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Hængende have i Århus
Projektidé
Hængende haver, er benævnelsen for
haver, der befinder sig i en højde, hvor
træernes kroner begynder. Det er haver
med jord, græs, træer og blomster, som
man kan træde ud i, når man befinder sig
over byens gadeplan. Haverne er et
supplement til byens øvrige grønne rum
og kan placeres efter behov, hvor der ikke
er plads til traditionelle grønne områder.
Bygninger, veje og parkeringspladser
fylder mere eller mindre byrummet ud,
men ved at plante grønt på tage eller ved
at opsætte hængende haver kan
byrummet gøres grønnere.
Målet med den hængende have i Århus
midtby er, at vise en alternativ løsning på
den konflikt der er mellem byen og de
grønne områder. En løsning der ikke
betyder biler/bebyggelse kontra Indvielse af haven.
beplantning og grønne områder.
Den hængende have giver mulighed for
begge dele.
Opgaven bestod i at vise, at man med
forholdsvis få pengemidler og en simpel
konstruktion i miljøvenlige materialer
kunne opføre en hængende have på ca.
100 m2 til glæde for personale og kursister
i Frit Oplysningsforbund. Det skulle ikke
bare være en terrasse med planter i
kummer, men en rigtig have med græs og
anlagte bede. Man skulle kunne mærke
græsset under fødderne og tiltrække fugle
og insekter til haven. Haven blev opsat i 1.
sals højde, så parkeringspladserne i
gården kunne bevares.

Konstruktionsprincip
Massive elementer i træ er valgt i
forbindelse med opførelse af den
hængende have, da træets isolerende
evne vil være gunstigt i forhold til de
planter, der skal have deres rødder i kun
30 cm jord. De massive elementer af træ,
som udgør havens dæk,

bæres af stålsøjler stabiliseret af kryds
ligeledes i stål. Havens dæk er opbygget
af et 220 mm massivt element i træ med
et 20 mm let skrånende betonlag ovenpå.
Ovenover betonlaget der udlagt sort
tagpap. Herpå er haven anlagt med 300
mm jord på et 50 mm drænlag af løse
letklinker adskilt fra jorden med en filter-
dug. Undersiden af de bærende ele-
menter i massivtræ fremstår ubehandlet.

Byggeprocessen
De gamle fliser er brudt op og
fundamentet til stålsøjlerne er støbt.
Stålsøjlerne er opsat og umiddelbart efter
blev det bærende element i massivtræ sat
op. For at skabe hældning på haven,
således at regnvand kan ledes væk, er
der udlagt et betonlag med hældning.
Udstøbningen foretages direkte på træ-
elementet. Et lag tagpap ovenpå betonen
sikrer, at regnvand og fugt fra jord ikke
kan trænge ned til træet og betonen.
Haven anlægges direkte på tagpappen.
Opsætningen af selve konstruktionen

Montagen af den hængende have. varede en uge.

Arkitektoniske ydre
Haven fremstår som en grøn oase med
direkte afgang fra 1. sal i den tilknyttede
ejendom. Haven er omgivet af et 1,2 m
højt hegn med gelænder. Beplantningen
langs hegnet og i den øvrige have vil på
sigt skabe et frodigt udendørs
årstidsvarierende opholdsareal.
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Vejlevej 111
7000 Fredericia

• Arkitekt:
Marion Søndergaard
Sølystgade 29,st
8000 Århus C
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