
De grønne planter er af vital betydning for, at stor-
byen er et sundt og godt sted at være. De renser 
luften og forbedrer byens mikroklima. Gennem 
fotosyntesen producerer de ilt og forbruger over-
skydende 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 som-
meren, samtidig med at de beskytter mod både 
solens og frostens gradvise nedbrydning. Enhver 
seriøs plan for en mere bæredygtig by må derfor 
indebære en styrkelse af de grønne elementer. 
I bykernen er der meget lidt plads mellem husene. 
En systematisk byforgrønnelse vil således naturligt 
indbefatte en tilplantning af byens lodrette flader 
- ikke mindst de mange tomme gavl- og bagmure, 
som findes overalt i den historiske by.

NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER er et pro-
jekt om mulighederne for systematisk byforgrøn-
nelse i en tæt bydannelse med bevaringsmæssige 
interesser. I Nørre Kvarter finder man gårdrum, 
som er ganske grønne og frodige og yder fornem-
me livsrum for både mennesker, planter og dyr; 
mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gen-
nem asfalten, men er helt domineret af parkering 
og praktiske forhold. Hvis de fleste blev som de 
bedste, ville man være nået meget langt, både når 
det gælder byforgrønnelse og livskvalitet.
Byforgrønnelsen er det levende billede på en mere 
bæredygtig by, og facadebeplantninger er en form 
for reetablering af den oprindelige forbundethed 
mellem menneske, bygning og omgivende natur. I 
byforgrønnelsen ligger der store æstetiske udfor-
dringer og muligheder, og det er en stor og inspi-
rerende opgave at forløse denne dimension. 

Projektet er tilgængeligt på www.jenshvass.com.
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