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Øget lungekapacitet for Nørre Kvarter.
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Nørre Kvarter

Samlet karréareal 85 91.400 m2

Heraf bebygget areal 64.300 m2

I procent  70%
Anslået bebyggelsesprocent  300% 

Friareal   27.100 m2

I procent 30%
Heraf primært parkering 39% 10.500 m2

Heraf primært ophold 57% 15.400 m2

Heraf asfalt og beton  43% 11.600 m2

Heraf åben belægning   31% 8.500 m2

Heraf grønt  26% 7.000 m2

Antal træer 149 (+23)

Perspektiv
I.Nørre.Kvarter.er.der.stor.variation.fra.gårdrum.til.gårdrum.i.karreernes.
indre,.faktisk.langt.større.end.i.de.relativt.homogene.gaderum..Nogle.gård
rum.er.ganske.grønne.og.frodige.og.yder.fornemme.livsrum.for.både.men
nesker, planter og dyr; mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gen
nem.asfalten,.men.er.helt.domineret.af.parkering.og.praktiske.forhold..Hvor.
nogle.gårdrum.er.forunderligt.smukke.og.tilfører.beboere.og.arbejdende.
store.kvaliteter.i.dagligdagen,.er.andre.næsten.ubehagelige.at.opholde.sig.i..
Hvis de fleste blev som de bedste, ville man være nået meget.langt,.både.når.
det.gælder.byforgrønnelse.og.livskvalitet.
. Ud.fra.både.sundhedsmæssige,.bæredygtighedsmæssige,.naturoprust
ningsmæssige,.livskvalitetsmæssige.og.byrumsæstetiske.perspektiver.ville.
det.være.ønskeligt.med.en.langt.stærkere.tilstedeværelse.af.grønne.elementer.
i byen. Som det er påvist i denne undersøgelse, findes der i en tæt bydannelse 
som Nørre Kvarter et stort beplantningspotentiale i byens lodrette flader. 
Samtidig.må.man.bestræbe.sig.på.at.disse.grønne.enklaver.bliver.forbundne.
og.får.mulighed.for.at.udvikle.en.større.biodiversitet..Her.er.ikke.mindst.
styrkelsen.af.den.grønne.korridor.mellem.middelalderbyen.og.Ørstedsparken.
vigtig.for.den.økologiske.stabilitet.og.kompleksitet..Og.en.sådan.korridor.vil.
indebære.en.række.særdeles.tiltrængte.forbedringer.af.skolegårdsmiljøerne.
ved.Niels.Brock.og.Sankt.Petri..
. En.reduktion.af.omfanget.af.parkering.og.asfaltering.i.karreerne.vil.være.
en.vigtig.del.af.at.tilvejebringe.optimale.livsbetingelser.for.vegetationen,.og.
byforgrønnelsesmæssigt.vil.det.være.et.indlysende.mål.gradvist.helt.at.få.af
viklet.karreernes.lukkede.belægninger..Der.er.et.stort.sammenfald.mellem.
bevaringsmæssige.og.byforgrønnelsesmæssige.interesser,.for.eksempel.i.
brugen.af.åbne.stenbrolægninger.og.det.fredningsmæssigt.at.få.sikret.de.få.
tilbageværende.åbninger.i.facaderækkerne.samt.deres.beplantning..
. I.lyset.af.sygdoms.og.dødelighedstallene.som.følge.af.luftforureningen.
virker det oplagt at etablere en form for ’grøn zone’ langs byens store trafik
korridorer,.hvor.man.fra.kommunal.side.iværksatte.en.omfattende.styrkelse.
af.gaderummets.grønne.elementer.og.gik.aktivt.ind.med.støtte.til.etablering.
af.facadebeplantninger..I.denne.zone.kunne.man.med.rimelighed.sætte.et.
mål.om.at.etablere.en.beplantning,.som.i.løbet.af.510.år.gav.en.biofaktor.
på.mindst.0,5..Man.kunne.i.den.forbindelse.ønske.sig.en.kommunal.beskæ
ringsservice.med.tilbud.om.årlig.beskæring.af.facadebeplantninger.for.be
plantninger.over.almindelig.stigehøjde,.og.denne.service.burde.være.gratis.
.i.det.mindste.i.den.grønne.zone..For.at.kunne.optimere.disse.beplantninger.
var.det.ønskeligt.med.en.serie.målrettede.forsøg.med.facadeplanters.evne.til.
at absorbere de ultrafine partikler og dæmpe gadestøjen. 
. Midt.i.alle.disse.praktiske.overvejelser.er.det.vigtigt.ikke.at.glemme,.at.der.
i.byforgrønnelsen.ligger.store.æstetiske.udfordringer.og.muligheder,.og.det.er.
en.stor.og.inspirerende.opgave.at.forløse.denne.dimension..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..

1 højere biofaktor, større biodiversitet
2 systematisk tilplantning af gavle og bagmure
3 reetablering af vandkredsløbet i karreerne
4 reduktion af parkering i karreerne
5 styrkelse af grøn korridor til Ørstedsparken
6 bevaring af grønne huller i facaderækkerne
7 forgrønnelse af større erhvervskomplekser
8 beskyttelse af træer langs Nørre Voldgade
9 træplantning i Vester Voldgade
10 støjdæmpningsforsøg
11	 grøn	zone	langs	store	trafikkorridorer	med
 kommunal beskæringsordning
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Træer kræver plads for at kunne udvikle sig, og 
får inde i karreerne ofte bedst plads, hvor de kan 
stå op mod skel på steder, hvor der ikke er bygget 
til nogen af siderne.

De følgende billeder er alle taget ud af samme vin
due i Larslejsstræde 3, 2. sal, på forskellige ti
der af dagen og året. Man ser her mod vest tværs 
over den sydlige del af karré 7. I forgrunden ses 
legepladsen ved børnehaven i Frederik VIs Asyl. 
Bag muren er det den vildtvoksede forhave til Val
kendorfs Kollegium, hvor der i tidernes morgen 
lå et karmeliterkloster. Det gule hus er Sundheds
huset, som ligger ud mod Teglgårdstræde i karre
ens modsatte side.

Noter
1. Projektet.Nørre Kvarters grønne lunger.blev.formuleret.i.september.

2003,.og.de.omfattende.registreringer.blev.i.det.store.hele.gennemført.i.
perioden.aprilnovember.2004..

. I.forbindelse.med.Københavns.Kommunes.Miljøfestival.2005.blev.dele.
af.projektet.udstillet.på.Rådhuspladsen.i.maj.2005.og.i.september.2005.
blev.samme.udstilling.vist.på.Frue.Plads..Det.samlede.projekt.er.doku
menteret.på.www.jenshvass.com.

2. Grønne lunger.kan.downloades.fra:
. http://www.jenshvass.com/agenda21/download.html
. Udstillingen.er.dokumenteret.på:
. http://www.jenshvass.com/agenda21/udstilling_01.html
3. Gernot.Minke.in.Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem 

Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.
Main.1983,.pp..14.&.2627.

4. Patrick Blanc Vertical Garden findes på både engelsk og fransk, på: 
. http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/.
5. Attwell,.Karen.et.al.:.Facadebeplantning  En undersøgelse af fordele og 

ulemper,.Boligministeriet,.Bygge.og.boligstyrelsen,.København.1993.
6. Ibid.,.pp..4952.
. I.Danmark.begrænser.vintergrønne.facadeplanter.sig.stort.set.til.forskel

lige varianter af vedbend. Derudover findes stedsegrønne varianter af 
kaprifolier,.men.de.skaber.ikke.tæt.dækkende.beplantninger.

7. Ibid.,.p..53.
. De.steder,.hvor.man.skal.være.opmærksom.på,.at.der.over.tid.kan.opstå.

problemer, er revner eller åbninger, hvor skud kan finde vej igennem og 
der.er.lys.på.den.anden.side..Her.kan.med.tiden.opstå.problemer..En.årlig.
tilbageskæring.omkring.tagdetaljer.og.vinduesinddækninger.vil.kunne.
forebygge.sådanne.problemer..

8. Gernot.Minke.in.Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter: Häuser mit grünem 
Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.
Main.1983,.pp..1011.

. Kapitlet.’Biofaktor’.kommer.nærmere.ind.på.disse.forhold..
9. UtzonFrank,.Tine.&.Fischmann,.Mette.(Eds.):.Bynatur i Norden,.Nor

disk.Ministerråd,.København.1998,.p..8.
10. Forslag	til	Trafik-	og	Miljøplan	2004,	Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..15.
11. Møller,.Jes.Fabricius:.Biologismer. Naturvidenskab og politik ca. 1850

1930.(phdafhandling).Det.humanistiske.Fakultet,.Københavns.Univer
sitet,.København.2002,.p..133.

. Møller.giver.en.omfattende.analyse.af.de.biologiskpolitiske.motiver,.
som.lå.bag.oprettelsen.af.parkbåndet.på.det.gamle.voldterræn..Apropos.
begrebet.grønne.lunger.skriver.han.at:.”Metaforen.’byens.lunger’.kom
mer.fra.1830ernes.England..Inden.for.den.miasmatiske.teoris.rammer.
var.den.imidlertid.meget.alvorligt.ment,.fordi.parkerne.blev.anset.som.
en.nødvendig.del.af.den.hygiejniske.reform.af.hovedstaden..Det.for
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klarer,.hvorfor.så.store.kommunalt.og.statsligt.ejede.arealer,.der.kunne.
være.blevet.solgt.med.stor.fortjeneste.til.byggespekulanter,.blev.udlagt.
til.grønne.områder.”.

. Ibid..p..85.
12. Zwaan,.Marijke.et.al.:.Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver  fra 

idé til virkelighed,.ByhaveNetværkets.Forlag,.København.2002,.p..49.
ff.

13 Assadourian, Erik: ”Cultivating the Butterfly Effect” in World Watch 
Magazine.Jan.Feb..2003,.pp..2835.

14. Ibid.,.p..28.
15. Ibid.
16. Ibid.,.p..31.
. Se:.California.Department.of.Education:.A Garden in Every School.
. http://www.cde.ca.gov/ls/nu/he/garden.asp
. Samt.fra.samme.side:.A Healthy Nutrition Environment: Linking Edu

cation, Activity, and Food through School Gardens.
. http://www.cde.ca.gov/ls/nu/he/gardenoverview.asp
17. For.mere.information.om.rehabiliteringsträdgården.ved.Sveriges.Lant

bruksuniversitet.i.Alnarp,.se:
. Grahn,.Patrik:.Naturens och trädgårdens betydelse för personer med 

utmattningsdepression. 
. http://www.lpal.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=4276
. Ossiansson,.Clara:.Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter 

med utmattningssyndrom?.universitetsopgave,.Lunds.Universitet.
. http://www2.lpal.slu.se/skyltfonstret/Halsa/exarbete.pdf
18. Max.Picards.udsagn.er.fra.hans.bog:.The World of Silence, 1952..Se:
 Pallasmaa,.Juhani:.”Nostalgia.for.paradise..park.as.metaphor.and.still

life”.in.Brodersen,.Leif.et.al..(Eds.):.Park. Ett idéprojekt om innerstads
parkernas framtida betydelse, använding och utformning,.Stockholm.
1994,.p..78.

19. Ibid.
20. Forslag	til	Trafik-	og	Miljøplan	2004,	Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..46.
21. Rapporten.konstaterer.indledende,.at.to.tredjedele.af.Københavns.Kom

munes.280.000.boliger.er.belastet.med.et.støjniveau.over.den.grænse.på.
55.dB,.man.har.fastsat.som.acceptabel..Se:

. Fryd,.Jakob.og.Lone.Pedersen:.Undersøgelser af den oplevede støj af 
vejtrafikken	fra	tre	stærkt	trafikerede	bygader	i	København,.Københavns.
Kommune,.København.2005,.p..4.

22.. Kortet.er.gengivet.i:
. Forslag	til	Trafik-	og	Miljøplan	2004,.Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..49.
23. Hvis.man.på.støjkortet.følger.H.C..Andersens.Boulevard.gennem.byen,.

kan.man.se,.hvordan.støjen.på.strækninger.med.huse.på.begge.sider.når.
over.70.dB,.mens.den.over.søerne.og.langs.Tivoli.og.Rådhuspladsen.
falder.til.under.65.dB.

24. På.landsplan.er.der.årligt.tale.om.4.400.for.tidlige.dødsfald.på.grund.af.
luftforureningen,.hvilket.er.ganske.mange.ud.af.en.befolkning.på.5.mil
lioner..Se:

. Thomsen,.Birte.Busch:.Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter 
 i forbindelse med en miljøzone i København,.Københavns.Kommune.
2004,.pp..3233..

25 Partikelfiltrene har en effektivitet på omkring 80%, hvilket vil give en 
mindskelse af fine partikler i gaderummet på 40%. Se:
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På deres beskyttede pladser mellem husene sprin
ger træerne tidligere ud end i det åbne land. Her 
er det to kig i april. Hvor der er træer, er der fugle, 
og i dette hjørne af Indre By genlyder gårdrum
mene i forårsmånederne af fuglesang.

. Ibid.,.pp..32.&.35..
26.. Thomsen,.Birte.Busch:.Den københavnske luft lever ikke op til grænse

værdierne,.notat.fra.Center.for.Miljø,.25.06..2004,.p..1..
27. Minke.refererer.til.undersøgelsen.af.Bernatzky.(1966).i:
. Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch 

zur Hausbegrünnung,.Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.Main.1983,.p..11.
28. Wolverton,.B.C.,.Rebecca.C..McDonald.&.Hayne.H..Mesick:.“Foilage.

Plants.for.Indoor.Removal.of.the.Primary.Combustion.Gases.Carbon.
Monooxide.and.Nitrogen.Dioxide”.in Journal of the Mississippi Aca
demy of Sciences.vol..30..1985,.pp..17.

29. Manfred.Kaiser.i.sin.hot topics.note:.Can plants improve indoor air 
quality?

. http://www.manfredkaiser.com/hot_topics/hot_topics.html#Plants

. Wolverton,.B.C.:.EcoFriendly House Plants, Weidenfeld.&.Nicolson..
London.1996.

30. Jensen,.Steen.Solvang.et.al.:.Virkemidler til overholdelse af grænsevær
dier for NO2 grænseværdier i luft,.Miljøkontrollen,.Københavns.Kom

Noter
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mune,.København.2005,.p..8.
. Rapporten.er.på.111.sider,.men.registeret.af.virkemidler.er.rent.teknisk

administrative,.jfr..rapportens.oversigtsskema,.p..11..Luftrensning.ved.
hjælp.af.vegetation.synes.end.ikke.at.have.været.overvejet.

31. ”Hvordan.påvirker.partikelforureningen.i.storbyerne.vores.sundhed?.
Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes?” Foredrag af 
professor.i.miljømedicin.Steffen.Loft,.Institut.for.Folkesundhedsviden
skab.ved.Københavns.Universitet,.17.05..2006.

. Foredraget.var.en.del.af.et.debatarrangement.om.miljøzoner.i.’Pressen’.
i.forbindelse.med.Københavns.Kommunes.Miljøfestival.2006.

32 Kurven findes gengivet på Københavns Kommunes hjemmeside:
. www.miljoe.kk.dk/94ee64db1a464bf3b585d57aadc6d9fd.W5Doc
33. Denne.beskrivelse.af.partikelstørrelserne.og.deres.sundhedsskadelige.

effekter.stammer.fra:
. Thomsen,.Birte.Busch:.Den københavnske luft lever ikke op til grænse

værdierne,.notat.fra.Center.for.Miljø,.25.06..2004,.p..3..
34. Helge.Gamrath:.”Tidstavle.over.Københavns.ældre.historie.til.ca..1600”.

in.Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og 
byens historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og 
aldrig,.Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..136.ff.

35. Lauring,.Kåre:.Købmand,.sømand.og.supercargo,.Handels.&.Søfarts
museet.på.Kronborg,.Helsingør.1998,.p..8.

36. Ibid.
. Københavns.indbyggertal.vurderes.omkring.1368.til.at.have.været.under.

3.000..Se:
. Helge.Gamrath:.”Tidstavle.over.Københavns.ældre.historie.til.ca..1600”.

in.Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og 
byens historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og 
aldrig,.Palle.Fogtdal,.København.1991,.p..143.

.37. Erik.Wassard.skriver.i.København før nu  og aldrig, at.”Byvolden.om
kransede.….så.store.områder,.at.der.inden.for.volden.var.mulighed.for.
at.dyrke.brødkorn.og.holde.køer.og.svin.”.

. Wassard,.Erik:.Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol..10.in.Bo.Bram
sen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig, Palle.Fogtdal,.København.
1990,.p..33.

38. Ibid.,.pp..3839..
39. Se.kort.over.Københavns.udstrækning.i.1000tallet:
. Helge.Gamrath:.”Tidstavle.over.Københavns.ældre.historie.til.ca..1600”.

in.Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og 
byens historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og 
aldrig,.Palle.Fogtdal,.København.1991,.p..143.

40. Kortet.er.oprindelig.gengivet.i.Ramsings.bog,.Danmarks Hovedstad,.
fra 1948, men findes gengivet i: 

.. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 
historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.
Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..1213.

41. Modellen.blev.udført.i.1943.til.Daells.Varehus..Den.er.gengivet.i:
. Møller,.Jan:.Borger i middelalderens København, (1980).Sesam,.Kø

benhavn.1992,.pp..2627.
42. Ibid.,.pp..5763.
43. Mejborg,.Reinhold.Frederik.Severin:.Borgerlige huse særlig Kjøben

havns Professorresidentzer 15401630,.Nielsen.&.Lydiche.1881,.pp..
4849.

44. Ibid.,.p..49.
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Sidst i april begynder de store lindetræer at sprin
ge ud, og i løbet af få dage lukker udsigten. De 
grønne elementer gør stedet friskere, frodigere, 
mere levende  og midt en den fortravlede by ty
deliggør de årstidernes skiften.

45 Først omkring 1550 findes der mere eksakte opmålinger - ikke af hele by-
en,.men.af.de.militære.anlæg..Rekonstruktionen.af.Københavns.byplan.
omkring år 1500 er af historikeren Oluf Nielsen. Den findes gengivet i:

. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 
historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.
Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..1617.

46. Rørdam,.Holger.Fr.:.Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen,.
Thiele,.København.185963,.pp..29093.

47. Reesens.kort.fra.1674.er.gengivet.i:.
. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 

historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.
Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..4849.

48. Ikke.mindst.for.byens.nye.områder,.Gammelholm,.Christianshavn.og.
Frederiksstaden,.er.der.mere.tale.om.en.plan.eller.vision.for.byen.end.
en.præcis.redegørelse.for,.hvad.der.rent.faktisk.har.været.af.bebyggelse.
på.den.tid.

. Ibid.,.pp..4851.

Noter
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49. Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevarings
værdige ældre bygninger i ”Bispestaden” og ”NyKøbenhavn”,.Natio
nalmuseet,.København.1972,.p..8.

50 Det topografiske kort fra 1757 blev oprindelig kun udarbejdet i to sæt, 
men.er.siden.genoptrykt..Det.består.af.en.række.enkeltkort.for.hver.af.
Københavns.12.kvarterer..

. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.in.Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.
Bykort, prospekter og byens historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.Køben
havn før og nu  og aldrig,.Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..7172.

. På.hvert.af.kvarterskortene.fandtes.en.optegnelse.over.samtlige.matrikler.
og deres ejere. For at lette aflæseligheden er den her gengivne affotogra
fering.roteret.i.forhold.til.originalkortet,.så.nord.vender.opad.

51 Det eleverede kort blev bestilt samtidig med det topografiske kort. Men 
færdiggørelsen.af.det.eleverede.kort.trak.ud,.og.selvom.det.er.dateret.til.
1761, var det stadig ikke afleveret i 1770. Det eleverede kort består af en 
række.kortblade,.som.tilsammen.danner.et.kvadrat.på.2,3.m2..

. Geddes.eleverede.kort.blev.aldrig.udgivet.som.planlagt,.og.det.er.i.dag.
noget.medtaget.af.tidens.ælde..Men.en.digital.oprensning.forud.for.en.
udgivelse.i.2002.har.gengivet.det.en.del.af.tidligere.tiders.klarhed..Det.
her.viste.udsnit.stammer.fra:.

. Dahl,.Bjørn.Westerbeck:.Geddes eleverede kort over København 1761,.
Bergiafonden,.København.2002,.kortblad.14..

52. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.in.Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.
Bykort, prospekter og byens historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.Køben
havn før og nu  og aldrig,.Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..7172.

53. Goad,.Chas.E..(Ed.):.Ensurance Plan Copenhagen, Denmark  Brand
assuranceplaner af Kjøbenhavn,.London,.Toronto.&.Montreal.1908,.
kortblad.3,.4.&.5..

54. Opgivelsen.af.befæstningsanlæggene.startede.med.beslutningen.om.
nedlæggelsen.af.demarkationsterrænet.i.1852,.hvor.området.umiddelbart.
udenfor.voldene.blev.frigivet.til.urbanisering..Beslutningen.om.at.sløjfe.
voldanlæggene.kom.først.15.år.senere..

. Wassard,.Erik:.Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol..10.in.Bo.Bram
sen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig, Palle.Fogtdal,.København.
19901,.pp..8.&.26.

55. Ibid.,.pp..915.
56. Dette.byprospekt.er.efter.al.sandsynlighed.tegnet.af.Hans.Knieper..Det.

er.bearbejdet.til.kobberstik.i.1587.og.udgivet.året.efter.i.Civitates Orbis 
Terrarum. Gengivet.i:

. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 
historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.
Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..2425.

57 Kortet findes gengivet i: 
. Ibid., pp..1213.
58. Modellen.blev.udført.i.1943.til.Daells.Varehus..Den.er.gengivet.i:
. Møller,.Jan:.Borger i middelalderens København,.(1980).Sesam,.Kø

benhavn.1992,.pp..2627.
59. Reesens.kort.fra.1674.er.gengivet.i:.
. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 

historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.
Palle.Fogtdal,.København.1991,.pp..4849.

60 Det topografiske kort fra 1757 blev oprindeligt kun udarbejdet i to sæt, 
men.er.siden.genoptrykt..Det.består.af.en.række.enkeltkort.for.hver.af.
Københavns.12.kvarterer..



145

 For at lette aflæseligheden har jeg drejet den her gengivne affotografe
ring.i.forhold.til.originalkortet,.så.nord.vender.opad.

61. Dahl,.Bjørn.Westerbeck:.Geddes eleverede kort over København 1761, 
Bergiafonden,.København.2002,.p..25.

62. Der.er.tale.om.et.lille.udsnit.af.kortblad.14.fra.den.digitalt.rensede.re
konstruktion.af.Geddes.eleverede.kort,.som.blev.udgivet.i.2002..

. Ibid., kortblad.14.
63 Billedet findes gengivet i: 
. Kjerulf,.Axel:.Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie, 

Hassings.forlag,.København.1984,.p..47.
64. Kortet.er.et.udsnit.af.et.kort.gengivet.i:
. Jensen,.Hannelene.Toft.(Ed.):.Byatlas Indre By/Christianshavn. Beva

ringsværdier i byer og bygninger, Skov.og.Naturstyrelsen,.København.
1996,.pp..7879..

65. Kortet.er.et.udsnit.af.et.kort.gengivet.i:
. Jensen,.Hannelene.Toft.(Ed.):.Byatlas København. Bevaringsværdier i 

byer og bygninger, Skov.og.Naturstyrelsen,.København.1996,.p..60..

Det tætte sommerløv lukker udsigten og skaber 
skygge og kølighed  og modvirker til dels den tæt
te bys tendens til at udvikle sig til en varmeø.

Noter



146

Nørre Kvarters grønne lunger

66. Nørre	Kvarter	trafiktælling.	Miljøtrafikugen	16.-22.	september	2003..
Upubliceret,.tilgængelig.via:

. www.jenshvass.com/agenda21/pdf/mtu2003_data.pdf.
 www.jenshvass.com/agenda21/pdf/mtu2003_grafik.pdf.
67. Forslag	til	Trafik-	og	Miljøplan	2004,.Københavns.Kommune,.Køben

havn.2004,.p..49.
68. Alfred.Larsens.tegning.er.ikke.dateret..Men.det.fremgår.af.bogen.Gamle 

kjøbenhavnske Huse og Gaarde, som.udkom.i.1894,.at.han.har.fået.støtte.
til.at.udarbejde.bogens.mange.illustrationer..Man.kan.derfor.formode,.
at.tegningen.er.lavet.umiddelbart.inden..

. Erik.Schiødte.skriver.i.1894.om.Alfred.Larsens.tegning.af.Larslejsstræ
de,.at.”der.er.over.dette.Parti.en.næsten.middelalderlig.Karaktér,.som.
er.yderst.sjælden.i.Kjøbenhavn,.hvis.Præg.gjennemgaaende.tilhører.en.
langt.senere.Periode.”.

. Schiødte,.Erik.og.Alfred.Larsen.(ill.): Gamle kjøbenhavnske Huse og 
Gaarde,.Foreningen.Fremtiden,.København.1894,.pp..49.&.52.

69. Branden.i.1728.lagde.store.dele.af.byen.øde,.og.man.brugte.denne.tabula.



147

Til højre har linden stadigvæk de sidste af sine 
efterårsgule blade i behold. Til venstre er det kun 
ginkgotræet i Valkendorfkollegiets forhave, som 
endnu holder stand. Ginkgotræet er i Danmark 
nær sin absolutte nordgrænse, og er vant til syd
ligere himmelstrøg, hvor man ikke behøver at gå 
helt så tidligt i vinterhi.

rasasituation.til.at.gøre.Københavns.gyder.og.stræder.bredere.og.rette.
dem.ud..Således.var.der.også.planer.om.at.gøre.Larslejsstræde.bredere..
Men.de.blev.opgivet,.og.stiftelsesbygningen,.som.man.ser.på.billedet,.
blev.nyopført.i.1819.efter.at.være.ramt.under.bombardementet.i.1807..Se:.

. Nielsen,.O.C.:	Larslejsstræde	historisk-topografisk	beskreven,	Arnold.
Busck,.København.1923,.pp..810..

. Janssen,.Jan.E..og.Allan.Mylius.Thomsen:.Nørre Kvarters Krønike, 
Nørre.Compagnie,.København.1997,.p..41.

70. Nielsen,.O.C.:.Larslejsstræde	historisk-topografisk	beskreven,.Arnold.
Busck,.København.1923,.p..12..

71. Fra:.Janssen,.Jan.E..og.Allan.Mylius.Thomsen:.Nørre Kvarters Krønike, 
Nørre.Compagnie,.København.1997,.p..40.

72. Ibid., p..41.
73 Fattig-Holms tegning findes gengivet i:
. Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens 

historie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.
Palle.Fogtdal,.København.1991,.p..64.

Noter



148

Nørre Kvarters grønne lunger

74 Billedet findes gengivet i:
. Larsen,.Hanne:.Storbydrømme. København 18701900,.Gads.Forlag,.

København.2002,.p..31.
75. De.med.gult.markerede.dele.af.byen.på.Joachim.Hassings.kort.markerer.

de dele som brændte i 1728. Kortet findes gengivet i en artikel på Wiki
pedia:.”Københavns.brand.i.1728”..Se:.

. http://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_brand_1728
76 De tre billeder findes gengivet i: 
. NørregaardNielsen,.Hans.Edward:.Kongens København. En Guldal

dermosaik, Gyldendal,.København.1994,.pp..178,.17.og.187..
77. Anvendelsen.af.biofaktorberegninger.i.grønne.regnskaber.for.bolig

bebyggelser.er.introduceret.på.SBis.hjemmeside..Se:.
. Jensen,.Ole.Michael:.Grønt regnskab for boliger,.Statens.Byggeforsk

ningsinstitut.2003,.på:
. www.sbi.dk/miljoogenergi/gronneregnskaber/grontregnskabforboliger
78. CO2.er.på.mange.måder.et.problematisk.mål.for.bæredygtighed,.ikke.

mindst.fordi.det..gennem.sin.reduktion.af.alle.processer.(og.forhold.ved.



149

processer).til.mængden.af.CO2..sidestiller.biologiskcykliske.processer.
med.forbrug.af.ikkefornyelige.ressourcer..I.CO2perspektiv.prutter.en.
biodynamisk.ko.samme.CO2 som millionærens privatfly. 

. Selvom.der.er.klare.økonomiske.rationaler.bag,.ser.jeg.fundamentale.
moralske.problemer.i.det.forhold,.at.man.kan.’handle’.med.CO2kvoter.
og.rydde.op.på.den.anden.side.af.kloden,.hvor.det.bedre.kan.’betale.sig’..
Men.det.positive.ved.CO2aftaler.er,.at.man.med.USAs.nylige.tiltræden.
er.ved.at.nærme.sig.en.global.konsensus.omkring.nødvendigheden.af.
en.indsats.overfor.den.globale.opvarmning..Vi.har.tilsyneladende.brug.
for.noget.så.håndgribeligt.som.CO2planer.for.at.få.rammeaftaler.som.
Riokonferencens Agenda 21.globalt.udmøntet.i.konkret.handling.

. Københavns.Kommune.har.også.sin.CO2plan,.som.blev.vedtaget.i.2002..
Det.hedder.heri.indledende,.at:.”Denne.CO2plan.er.et.værktøj,.der.for
håbentlig.kan.gøre.en.væsentlig.forskel.til.det.bedre..Planen.er.udtryk.
for.en.målsætning.om.at.reducere.udledningen.af.CO2 med 35% fra 1990 
til.2010..Det.er.et.vigtigt.skridt.mod.bæredygtighed.”

 Videre hedder det, at: ”Målsætningen på de 35% er fastsat udfra, hvad der 

Endelig to vinterbilleder. Hvor sneen til gadesiden 
lynhurtigt bliver et gråsort søle, er der noget ve
derkvægende ved i baggårdene en tid at have det 
uberørte hvide dække.

Noter



150

Nørre Kvarters grønne lunger

er.muligt.uden.at.investere.milliarder.eller.ændre.strukturen.i.samfundet.
voldsomt..Når.vi.på.længere.sigt.skal.leve.op.til.bæredygtighedsbegrebet.
og.holde.os.inden.for.det.økologiske.råderum,.skal.udledningen.af.CO2.
reduceres med 70-80%.”

. Terp,.Finn.(Ed.): CO2plan for København 19902010,.Københavns.Kom
mune,.København.2002,.p..3.

79. Gernot.Minke.in.Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem 
Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung,.Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.
Main.1983,.pp..1011.

80. Denne.bebyggelsesprocent.ligger.lidt.under.karré.3s.gennemsnit..Som.
det.vil.fremgå.af.biofaktorberegningerne.i.det.følgende,.er.bebyggelses
procenten for karré 3 omkring 400% - eller fire gange over den tæthed, 
man.har.brugt.som.vejledende.for.brokvarterernes.byfornyelse.

81. SBis.regneark.kan.downloades.via.SBis.hjemmeside..
. http://sbi.dk/excel/biofaktor3_3.xls
. Jeg.har.gennem.en.korrespondance.med.SBi.fået.medhold.i.det.rimelige.i.

at.benytte.det.samlede.areal.som.reference.frem.for.friarealet..Forskellen.
er.ikke.stor.i.en.forstadsbebyggelse,.hvor.typisk.kun.en.lille.del.af.arealet.
er.bebygget..Men.i.den.tætteste.by.kan.det.føre.til.drastiske.forskelle..I.
regneeksemplet for Studiestræde 5 ville biofaktoren for de fire scenarier 
være.0,48,.0,96,.1,31.og.1,80..eller.rundt.regnet.tre.gange.højere.

 For karré 3 som helhed, hvor omkring 85% af arealet er bebygget, ville 
biofaktoren.blive.omkring.2,2.(eller.67.gange.højere),.hvis.den.blev.
beregnet.i.forhold.til.friarealerne.frem.for.karreens.samlede.areal..

 I den mest ekstreme bysituation, hvor en grund er 100% bebygget og 
dermed.ikke.har.noget.friareal,.ville.blot.en.enkelt.kvadratmeter.facade
beplantning.medføre.en.uendelig.høj.biofaktor.

82. Hvis.man.yderligere.medregnede.en.ændring.af.de.mange.friarealer,.som.
nu.er.asfalt.og.beton,.til.mere.åbne.belægningstyper,.ville.forøgelsen.af.
biofaktoren.kunne.komme.endnu.lidt.højere.op..

83 Denne figur stammer oprindelig fra Krusche, Per et al.: Ökologisches 
Bauen,.Umweltbundesamt,.Wiesbaden.1982..Her.gengivet.efter:

. Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch 
zur Hausbegrünnung,.Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.Main.1983,.p..12.

84. Tabellen.over.bladarealer.pr..m2.er.lavet.på.baggrund.af.undersøgelser.
foretaget.af.Forschunglabors für Experimentelles Bauen.i.Kassel,.1981..
Her.gengivet.efter:.

. Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch 
zur Hausbegrünnung, Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.Main.1983,.p..10.

85. De.angivne.karréarealer,.procentsatser.for.bebyggelsestæthed,.areal
anvendelser mv. findes ikke officielt opgjort, men er mine vurderinger og 
beregninger.ud.fra.et.omfattende.registreringsmateriale.og.matrikelkort.
i.1:1.000..De.er.derfor.en.behæftet.med.en.lille.usikkerhed.

86. Kortet.er.gengivet.i:.Forslag	til	Trafik-	og	Miljøplan	2004,	Københavns.
Kommune,.København.2004,.p..49.

87. I.år.2000.blev.der.vedtaget.en.lokalplan.for.karré.7..Den.indeholder.
mange fine bestemmelser for at bevare kvarterets karakter og støtte en 
udvikling.i.positiv.retning.ved.forandringer..Men.netop.de.to.huller.i.
karrébebyggelsen.er.angivet.som.”byggemulighed”..Se:.

. Lokalplan 311  ”Teglgårdstræde”,.Bygge.og.Teknikforvaltningen,.
Københavns.Kommune,.København.2000,.p..8.

. Der.er.udarbejdet.en.tilsvarende.lokalplan.for.karré.2:.

. Lokalplan 312  ”Studiestræde”,.Bygge.og.Teknikforvaltningen,.Kø
benhavns.Kommune,.København.2000.



151

Litteraturliste
Listen.herunder.omfatter.de.kilder,.som.der.er.direkte.refereret.til.i.teksten,.
og hvorfra historiske illustrationer er hentet. På www.jenshvass.com findes 
en.bredere.litteraturliste.samt.en.samling.af.links.omkring.bæredygtighed.
og.byforgrønnelse..

Assadourian, Erik: ”Cultivating the Butterfly Effect” in World Watch Ma
gazine.Jan.Feb..2003,.pp..2835..
Ved.login.tilgængelig.via.www.worldwatch.org.

Attwell,.Karen.et.al.:.Facadebeplantning  En undersøgelse af fordele og 
ulemper,.Boligministeriet,.Bygge.og.boligstyrelsen,.København.1993.

Bramsen,.Bo.(Ed.):.København før og nu  og aldrig, Palle.Fogtdal,.Køben
havn.1991..

Brodersen,.Leif.et.al..(Eds.):.Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas 
framtida betydelse, använding och utformning, (udstillingskatalog).Stock
holm.1994.

California.Department.of.Education:.”A.Garden.in.Every.School.”
www.cde.ca.gov/ls/nu/he/garden.asp

California.Department.of.Education:.”A.Healthy.Nutrition.Environment:.
Linking.Education,.Activity,.and.Food.through.School.Gardens.”
www.cde.ca.gov/ls/nu/he/gardenoverview.asp

Dahl,.Bjørn.Westerbeck:.Geddes eleverede kort over København 1761, Ber
giafonden,.København.2002.

Dahl,.Bjørn.Westerbeck.og.Helge.Gamrath:.Bykort, prospekter og byens hi
storie, vol..11.in.Bo.Bramsen.(Ed.):.København før og nu  og aldrig,.Palle.
Fogtdal,.København.1991..

Forslag	til	Trafik-	og	Miljøplan	2004,.Københavns.Kommune,.København.
2004.

Fryd,.Jakob.og.Lone.Pedersen:.Undersøgelser af den oplevede støj af vejtra
fikken	fra	tre	stærkt	trafikerede	bygader	i	København,.Københavns.Kom
mune,.København.2005..
www.netpublikationer.dk/kk/5226/.

Goad,.Chas.E..(Ed.):.Ensurance Plan Copenhagen, Denmark  Brandassu
ranceplaner af Kjøbenhavn, London,.Toronto.&.Montreal.1908.

Grahn,.Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med ut
mattningsdepression..
www.lpal.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=4276

Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige 
ældre bygninger i ”Bispestaden” og ”NyKøbenhavn”,.Nationalmuseet,.
København.1972..



152

Nørre Kvarters grønne lunger

Hvass,.Jens:.Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det hi
storiske København, Kunstakademiets.Arkitektskole,.København.2005..

Janssen,.Jan.E..og.Allan.Mylius.Thomsen:.Nørre Kvarters Krønike,.Nørre.
Compagnie,.København.1997.

Jensen,.Hannelene.Toft.(Ed.):.Byatlas Indre By/Christianshavn. Bevarings
værdier i byer og bygninger,.Skov.og.Naturstyrelsen,.København.1996.

Jensen,.Hannelene.Toft.(Ed.):.Byatlas København. Bevaringsværdier i byer 
og bygninger,.Skov.og.Naturstyrelsen,.København.1996.

Jensen,.Ole.Michael:.Grønt regnskab for boliger,.Statens.Byggeforsknings
institut.2003,.på.URL:
www.sbi.dk/miljoogenergi/gronneregnskaber/grontregnskabforboliger

Jensen,.Steen.Solvang.et.al.:.Virkemidler til overholdelse af grænseværdier 
for NO2 grænseværdier i luft,.Miljøkontrollen,.Københavns.Kommune,.Kø
benhavn.2005.
www.miljoe.kk.dk/6A3C09E14C094166AD4BB8AD59DC6C66

Kaiser,.Manfred:.Can.plants.improve.indoor.air.quality?
http://www.manfredkaiser.com/hot_topics/hot_topics.html#Plants

Kjerulf,.Axel:.Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie,.Has
sings.forlag,.København.1984.

Krusche,.P..et.al.:.Ökologisches Bauen,.Umweltbundesamt,.Wiesbaden.1982.

”Københavns.brand.i.1728”,.artikel.på.Wikipedia..Se:.
http://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_brand_1728

Larsen,.Hanne:.Storbydrømme. København 18701900,.Gads.Forlag,.Køben
havn.2002.

Lauring,.Kåre:.Købmand, sømand og supercargo, Handels.&.Søfartsmuseet.
på.Kronborg,.Helsingør.1998.

Loft,.Steffen:.”Hvordan.påvirker.partikelforureningen.i.storbyerne.vores.
sundhed? Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes?” Foredrag 
i.Pressen,.København.17.05..2006.

Lokalplan 311  ”Teglgårdstræde”,.Bygge.og.Teknikforvaltningen,.Køben
havns.Kommune,.København.2000.

Lokalplan 312  ”Studiestræde”,.Bygge.og.Teknikforvaltningen,.Køben
havns.Kommune,.København.2000.

Mejborg,.Reinhold.Frederik.Severin:.Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns 
Professorresidentzer 15401630,.Nielsen.&.Lydiche.1881..
www.eremit.dk/ebog/mejborg/index.html

Minke,.Gernot.&.Gottfried.Witter:.Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch 
zur Hausbegrünnung, Fricke.Verlag,.Frankfurt.am.Main.1983.

Møller,.Jan:.Borger i middelalderens København,.(1980).Sesam,.Køben
havn.1992.

Møller,.Jes.Fabricius:.Biologismer. Naturvidenskab og politik ca. 18501930,.
(phdafhandling).Det.humanistiske.Fakultet,.Københavns.Universitet,.Kø
benhavn.2002.

Nørre	Kvarter	trafiktælling.	Miljøtrafikugen	16.-22.	september	2003..Upub



15�

Litteraturliste

liceret,.tilgængelig.online.via:
www.jenshvass.com/agenda21/pdf/mtu2003_data.pdf.(179.kb.pdf).
www.jenshvass.com/agenda21/pdf/mtu2003_grafik.pdf (41 kb pdf).

Nielsen,.O.C.:.Larslejsstræde	historisk-topografisk	beskreven,.Arnold.Busck,.
København.1923..

NørregaardNielsen,.Hans.Edward:.Kongens København. En Guldalder
mosaik, Gyldendal,.København.1994..

Ossiansson,.Clara:.Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med 
utmattningssyndrom?.universitetsopgave,.Lunds.Universitet.
http://www2.lpal.slu.se/skyltfonstret/Halsa/exarbete.pdf

Patrick.Blanc.Vertical.Garden:
www.verticalgardenpatrickblanc.com/.

Pallasmaa,.Juhani:.”Nostalgia.for.paradise..park.as.metaphor.and.stilllife”.
in.Brodersen,.Leif.et.al..(Eds.):.Park. Ett idéprojekt om innerstadsparker
nas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm.1994,.pp..
7683.

Rørdam,.Holger.Fr.:.Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen,.Thiele,.
København.185963..
www.eremit.dk/ebog/kkkm/index.html

Schiødte,.Erik.og.Alfred.Larsen.(ill.):.Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde,.
Foreningen.Fremtiden,.København.1894.

Støjdiagram.for.Københavns.Kommune:
www.miljoe.kk.dk/stoej

Terp,.Finn.(Ed.):.CO2plan for København 19902010,.Københavns.Kom
mune,.København.2002.
www.miljoe.kk.dk/0824E18AE3E247F4A53470E96A7A3709

Thomsen,.Birte.Busch:.Den københavnske luft lever ikke op til grænsevær
dierne,.notat.fra.Center.for.Miljø,.25.06..2004..
www.miljoe.kk.dk/F2D708AA4804430C92DD5B077F3DE37F

Thomsen,.Birte.Busch:.Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter  i for
bindelse med en miljøzone i København,.Københavns.Kommune.2004..
www.miljoe.kk.dk/771708FFCD774999BC5F76B1A5E23725

UtzonFrank,.Tine.&.Mette.Fischmann.(Eds.):.Bynatur i Norden,.Nordisk.
Ministerråd,.København.1998.

Wassard,.Erik:.Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol..10.in.Bo.Bramsen.
(Ed.):.København før og nu  og aldrig, Palle.Fogtdal,.København.1990..

Wolverton,.B.C.,.Rebecca.C..McDonald.&.Hayne.H..Mesick:.“Foilage.plants.
for.indoor.removal.of.the.primary.combustion.gases.carbon.monooxide.and.
nitrogen.dioxide”.in.Journal of the Mississippi Academy of Sciences.vol..30.
1985,.pp..18.
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ssctrs.ssc.nasa.gov/foliage_air/foliage_air.
pdf

Wolverton,.B.C.:.EcoFriendly House Plants,.Weidenfeld.&.Nicolson..Lon
don.1996..

Zwaan,.Marijke.et.al.:.Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver  fra idé til 
virkelighed,.ByhaveNetværkets.Forlag,.København.2002.



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.


