslaget
tager udgangspunkt i landskabets
geologiske og historiske spor på en
så enkel og selvfølgelig måde vakt
dommerkomiteens sympati.
En enstemmig dommerkomite til¬
delte forslaget 1.præmie for den
smukke og elegante helhedsplan og

Helhedsplan for Ullerødbyen.
1. præmie på 150.000 kr. tildelt
Stig L. Andersson Landskabsarkitek¬
ter i samarbejde med Dorte Mand¬
rup Arkitekter

Helhedsplan for DTU.
1. præmie på 250.000 kr. blev til¬
delt arkitektfirmaet Cubo Arkitekter
A/S, ved arkitekterne MAA Bo
Lautrup, Ib Valdemar Nielsen,
Lars Juel Thiis Knudsen og Peter
Dalsgaard
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Professor
i Landskabsarkitektur med fokus på plante¬
anvendelse og anlægsgarteneri
Ved KVL, Institut for Økonomi, Skov og Landskab ønskes et
professorat i landskabsarkitektur med fokus på planteanven¬
delse og anlægsgarteneri besat fra den 1. januar 2004 eller
snarest derefter. Instituttet forventes i nær fremtid fusioneret
med Forskningscenter for Skov og Landskab og Skovskolen,
under dannelse af et nyt center under KVL.
Professoratets faglige områder omfatter: 1) Brugen af fagets
materialer (herunder plantematerialer) 2) de processer; der
indgår i fysisk formgivning og forvaltning af fysiske miljøer;
samt 3) design af løsninger, herunder deltagelse i den viden¬
skabelige udvikling af fagområdet. Professoratets arbejdsop¬
gaver omfatter forskning og undervisning, publicering, fors¬
keruddannelse, pædagogisk vejledning af adjunkter, bedøm-
melsesarbejde og forberedelse af samt deltagelse i eksamen.
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og AC.
For at søge stillingen er det nødvendigt at rekvirere det kom¬
plette stillingsopslag. Opslaget kan hentes på www.kvl.dk/job
Ansøgningsfristen for stillingen er den 1. juli 2003 kl. 12.00.
KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og have-
brugsområderne, veterinærområdet og på humanernærings- og
levnedsmiddelområdet. KVL har ca. 3.500 studerende, heraf 400
ph.d., 1.600 ansatte og en omsætning på 960 mio. kr. Som led i
KVL 's ligestillingspolitik opfordrer vi både kvinder og mænd uanset
alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Læs i øvrigt om KVL på www.kvl.dk

•Der indkom -58 forslag, og den sam¬
lede præmiesum var på 450.000 kr.
2. præmie på 100.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet af Lotte Elkiaer
og Ane Ebbeskov Olsen, Køben¬
havn.
3. præmie på 80.000 kr. tildeltes et •

forslag udarbejdet af arkitekterne
MAA Tina Saaby, Stine Jacobi og
Mette Tony, København.

To 4. præmier på hver 60.000 kr. til¬
deltes arkitekterne MAA Cecilia
Nilsson og Susanne Andersen,
København samt landskabsarkitekt
Ole Klaaborg, Kolding og arkitekt
Claus Riber, Ribe.
Fagdbmmere udpeget af DAL var:
arkitekter MAA Mathilde Petri og
Julian Weyer samt landskabs¬
arkitekt MDL Kristine Jensen.

den sikre og overbevisende tilgang
til opgaven. Dommerkomiteen finder
samtidig at forslagets kunstneriske
styrke og robusthed vil kunne fast¬
holdes i den næste fase, hvor der i

et samarbejde mellem forslagsstil¬
leren og kommunens planafdeling
skal foretages en uddybning og vi-
derebearbejdning af helhedsplanen
frem mod den endelige realisering.

Boligområde i Rønde Nord. 1. præmien på 150.000 kr. tildelt forslag
udarbejdet af landskabsarkitekt MAA, MDL Steen Høyer

RUMMETS ARKITEKTUR
- ARKITEKTURENS RUM

En introduktion til Europas arkitekturhistorie

Denne bog er dels et bidrag til udforskningen af de rumlige ideers
historie i en bred forstand, med udgangspunkt i billedkunst, arkitektur
og i filosofiske, videnskabelige og andre tekster, dels en strukturelt
funderet introduktion til Europas arkitekturhistorie - hvad ingen for¬
fatter, så vidt vides, tidligere har påtacjet sig.
Der er lagt stor vægt på den grafiske sammenhæng mellem tekst og

illustrationer, og størstedelen af bogens fremragende tegningsmate¬
riale er udført af forfatteren selv.

ARKITEKTENS FORLAG Tlf: +45 32 83 69 00

Strandgade 27A Fax: +45 32 83 69 41
DK-1401 København K e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

...en klar, velstruktureret,
informationstæt, teoretisk
ambitiøs og analytisk præcis
afhandling om de rumlige
idéers historiske udvikling og

realisering. Simpelthen skide¬
spændende.

MARTIN ZERLANG I

INFORMATION

Lars Marcussen

21 x 27 cm

454 sider. Indbundet

Rigt illustreret

Pris: 498 kr.
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C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

»Bogen er en af de fineste og medrivende indføring¬
er i havekunstens betydning, vi hor på dansk. Bør
læses af alle, der arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste haveejer, som vi har over en

million af. Og enhver, der bare holder af god kunst.«
SØREN RYGE PETERSEN I POLITIKEN

C.Th. Sørensen (1893-1979) blev sin tids

førende danske landskabsarkitekt og reg¬

nes i dag blandt verdens mest fremtræ¬
dende. Han fornyede havekunsten ved at

lade sig inspirere af den avantgardistiske
billedkunst samtidig med, at han mere end

nogen anden rettede sit fags opmærksom¬
hed mod den sociale virkelighed.
Bogen, der er skrevet af Sven-lngvar
Andersson og Steen Høyer giver en samlet

fremstilling af hans arbejder. Den viser, at

inspiration fra hans arbejder rækker ind i
fremtiden.

25 x 30 cm, 190 sider Jeg vil gerne bestille:
Illustreret, indbundet C.TH. Sørensen - en havekunstner, dansk engelsk kr. 445

Pris kr 445,-
(Prisen er eksl. porto)

Navn Stillinq
Arkitektens Forlag Gade/vei
Strandgade 27A Postnr. By
1401 København K Underskrift:
Tlf: +45 32 83 69 00

Fax: +45 32 83 69 41

E-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Evt. gennem boghandler
Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard __ Mastércard

JBC VISA Dankort Giro

xx) POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
+++ 0110 +++

DK 1045 Kobenhavn K



icon min i

Design Mads OdgårdA
Icon Mini Basic

A
Icon Mini Opal

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S • Nyhavn 11 • Postboks 7-1001 København K • Tlf.: 33 14 14 14 • Fax: 33 14 17 10
belysning@lpmail.com • www.louis-poulsen.dk


