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Mange landskabsarkitekter opfatter ikke arbejdet med kotering som den sjoveste del af vores
fag, men når behandlingen virkelig lykkes, kan
resultatet opleves som stor kunst.
Landskabsprisen skal hvert år sætte fokus på
et nyt tema, og i 2010 er temaet kotering. Prisen
uddeles i år til et projekt, der i særlig grad viser
landskabsarkitektfagets fornemmelse for læsningen af de landskabelige forhold og den efterfølgende formning af terrænet. Dels, så den lavpraktiske opgave med at lede regnvandet til rette
sted bliver løst, samtidig med at krav til tilgængelighed bliver indfriet, og dels, så der opstår en
musikalitet, der løfter projektet til et kunstnerisk
niveau, som kun den dedikerede og kompetente
landskabsarkitekt kan gøre det.
Landskabsprisen er en ny pris i Danmark,
der sætter fokus på landskabsarkitektur og forvaltning af landskabet i både by og land. Landskabsprisen 2010 uddeles i et samarbejde mellem
Danske Landskabsarkitekter (DL), Kommunale
Park- og Naturforvaltere (KPN) samt Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR).
Juryen bestod i år af landskabsarkitekterne
Lars Poulsen (DL), Charlotte Horn (KPN) og
Jacob Fischer (PLR). Juryen blev bistået af billedkunstnerne Mads Gamdrup og Sofia Kalkau.
I 2009 var årets tema bæredygtighed og prisen blev tildelt natur- og fritidslandskabet ’Over
Sø og Land’ i Tarup-Davinde på Fyn. Projektet
bæres af en klar og styrende strategi, hjulpet af
10 dogmer. Opgaven har været at omdanne et
råstofområde, der lignede en tæppebombet slagmark, til et rekreativt landskab.
I 2010 tildeles Landskabsprisen byrumsprojektet omkring Måløv Aksen. Projektets hovedidé tager udgangspunkt i en læsning af områdets brede landskabelige og naturlige kontekst.
Ballerup Kommune ligger i et karakteristisk
sjællandsk morænelandskab, formet af isen under sidste istid – med dødishuller, tunneldale og
sletter.
Projektet forstærker de eksisterende rumlige
potentialer og karakteristika i aksen ved at arbejde med en fortælling, der tager udgangspunkt
i en fortolkning af områdets morænelandskab.
Aksen med tilstødende rum ses som en smeltenordr

Amalienborg Slotsplads har to højdepunkter:
Et oplevelsesmæssigt højdepunkt i Salys suveræne rytterstatue, placeret i et præcist defineret
og velproportioneret byrum, og et fysisk højdepunkt, der ligger lige under bronzehestens sokkel. Højdepunktet er toppen af en stærkt hvælvet form, en bid af en mægtig kugle, indskrevet
i pladsens ottekantede geometri. Kugleformen
ender ved kantstenen, hvor de fire palæers forareal møder pladsens gulv. Her ligger rummets
dybdepunkt og omkranser pladsen.
På Skt. Hans Torv, står der 40 ton granit flettet sammen til et luftigt hus, hvor vandet regner
igennem. Men i modsætning til bronzehesten
står ’huset, der regner’ i pladsens dybdepunkt.
Pladsen kan betragtes som en plan flade, der som
en hagesmæk er lagt ud foran den ene af pladsens facadelinier. I midten står skulpturen, hvis
tyngde trykker belægningen ned, så der dannes
en lunke, og det overskydende materiale presses
op i en lille høj. På højen står et lindetræ, og i
lunken lægger regnvandet sig og danner en pyt.
Praktisk nok, for det regner ualmindelig meget
i huset af granit.
Lægmand vil formentlig opfatte begge pladser som flade, men faktisk er der intet fladt i
Danmark, kun havet i helt stille vejr. I havblik
kan havet være så fladt, at man kan opfatte jordens kiming, ligesom man kan på Amalienborg
Slotsplads. Og det eneste vandrette på Skt. Hans
Torv er netop vandpytten.
De to pladser i København repræsenterer to
tidsaldre; den barokke med en snert rokoko og
den moderne med et pust af Sven-Ingvar Anderssons poesi. Begge er eksempler på en sikker
håndtering af terrænets bevægelser. Ikke alene
er der styr på regnvandet, men ved en sikker og
særdeles enkelt koteret flade får byrummene et
let opfatteligt og værdigt gulv, der hengiver sig
til rummets geometri og understreger pladsens
hierarki. De to pladser repræsenterer dog kun en
lille flig af landskabsarkitektens brede opgavefelt,
der handler om at definere terrænets form. Alle
de rum og alt det land, der ligger mellem husene er landskabsarkitektens arbejdsområde, og
enhver ændring af disse rum medfører en nødvendig bearbejdning af terrænformen.

vandsdal, og helhedsgrebet læser det omgivende
højbane
landskabs bevægelse og spejler det ned i den lille
skala. Koteringen skaber flader, kanter og forsætninger som en smeltevandsdal, der skaber aflejbrandvej
ringer, plateauer og spor i fladen. I tunnellerne
bevæger floden og dens koter sig op ad siderne,
hvor fladen og væggene bliver af samme materigrillbar ?
alitet og skaber tættere forbindelse mellem tunnellen og det omgivende.
Der skabes en fornem sammenhæng på
tværs af flere trafikanlæg på et komplet umuligt sted. Strækningen iscenesættes med en oplagt reference til et af Danmarks stærkeste og
mest dramatiske istidsfænomener, smeltevandsdalen. At benytte smeltevandsdalen både som
reference, billede og praktisk funktion gør forslaget nærværende i relation til temaet for denne pris, idet man kan betragte smeltevandsdalen
som landets første bud på en naturskabt regnvandshåndtering.
Skrænten ved viadukten er et typisk restareal, der opstår ved krydsningen mellem tekniske
anlæg. I stedet for blot at beplante den med afvisende planter, der skal holde folk væk fra den
stejle jordskråning, hvilket ofte giver et mismodigt og næsten skræmmende udtryk, aktiveres arealet i dette projekt og gøres til et sted for
handling og ophold, der resulterer i et dramatisk
og unikt rum, som samtidig vækker opmærksomheden og sætter tanker i gang.
Projektet præmieres for modigt at tage hånd
om et typisk udkantslandskab, en uprætentiøs
men relevant opgavetype; at skabe en sammenhæng på tværs af næsten alt; så overbevisende
klart at fortælle en simpel historie om smeltevandsdalen; at synliggøre tyngdekraftens tegning af landskabet; at skabe rammer og miljø for
menneskelig væren; at behandle stejlheden i det
ellers så flade land og for at gøre et umuligt sted
til et muligt sted.
Konkurrenceforslaget og den efterfølgende
projektering er skabt i et team med LiWplanning og Adept som designansvarlige. Første etape samt Krohave-projektet er udført. Ballerup
Kommune er bygherre, og projektet støttes af
Realdania.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL
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Måløv Aksen – fra et ingenmandsland til et allemandsland
Lisbeth Westergaard

Måløv Aksen er et centralt byrum i Måløv, der
forbinder Måløv og den nye bydel Søndergård.
Måløv Aksen passerer gennem to tunneller, hvor
henholdsvis S-banen og Frederikssundsvejen passerer ovenover.
Måløv Aksen er skabt ud fra en strategi om,
at den skal kunne og ville mere end blot flytte
mennesker fra A til B på kortest mulig tid.
For at skabe en mere flydende og velfungerende akse inddrager projektet derfor både de
elementer, der holder sig stramt til aksens centrale dele (tunnellerne, belægning m.m.), men
inddrager også kanterne/mellemrummene og de
byrum, der støder op til aksen (Krohaven, Stationspladsen osv.). Formålet med nyfortolkningen
af kanterne og hvert af de tilstødende byrum er
154
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at skabe mere aktivitet og liv. Nyfortolkningerne
af byrummene tager udgangspunkt i deres nuværende kvaliteter og landskabets kotering.
Før transformeringen var Måløv Aksen et
ingenmandsland med en række væsentlige problemer. Den var nedslidt og forældet, den indbød ikke til ophold, og den var vanskelig at
orientere sig i. Den fremstod utidssvarende, trøstesløs og utryg. Den var derved blevet en del af
den barriere, som den skulle overkomme, og en
del af den barriereproblematik, som den skulle
være et svar på.
Måløv Aksen var dels en fysisk barriere, fordi den fremstod som en uskøn og utryg forhindring frem for at være en indbydende passage,
dels også en mental barriere, fordi dens uindta-

gelighed signalerede og dermed forstærkede den
oplevede forskel mellem Måløv og Søndergård.
I forlængelse heraf var Måløv Aksen også en
social barriere, der ikke bidrog til, at beboerne
fra Måløv og Søndergård kunne lære hinanden
at kende og tage del i hinandens liv. Måløv Aksen fungerede derfor ikke som den forbindende
og indbydende byrumspassage, som den havde
potentialet til at blive.
Visionen for Måløv Aksen er at omdanne den
fra et ingenmandsland til et allemandsland ved
at skabe en mere flydende akse fra Bibliotekspladsen i nord, gennem tunnellerne til Søndergård Torv i syd.
Vi har ønsket at skabe et sammenhængende allemandsland, som tager højde for, at flow,

Måløv Aksen, Stationsvej, Måløv
Konkurrencen om Måløv Aksen blev udskrevet i 2008
Vinderprojektet var udarbejdet af LiWplanning, Adept,
Søren Jensen Rådgivende Ingeniør, Imitio og Michael Sylvest
Design- og realiseringsfase: 2008-10
Bygherre: Ballerup Kommune med støtte af Realdania
Ophavsret: LiWplanning og ADEPT
Arkitektur og landskab: LiWplanning og ADEPT
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ing.
Lysdesign: LiWplanning og ADEPT
Entreprenør/anlægsgartner: Dahl Entreprise A/S (Måløv Aksen),
Jakon A/S (tunnel), Svend Bech A/S (Krohaven)
Fotos: LiWplanning
Tegninger: LiWplanning og ADEPT

byliv, atmosfærer, tryghed og sammenhænge er
væsentlige elementer i skabelsen af en velfungerende passage.
Måløv Aksen er skabt med udgangspunkt
i det landskab, som omgiver Måløv. Det er et
smukt morænelandskab, der er formet af isens
forskellige påvirkninger under sidste istid. Isen
har efterladt et kuperet landskab med dødishuller, tunneldale og sletter. Det er et rekreativt
landskab, der er tilgængeligt i nord via Måløv
Naturpark og i syd via Søndergård Sø og Måløv Kilen.
Måløv Aksen som en smeltevandsdal er ikke
kun en metafor og abstraktion over de omgivende naturområder. I hver ende knytter Måløv
Aksen sig til landskabet med vandre- og cykel-

stier, der omringer Måløv og Søndergård. Måløv
Aksen bliver således ikke blot et mere levende
og samlende byrum i sig selv, men det tydeliggøres også, at aksen rent faktisk er bundet ind i
den omgivende attraktive natur.
Rent fysisk læser Måløv Aksen det omgivendes landskabs bevægelse og spejler det ned i den
lille skala. Koteringen skaber flader, kanter og
forsætninger ligesom en smeltevandsdal, der skaber aflejringer, plateauer og spor i fladen.
Det sammenbindende element i smeltevandsdalen er floden. Den er hovedbevægelsen
gennem aksen, og den strækker sig fra Bibliotekspladsen til Søndergård Torv.
Floden arbejder sig ind i kanterne og skaber
derved mulighed for ophold, grønne lommer
l a n d s k a b 7 2010
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og plads til infoskilte og belysning i forbindelse med bevægelsen. De mindre opholdslommer
placeres i relation til tunnellerne, så der skabes
bedre sigtbarhed og et bedre overblik, når man
bevæger sig igennem dem. Der skabes herved en
tryghed, idet man kan se og høre mennesker på
begge sider af tunnellerne.
I sin bevægelse optages de tilstødende byrum Stationspladsen og Krohaven. Byrummene
har en indbyrdes organisering og hierarki, der
giver en diversitet i brug og rumlighed, som både vil understøtte en bevægelse gennem aksen,
men også en bevægelse på tværs af aksen. Hvert
byrum tager udgangspunkt i sine nuværende karakteristika og kvaliteter, der nyfortolkes for at
skabe forskellige, men attraktive muligheder for
ophold og rekreation for alle, uanset alder, mobilitet og køn.
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Ved Krohaven er skrænten frigjort for uigennemtrængelig beplantning, og der er skabt et lille grønt og intimt rum med mure, der holder på
jorden. De simple mure understreges effektfuldt
af orange væghængte bænke. Et bordtennisbord
skaber muligheden for aktivitet.
Ved Stationspladsen er skrænten ligeledes frigjort for al beplantning. In situ støbte mure danner afgrænsninger for ramper og siddekanter, hvor
man kan tage ophold og se på bylivet der passerer
gennem aksen. Kanterne og klatrevæggen skaber
muligheder for uorganiseret sport og leg.
De to tunneller i aksen er omdannet til positive elementer, der er med til at understøtte
oplevelsen af at bevæge sig igennem en smeltevandsflod. Flodens materialitet er ført igennem
tunnellerne, og fladens kotering bevæger sig op
ad siderne. Siderne er transformeret til en trans-

lucent flade af polycarbonat med en bagvedliggende energibesparende belysning. med lysstofrør.
Tunnellerne fremstår som en klump af is placeret
over flodens bevægelse igennem landskabet.
Om aftenen/natten lyses tunnelområdet op,
hvilket gør det til et mere sikkert og trygt sted
at færdes. Det fungerer samtidig som en signatur,
et lysskilt for Måløv.
Første etape af Måløv Aksens blev indviet
1. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag
under temaet ’Forstaden – arkitektur som rammen om det gode liv’.
Måløv Aksen – Smeltevandsdalen er vinderprojektet fra konkurrencen om Måløv Aksen udskrevet i 2008.Vinderteamet bestod af LiWplanning, Adept, Søren Jensen Rådgivende Ingeniør,
Imitio og Michael Sylvest.
Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt MDL
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