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Landskabet
Bispebjerg Akuthospital er et ambitiøst projekt, 
der stræber efter at skabe et holistisk akuthus, 
der forbinder nybyggeriet, det omkringliggende 
landskab og den trafikale afvikling i et nært sam-
spil med det omgivende lokalområde. 

Projektets landskabelige hovedgreb understøtter 
oplevelsen af en parkbebyggelse med stærke 
fysiske og formmæssige sammenhænge samt 
referencer til den havehistoriske kontekst. Sam-
tidig er det et moderne landskabsprojekt med fo-
kus på bæredygtige og rationelle designløsnin-
ger og materialevalg.

Det overordnede landskabsprincip består af 
bånd af landskabshaver, der skyder sig på tværs 
af området og skaber et samlet Bispebjerg ho-
spital med varierede landskabsoplevelser.

Akuthuset lægger sig ned i landskabet, og ska-
ber bakker og terrænspring omkring sig, hvor 
små lommer, mindre parker og rekreative områ-
der opstår. 

Søen i den nordlige park bevares og tilpasses 
det nye terræn med fokus på at opfylde lokal-
planens krav om LAR samt at indgå naturligt i 
de tværgående landskabsbånd, der skaber sam-
menhæng i det samlede parkområde.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

Overordnet landskabsprincip jf. lokalplanen 
med formelle haver i det historiske kvarter, et 
centralt park kvarter og landskabsbånd i det 
nordlige område (somatisk og psykiatrisk kvar-
ter samt det centrale plateau).

Samlet oversigt over landskabsbånd fra 
helhedsplanen udarbejdet af 
Møller og Grønborg.
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Eksisterende forhold
I den nordøstlige del af hospitalsomådet finder 
man en lille sø i et større sammenhængende 
parkområde. Søen dækker et areal på 680 m2 
og er derfor beskyttet gennem § 3 i Naturbeskyt-
telsesloven, da den er over 100 m2. 
Der er ikke fundet andre beskyttede naturtyper i 
området.

Søens nuværende udformning og placering gi-
ver en række udfordringer i forbindelse med op-
førelsen af det nye akuthus i forhold til lokalpla-
nens krav om LAR samt i forhold til at sikre en 
hensigtsmæssig tilpasning og overgang mellem 
bygning og landskab i det nordlige landskabrum.

De følgende sider beskriver de eksisterende for-
hold og udfordringer, der opstår i arbejdet med 
landskabet og søen. 

Luftfotoet viser eksisterende søbred

BESKRIVELSE AF PROJEKTET

TUBORGVEJ

FAKTA OM SØEN
Indløb: Kote 20,71
Vandspejl: Kote 21,42
Areal: 680 m2



Terrænet er præget af bakkedraget ved Bispe-
bjerg Bakke. Derfor spænder terrænet over ko-
teniveauer mellem 18,00-25,50. 
Landskabet skråner ned mod søens kanter og er 
mest kuperet på den østlige side af søen. 
Et stiforløb snor sig idag rundt om søen og hen-
over en lille bro.

Grundlag fra landinspektør

EKSISTERENDE TERRÆN
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Billeder fra området

EKSISTERENDE SØ

Søen med bro i baggrunden

Pæleflankeret	søbredPæle langs kant

Beplantning langs søbredden

Overfladen	er	præget	af	åkander	
og siv langs bredden


