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Nørre Kvarters grønne lunger
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High density: ~85% built area and +400% land use

More vertical building backside than total land area

a 64 page report including:
- a brief general perspective
- how to select right type of facad plant
- how to establish green facads
- a selection of good examples of green
facades from historical Copenhagen
free download at: www.jenshvass.com
A report with a detailled analysis of the
potential of a systematic urban greening
of the district of Nørre Kvarter will be
finished winter 2005-06

GRØNNE LUNGER

examples of green facades in
historical Copenhagen

eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København

Green Lungs

JENS HVASS

Kunstakademiets Arkitektskole 2005

Why Green Lungs ?
-

cleansing the air
humidifying the air
producing oxygen 02
consuming carbohydroide CO2

- diminishing wind turbulence
- softening acoustics, lowering noise pollution
- improving urban micro-climate
De grønne elementer er af vital betydning for, at
storbyen er et sundt og godt sted at være. De
renser luften og mildner byens mikroklima.
Gennem fotosyntesen producerer de ilt og
forbruger overskydende CO2. De beriger byen
oplevelsesmæssigt, og ikke mindst spiller de en
vigtig rolle i vores psykiske velbefindende.
Ydermere kan facadeplanter være med til at holde
bygningerne varme om vinteren og kølige om
sommeren, samtidig med at de beskytter mod
solens og frostens gradvise nedbrydning. Enhver
seriøs plan for en mere bæredygtig by må derfor
indebære en styrkelse af de grønne elementer.
I den tætbebyggede bykerne er der imidlertid
meget lidt plads mellem husene. En systematisk
byforgrønnelse vil således i høj grad indebære en
tilplantning af byens lodrette flader - ikke mindst
de mange tomme side- og bagmure, som findes
overalt i den historiske by.
Rundt omkring i byen finder man mange smukke
grønne facader. GRØNNE LUNGER har samlet
en række eksempler på facadebeplantninger fra
København inden for voldene, som indgår som

-

keeping buildings warm in the winter
help cooling down and shade buildings
protecting buildings against climatic decay
protecting against solar UV radiation

-

enriching visual & sensoric experience
softening urban appearance
enhancing quality of life for citizens
exposing urban citizens to nature

velintegrerede elementer i den historiske by.
For- og bagside: Københavns Universitets
Institut for Statskundskab i Rosenborggade er et
godt eksempel på en facadebeplantning, der føjer
sig harmonisk ind i bybilledet.

- in short a powerful means towards a
sustainable healthy urban environment

Photosynthesis:

Why Green Lungs ?

100 % light radiation
Evaporation 20-40%
Reflection 5-30%
Heat 10-50%
Light penetration 5-30%
Photosyntesis 5-20%:

cleansing the air
humidifying the air
producing oxygen 02
consuming carbohydroide CO2

- diminishing wind turbulence
- softening acoustics, lowering noise pollution
- improving urban micro-climate

150 m2 leaf surface produce 02 for 1 person

-

keeping buildings warm in the winter
help cooling down and shading buildings
protecting buildings against climatic decay
protecting against solar UV radiation

5 m diameter tree
8 m2 greenhouse
1,5 m2 high grass
30-40 m2 park

-

enriching visual & sensoric experience
softening urban appearance
enhancing quality of life for citizens
exposing urban citizens to nature

6 CO2 + 6 H20 + 2,83 kJ = C6H12O6 + 6 O2

-

-

- 15-40 m2 green facad (3-12 m2 leaf surface / m2
depending on foilage density)

- in short a powerful means towards a
sustainable healthy urban environment

Grønne lunger

Valg af facadeplanter

Til venstre ses et tempeltræ i en have i
Frederiksstaden, bevokset med vildvin. Mange af
de planter, som vi bruger som facadeplanter, er
oprindelig skovplanter, som bruger skovens træer
til at nå op i lyset.
Klatreplanterne beskadiger ikke værtstræerne, og
til forskel fra en parasit som orkideen, bringer
klatreplanterne selv deres næring op fra jorden.
I sjældne tilfælde kan det ske, at slyngplanten
med tiden helt overvokser værtstræet, men for det
meste har sådanne symbiotiske relationer
gensidige fordele. Her, på en solrig oktoberdag,
er et sådant stiliseret billede af urskoven i hvert
fald et smukt syn.
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Virginia Creeper - Parthenocissus quinquefolia

Når det gælder valg af facadeplanter, er det vigtigt at gøre sig klart, at ikke
alle planter vokser lige godt alle steder. Nogle kan ikke tåle fuld sol, andre trives kun dårligt i skyggen - eller udvikler i skyggen ikke den overdådige blomstring eller de flotte efterårsfarver, som man havde set frem til.
Atter andre ville kunne trives i et drivhus eller i en villahave, men er simpelthen ikke robuste nok til at klare vilkårene i den tætte by.
Ligeledes er det vigtigt at indse, at selvom flere af facadeplanterne med
tiden kan blive endog meget store og dække store flader op til fjerde-femte
sals højde, så skal de som oftest have et par år til overhovedet at komme
i gang. Og livet som plante midt inde i byen er ikke uproblematisk - slet
ikke mens planten stadig er lille og undselig. Cykler, fejning, parkering, leg
og alle de mange aktiviteter, som hører bylivet til, gør det til en indimellem ulige kamp for planterne at få fat. Jorden er ofte hårdt komprimeret af
den tunge trafik og forurenet af udsivende gasser, nedsivende olie og andre stærke sager. Den naturlige tilførsel af regnvand er blokeret af overfladebelægninger, mens saltningen af veje og fortove sine steder er ved at få selv
store statelige træer til at give op.
Men giver man sine facadeplanter nogle gode, beskyttede startbetingelser
og væbner sig med lidt tålmodighed, er der alle chancer for, at man bliver
belønnet. Og har planterne først fået fat, er de langt mere robuste og klarer i stor udstrækning sig selv. På længere sigt bliver problemet at holde
planterne beskåret på en måde, så de bliver ved med at være smukke at se
på og ikke risikerer at blive et problem for bygningerne. Det ses desværre
for tit, at man efter mange års mangel på pasning når frem til, at eneste ‘løsning’ er at hugge planterne ned.
Rundt omkring i byens gader og gårdrum finder man mange flotte eksempler på facadebeplantninger, hvor dels planterne har nogle vilkår, som
gør at de kommer til deres ret og så at sige folder deres natur fuldt ud, dels
har en karakter, så de virker berigende for bymiljøet og dets historiske
kvaliteter. Og jeg kan stærkt anbefale, at man, inden man beslutter sig for,
hvilke planter, man vil bruge på et givet sted, dels tager rundt i byen for
at se eksempler på, hvordan det kan blive, dels overvejer at søge professionel hjælp til etableringen. For har man først fået sin facadebeplantning
rigtigt etableret, vil det være til glæde flere generationer frem.
Langt de fleste af de planter, som egner sig som facadeplanter i bymæssig
sammenhæng, stammer fra skovene. Skoven er den mest komplekse og
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Grønne lunger

Valg af facadeplanter

Til højre ses en klematis, som kan fastholde sig
ved at sno sine bladstilke omkring forhåndenværende emner. Klatreanordninger til bladklatreplanter skal således være spinkle og trådagtige.

permanent etablering af facadebeplantning er det derfor langt at foretrække
at få planten rigtigt ned i jorden - og at få en eventuelt lukket belægning
omkring plantehullet erstattet med en mindre definitivt dækkende belægning, så arealet igen bliver åbent overfor cirkulation af vand, luft og næringsstoffer - og dermed igen kan indgå i naturens kredsløb.

Beskyttelsen af plantens nederste dele
Særlig på facader ud mod gaden er der stor risiko for, at en plante bliver
beskadiget eller helt klippet over inden den nogensinde nåede at vokse sig
stor. Man kan her opsætte en gitterskærm, som kan sikre, at planten aldrig
bliver rykket helt over. Sådanne skærme gør, at man kan finde facadeplanter
på selv de mest befærdede strækninger i Indre By - som for eksempel foran
Nørgaard på Strøget og Galleri Nørby i Vestergade (se billeder på foregående side), hvor det er lykkedes at få vedbend til at vokse.
Det anbefales ofte at plante facadeplanter mindst 30 cm fri af muren. Det
kan se lidt underligt ud de første par år, men eksempelvis en rådhusvin kan
med årene udvikle 20-25 cm tykke træagtige stammer nede ved roden, så
denne begyndelsesafstand sikrer, at man også i fremtiden kan komme til
at vedligeholde bygningens sokkel, samt at planten kan udvikle sig, uden
at plante og mur med tiden risikerer at beskadige hinanden.

Planternes opbinding og vedhæftning
Det er vigtigt ved valg af facadeplanter, at man finder en plante, som egner sig til forholdene på stedet. Man må derfor forstå plantens vækstmåde
og søge at etablere de optimale forhold for dens udvikling og pasning.
Nogle facadeplanter, som vedbend og rådhusvin, er selvhæftende. De har
udviklet særlige organer, som sætter dem i stand til at udbrede deres vækst
selv på glatte, lodrette flader. Andre facadeplanter, som tobakspibeplante,
kinesisk blåregn, arkitektens trøst og træmorder, har slyngende vækst. De er
i stand til at fastgøre sig ved at sno deres skudspidser omkring grene og
stammer. En tredje gruppe, de rankende, som blandt andet tæller klematisfamilien, har udviklet en evne til at sno deres bladstængler omkring forhåndenværende stængler og dermed finde fæste i vejen mod lyset.
En fjerde kategori af planter, som vinterjasmin, brombær og slyngroser,
har hverken selvhæftende, slyngende eller rankende vækst. Alligevel bruges
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Billederne herover er af vedbend, som hæfter sig
til murflader ved hjælp af luftrødder. Til venstre

Herunder ses tre eksempler på slyngende klatreplanter: øverst en kaprifolie, som slynger sig på

en ældre vedbendstængel, til højre et nyt skud.

et jernstativ, dernæst en træmorder, som slynger
sig omkring de lodrette rør i en brandtrappe, og
nederst en kinesisk blåregn, som er nået tre etager op ved at klatre på en opspændt wire.

Herunder ses to detaljer af rådhusvin, som har
udviklet et særligt organ til at kunne fastgøre sig
på hårde flader.

de ofte op ad facademure på grund af deres dekorative egenskaber. Disse
planter kræver således altid en eller anden form for opbinding. I skemaet
på næste side kan man for en række af de almindeligste facadeplanter se,
hvilken kategori de tilhører.
De selvhæftende planter behøver hverken opbinding eller nogen form
for klatrestativ for at overvokse en facade, hvilket gør dem særdeles egnede
som facadeplanter. Men hvor de vokser optimalt på blank mur eller berappet
mur - hvilket er situationen på en stor del af de tomme gavle og bagmure
som findes i den historiske by - så vil det være lidt upraktisk på kalkede
mure, som kræver hyppigere vedligeholdelse.
På vore breddegrader er udvalget af selvhæftende planter ikke særlig
stort. For det danske klimas vedkommende drejer det sig først og fremmest
om vedbend og rådhusvin, hvorfor der da også i det følgende er medtaget
mange eksempler på anvendelsen af netop disse to facadeplanter. Vedbend
og rådhusvin har meget forskelligartede egenskaber. Begge kan med tiden
dække endog meget store flader, men hvor vedbend er stedsegrøn og med
tiden vokser i tykkelsen, da smider rådhusvinen bladene om efteråret efter en oktober måned med forrygende høstfarver, og dens løvdække forbliver et enkelt lag, som ikke slører bygningsvolumenets geometriske form.
Vedbend har som nævnt udviklet sine luftrødder dertil, at den er i stand
til at finde fæste på selv lodrette murflader. Rådhusvin har tilsvarende udviklet et særligt organ til at kunne fastgøre sig på hårde flader. Det kan ligne
sugekopper, men rent faktisk udskiller de små spidser et sekret, som fæstner
fangtråden. Herefter snor fangtråden sig sammen og trækker således stænglen tæt ind til muren for at mindske vindens mulighed for at få fat.
De slyngende planter finder lettest vej på spinkle lodrette emner, som
de kan sno sig omkring, og har mindre glæde af kunstfærdige diagonalmønstre af trælister. Selvom det umiddelbart kan virke oplagt at lade den
kinesiske blåregn bruge et nedløbsrør til at nå op i fjerde sals højde med
sin blomsterpragt, er det i længden en dårlig idé. Det, som i begyndelsen
blot er en urteagtigt spæd stængel, kan med tiden udvikle sig til en tyk lian,
som helt kan strangulere et nedløbsrør.
I stedet er det langt bedre at bruge udspændte wirer, som monteres nogle
få centimeter fri af væggen. Wiren skal vælges så tyk, at den ikke med tiden skærer sig ind i planten, og man benytter derfor ofte plastovertrukne
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Boston ivy - Parthenocissus tricuspidata

English ivy - Hedera helix

Oriental bittersweet - Celastrus orbiculatus

Clematis - Clematis montana

Boston ivy - Parthenocissus tricuspidata

Boston ivy - Parthenocissus tricuspidata

Vedbend - Botanisk Have og Brøste-karreen

Grønne lunger

Botanisk Have og Brøste-karreen
Hvis man vil have en facadebeplantning, som holder sig grøn året rundt,
og dermed have optimalt udbytte af planternes evne til at holde en bygning
lun om vinteren, så er det vedbend, man skal vælge.
Vedbends naturlige voksested er skoven. Her kan den dels dække jordflader, dels være i stand til at fæstne sig til træer med sine luftrødder - og
med tiden fuldstændig overvokse skovens træstammer. Med dens mørke
blade er den tilpasset et liv i træernes skygge. Vedbend klarer sig derfor godt
på selv meget mørke voksesteder. Den kan dog også vokse på steder med
stærkt sollys, men får her et mindre frisk udseende.
Vedbend, Hedera helix, tåler meget lave vintertemperaturer og klarer sig
selv i stærkt forurenet luft. Vedbend kan vokse med endog meget forskellige
jordbundsforhold og er en yderst hårdfør plante, som klarer sig i byen under
de fleste omstændigheder, når den først har fået fat. Vedbend kan dække
endog meget store flader og når gerne 10-15 m op i luften og det dobbelte
i bredden. Hvis murværket i forvejen er sundt, gør en klatreplante som vedbend ikke skade - tværtimod giver løvdækket en god varmeisolering og beskytter mod opfugtning fra slagregn og mod sollysets nedbrydende virkninger.
Den modne plante vokser mere i tykkelsen, og efter 8-10 år vil man ud
på efteråret kunne se blomster udvikle sig. Vedbend er således i februarmarts fuld af små bær, som udgør en værdifuld føde for fuglene, og der er
ofte et rigt fugle- og dyreliv omkring gamle vedbendbeplantninger. På billedet til højre ser man en vedbend på gavl fra Brøste-karreen på Christianshavn, som har nået sit modne stadium og udviklet et tykt løvdække.
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På billedet herover har vedbend overvokset
stammer og skovbund i et stiliseret skovlandskab
i Botanisk Have.
De små billeder viser vedbend i forskellige
varianter og stadier. Varianter med lysere løv er
ofte lidt mindre hårdføre og behøver lidt mere lys.
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English ivy - Botanical Garden

English ivy - Vestergade, downtown Copenhagen

Grønne lunger

Vedbend - Bibliotekshaven på Slotsholmen

Bibliotekshaven på Slotsholmen
Når man med ryggen til Christiansborgs buede trappe op til Folketinget
bevæger sig gennem porten ind til Bibliotekshaven på Slotsholmen, opleves
det altid som en udfrielse. Hvor lyden af den gennemkørende trafik i den
snævre slotsgård er skinger af de mange hårde flader, er Bibliotekshaven
et af Indre Bys mest stille steder: Trafikken er her blot en fjern lydflade,
som ikke formår at forstyrre roen i denne lille filial af Paradis. Bibliotekshaven, som engang var havnebassin, har mange fine træk, men her er
der først og fremmest medtaget billeder af de præcist klippede vedbend på
den bygning, som i 1906 blev opført for at huse Det Kongelige Bibliotek.
Vedbendbeplantningen dækker hele bygningens underfacade. Kanterne
er klippet helt præcist langs vindues- og døråbningerne, og fladen er opadtil
afskåret af den gesimslinje, som løber under første sals vinduer. Højden
modsvarer de klippede lindetræer foran, så det knytter bygning og beplantning sammen, samtidig med at det skaber et grønt rum foran bygningen.
Én gang om året bliver denne vedbend klippet helt tæt tilbage - ikke bare
i kanterne, men i hele fladen. Den tætte klipning har med årene skabt en
25-30 cm tyk måtte af meget tæt filtret vedbend. Yderligere kan det i løbet af sommeren være nødvendigt med lidt studsning af skud for at holde
vindues- og døråbningerne præcist tegnede. Resultatet er en facadebeplantning med en meget høj grad af arkitektonisk præcision.
Før man iværksætter en fladeklippet vedbendbeplantning, er det vigtigt
at gøre sig klart, at det er en ganske arbejdskrævende facadebeplantning.
Bibliotekshavens gartner regner således på årsbasis med en uge til at vedligeholde stedets ganske omfattende vedbendbeplantninger.
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Det Kongelige Biblioteks gamle hovedbygning
Rigsdagsgården
1218 København K

Vedbend er stedsegrøn, og med en årlig klipning,
ikke bare af kanterne, men af hele fladen, kan
man opnå meget tætte facadebeplantninger, som
står med stor arkitektonisk præcision og giver
bygningen en betydelig varmeisolering.

Adgang i dagtimerne.
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English ivy - the library garden at Slotsholmen

English ivy - the library garden at Slotsholmen

English ivy - the library garden at Slotsholmen

English ivy - the library garden at Slotsholmen

English ivy - Sankt Peders Stræde 14

Grønne lunger

Rådhusvin - Banegraven ved Vesterport

Banegraven ved Vesterport
Hvor jernbanesporene krydser det gamle voldterræn, finder man den næsten 400 meter lange Banegraven ved Vesterport. Ud af de røgsværtede mure er der ved beplantningen med rådhusvin opstået en art stiliseret skovlandskab. Rådhusvinen dækker et areal som en halv fodboldbane og er hermed et godt eksempel på, hvor store flader rådhusvinen kan dække.
Endda er Banegraven et af de steder, hvor man virkelig oplever de små
detaljer i rådhusvinen. Når man går på fortovene langs Banegraven, oplever
man farveintensiteten, når lyset går gennem bladene. Man ser også de små
sugeskiver, som slet ikke er sugeskiver, men små fangarme, som med et sekret formår at hæfte planten fast til selv lodrette, vindomsuste flader. På
det midterste billede for neden ser man, hvordan disse fangtråde efter at
have fået fat skruer sig sammen for at trække stænglen tæt ind til muren.
Og man ser de bittesmå druer, som minder om, at rådhusvinen er en nær
slægtning til de mange forædlede vintyper.
Ud over togtrafikken, som stadigvæk delvist er diesel-baseret, er Banegraven omgivet af nogle af byens mest trafikerede bilveje, og rådhusvinens
bladmasse er på et sted som dette med til at binde en stor mængde udstødning og skadeligt støv. Vester Farimagsgade har et støjniveau over 65 db
og H.C. Andersens Boulevard har et støjniveau over 70 db. Det tætte bladdække er samtidig med til at blødgøre akustikken på et sted, hvor støjen
fra trafikken ellers let ville kunne blive skinger.
Særlig i efteråret er Banegravens rådhusvin et festligt farveelement i bybilledet, og i hvert fald på den tid af året kan det sagtens hamle op med Poul
Gernes’ farvesættelse af Palads Teatret.
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Mellem Jarmers Plads og Vesterport Station
Ved Vesterport
1612 København V

På billedet herunder ser man de sugeskiver, eller
rettere fangtråde, som sætter rådhusvinen i stand
til at fæstne sig på lodrette flader.

Adgang på perronerne i togenes driftstid.
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Boston ivy - Banegraven

Boston ivy - Banegraven

Boston ivy - Banegraven

Boston ivy - Banegraven

Grønne lunger

Rådhusvin - Østre Landsret

Østre Landsret
Frederiksstaden er det historiske Københavns fornemste forsøg på at skabe
den perfekte iscenesættelse for byens adel og bedsteborgere. Ikke flere gyder
og krogede middelaldergader: Nu skulle gaderne efter franske og italienske rokoko-forbilleder være snorlige og arkitekturen fremstå med en storhed
og perfektion i materialer og proportioner, som understregede de velhavende
beboeres formåen og position i samfundet.
Grundstensnedlæggelsen blev foretaget af Frederik V i 1749, på 300-årsdagen for det oldenborgske hus’ varetagelse af det danske kongehus. Men
riget fattedes penge, og arkitekten Nicolai Eigtveds (1701-54) visioner for
Frederiksstaden var meget længe om at blive til virkelighed. Og - hvad der
er værd at bemærke - selv i denne så omhyggeligt planlagte iscenesættelse
for rigets elite finder man store tomme bagmure synlige fra gaden, som denne ved Østre Landsret i Bredgade.
Sammen med den store kastanie forvandler rådhusvinen her en ellers kedelig bagmur til en af byens smukkeste grønne facader, og særlig farvetransformationerne igennem oktober måned er et flot indslag i bybilledet. Man
kan lige netop ane af billederne, hvordan denne vin hvert år skæres tilbage
til en linje cirka tre meter under overkant og én meter fra hjørnet - og i løbet
af sommeren igen dækker hele fladen og endda lidt om hjørnerne.
Til forskel fra vedbenden, som når den først har dækket fladen udvikler et stadig tykkere lag af indfiltrede grene og kviste, forbliver rådhusvinen
en præcis flade med blot ét lag stængler og blade. Rådhusvinen er således
et oplagt valg, hvis man vil dække meget store flader med en karakterfuld
beplantning, som ikke slører de arkitektoniske bygningsvolumener.
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Østre Landsret
Bredgade 59
1260 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.

Øverst til højre ser man, hvordan denne
rådhusvin hvert år skæres tilbage, så den kun lige
netop når at dække hele fladen i løbet af
sommeren, idet årets nye skud ses som
lysegrønne. Også nederst kan man - hvor bladene
er faldet af - se den linje, som der klippes tilbage
til.
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Boston ivy - Bredgade 59

Boston ivy - Ny Vestergade 11

Boston ivy - Ny Vestergade 11

Boston ivy - Nørregade 19-21

Boston ivy - Store Kannikestræde 11

Boston ivy - Store Kannikestræde 11

Boston ivy - Konsistoriegården

Boston ivy - Konsistoriegården

Boston ivy - Konsistoriegården

Grønne lunger

Slyngroser - Store Kongensgade 108 og Ny Vestergade 3

Store Kongensgade 108 og Ny Vestergade 3
Der findes talrige varianter af roser, deriblandt en gruppe klatre- og espalierroser med en slyngende og i nogle tilfælde næsten busk- eller træagtig
vækst. Til forskel fra de egentlige slyng- og klatreplanter har roser ingen
naturlige fastgørelsesorganer - det skulle da lige være tornene! Så roser kræver en omhyggelig opbinding for at fungere som facadeplanter.
Nogle sorter blomstrer næsten uafbrudt fra den tidlige sommer frem til
frosten sætter ind - og på særligt milde vintre kan man på beskyttede steder støde på en vedholdende rose helt hen i februar. Så roser er et godt valg,
hvis man ønsker sig blomster en stor del af året.
Billederne på denne side viser Store Kongensgade 108, som har nogle
usædvanlig store og flotte rosenbeplantninger. Roserne er fastholdt med et
system af ståltråde, som er spændt ud cirka fem cm fra facaden, men man
skal kigge godt efter disse tråde for overhovedet at få øje på dem. Inde i
gården når bagfacadens roser så højt op på facaden, at der næsten er tale
om et Torneroseslot.
Billederne på modstående side stammer fra Ny Vestergade 3. Hvor roserne i Store Kongensgade er holdt fladt ind mod muren, danner roserne
her en parasol over fortovet. Roserne er styret af en skinne lige under vindueshøjde og holdt ind til muren i to meters højde.
Det ville nok blive for meget af det gode, hvis alle gadefacader blev tilplantet som disse. Men i begge disse tilfælde er der tale om grønne fikspunkter i forhold til den måde, man navigerer på som gående i byen. De
er rare at opleve og passere, og de liver op i de ellers meget tørre gaderum.
Endelig er det en daglig glæde at have roser lige udenfor sine vinduer.
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Store Kongensgade 108 (herover)
1464 København K
Ny Vestergade 3 (modstående side)
1471 København K
Begge steder ligger ud til offentlig gade.
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Roses - Ny Vestergade 7

Chinese wisteria - Strandgade 44

Japanese wisteria - Botanical Garden

Chinese wisteria - Larsbjørnsstræde 20

Silver lace wine - Nørre Kvarter

Honeysuckle - Sankt Peders Stræde 26

Grønne lunger

Træmorder - Ny Kongensgade 15

Ny Kongensgade 15
Træmorder, Celastrus orbiculatus, er en robust og hurtigtvoksende plante, som stammer fra de østasiatiske skove. Den har et smukt, stærkt gyldent efterårsløv og udvikler sidst på sommeren store mængder af små røde
bær, som er populær vintermad hos fuglene. Men træmorder er tvebo, så
man behøver derfor både en hunplante og en hanplante for at bærrene kan
udvikle sig.
Billederne på disse sider stammer fra en ejendom i Ny Kongensgade,
hvor sidehusene i forbindelse med en ombygning og nyanvendelse har fået
brandtrapper, som er tilplantet med træmorder. Trapperummet er dannet af
et stort antal gennemgående lodrette metalrør, som giver planterne gode muligheder for at bevæge sig direkte mod toppen og gøre trappen til en slags
grønt lysthus - uden at hindre fremkommeligheden på trappen.
Som man kan fornemme af billederne øverst på næste side, har træmorderen med sin slyngende vækst stærke kræfter. Den når til tops på få år, samtidig med at den ikke som vedbend eller rådhusvin kan fæstne sig til muren. Den egner sig derfor godt til et sådant sted, fordi den vil forblive afgrænset til trappen og ikke umiddelbart kan nå tag eller faldstammer.
Brandtrapper bliver alt for tit blot hastigt sat op, fordi brandvæsenet har
krævet det - og er derfor sjældent nogen fryd for øjet. Men hvis man som
her i Ny Kongensgade konsekvent udformer brandtrappen som det optimale
planteklatrestativ, så kan resultatet blive nogle virkelig flotte, grønne skulpturer. De små repos’er ud for hver etage giver de mennesker, som arbejder i ejendommen, en lille hilsen fra naturen og mulighed for i løbet af dagen at træde udenfor et øjeblik.
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Ny Kongensgade 15
1472 København K

Adgang på hverdage i dagtimerne.
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Oriental bittersweet - escape stairway, Store Kongensgade 15

Oriental bittersweet - Ny Kongensgade 15

How to get more Green Lungs ?
- Municipality initiatives
- NGO initiatives
- Private initiatives
- Establishing of a green vision
- Generating knowledge
In questionnaires, a greener urban environment
is no. 1 priority for Copenhagen citizens

see virtual edition of the exhibition at www.jenshvass.com

