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den vertikale bevægelse

BOLIGER OG INSTITUTION I ØRESTADEN
1. PRÆMIE I TOTALENTREPRISEKONKURRENCE
I første parket – direkte til fælled og tæt på storbyen ligger Boligslangen, hvis
afslutning mod syd omsluttes af såvel fælleden som den landskabeligt svungne
kanal. En usædvanlig attraktiv placering af en boligbebyggelse i et sjældent direkte møde mellem tæt by og åbent landskab.
Fælledhavens placering er meget speciel. Sammen med beliggenheden i Ørestaden har det stillet krav til udformningen af landskabet. Landskabet forsøger,
udover at tilpasse sig stedet også at tilpasse sig bygningen og dens arkitektur.
Landskabet er ikke kun flader af græs og træer i kummer. Landskabet i Fælledhaven skaber rumligheder og stemninger og tilpasser sig stedet uden at forsvinde
som en af de mange.

ED INSTITUTIONEN

er man over græsplænen fra Karen Blixenparken, mødes man af rækken af træer,
ger Fælledhavens bygning.

rdsiden og den lukkede facadeer det lave frugttræer, som danner små enklaver,
an kan holde arrangementer eller lege, mod vest er der plantet laver magnolier
yrretræerne og foran cykelstativerne under de svævende altangange.

ierne er plantet, så de står i kontrakst til den mørke granitløber og skaber en
g stemning, der taler til det enkelte menneske. Fyrretræerne er en modpart til
gen og de søger at skabe rum mellem trækrone og beton.

titutionens udeindgang, dvs. dér, hvor man kommer med sin cykel gennem
i hegnet, er der plantet magnolietræer i plantehullerne i fliserne. Her er en god
ds for dem der vil cykle, køre gokart og lege under træernes grønne og til tider
rende kroner.

tre i illustrationen ses kanten af hækkelabyrinten af pilehæk. Labyrinten plantes
de af 1meter, men bliver hurtigt højere, således at hækkelabyrinten indadtil
t skjulested for børnene og udadtil markerer hjørnet af institutionen mod den
æne.
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VED INSTITUTION
Kommer man over græsplænen fra Karen Blixenparken, mødes man af rækken af
træer, der følger Fælledhavens bygning.
Den ovenstående illustrationen ses kanten af hækkelabyrinten af pilehæk. Labyrinten plantes i en højde af 1meter, men bliver hurtigt højere, således at hækkelabyrinten indadtil bliver et skjulested for børnene og udadtil markerer hjørnet af
institutionen mod den store plæne.
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