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NIRAS vandt et konkurrenceprojekt 
vedrørende ombygning af Israels Plads 
Syd i København. Projektområdet 
omfatter den sydlige del af Israels 
Plads fra Vendersgade i nord til 
H.C. Ørstedsparken i syd. De to veje 
Linnésgade og Rømersgade, som 
afslutter pladsen mod øst og vest, var 
ligeledes en del af projektet. 
 
I projektet ønskedes det at eksponere 
pladsens historiske potentiale, at 
understøtte pladsens mangeartede 
funktioner og daglige liv samt at 
skabe en markant, enkel og elegant 
pladsdannelse, der afsøger nye veje 
og standarder for byarkitektur og 
bidrager til at profilere København som 
metropol.  
 
Særlige udfordringer i projektet:
 
Samspillet mellem Israels Plads og H.C. 
Ørstedsparken, idet pladsen byggedes 
ud omkring flere store eksisterende 

træer, som ikke måtte beskadiges, og 
idet nogle af parkens elementer er 
fredede.  
 
Pladsen er bygget ovenpå en 
eksisterende parkeringskælder, som 
kun tåler en vis belastning, og som 
medfører begrænset plads til f.eks. 
afvandingsledninger. Desuden skulle 
adgangen til parkeringskælderen være 
åben under hele udførelsen.  
 
Zahles skole ligger inden for 
projektområdet, dvs. der er skoletrafik 
gennem området, og skolegården 
befinder sig normalt på selve pladsen. 
 
Projekteringen foregik i tæt 
samarbejde med landskabsarkitekter 
og entreprenører efter Lean-principper 
med udarbejdelse af forhindringsliste, 
ugeplaner og PPU. 
 
Der er gennemført tilgængeligheds- og 
trafiksikkerhedsrevision på projektet.
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Introduktion
Forvandlingsparken

SPARK, skal være en moderne offentlig bypark, 
der inkluderer mennesker omkring bevægelse, 
rehabilitering, natur og klimatilpasning: Vi ser et stort 
potentiale i at sammentænke bevægelsesaktiviteter 
med vandhåndteringsområder, der i fællesskab kan 
bidrage til at forvandle parken til en ny bypark, 
inkluderende og involverende, med fokus på nye 
samværsformer omkring natur og klima. Parkens 
nye arkitektoniske ambition er knyttet sammen 
af rehabiliterings- og byrumsaktiviteter, med et 
parkpolitisk, social-økonomisk og bæredygtigt sigte.

Parkens egen historie er allerede en 
forvandlingshistorie; stedet er vokset frem af 
engarealer til en hegnet hospitalspark frem til i dag, 
hvor byen står tæt omkring parken. Marselisborgs 
oprindelige plan med den strikse hospitalsakse 
blandt teglrøde pavillon-byggerier klassisk 
haveanlæg, var et sted præget af ophøjet ro med 
gartnerpassede blomsterhaver, hvor arkitektur og 
have tilsammen skulle udgøre en helende enhed. Nu 
står parken overfor en ny forvandlingsproces: Fra 
at være en glemt enhed i byens kant skal fremtiden 
mødes, som offentlig bypark med en ny agenda i en 
voksende og fortættende by. 

Byparkerne i dag er på mange måder de nye 
demokratiske byrum, fordi parken skal skabe 
identifikationspunkter for byens borgere og 
understøtte inklusion. Hvor intentionen er, at denne 
park bliver en del af byens natur, et sted for byens 
beboere og stedets bruger.

Her kan man pege på en række forskellige funktioner, 
som de grønne områder opfylder for mennesker 
i samtidens byer. For det første tilvejebringer de 
mulighed for ro, afstresning og en følelse af frihed. I 
en hverdag med mange planlagte gøremål, hvor man 
er tæt omgivet af trafik og mennesker giver parken 
mulighed for at slippe væk fra larmen, tætheden og 
de mange opgaver. 

Når man spørger mennesker, hvorfor de går tur 
i parken, svarer næsten alle, at man i parken kan 
nyde den uplanlagte tid, få ro til tanken og bare 
slappe af. Det er dét, som det grønne rum kan. For 
det andet giver de grønne områder mulighed for 
sanselige og kropslige erfaringer med dyr, planter, 
natur og landskab. Byens beboere oplever det som 
værdifuldt at have adgang til den slags erfaringer. 

Den moderne urbane park kan også være 
parallelsamfundets blender ved at invitere til 
fælles oplevelser og samvær, på tværs af kultur og 
generationer. Ved at se Marselisborgparken som 
en moderne park med langt større biodiversitet, 
flere naturtyper og mere vand, mere grønt og mere 
spatiøs, bliver den et generøst rum for oplevelse, 
promenade og integration, rekreation og møder. 
En park som er transformeret fra hospitalets 
herskabshave til kvarterspark og nu til byens nye 
naturpark. 
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Værktøjerne til at forandre parken er enkle. Vi vil 
udvikle parken via 3 store indgreb, hvor parkens 
natur stimuleres som rekreativ værdi, vandet ledes 
og forsinkes på overfladen, - og endelig sættes de 
socialt/rehabiliteringsmæssige muligheder og 
aktiviteter fri i det offentlige rum. Ved at lade disse 
3 elementer interferere og overlappe hinanden, er 
intentionen, at udvikle en rig park, som er fyldt med 
ressourcer og sansemæssige oplevelser.

Natur
1. Det naturmæssige handler om at uddybe de 
biologiske processer og forskelligheder, så parken 
får større biodiversitet med flere naturtyper end 
nu. Artsrigdommen skabes helt grundliggende ved 
at plante flere forskellige træer og anvende flere 
forskellige grønne overflader, sørge for at naturens 
cyklus gøres endnu mere synlige, så parken indgår 
i og revitaliserer naturens groede og recirkulerende 
dynamik som en del af parkens drift og nye udseende.

Naturens biologiske cyklusser er dynamiske og 
i konstant ud- og afvikling, fra de mest skrøbelige 
træer til gamle træer, nye rodskud, fuglesang, 
nedfaldne blade, død og vejrlig, naturen giver os en 
følelse af at være en del af noget større og del af et 
liv. SPARKparken bliver genstand for en biologisk 
mangfoldighed og variation, hvor naturens cyklus 
vil sikre en fleksibel og robust bynatur i centrum af 
byen.  

Vand
2. Vandets kredsløb handler om at arbejde med 
holistiske muligheder for at se vandets fra regnen 
ligge den korte tid inden det fordamper eller 
sendes til nedsivning. Det hydrologiske kredsløb 
har naturen brug for, det giver nytte og forbedret 
værdi af regnvand, og derfor skal vi arbejder med 
helhedsorienterede regnvandsløsninger, som en del 
af en større cyklus. 

Fra den lille til den store skala er og skal regnvand 
ses som en ressource, hvor vandet opsamles, 
renses og genanvendes. Den hydrologiske kredsløb 
optimerer Aarhus ressourceforbrug og klimasikrer 
området omkring højdedraget ved Harald Jen-sens 
Plads, hvor vi opsamler vandet fra P.P. Ørumsgade, 
hvor vandet opsamles, forsinkes og nedsives ned 
mod Skanderborgvej , alt for at Aarhus kan blive 
endnu grønnere.  

Infrastruktur & Aktivitet
3. De socialt/rehabiliteringsmæssige muligheder 
og aktiviteter i Marselisborgparken må bygges på 
et socialt overskud og en mulighed for at invitere 
via oplevelser og fællesskaber. SPARKparken 
ligger i en tæt udbygget del af Aarhus. Tætheden, 
fællesskabsfølelse og tolerance er en del af områdets 
karakter. De mange ny tilbud sammenknyttes på 
forskelligvis med stiforløbene og tilrettelægges, så 
de i høj grad er flerfunktionelle og taler til alle typer 
af brugergrupper. Herved skabes rammerne for nye 
møder og fællesskaber.   
 
Helhedsplanens tre indgreb/lag er uddybet og 
gennemgået i det følgende efter helhedsplanen. 

Arkitektonisk Hovedgreb
3 Indgreb: Natur - Vand – Infrastruktur og aktivitet 
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Situationsplan 1:1 200

Helhedsplan 2. fase
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