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Citat: Jacques Duelund Mortensen, PLAN+LANDSKAB

En oplevelsesrig 
landskabsarkitektur 
med udgangspunkt 

i kvalitet og    
menneskelig skala
gør dagligdagen 
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Vi kender det jo godt, synes vi. Dette ”jord”, 
som vi bringer med hjem under skoene efter 
en løbetur i parken eller naturen…
Måske samler vi ligefrem på jord, organiserer 
det i potter og bede, hvor vi sår frø og ser 
små planter spire frem som var det det mest 
naturlige i livet…

Begrebet ”jord” dækker i virkeligheden over 
mange vidt forskellige materialetyper – fra 
nedbrudt lava, forvitrede bjergarter, eller 
forskellige vind/vand aflejringer af sediment-
er samt meget mere.

Vi værdsætter jorden som det materiale 
planter og jordbundsorganismer lever i, og 
som derfor også er en grundbestanddel når 
man dyrker have, driver landbrug, skovbrug 
eller gartneri. Jord er af stor værdi fordi det 
er dyrkbart, men kan ligeledes være en stor 
byrde – for eksempel i forbindelse med byg-
geri hvor evt. overskudsjord skal bortkøres 
og muligvis tilmed er forurenet. 

Den tidlige landskabelige indsats
Det er allerede ved de indledende overve-
jelser omkring disponering af mulighederne 

GRØNNE TAKTER 
”Med fingrene i mulden”

ved stedets jord, at landskabsarkitektens 
arbejde med kotering og formgivningning af 
landskabet giver merværdi for projekterne.
Men landskabsarkitektens merværdiskabelse 
slutter ikke hér. Den ”bare” jord giver nemlig 
mulighed for meget meget mere...

Byens grønne puls
Når projekternes indledende overvejelser 
omkring jord er påbegyndt, fortsætter vi ar-
bejdet for det grønne med udarbejdelsen af 
træbeplantninger. Disse kan styrke stedets 
arkitektur og skaber en samlende identitet 
samt giver oplevelsen af årstidernes liv en ek-
stra dimension.
Er man så heldig, at der er eksisterende 
træbeplantninger kan disse plejes, hvilket giv-
er væsentlig fornyelse for små midler.
Træer bidrager effektivt til at forbedre det 
lokale klima via omsætning af CO2. Træer 
skaber læ, giver behagelig luftfugtighed og 
svalende skygge i en varm sommer. 
Miljøargumentationen for træer er så væsen-
tlig, at større bysamfund som fx. Frederiks-
berg Kommune har besluttet at frede alle 
bytræer.

FOTOS:
01 Tobakspibe, Aristolochia macrophylla, Kerteminde
02 Grønne tage, Artillerihaven, Kbh. S
03 Gårdhave, Kronløbshuset, Nordhavn, Kbh.
04 Fordybelse i det grønne
05 Terrænkoncept, Børnehuset Den Grønne Kile, Hvalsø
06 Stjerneskærm, Astrantia Major
07 Glæde over kirsebærblade



Den grønne omlægning 
vil kunne blive den 

vigtigste kilde til ny vækst 
og skabelsen af nye job 

i de kommende år. 

Citat: Erik Rasmussen, 
chefredaktør, Mandag Morgen

FOTO: 
En plads for ophold i det grønne
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I 1948 grundlagde Arkitekterne MAA Poul 
Mangor og Børge Nagel arkitektfirmaet Man-
gor & Nagel i Frederikssund. 
70 år senere er firmaet vokset til 90 dedikere-
de og ambitiøse medarbejdere, som hver dag 
er med til at drive gode projekter i inspireren-
de samskabelse. 
Mangor & Nagel A/S har lokale afdelingskon-
torer i Frederikssund, Roskilde, København og 
Aarhus, samt PLAN+LANDSKAB.

PLAN+LANDSKAB
PLAN+LANDSKAB er etableret i 2008 og er 
Mangor & Nagels afdeling for byplanlægning 
og landskabsarkitektur.

Vi er et team af dedikerede landskabsarkitek-
ter og byplanlæggere, som sætter en ære i at 
udvikle projekter i inspirerende samskabelse 
med såvel hinanden som vores kunder. Vi 
lægger stor vægt på at give kunderne det, de 
har brug for, og ikke kun det de efterspørger,  
og vi tror fuldt og fast på, at 2 plus 2 giver 5, 
når vi arbejder sammen. 

I PLAN+LANDSKAB arbejder vi med at skabe 
et godt samspil mellem friarealer, bygninger 
og bygningsfunktioner for at sikre de bedst 
mulige rammer for beboere og brugere. Vores 
mål er altid at opnå de bedst mulige æstetiske 
og faglige resultater, der lever op til alles for-
ventninger. Alt skal udføres i den landskabsa-
rkitektoniske kvalitet, som gør livet på stedet 
indholdsrigt og følger årstidernes stemninger.

Ressourcebevidsthed
Vi tænker ressourcebevidsthed fra start til 
slut i projekterne. Ny energiteknologi, økolo-
gi, bæredygtige og miljøoptimerede løsninger 
indgår som naturlige elementer i vores 
daglige arbejde. 

Vi skaber løsninger, der holder - i den nære 
som i den fjerne fremtid. Det gør vi ved at 
tillægge det fremtidige vedligehold og den 
vedvarende funktionalitet stor vægt. 

Vores målsætning
Vores målsætning er, at et samarbejde med 
PLAN+LANDSKAB bliver inspirerende og ge-
nererer gode og holdbare projekter i den 
bedste landskabsarkitektoniske kvalitet.

Kontakt
PLAN+LANDSKAB 
Mangor & Nagel A/S
A. C. Hansensvej 7, 
3600 Frederikssund

Jacques Duelund Mortensen
Afdelingschef, Arkitekt 
/ Byplanlægger MAA, MSB

Tlf. +45 4731 3210
www.mangornagel.dk

OM
PLAN+LANDSKAB



FOTO:
Løvskov Royal Botanic Gardens,

Kew, London

Træer bidrager effektivt til at forbedre 
det lokale klima via omsætning af CO2, 
læ, luftfugtighed og skygge hvorfor 
miljøargumentationen for træer er vigtig.

”… og så 
rappede de sig alt 

hvad de kunne, og så 
til alle sider under de 

grønne blade, og 
moderen lod dem se 

så meget de ville, 
for det grønne er godt 

for øjnene.”
Citat: H. C. Andersen - ”Den grimme ælling”
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Vi er et tværfagligt hold, bestående af 
landskabsarkitekter, byplanlæggere, arkitek-
ter og en have- og parkingeniør. Vi kan altid, 
uanset opgavens karakter, omfang og kom-
pleksitet, sammensætte et hold af individu-
elle kompetencer til et dynamisk og fagligt 
stærkt team.

PLAN+LANDSKAB repræsenterer alle de kom-
petencer, der skal til for at udøve landskab-
sarkitektur og byplanlægning med optimale 
muligheder for en helhedsorienteret og pro-
fessionel indgang til kvalitative løsninger af 
alle opgaver.

Vi arbejder målrettet for at være en attraktiv 
samarbejdspartner, med fokus på effektiv og 
visionær realisering af gode idéer.

Faglige kvalifikationer der inspirerer og motiverer

Vores team har stor erfaring med at udar- 
bejde projekter i situationer med sammen-
satte mål. 

Vi er bevidste om, at indsatsen i projektets 
forskellige faser er grundlæggende for succe-
sen, som bestemmes både af egne analyser 
og nytænkning og gennem samarbejdet med 
projektets interessenter.

PLAN+LANDSKAB har erfaring med politiske 
beslutningsprocesser, brugerinddragelse,
hensyn til grundejere, logistik, byfornyelses-
loven og den lovgivning, der er med til at sikre 
projektets succes og vision.



FOTO:
Model, Frederiksbro, Hillerød

Vi er den første 
generation, som 

mærker effekten af 
klimaforandringer, 
og vi er den sidste, 
som kan gøre noget 

ved problemet. 

Citat: Barack Obama



FOTO:
Bevægelsesaksen, Sundbyøster Skole,
København S



02

01

03

05

04

06

Den  eksisterende  Sundbyøster Skole  er 
en klassisk, bevaringsværdig byskole i røde 
mursten. Den er blevet helhedsrenoveret og 
ombygget og der er opført en ny fritliggende 
bygning med basis- og faglokaler og tumlesal 
samt etableret en ny skolegård. 

Skolen som et mikrokosmos
Skolen er  tænkt som et mikrokosmos. Det 
arkitektoniske hovedgreb er, at skolens indre 
er en spejling af den bystruktur, som skolen 
er en del af - pladsen, gaden og beboelsen. 
Forbindelses- og fællesarealer er lagt ud 
som pladser og gader, offentlige rum, som 
gennem store inviterende glaspartier sam-
menbinder ude og inde. Klasse- og gruppe-
rum er ”beboelsen” - den private sfære. Den 
nye skolebygning styrker kvarterets identitet 
med et idræts- og undervisnings-”campus” på 
Sundbyøster Plads. Der skabes  en landska-
belig sammenhæng mellem undervisning-
slokaler og udearealer, så børnene fremover 
kan færdes trygt mellem skolens bygninger. 

Inddragende og sociale uderum
Skolen er placeret i et tæt urbant miljø – hvor 
udearealer til leg og fysisk udfoldelse er vig-
tige for børnenes udvikling og læring, samti-
dig med at faciliteterne understøtter kvarter-
ets gode boligliv som helhed.

Beboerne har taget vel imod de nyanlagte 
udearealer, som fremadrettet vil udgøre et 

Sundbyøster Skole

”kulturelt” centrum for børn og unge, med 
unikke faciliteter som fx.: Aktiviteter, som bi-
bringer fornyelse til begrebet ”Leg og Læring”. 
Aktiviteter, som bidrager til idræt og bevæ-
gelse. Aktiviteter, der bidrager til inkluderen-
de miljøer for alle børn og unge. Aktiviteter, 
der bidrager til sundhed og trivsel. Aktiviteter 
der bidrager til begrebet innovation. Aktivi-
teter der er af kulturbærende karakter.

Imødekommende arkitektur
Et eksempel på den imødekommende arkitek-
tur er siddetrappen på tumlesalens tag. Trap-
pen er skalaformidlende imellem høj og lav 
– og på en smuk, anvendelig og imødekom-
mende måde binder den tilmed bygningens 
arkitektur sammen med skolens uderum og 
bydelen omkring.

Om eftermiddagen er siddetrappen et de-
jligt sted at nyde eftermiddagens sollys, og vi 
oplever at familierne gør ophold sammen på 
trappen for en snak eller en kop medbragt 
kaffe, mens børn fra alle dele af byen leger i 
bevægelsesaksen.

Arkitekturen handler i høj grad om en sikker 
skalaformidling af byens rum i forhold til sko-
lens, en sympatisk imødekommenhed samt, 
ikke mindst, en materialemæssig høj kvalitet i 
renfærdige materialer, som vil patinere smukt 
over tid og som klæder bydelen.

BYPLAN

FOTOS:
Sundbyøster Skole, København S:
01 Bevægelsesaksen
02 Cykelparkering
03 Hinkeruder
04 Bevægelsespladsen
05 Skate ramper og leg
06 Siddetrappen
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BYPLAN

ILLUSTRATION.: 
“Svanebroen”, Frederikssbro  
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Variationer og grønne områder
Frederiksbro er et ambitiøst og attraktivt 
byudviklingsprojekt, som PLAN+LANDSKAB, 
Mangor & Nagel, har udviklet i samarbejde 
med M. Goldschmidt Holding A/S. 

Frederiksbro er en ny bydel beliggende i 
kanten af Hillerød midtby. Bydelen, der op-
føres i de kommende år, bidrager med op til 
1.300 attraktive boliger omkring en grøn park 
til børnefamilier, unge og seniorer.

Det grønne som et naturligt 
samlingspunkt
Frederiksbros “hjerte” er en smuk, grøn kile, 
der fungerer som bydelens centrum, sam-
lingspunkt og grønne åndehul. 

Bygningerne, der omkranser den grønne 
oase, opføres i varierende bygningshøj-
der, der åbner sig mod det enestående 
rekreative forløb. 
En sti og cykelrute forbinder Frederiksbro 
med byen og Bøllemosen. 
Den Grønne Kile fungerer som et naturligt 
bindeled mellem by og natur og giver helt 

unikke muligheder for at nyde naturen lige 
udenfor hoveddøren, samtidig med at man 
bor i et urbant område.

Trygge og levende byrum
Med små caféer og butikker i bebyggel-
sens torvegade vil området medvirke til en 
styrkelse af købstadskvaliteten i Hillerød. 

I boligernes nærmiljø er der skabt trygge går-
drum. Her kan børnene lege, man kan slappe 
af eller dyrke en lille byhave.
Det gode naboskab med tætte og trygge lege-
gader skaber ideelle rammer om det gode 
børneliv, med forskellige zoner til leg, fordy-
belse og hverdagsliv. 

Frederiksbro, Historien om en ny bydel i Hillerød



FOTO:
Vandreflektion

”Den gode nyhed er, at 
det rent faktisk kan lade 

sig gøre at opnå markante 
reduktioner i udslippet af 

drivhusgasser, og at det på 
mange måder er en både 

miljømæssig, økonomisk og 
velfærdsmæssig vindersag, 
både for samfundet og for 

den enkelte familie”
Citat: Den grønne tænketank Concito
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Medierne gør jævnligt opmærksom på den 
globale opvarmning, som forandrer klimaet. 
Der registreres mere ekstremt vejr end tidlig-
ere, fx tørke, storme, regnskyl og havvandss-
tigninger, og de videnskabelige fakta udfor-
drer den hidtidige måde at agere på, bl.a. i 
forhold til energiforbrug og udledningen af 
drivhusgasser. 
Drivhusgasser er luftarter, som holder på 
jordens varme og skaber drivhuseffekt. Den 
væsentligste drivhusgas er CO2 (kuldioxid, 
kultveilte) hvor den menneskeskabte andel 
fortrinsvis kommer fra energiproduktion via 
forbrænding af kul, olie og naturgas.

Landskabet som en vigtig 
klimasikringshjælper
Når planter rammes af sollyset, optager de 
CO2 fra atmosfæren, vand fra jorden og 
omsætter det til druesukker og ilt ved foto-
syntese. Det er derfor ”sund fornuft” at pri-
oritere investeringer i landskaber med mange 
planter og træer. Vi skal passe på jorden og 
undgå forurening med plast og gift. Udover 
et varieret landskab med mange forskellige 
planter, er et rigt dyreliv ligeledes vigtigt. 
Der skal sikres giftfrie omgivelser, føde- og 
overvintringsmuligheder for vilde bier samt 
andre insekter således blomstringerne leder 
til bestøvning, frugter og nye frø.

Sikring af biodiversitet
Det er afgørende for det gode miljø, at der 
sikres biodiversitet med mange forskellige 
plante- og dyrearter for at landskabet gror 
selv.

Vi skal udvise ansvarlighed overfor miljøet i alt det 
vi bedriver i kraft af vores faglighed og ekspertise

Vi skal handle klimaansvarligt og 
bæredygtigt
Klimaansvarlighed er afgørende i vores pro-
jektering, hvor f.eks. håndteringen af regn-
vand varetages med bæredygtige løsninger. 
Løsningerne omfatter ofte etablering af 
grønne tage, byggeteknisk sikre løsninger for 
lokal afledning af regnvand (LAR) og naturlig 
nedsivning. Endvidere etableres trug til for-
sinkelse af skybrud, som i kombination med 
særligt drænende belægninger afværger 
utilsigtet overbelastning af regnvandskloak-
kerne.

De bæredygtige løsninger prioriteres altid 
højt. Holistisk set indbefatter disse en sam-
let funktionalitet i forhold til bl.a. lang levetid, 
bæredygtigt producerede materialer og en-
ergieffektive løsninger ved belysning og an-
den teknik.

Det sundhedsfremmende “oplevede 
miljø” 
Et andet argument for det grønne miljø er det 
”oplevede miljø”, hvor grønne veltilrettelagte 
friarealer med mulighed for biodiversitet kan 
styrke oplevelserne på stedet, understøtte 
de pædagogiske, sociale og evt. behandling-
smæssige tiltag, samt skabe grønne struk-
turelle rammer for borgernes sundhed.

Opgaven med at udvise ansvarlighed overfor 
miljøet gør PLAN+LANDSKAB´s kompetencer 
særdeles relevante i tiden.

MILJØ

FOTO:
01 Stenstranden, Fyns Hoved
02 Den Gamle By, Aarhus
03 Høje græsser, Skuldelev Ås
04 Bihotel / insekthotel, CPH Garden 2017
05 Fuslehus, Kerteminde
06 Havehusets kreative værksted, Vejby Strand
07 Strandengen, Fyns Hoved
08 Naturpleje med får, Fyns Hoved



FOTO:
Skovtofte boliger, Hummeltoftevej, Virum
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Vi er sammen om byerne, og de giver - i en 
tætbefolket del af verden hvor der i forvejen 
er anlagt metro, cykelstier, fjernvarme og an-
dre kollektive klimaløsninger - muligheder for 
at understøtte menneskelige aktiviteter med 
et så lille fodaftryk som muligt i forhold til res-
sourceforbrug.

Implementering af naturen i byen
I vores tid handler landskabet i byen meget 
om implementering af natur, og om hvordan 
det fungerer og føles. Landskabet i byen han-
dler om at forstå ”stedet” som en levende, 
smuk og bæredygtig organisme, der kan gro 
både i størrelse og kvalitet, vildt sammenfil-
tret samt styret – men ligeledes i forhold til at 
respektere ”stedet” som et kulturelt udsagn 
med sin egen historie og muligheder for ud-
vikling.
Naturen er ukontrollerbar, åben, forander-
lig, voksende, processuel, groet og stoflig. 
Den bidrager til byen med sit ”twist” og kom-
pletterer modsætningsfyldt byens plan og 
infrastruktur samt bygningernes stramme 
funktionalitet og regelrette arkitektur som en 
samlet helhed.

Landskabet i byerne er et fælles anliggende

At “tæmme” og tilpasse naturen
Men naturen kan også styres og styrkes for 
at understøtte æstetiske og funktionelle 
idéer. Derfor udgør landskaberne i byerne 
et værdifuldt mix af stringente, klassiske  
parkanlæg, allébeplantninger omkring ve-
jene, store fælleder, haver, grønne tage og 
facader, altankasser, og vilde grønne arealer i 
både planlagte og friere versioner uden faste 
rammer.  Landskabet i byen skaber pauser, 
som bringer gode helheder til byens sam-
menbragte mangfoldighed af arkitektoniske 
stilarter, infrastrukturelle løsninger og men-
neskemylder.

Et mangfoldigt livsrum
Byerne er en mangfoldighed af mennesker, 
kaffebarer, jobs og shopping – men byen er 
også livsrum og livslandskaber, hvor man 
slapper af og trækker vejret helt ned i maven.
Byen som livsrum er båret af anerkendelse 
af de æstetiske og etiske værdiers afgørende 
betydning for vores livskvalitet. Man kan ikke 
bygge sig til livskvalitet, men hvis vi er gode, 
kan vi forvalte chancen for at skabe rum med 
både grønne, blå og grå gulve. Vægge, som 
ofte er bygningsfacader samt et loft, som er 
et udsnit af himmelhvælvet.

LANDSKABET I BYEN

FOTOS:
01 Eftermiddag i solen, Egeparken plejecenter, Egedal
02 Pladsdannelser, Egedal rådhuskvarter
03 Blåregn ved Sillebroens Parkeringshus, Frederikssund
04 Plantegning, Børnehuset Vandværket, København
05 Landskabelig trappe
06 Skærvebelægning af mangefarvet granit, Kerteminde

29



FOTO:
Landskabet i byen,
Børnebyen Vandværket, København
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I PLAN+LANDSKAB sætter vi en stor ære i at 
gøre byerne grønnere med vores gårdrum, 
og projekterne Saxogade, St. Kongensgade 
samt Kronløbshuset er gode eksempler på 
grønne anlæg.

Saxogade - en oase på Vesterbro
AAB afdeling 60 og 61 er beliggende på Ves-
terbro i København, og gårdrummet er total-
renoveret fra en kedelig asfaltflade til et nyt, 
brugbart og grønt gårdrum. 
Nøgleordene for udformningen er rum-
danelse og frodighed hvor paradisæble-
træernes kroner danner én samlende lund 
og skærmer mod indblik fra oven.
Der er plantet enkelte høje robinietræer 
og imellem træerne er der opholdspladser, 
særlige plantebede for den eftertænksom-
me stund og en farvet gummibelægning med 
sandkasse for leg og aktivitet.

I plantebede er der valgt hårdføre og 
frodige planter, som skaber årstidsvariation, 
med bl.a. forskellige blomstrende buske, 
slyngplanter, løg og stauder.

Store Kongensgade - frirum i byens 
hjerte
Renovering af friarealerne i forbindelse med, 
bygningstransformation og nybyggeri i St. 
Kongensgade 53-55.
Friarealsprojektet omfatter ny, smuk bro-
stensbelægning, suppleret af blomstrende 
bede og græsarealer til ophold. 

Desuden er der etableret belysning og 
overdækket cykelparkering. På bygningerne 
er anlagt flere store tagterrasser, hvorfra der 
er en formidabel udsigt over byen.

Kronløbshuset - grøn identitet i 
Nordhavnen
Kronløbshuset er opført ved kajkanten af Kro-
nløbsbassinet i hjertet af Århusgadekvarteret 
i Københavns nye bæredygtige byudvikling-
sområde Nordhavn. Ved udformningen er 
der lagt stor vægt på at skabe et byggeri, der 
relaterer sig til omgivelserne, med reference 
til de klassiske Københavnerbebyggelser på 
Østerbro og de nære omgi-
velser i havnen. 

I Kronløbshusets gadefacade er bebyggel-
sens stueplan hævet, og trapper som har di-
rekte adgang fra stuelejlighederne til gaden 
skaber liv i bygningens kantzone. Trapperne 
er også med til at danne små og mere ugen-
erte nicher til ophold. Her er plads til cafébor-
de og stole og kummer til planter.

I bebyggelsens indre er der skabt et stort 
grusbelagt gårdrum med udeinventar til op-
hold, leg og socialt samvær samt bede med 
blomster og stedsegrønne planter.
Langs facaderne i gårdrummet er der eta-
bleret en privat zone med adgang fra stue- 
lejligheder, med mulighed for individuel in-
dretning med havemøbler osv.

FOTO:
01 Kantzone ved Kronløbshuset, Nordhavn, København
02 Facadebegrønning, St. Kongensgade 53 - 55, København K 
03 Porten til gården, St. Kongensgade 53 - 55, København K
04 Gadeliv i kantzonen, Kronløbshuset, Nordhavn, København
05 Opholdshave, Saxogade, København V
06 Sti og plantebede, Kronløbshuset, Nordhavn, København

Saxogade, St. Kongensgade og 
Kronløbshuset



FOTO:
Egeparken Plejecenter, Egedal

Godt design er ansvarligt 
og kan bidrage til en 

renere og mere bære-
dygtig verden, hvor de 

materialer, der anvendes, 
har en lang holdbarhed og 
eventuelt kan genbruges i 

andre sammenhænge.

Citat: Dansk Design Center
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Legepladser og kvalitetsløft
Hvor der er børn er der voksne. Dialog mel-
lem familier indledes og venskaber opstår.

PLAN+LANDSKAB arbejder målrettet for 
kvalitetsløft i boligområder. Kvalitetsløft, som 
højner nærmiljøerne og det gode boligliv, 
som er med til at skabe et godt naboskab, 
nye venskaber og glæden ved at bo lige ne-
top dér.

Maglehøj, Frederiksværk
I den almene boligbebyggelse Maglehøj er 
der gennemført en strategisk, fornyende ren-
overing. Bebyggelsens friarealer er omstruk-
tureret og opgraderet og der er etableret et 
nyt, stort “Aktivitetsfelt”, der har medvirket 
til et væsentligt kvalitetsløft for stedets børn 
og har skabt en ny kultur for samvær i trygge 
rammer.

Den øvrige renovering af friarealerne omfat-
ter bl.a.  et nyt, trygt stiforløb gennem bebyg-
gelsen, nye aktivitets- og opholdsområder 
med beboerkøkkenhave, motions-, lege- og 
grillpladser og nyt anlæg for renovation med 
bæredygtig kildesortering.

Parkvej, Skælskør
Med renoveringen af den almene boligbebyg-
gelse på Parkvej i Skælskør har bebyggelsen 
gennemgået en fysisk genopretning og der er 
skabt kvalitet og frodighed i udearealerne.

De bedste helhedsplaner starter med en god legeplads

Den landskabsarkitektoniske hovedidé har 
været, at skabe en overordnet, genkendelig 
figur med sociale samlingssteder gennem 
bebyggelsen og at styrke bebyggelsens liv. 
Der er bla. etableret et stort legeområde 
for de mellemstore børn, et amfiteater ved 
fælleshuset, en multibane for de unge, og de-
jlige opholdspladser i det grønne. 

Bebyggelsens centrale legeområde un-
derstøtter i sammenhæng med kvarterets 
fælleshus bebyggelsens urbane kvaliteter og 
kulturelle aktivitetsmuligheder. 

Sydbyen i Slagelse
Ved gennemførelsen af helhedsplanen for 
den almene boligbebyggelse Sydbyen i Sla-
gelse har der været fokus på bl.a. at skabe en 
bedre sammenhæng mellem bebyggelsen og 
midtbyen. En nyetableret vejadgang fra nord 
styrker sammenhængen til midtbyen og sam-
men med de omstrukturerede og opgradere-
de, frodige udearealer er bebyggelsen givet 
et stort, socialt kvalitetsløft.
Grønningerne er nyindrettet, med bl.a. 
markedsplads og træer, og i gårdhaverne, 
er der tematiseret udfra særlige plant-
evalg. Endeligt er der skabt forbedrede til-
gængelighedsforhold og fælles opholdsplad-
ser ved indgange.

KVALITETSLØFT

FOTOS:
01, 04, 05 Faciliteter for fysisk leg samt bevarelse 
af eksisterende træer, Parkvej, Skælskør
02 Oplevelsesrige landskaber
03 Oplevelsesrige landskaber, landskabeligt 
stiforløb i terrænnet, Sydbyen, Slagelse. FOB og 
Slagelse Boligselskab.
06 Funktionel infrastruktur med plads til leg,
Maglehøj, Frederiksværk. Lejerbo.
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ILLUSTRATION:
Plan, Maglehøj, Frederiksværk

Byens kvalitet bestemmes
af det antal steder, som er 

indrømmet improvisationen.
Målet er, at øge antallet af 

steder, hvor improvisationen 
råder, hvor det uventede, 

det anderledes, har 
en chance.

Citat: Siegfried Kracauer 1839-1966
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Historiske, grønne anlæg
Arbejderne med historiske, bevaringsvær-
dige og fredede anlæg omfatter lige dele kul-
turhistoriske og formidlingsmæssige kompe-
tencer.

Ofte kan det være hensigtsmæssigt, at 
nærme sig en eventuel ny sammenhæng 
nænsomt, ligesom det udvalgte steder kan 
være hensigtsmæssigt at bibringe harmoni 
og fornyelse med nye landskabsarkitektoni-
ske greb – understøttende en samlet funk-
tionel og landskabsarkitektonisk idé.

Løsningerne skal afspejle bygherrens oprig-
tige intension, som i forbindelse med detal-
jeringen af projektet forfines, og elegant til-
føjes nye lag af historier.

Børnebyen Vandværket, København K
Børnebyen Vandværket viser, hvordan en 
kompleks problemstilling med fredede byg-
ninger og funktioner med høje krav kan løses 
under hensyntagen til en karakteristisk og 
værdifuld arkitektonisk kulturarv.

Udearealerne er indrettet i to overordnede 
arealtyper: Legepladser og servicearealer, 
samt et offentligt tilgængeligt haveanlæg. 
De store ramper, der roligt lægger sig hen til 
husene, løser både tilgængelighedsforhold 
og fungerer som lege- og opholdsarealer. 

Bygningerne til de mindste børn har egne 
nærlegepladser. De øvrige områder funger-
er som én stor sammenhængende legeplads 
for de større børn.

Nærumvænge, Nærum
Landskababsarkitekturen omkring boligbe-
byggelsen er udført under stor hensyntagen 
til Nærumvænges ikoniske arkitektur. De to- 
og treetagers bygninger med gule teglstensy-
dervægge og tunge, røde, samlende tegltage, 
ligger smukt spredt i det grønne landskab, 
forbundet af stiforløb med gule teglklinker. 
Blandt andet placeringen i landskabet, der 
er formgivet af landskabsarkitekten C. Th. 
Sørensen, som var sin tids førende danske 
landskabsarkitekt og som i dag regnes blandt 
verdens mest fremtrædende, er en af bebyg-
gelsens væsentligste kvaliteter, og en kvalitet, 
som vi er yderst opmærksomme på at vid-
ereføre på en respektfuld måde.

Skovgårdsskolen i Gentofte
Bygningerne er bevaringsværdige og facade-
ændringer er etableret udfra principper og 
detaljer, som allerede findes i den eksister-
ende arkitektur. På samme måde er udear-
ealerne søgt afstemt og tilpasset den oprin-
delige arkitektur, men givet et moderne og 
tidssvarende udtryk og funktioner.

KULTURARV
Børnebyen Vandværket, Nærumvænge, Nærum, 
og Skovgårdsskolen i Gentofte

FOTOS:
01, 03 Leg og adgang, Børneinstitutionen Vand-
værket, København
02, 05 Teglklinkebelægning, Nærum Vænge
04 Møde mellem nyt og gammelt, Børneinstitu-
tionen Vandværket, København
06 Skolegård, Skovgårdsskolen, Gentofte



FOTO:
Nedsivningsbed, Børnehuset Den 
Grønne Kile,  Hvalsø

”Anlæg som inviterer 
til ophold i landskabet – 
Oplevelse af stoflighed 

og sanselighed”.
Oplevelser af lys, 

farve, lyd, duft, tekstur, 
frodighed = 

Helende arkitektur. 

Kilde: PLAN+LANDSKAB
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