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INDLEDNING
STRANDPARKENS FORTID OG NUTID 

Strandparken er opført i midten af 1930erne, og tegnet af daværende stadsarkitekt Alfred Mogensen.
Bebyggelsens består af 22 boligstokke i tre etager, placeret fritliggende på et højtliggende areal på Frederiksbjerg med udsigt over Aarhus Bugt 
og Marselisborg skoven. Det ubebyggede areal blev anlagt som en stor fælles park, uden privat ejendomsret. Stokkene blev orienteret og ind-

rettet i forhold til solen. I fuld overensstemmelse med modernismens principper var her lys, luft og grønt til alle.  

Strandparken er et smukt og tidstypisk eksempel på modernistisk boligbebyggelse, og står i dag som en unik bebyggelse med høj bevaringsvær-
di. Planen, bygningerne og til dels lejlighederne bliver meget ofte fremhævede for deres kvaliteter, hvor de grønne arealers kvaliteter ikke deler 

den samme opmærksomhed. 

Netop samspillet mellem udearealernes naturlige karakter og bygningernes stramme arkitektur er af stor betydning for helheden i et moder-
nistisk byggeri. Strandparkens udearealer har alle de potentialer man kan ønske sig i forhold til at skabe et nutidigt bæredygtigt landskab med 

reference til modernismens natursyn. 

De grønne arealer i dag
Strandparkens grønne arealer består i dag af klippet græs og spredte træer og buske. En identitet der har afsæt i de oprindelige idéer med en 

parkbebyggelse. 

Igennem årene er der kommet mange nye elementer til. Udtrykkene i beplantningen virker dog flere steder tilfældige og visse steder endda 
problematiske. Det medfører blandt andet at de grønne arealer fremstår udefinerede, hvilket giver en rodet og uoverskuelig oplevelse af ”de 

grønne rum”. Måske er dette en af årsagerne til, at der sjældent er beboere der opholder eller bevæger sig gennem de grønne arealer. 

Stedvist i bebyggelsen virker de store græsarealer næsten som en gold grøn ørken, og idéen om det frodige er meget svær at få øje på. Det 
klippet græs formår ikke at skabe rum eller bidrage til oplevelsesværdien. Arealernes disponering kræver et højt vedligehold og giver biodiver-

siteten ringe vilkår. 

Den oprindelige modernistiske idé med en stok bebyggelse og frodige grønne arealer kan til dels anes. En forstærkning af dette kan tilføre be-
byggelsen en helt særlig værdi og identitet. I den urbane kontekst er Strandparkens store grønne arealer utvivlsom af en afgørende faktor for 

kvaliteten af byens flora og fauna.

Vi ser det relevant, for vores projektforslag, at henvise til Aarhus Kommunes ”grønne vision” for byen. På næste side ses et uddrag fra Kommu-
nens hjemmeside. 

STRANDPARKEN GENSKABT I SINE ORGINALE FACADEFARVER
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BYNATUR
AARHUS KOMMUNE

I disse år har Aarhus Kommune fokus på et nyt grønt initiativ. Initiativet hedder Ny Bynatur og skal først og fremmest ændre århusianernes 
natursyn. 

Et ændret natursyn med større forståelse for værdien af naturen skal motivere til grøn fortætning og en mere bæredygtig byudvikling, så 
Aarhus fortsat er en rar by at bo i, både nu - og i fremtiden.

Ny Bynatur gør Aarhus vildere ved at gentænke byens grønne områder. For eksempel laver vi vilde vejkanter, hvor kortklippet græs erstattes 
med vildtvoksende blomster. Blomsterne giver mere nektar og flere ressourcer til bier og sommerfugle, som i sidste ende giver borgerne flere 

oplevelser, når de sidder i bilen på vej til og fra arbejde. 
 

Naturen findes i byen
I Danmark ser vi ofte naturen som jagtbare dyr, vi kan drage nytte af, ellers er forståelsen, at natur er sjælden og hengemt. Vi udfordrer dette 
natursyn ved at gentænke det grønne rum og vise, at naturen ikke kun findes på landet. Faktisk er der flere forskellige sommerfuglearter i 

Aarhus by end i landområderne omkring byen.

Biodiversiteten 
Igennem naturoplysning vil vi skabe en bynatur, der er til gavn for dyr og til glæde for mennesker. De fleste er vilde med sommerfugle, men 
de færreste ved, at nogle sommerfuglelarver udelukkende lever i brændenælder. Fjerner vi brændenælderne, får vi altså færre sommerfugle.

 Naturformidlingen sker via skiltning og guidede ture der, hvor den vilde natur er. Så forundrede folk får en forklaring på, hvorfor kommunen 
lader gamle træer ligge og rådne i skove og parker. Eller hvilke fordele det giver for biodiversiteten, at åens skråninger får lov at vokse vildt. 

MARSELIS BOULEVARD

STRANDVEJEN

AARHUS CENTRUM

BYNATUR

NATUR

STRANDPARKEN LIGGER SOM ET GRØNT HJERTE IMELLEM NATUR OG BYNATUR
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PROJEKTETS VISIONER
FOR STRANDPARKENS GRØNNE AREALER

MILJØ_ AT HØJNE BIOFAKTOREN OG MINDSKE VEDLIGEHOLD
BEPLANTNING_ AT ØGE ARTSRIGDOMMEN

RUM_ AT SKABE FORSKELLIGE RUMLIGE OPLEVELSER 
BIODIVERSITET_ AT ØGE DYRE- OG PLANTELIVET

OPHOLD_ AT SKABE FLERE OPHOLDSMULIGHEDER 
SÆSONER_ AT SKABE VISUELLE STÆRKE KARAKTERE, HELE ÅRET
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PLANTEGNING

IKKE MÅLFAST
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NYE TRÆER

EKSISTERENDE TRÆER

STAUDER OG GRÆSSER



PROJEKTBESKRIVELSE 
INTRO

Strandparken er en homogen bebyggelse, bygget for at et fællesskab kan fungere og mennesker kan trives sammen. Derfor skal de grønne 
arealer også fungere for fællesskabet og stimulere det gode liv.

Vi forslår at der tilføjes elementer, der kan stimulere et fælles udeliv og bidrage til varieret oplevelser i de grønne arealer.

Vores forslag indeholder:

  
Stor frodighed. Høj biofaktor.

 

Et stærkt og tydeligt beplantningskoncept
 

Farvekoncept funderet i de genfundne facadefarver

 
Forslag til beplantning - træer og stauder

 

Et stiforløb med mindre opholdsrum – i både sol og skygge
 

Etablering af pladser, med mulighed for et socialt fællesskab, petanquebaner, fællesgrill etc.

 
Anlæg i etaper

Med udgangspunkt i historien og med fokus på at løfte Strandparken op til et nutidigt bæredygtigt anlæg, foreslår vi at der skabes et landskab 
med en vild og frodig karakter, som kan indtages af bebyggelsens beboere, og nydes af forbipasserende. Landskabet vil stå i kontrast til de mo-

dernistiske bygninger, der således vil fremstå tydeligere, med deres rene linjer og skarpe formsprog.   

I vores forslag til re-design af de grønne arealer, har vi haft fokus på at højne oplevelsesværdien i ”de grønne rum” – både ved bevægelse og 
ophold imellem bygningerne, men også set fra lejlighederne og altanerne. Vi tilfører arealerne større plantediversitet, flere nicher og ophold, 

samt mindre pleje. 
Vi har arbejdet med stor respekt for den eksisterende arkitektur og de grønne arealers linjer og kig. 
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PROJEKTBESKRIVELSE 
DEN ARKITEKTONISKE IDÉ

Beplantningen består af henholdsvis engkarakter og skovkarakter, der på skift placeres imellem bygningerne. De to forskellige landskabskarak-
terer anlægges i de langstrakte grønne arealer mellem bygningskroppene. De planlægges således at der altid vil være ”skov” på den ene side 
af en bygning og ”eng” på den anden side af samme bygning. Beplantningen i henholdsvis ”eng” og ”skov” gentager sig i arter og udtryk, for at 
bevare helhedsindtrykket af et samlet område. Vores forslag til planter og træer har fokus på et udvalg af forskellige karakter, farver, former og 
strukturer. Vi har udvalgt beplantning med tydelige årstidsvariation, stedsegrønne arter og smukke vinterstande. Se forslag til planteliste s. 15.
De to ”nye” landskabskarakterer har en arkitektonisk kvalitet i deres store rumlige variation, hvilket bidrager til at højne den samlede oplevel-

sesværdi i de grønne arealer, og i Strandparken som helhed. 

Eng                                                                                                                                                                                             
”Engen” står som et åbent og lyst landskabsrum. Beplantningen i arealerne består af et frodigt blomstertæppe, med en variation af høje eng-
græsser, stauder, buske og stedvist med eksisterende træer. De eksisterende træer vil give mulighed for at søge skygge i det ellers åbne land-

skabsrum.                                                   
 ”Engens” frodighed og artsrigdom vil tiltrække sommerfugle og insekter, der vil bidrage yderlig til artsrigdommen og biodiversiteten. På grund 

af engarealernes åbne karakter vil de udover at kunne nydes i øjenhøjde også kunne nydes fra lejlighederne og altanerne.  

Skov                                                                                                                                                                                  
”Skoven” fremstår som et fortættet landskabsrum. Træerne skaber et tag, hvor solens stråler fileteres gennem trækronerne, og giver både lys 
og skygge til ophold under kronerne, i ro og stilhed. Der plantes træer med forskellige skovkarakterer, både løv- og nåletræer. Skovbunden vil 
på sigt bestå af forskellige græsser og blomster, der er hjemmehørende i skovbiotopen. Udtrykkene i beplantningen varierer i proportioner og 
udtryk, hvilket bidrager til den samlede oplevelse af skov, natur og diversitet. Skoven tager højde for de eksisterende bevaringsværdige træer. 

Farvekoncept                                                                                                                                                                     
På baggrund af Strandparkens rekonstruktion af de oprindelige facadefarver, har vi udarbejdet et farveprincip for landskabets planter og træer. 

Farverne har en afgørende betydning for bygningernes indbyrdes forhold til hinanden, og for de mellemliggende grønne arealer.
Landskabets farveprincip er en fortolkning af Alfred Mogensens farvepalette og farvekomposition. Plantearternes farver er underlagt bygninger-
nes farver. De originale facadefarver skaber tilsammen med landskabets farve variation igennem bebyggelsen, samt en tydelig genkendelighed 

af hvor i bebyggelsen man befinder sig.

Nyt stiforløb og pladser
I engarealerne anlægges nye stier i slotsgrus. Stedvist udvides stien med mindre anlagte opholdsrum, med sidde mulighed. Stierne skaber 
en ny bevægelse og nye opholdsmuligheder. Med ”havevandringen” indtager man det grønne, i stedet for at kun iagttage det fra afstand.                                                                                                                                         

     Foruden de nye stier anlægges der små pladser i gavlrummene, med mulighed for et socialt fællesskab for Strandparkens beboere. 

Ved udvalgte pladser vil der være mulighed for at anlægge petanquebaner.  

Etapedeling af anlæggelsen
Etableringen af anlægget kan etapedeles i tre etaper.

Etape 1                                                                                                                                                                                
1. Udvalgte træer fjernes

2. Skov etableres 
3. Eng etableres

Etape 2 
1. Dele af eng udskiftes med stauder og buske.

2. Stier i eng etableres 

Etape 3 
       1. Resterende eng udskiftes med stauder og buske.

2. Pladser etableres
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BEPLANTNINGSKONCEPT
DEN ARKITEKTONISKE IDÉ

PLANDIAGRAM     BYGNINGER_ ENG _SKOV

PRINCIPSNIT   DEN RUMLIGE OPLEVELSE AF SKOV OG ENG

ET FRODIGT OG VILDT LANDSKAB

ENGSKOV
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BEVÆGELSER OG RUM
STIFORLØB OG OPHOLD

PLANDIAGRAM     EKSISTERENDE STIER   NYT STIFORLØB

PLANDIAGRAM     PLADSER I GAVLRUMMENE
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Farver der ikke optræder i bygningerne gengives i det “mellemliggende” landskab.
En konsekvent “parring” af bygningernes 4 farver skaber en ny farvepalet til landskabet

Bygningernes farveskala benyttes bevidst til at skabe en afledt farvepalet for landskabet

FARVEKONCEPT
BYGNINGERNES FARVER
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FARVEKONCEPT
LANDSKABETS FARVER

4 farvesammensætninger bruges i plantekompositionen

Den skabte farvepalet omsættes til beplantning, der med sine forskellige farver, flader og strukture 
er med til at “væve” bygninger og landskab sammen til en ny homogen helhed
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STAUDER I ENGAREALER
FARVE   FORM   STRUKTUR

     4 PLANTER ER UDGANGSPUNKT FOR ÉN FARVEOPLEVELSE
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TRÆER I SKOVAREALER
FARVE   FORM   STRUKTUR

    4 TRÆER ER UDGANGSPUNKT FOR ÉN FARVEOPLEVELSE
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Enebær_Juniperus
Blågran_ Picea pungens 
Slåen_ Prunus spinosa

Blåbær_ Vaccinium myrtillus

Spidsløn_ Acer platanoides
Gul røn_ Sorbus × ‘Joseph Rock’

Kirsebær kornel_ Cornus mas
Mirabel_ Prunus cerasifera

Klitfyr_ Pinus contorta 
Eg_ Quercus x turneri ”Pseudoturneri”

Vildt pæretræ_ Pyrus communis
Taks_ Taxus baccata

Bær mispel_ Amelanchier lamarchii
Røn_Sorbus aucuparia

Ask_ Fraxinus americana autumn purple
Vild æble_ Malus sylvestris

Russisk mandstro_ Eryngium planum
Blå anemone_ Hepatica transsilvanica

Blå salvie_  Salvia nemorosa
Blå storkenæb_ Geranium x magnificum

Løvefod_ Alchemilla Vulgaris
Gul solhat_ Echinacea

Gul løvehale_ Phlomis russeliana
Gul røllike_ Achillea filipendulina

”Staude- fennikel”_ Peucedanum verticillare
Bregne_Matteuccia struthiopteris

Pibegræs_ Molinia transparent
Vinterglans_Pachysandra terminalis

Rød purpursolhat_ Echinacea purpurea
Rød alunrod_ Heuchera sanguinea

Rød kvæsurt_ Sanguisorba officinalis
Mørke rød sankt hans urt_ Hylotelephium telephium

TRÆER

STAUDER

PLANTELISTE
STAUDER OG TRÆER
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Enggræsser                                A

Echinacea purpurea                 B
Heuchera sanguineum             C
Sanguisorba officinals              D
Hylotelephium telephium       E

Eryngium planum                     F
Hepatica transsilvanica            G
Salvia nemorosa                        H
Geranium x magnificum           I

A A

A

C D

FEHB

I

I

A

F

D

G

C

I

C

HE

C

D

G

HE

FB
sti

sti

HB

HB

HE

UDSNIT AF PLANTEBEDE   ET VÆVEDE PLANTETÆPPE

Enggræsser                                A

Eryngium planum                     F
Hepatica transsilvanica            G
Salvia nemorosa                        H
Geranium x magnificum           I

Alchemilla Vulgaris                    J
Echinacea                                   K
Phlomis russeliana                    L
Achillea filipendulina                M

Enggræsser                                A

Alchemilla Vulgaris                    J
Echinacea                                   K
Phlomis russeliana                    L
Achillea filipendulina                M

Peucedanum verticillare         N
Matteuccia struthiopteris       O
Molinia transparent                 P
Pachysandra terminalis           Q

Enggræsser                                A

Peucedanum verticillare         N
Matteuccia struthiopteris       O
Molinia transparent                 P
Pachysandra terminalis           Q

Echinacea purpurea                 B
Heuchera sanguineum             C
Sanguisorba officinals              D
Hylotelephium telephium       E
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PLANTEBEDE  
FARVER   KOMPOSITIONER   PLACERING
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