Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af
mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et
kvarter med store bevaringsmæssige interesser.
Jens Hvass
Kunstakademiets Arkitektskole
København 2007

Introduktion.................................................................................................. 5
Nørre Kvarters gaderum............................................................................. 15
Larsbjørnsstræde.........................................................................................22
Studiestræde................................................................................................24
Bispetorvet . ................................................................................................26
Nørregade....................................................................................................28
Sankt Petri Kirke.........................................................................................30
Larslejsstræde.............................................................................................. 32
Sankt Peders Stræde....................................................................................34
Teglgårdstræde og Sundhedshusets plads...................................................36
Portåbninger................................................................................................38
Jarmers Plads og Nørre Voldgade...............................................................40
Vester Voldgade...........................................................................................42
Registreringskort over Nørre Kvarter......................................................... 45
Biofaktor...................................................................................................... 55
Rundtur i karré 1.........................................................................................63
Rundtur i karré 2......................................................................................... 75
Rundtur i karré 3......................................................................................85
Rundtur i karré 4.........................................................................................97
Rundtur i karré 5....................................................................................... 107
Rundtur i karré 6........................................................................................117
Rundtur i karré 7....................................................................................... 127
Perspektiv.................................................................................................. 137
Noter.......................................................................................................... 139
Litteraturliste............................................................................................. 151



Nørre Kvarters grønne lunger

11

mulig facadebeplantning, bagmure og gavle

teksthenvisning (11)

mulig facadebeplantning, vinduesfacade
eksisterende facadebeplantning

eksisterende træer

1a

mulig placering af træer

1

2a

2d

18
2c

17a

2b
17b

16a

15

13

6c

16b

9c

14

2e

4

6b

9d

6

10c

5
7

12

3

9b

10b
11

8b

9a

10

6a

8a

10a

Karré 3 facadebeplantninger ~1:1.000.

84

Karré 3

Tomme gavle og bagmure i karré 3.

Rundtur i karré 3

7
6
5

1
2

4

3

Karré 3
Samlet areal 85

13.500 m2

Heraf bebygget areal

11.500 m2

I procent
Anslået bebyggelsesprocent
Friareal
I procent
Heraf primært parkering
Heraf primært ophold
Heraf asfalt og beton
Heraf åben belægning

85%
400%
2.000 m2
15%
1.600 m2
300 m2
1.600 m2
400 m2

Heraf grønt

>0 m2

Antal træer

4 (+1)

Denne karré er afgrænset af Nørregade, Gammeltorv, Vestergade, Larsbjørnsstræde og Studiestræde. Karreen er fuldt bebygget mod gaden, og
karreens for-, side- og baghuse er i de fleste tilfælde ført op i 4 eller 5 etager.
Størstedelen af gadefacaderne er traditionelle byhuse, men i karreens indre
finder man en række nyere kontor- og erhvervsbygninger. Sammen med
karré 4 er karré 3 således Nørre Kvarters tættest bebyggede og blandt det
tættest bebyggede i Indre By. Som man kan se af kortet, er det ubebyggede
areal i karré 3 da også blot et antal små isolerede felter. Gårdarealet udgør
skønsmæssigt under 15% af karreens samlede areal, og med 4-5 etager ligger bebyggelsesprocenten derfor omkring 400 - eller fire gange så høj som
den maksimale bebyggelsesprocent på 100, som har været styrende for brokvarterernes store saneringer. Alene tilkørselsbehovene til de mange funktioner i karreens indre stiller store krav til friarealerne, og størstedelen af
karreens friarealer fremstår da også som asfalterede udendørs arbejdsrum
blottet for vegetation.
Endda kan man gøre en del for at bedre forholdene for de mange, som
arbejder og studerer i karreerne. Det virker således indlysende i en sådan
karré at reducere brugen af de sparsomme udearealer til parkering. Det er
alligevel kun en forsvindende lille del af pareringsbehovet, som kan dækkes
af karreens sparsomme friarealer, og en flytning til parkeringshuse i middelalderbyens udkant ville muliggøre en bedre anvendelse af karreens mulige
livsrum. Hvor de historiske huse typisk har tegltage med stor taghældning,
som umuliggør tilplantning, har det nyere infill-byggeri i karreens midte
fladt tag, og disse horisontale tagflader kunne relativt enkelt omlægges til
taghaver med eller uden opholdsmulighed.
Et enkelt sted i karreen eller to kunne man finde plads til et træ. Men en
forgrønnelse af en tæt bystruktur som i karré 3 vil først og fremmest indebære en tilplantning af de lodrette flader. Med den ekstreme bebyggelsestæthed findes der overalt i karreen store gavl- og bagmure, som fremstår helt
vinduesløse og som derfor ville være enkle at tilplante. Og som det fremgår
af sammentællingen i kapitlet ’Biofaktor’, har en bystruktur som denne et
endog meget stort beplantningspotentiale i de lodrette flader. I stort set alle
karreens gårdrum finder man store lodrette flader med et samlet areal, som
langt overstiger det vandrette friareal. Som det fremgår af beregningerne
pp. 58-61, ville man for karré 3 kunne opnå en 13-dobling af den nuværende
biofaktor ved en fuld udnyttelse af beplantningspotentialet. Selv i den tæt-
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teste by er der således muligheder for at øge lungekapaciteten betragteligt.
Mellem Studiestræde 3 og Nørregade 7 løber et vinkelformet system af
gårdrum gennem en ejendom, som primært benyttes til erhverv (2abc). Byg
ningerne omkring disse gårdrum er meget høje, og man fornemmer, at der
er langt til himmelen. Alt i komplekset er velholdt, men fornemmelsen er
lidt knugende. Her er ikke meget, som inviterer til ophold eller kollegiale
samtaler. Det er blot et sted, man haster igennem. Der er blot små forskelle
fra den historiske bydannelse, men i sin optimering af udnyttelsen har bygninger som disse mistet den historiske bys intimitet og skala.
De stærkt ornamenterede facader omkring gårdrummene egner sig ikke
til facadebeplantninger, men en enkelt blank bagmur ind mod Studiestræde
1 (2a) ville det være oplagt at tilplante. Det ville medføre en markant forandring af akustik og hele stedets stemning. Måske der skal lidt kunstigt lys
til at hjælpe planterne i gang, men her er alligevel så mørkt, at det elektriske
lys er tændt det meste af året. Ligeledes kunne kompleksets bagfacade mod
sydvest (2e) have glæde af en facadebeplantning. Her ville den rette udformning kunne gøre facadeplanterne til en årstidsbestemt solafskærmning.
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Billederne på denne side er fra Studiestræde 3 Nørregade 7 (2). Det er svært at etablere facadebeplantninger på de ornamenterede facader mod
gårdrummene, men den store bagmur ind mod Stu
diestræde 1, som ses på billedet umiddelbart herover (2a), ville det være oplagt at beplante. Til venstre er det facaden mod sydvest (2e), hvor en facadebeplantning kunne gives en udformning, så den
gav en vis solafskærmning i sommerhalvåret.

Karré 3

Herover ses en lysskakt mellem Bispetorvet 1 og
Nørregade 7 (2d). Et rum som dette er resultatet af
en ekstrem udnyttelse af arealerne, og mange mennesker har deres vindue ud til sådanne lysskakte.
Også et sted som her var det værd at prøve at etab
lere en facadebeplantning, som vil kunne have en
positiv indvirkning på lokalmiljøet. Øverst til højre
er det universitetets tagterrasse i Studiestræde 1
(1a). Her ville en bevoksning af halvtagene med
blomstrende slyngplanter være en mulighed.
Herunder til venstre ses et gårdrum fra Gammel
torv 14 (4), som viser, hvor enkelt det kan gøres:
en brolægning med bordursten i ganglinjerne og
vedbend på gavlmuren ind mod nr. 18. Nederst til
højre er det Alexandrahus i Nørregade 1 (3), hvis
lille gårdrum bruges til parkering.

Imellem dette bygningskompleks og universitetets ejendom ud mod Bispetorvet finder man to lysskakte (2d). Selvom det er på grænsen af, hvad der
kan lade sig gøre, var der en udfordring i at få sådanne bagsider gjort til en
del af byens grønne lunger. Det ville dels forbedre udsynet fra de mange
kontorrum, dels ville luftens friskhed og renhed, når man åbner vinduerne,
blive en helt anden. I samme bygningskompleks finder man på anden sal en
charmerende taghave (1a). Her ville man fra potter foran hver murpille kunne
trække slyngende vækster som småblomstrede rosa-hvide klematis op over
halvtaget, som løber hele gårdrummet rundt.
Alexandrahus på hjørnet af Nørregade og Gammeltorv (3) demonstrerer, hvor intensivt karreen er udnyttet. Gårdrummet er her blot en trekantet
lysskakt med tilkørselsrampe i bunden. Vinduesrytmen er så tæt, at det vil
kræve en omfattende beskæring at have facadeplanter her. Men til en af siderne er der en tom bagvæg, som det var oplagt at tilplante.
Gammeltorv 14 (4) har et næsten arkaisk gårdrum med en brostensbelægning med bordursten i ganglinjerne og en vedbendbeplantning på gavlmuren
ind mod nr. 18, som viser, hvor enkelt og kraftfuldt en facadebeplantning
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kan virke ind i et snævert gårdrum. Den stedsegrønne vedbend trives godt
på mørke placeringer som her.
Vognmændenes Hus i Gammeltorv 18 (5) har ind mod Vestergade 2 et
espalier med plantekasser, som opbløder virkningen af den meget voldsomme
bagmur, men et sted som her, hvor der er plads til at lade en facadebeplantning udvikle sig i tykkelsen, ville det være flot at lade hele den + 350 m2
flade tilplante. Hvis man vil have grønt også på vinduesfacaderne, kunne
man vælge en kandelaberklippet rådhusvin. Det giver på én gang en distinkt
grøn flade i menneskehøjde samtidig med at den lader den tomme murflade
bevare sin kraft.
Obels Gaard i Vestergade 2 (6) strækker sig langt ind i karreen, og bag det
statelige gamle forhus gemmer sig et kompleks af erhvervsbygninger med et
udtalt modernistisk arkitekturudtryk, med hvide betonmure, gennemgående
vinduesbånd og flade tage. Hvor første baggård (6a) er grøn og med en smuk
stenbelægning, er anden baggård (6b) asfalteret og nøgtern, uden vegetation.
Her ville en facadebeplantning - udformet som vandrette solafskærmende
bånd af slyngende planter - kunne skabe nogle meget smukke rum. Syd- og
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Billederne herover er fra Smedegaarden i Vestergade 4 (7). På de to gavlmure til venstre var det
oplagt at gøre brandtrappe og balkon til en grøn
skulptur ved af tilplante med slyngende vækster
som blåregn eller træmorder.
Platantræet op ad muren mod Vestergade 2 er meget velplaceret og har her rum omkring sig til at
udvikle sig til et stort træ med fulddannet krone.

Herunder ses Vognmændenes Hus på Gammeltorv
18 (5). Bagmuren ind mod Vestergade 2 er omkring
350 m2 stor og ville være oplagt at tilplante.

Karré 3

Herover er det et kig fra gaden ind til Obels Gaard
i Vestergade 2 (6), hvor Smedegaardens platantræ
er gårdtræ. Forhus og første sidehus er i før-modernistisk stil, og gården er her brostensbelagt
med en grøn væg ind mod Smedegaarden.
Bag dette finder man et bygningskompleks med en
langt mere modernistisk arkitektur: betonbyggeri,
glatte hvide vægge, og flade tage. Tilsyneladende
er her ingen vegetation, men allerbagest er der på
bagmuren mod Studiestræde 13 (6c) plantet stedsegrøn kaprifolie på metalrammer.

En facadebeplantning af vinduesfacaderne herunder (6b) ville kunne udføres som en solafskærmning.

vestvendte facader med store uskyggede glaspartier lider typisk af overophedning i sommerhalvåret. Et sted som her, hvor der er parkering i stueetagen, og hvor kælderarealerne løber ud under friarealerne, er det en udfordring
at finde steder, hvor facadeplanterne kan få deres rødder i jorden.
Ejendommen har omkring 600 m2 fladt tag, som det ville være oplagt at
beplante med græs eller sedum. Sedumtaget er vægtmæssigt den letteste
løsning og giver et meget smukt og stort set vedligeholdelsesfrit tag. Græsset kræver lidt mere jord og bliver derfor lidt tungere, men har til gengæld
en mange gange højere iltproduktion og luftrensningskapacitet.
Billederne øverst på foregående side er fra Smedegaarden, Vestergade 4
(7). Platantræet står her, så det kan brede sin krone ud over to gårdrum, som
hver især ville være i det mindste til at rumme et gårdtræ. Det er dog for
nyligt blevet fældet i forbindelse med en brand i nr. 6. Betongavlen ind mod
Vestergade 2A er solvendt, så blåregn ville her med tiden kunne udvikle en
overdådig blomstring. På de to viste gavlflader kunne brandtrappe og balkon
gøres til en grøn skulptur gennem en tilplantning med slyngende vækster
som blåregn eller træmorder (se Grønne lunger pp. 56-57).
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Roni Gaarden, Vestergade 8 (8) har to gårde i forlængelse af hinanden, hvor
venstre side er en meget høj bagmur ind mod Vestergade 10. I de relativt
smalle gårdrum ville det være oplagt at vælge rådhusvin. Som man kan se på
billedet nedenfor, er der allerede sat en facadeplante i en potte i hjørnet. Men
skal man have facadeplanter til at dække en mere end 200 m2 store bagmur,
skal den nødvendigvis have rødderne i jorden. Mange af bagmurene i karré
3 er som her over 15 meter høje, og deres areal omkring 3 gange større end
gårdarealet. En systematisk tilplantning af bagmurene vil dermed indebære
en markant styrkelse af det plantemæssige volumen.

Herover ses billeder fra passagen mellem Vester
gade 10 og Studiestræde 19 (9abc).
Til venstre ses to billeder fra Roni Gaarden (8a),
som har en meget stor bagmur ind mod Vestergade 10.

Fra Vestergade 10 løber der en passage tværs igennem karreen til Studiestræde 19 med tre snævre gårdrum i forlængelse af hinanden (9abc). Hundredvis af mennesker studerer og arbejder her, og det virker på den baggrund
paradoksalt, at de sparsomme friarealer overalt, hvor det overhovedet har
kunnet lade sig gøre at klemme biler ind, er brugt til parkering. Her burde
hver eneste kvadratmeter stilles til rådighed for de mennesker, som bruger
stedet og indrettes med reelle rekreative kvaliteter. Bænke, akustik, belægning, udsmykning, belysning og beplantning burde understøtte et studie- og
arbejdsmiljø frem for som nu at være optimeret for parkering og renholdelse.
11 parkeringspladser er det blevet til. En gang i tidernes morgen var der mølledam på dette sted (se Ramsings konstruktion af Københavns plan i 1377,
p. 16). Måske skulle man prøve at reintroducere vandelementet og få noget
attraktivt ud af passagen.
Gårdrummet ud mod Studiestræde er det mest åbne af de tre rum, og
gavlmuren til baghuset i Studiestræde 17 ville umiddelbart kunne tilplantes,
ligesom man i samme gårdrum på de modstående facader kunne overveje
en tæt klippet vedbendbeplantning op til overkant af 1. sals vinduer. Man
kunne fortsætte denne foring af væggene i de øvrige gårde, men her er vinduespartierne så store og murpillerne så smalle, at det er mindre oplagt. Til
gengæld kunne man tilplante de store brandtrapper med en klatreplante som
trædræber (se eksempel i Grønne lunger pp. 56-57). Som det er nu, passer
disse flugtvejstrapper meget dårligt med stedets arkitektur, men ved at omdanne dem til løvtårne, kunne man få noget smukt og godt ud af dem. Hvis
man fik etableret det rigtige plantehul, ville trædræberen på få år helt kunne
overvokse trapperne.
En smal passage leder videre til Gård C (9d), et relativt stort indre gårdrum,
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Billederne nederst på denne og den følgende side
er fra Gård C (9d), en blindtarm til passagen mellem Studiestræde og Vestergade, som nu bruges
til cykelparkering.
Man finder her dels meget store bagmure på 2½ side, dels en solvendt vinduesfacade fra Vestergade
2, som det ville være oplagt af beplante.

Karré 3

Passagen mellem Vestergade 10 og Studiestræde
19 er meget nøgternt indrettet og præget af parkering, vareelevatorer og tre store brandtrapper,
som kunne transformeres til grønne skulpturer. Op
mod Studiestræde (9c) ser man passagens eneste
grønne element, en klippet vedbend fra Galleri
Krebsen (se også billedet p. 94 nederst).

hvor ingen bil kan komme ind, så her er der blevet etableret cykelparkering
for de mange brugere. Det er tankevækkende at der lige i solar plexus af et
kvarter med så mange smukke gadefacader kan være så trist. Her er de fleste
af væggene bagvægge uden vinduer, og facadebeplantninger ville virkelig
kunne gøre sit til at give stedet en smukkere og mere frodig fremtoning. Den
modernistiske del af Vestergade 2 har en sydvestvendt vinduesfacade ud til
dette gårdrum. Her ville man kunne lave en grøn væg - eller et system af
grønne altaner - som var med til at klimaregulere bygningen.

Mellem Vestergade 12 og Larsbjørnsstræde 10 finder man en anden passage gennem karreen, et L-formet forløb af gårde omkring et erhvervsbyggeri
anlagt umiddelbart bag forhusene mod Larsbjørnsstræde (10). Isoleret set er
det sobert erhvervsbyggeri med rene linjer og en vis formmæssig stringens,
men bygningerne er dårligt integrerede i den traditionelle bystruktur og er et
klart eksempel på, hvordan den modernistiske arkitektur - og hele tankegangen bag - ofte udviser både uformåenhed, manglende lydhørhed og decideret
uvilje overfor den eksisterende bys betingelsessæt. Og det, som er kommet ud
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Her ses erhvervsbyggeriet bag Larsbjørnsstræde
(10), som er opført midt i det 20. århundrede. De
små gårdarealer er asfalterede og præget af tæt
parkering. Det grønne, der kan ses, står inde hos
naboen.

De fire billeder i nederste stribe billeder er alle
taget fra samme sted, omkring et lille havetableau
i den ene ende af den smalle gård bag Larsbjørnsstræde 12 (13): til venstre opad, lidt nedad, stejlt
opad, og til højre opad.

af bebyggelsens egne friarealer, er ganske bedrøveligt: en simpel asfaltørken,
optimeret til varetilkørsel og parkering. I en sådan arbejdspladsmaskine er
det arbejdsmiljømæssige, det repræsentative, det sanseligt-oplevelsesmæssige og relationen til naturelementerne reduceret bort. De æstetiske koder
taler et abstrakt sprog, som ikke kommunikerer med sin kontekst.
Som man kan se af billederne herover, er bebyggelsen ikke helt vegetationsløs. Man har stor glæde af naboens guldregn og et birketræ i Larsbjørnsstræde 8 (10b). Bebyggelsen har fladt tag, og det ville være oplagt at
etablere taghaver på arealet. Ligeledes ville tilplantning af bagmuren mod
Larsbjørnsstræde 8 (10b) og Studiestræde 10 (10a) kunne være med til at
forgrønne denne ejendom. Man kunne også her overveje en beplantning
af vinduesfacaderne, som kunne være med til at regulere solindfaldet om
sommeren. Men kælderarealerne løber sine steder ud under gårdarealerne,
så man kan ikke være sikker på at kunne få planter i jorden.
Siden billedet fra Larsbjørnsstræde 8 er taget, er facaden blevet renoveret og gården ryddet. Når blot ikke bilerne skal klemmes ind i baggårdene,
kan der på selv relativt små arealer etableres fine brugskvaliteter for kvar-
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Karré 3

Herover ses den smalle spalte mellem erhvervsbyggeriet og Larsbjørnsstræde 6. Her kunne en
tilplantning med rådhusvin måske bløde op på situationen. Øverst til højre ses gården bag Larsbjørnsstræde 8, som leverer de grønne elementer
til erhvervsbyggeriet (11).

terets mange beboere og arbejdende. Men ind mod Larsbjørnsstræde 6 står
der en høj betonmur blot to meter fra en vinduesfacade, og man kan undre
sig over, hvordan der i det 20. århundrede har kunnet opnås tilladelse til at
bygge så massivt i karreernes indre. En bagmur som denne kunne med fordel
tilplantes med rådhusvin, som kun lægger ét lag løv tæt op ad muren. Det
vil kræve en indsats at få planterne godt fra start og måske endda ekstra lys
til at hjælpe væksten i gang. Men har planterne først fået fat, ville de hurtigt
kunne dække fladen.
Fra indgangen til Larsbjørnsstræde 12 har man et fint lille kig gennem
trapperummet til en lille pottet have i baggården (13). Til trods for de omgivende affaldsspande, cykler og tårnhøje bagfacader er det her lykkedes at
skabe en fin lille oase i den ene ende af det smalle gårdrum. Den anden ende
af gårdrummet er fyldt op af toiletbygninger fra stueetagens restaurant. Hen
over toiletudbygningerne er der blevet plads til en lille tagterrasse. Men de
mange store tomme murflader kunne med fordel tilplantes, så man frem for
de nu meget påtrængende murflader endte med en situation, hvor vindues
facaderne står i grønne omgivelser.
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I Studiestræde 21 finder man et lille velfungerende gårdmiljø med en smuk
brostensbelægning (14). De hvide facader mod gården er meget uregelmæssige og ’uklassicistiske’ i deres facaderytme, og her ville man med præcist
placerede facadebeplantninger på for eksempel en særligt bred murpille kunne samle op på facadeudtrykket. Ligeledes ville det være oplagt at tilplante
gavlmuren fra sidehuset til Larsbjørnsstræde 16.
Krebsegaarden i Studiestræde 17 er en anden fin brostensbelagt gård, som
står åben i dagtimerne og giver adgang til Galleri Krebsen (15). Man fornemmer tydeligt, at her er et sted, hvor mennesker har mulighed for og glæde
ved at pleje deres omgivelser, og gården er et godt eksempel på, at et sted
kan have intimitet og private brugskvaliteter, samtidig med at der er åbent
til gaden. Bagmuren mod Studiestræde 15 har fået en kinesisk blåregn ved
foden, som kan blive rigtig flot på sit sted, når den vokser til. En vedbend på
hegnet mod Studiestræde 19 har gennem stadig klipning gennem årene udviklet en helt usædvanlig form, som næsten danner halvtag over cyklerne.
Krebsegården har nok kvarterets tåbeligste parkeringsplads, en bil som
står der fra den tidligere ejer. Den har ingen nummerplader, har ikke været
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Herover ses gårdfacaderne fra Studiestræde 21
(14). På sådanne facader hvor vinduesrytmen er
meget uregelmæssig, kan afgrænsede facadebeplantninger være med til at samle op på facaden.
Til venstre er det gavlen fra sidehuset til Larsbjørnsstræde 16, som det ville være oplagt at tilplante i sin helhed.

Krebsegaarden i Studiestræde 17 herunder har
en charmerende gård, som står åben i dagtimerne
(15). Hegnet ind mod nr. 19 er bevokset med en
klippet vedbend, som med årene har udviklet sig,
så cyklerne næsten står under et levende halvtag.
Samme vedbend kan ses fra den modsatte side på
billedet p. 91.

Karré 3

Herover ses porten ind til Studiestræde 13 (16a),
som har et fint gårdrum med mange muligheder.
I midten ses til venstre en altansøjle på Studie
stræde 11, som kunne være et udmærket plantestativ. Til højre ses det smalle mellemrum mellem
Studiestræde 7A og 13B. I sådanne situationer var
det oplagt t tilplante bagmuren med rådhusvin.

Herunder mødes nyt og gammelt, som man kan
opleve det mange steder i karré 3 (17b). Billedet
herunder viser samme sted som billedet p. 89, blot
fra den modsatte side.

ud at køre i årevis. Noget sådant burde ikke kunne finde sted.
Studiestræde 13 har et centralt gårdrum, som har mange muligheder (16a).
Det fortjente, at den nuværende beton blev erstattet af en brolægning. Det
ville være oplagt at tilplante den store gavl i Studiestræde 13B ind mod Stu
diestræde 9 og 11 (17a). Denne gavl er hovedudsigt for mange, og der er
hér plads til at lade vegetationen vokse sig ud i rummet. Man kunne derfor
overveje, om man her skulle iscenesætte et vegetationsdrama, hvor klematis,
vedbend, vildvin og rådhusvin fandt vej mellem hinanden. Det vildtvoksede
giver bedre betingelser for fugleliv og luner bedre om vinteren.
Altansøjlen herover til venstre (17a) var det ligeledes oplagt at tilplante.
Indblik og udsyn kunne så justeres med beskæresaksen. Mellem sidehusene
Studiestræde 7A og 13B er afstanden mellem husene meget lille, og ved tilplantning ville rådhusvinen her være et oplagt valg. Den danner kun ét lag
af blade og bliver derfor kun cirka 20 cm tyk.
Studiestræde 5 (18) er belyst i kapitlet ’Biofaktor’ pp. 56-57. Dette nu vegetationsløse gårdrum har muligheden for at blive et ædelt rum, men som det
fremstår i dag, er det væg-til-væg-asfalteret parkeringsplads for tre biler.
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