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BJERGSKOV / træer
Nordhavnen er Københavns nyeste bydel. Frem af havnens rå og industrielle
historie
vokser en ny, bæredygtig og mangfoldig by - for københavnerne og deres børn.
NORDPILEN er Lejerbo Københavns bud på det projekt, der skal indfri potentialet - og
løse udfordringerne - som den første almene boligbebyggelse i Nordhavnens første
kvarter: Århusgadekvarteret med en attraktiv beliggenhed ved havnen.

Valget af træer baseres på, at havnen og
bygningen skaber et voksested, der minder om
et bjerglandskab med et tyndt jordlag og mange
hårde flader i et vindpåvirket miljø.

Seljepil

Bjergfyr

Skovæble

(Salix caprea)

(Pinus nigra subsp. uncinata)

(Malus sylvestris)

Løvfældende, 8-5 m højt træ. Vind-,
frost- og jordbundstolerant. Skiverod. Kan
stævnes. Grene til pileflet.
Egnet til snaps.

På tyndt jordlag op til 6 m højt. Stedsegrønt træ/busk. Kegleformede kogler.
Skiverod. Lyskrævende. Vind- og jordbundstolerant.

Løvfældende, op til 10 m højt træ.
Hjemmehørende. Hvide, duftende
blomster. Blomstring maj-juni. Vindstærk.
Hjerterod. Kan stævnes. Spiselige frugter.

Almindelig Havtorn

Almindelig Brombær
(Rubus plicatus)

(Juniperus communis)

Robust busk. Vokser på lysåben, ofte
kalkholdig, sand- eller grusbund. Breder
sig med lange udløbere. Blomstrer før
løvspring. Spiselige bær, egnet til snaps.

Spiselige aromatiske bær. Lyserøde
blomster. Hjemmehørende. Højtliggende
rodnet.

Egnet til snaps. Vokser i tør-fugtig bund,
gerne åben bund. Heder, åbne skove.
Hjemmehørende.

Der vælges træer, der kan stævnes, så de
bliver flerstammede og danner en frodig og
eventyragtig skovoplevelse for børnene på
legepladsen og beboerne på taget.

Kvalitet der er til at tage og føle på
I en begrænset projektøkonomi har vi prioriteret en enkel og rationel
KYSTOVERDREV / buske
grundkonstruktion, der frisætter værdi, så vi kan skabe en varieret bebyggelse med
kvalitet i form af materialer, der patinerer smukt, altaner og haver samt et stærkt
taglandskab integreret i designet. Her har det særlige oplevelsesrige pionerlandskab,
der kendetegner havnens miljø, været inspirationskilden. Dertil kommer gode,
funktionelle boliger med et twist, der gør dem attraktive for mange typer beboere.
Hovedgrebet er robust for de tilpasninger, der måtte komme i dialog med projektets
interessenter.

Valget af buske falder på arter, der kan trives i
det vindomsuste, tørre og lysåbne kystlandskab.
Der vælges arter med spiselig bær, eller som kan
bruges til kryddersnapse.

(Hippophae rhamnoides)

Almindelig Ene

Buskene er lave og tætte. De skaber nicher, der
kan indramme opholdsarealerne. Blomstrende
og bærbærende buske giver fødegrundlag for
fugle og et væld af bestøvere.
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PLANTEVÆG /klatreplanter

Nordpilen viser mødet mellem natur og kultur.
Udvalgte steder på bygningen skabes variation, frodighed og stoflighed i både gadeplan og
i højden med klatreplanter. Det giver liv til
kantzonen.

aden giver variation,
og vertikalt. Artsvalacering, changering i
blomsterflor.Udvalgte
tra frodig. Det skaber
rer selv om vinteren.
nse luften og mindske
ættes som en rød tråd
msluttes af grønt. Her
m som en slags grønne

Der vælges arter med forskellige udtryk, og som
kan klare forskellige vækstbetingelser. Nogle
steder gives der plads til, at planterne bliver
fyldige, så de skaber levesteder for kvidrende
gråspurve.

HAVNERUDERAT / urter

Valget af urter er inspireret af ruderatlandskabet med grus, sten og sparsomt jordlag, der
er typisk for postindustrielle havne.

Vild Kaprifolie

Vedben

Vildvin

(Lonicera periclymenum)

(Hedera helix)

(Parthenocissus quinquefolia engelmannii)

Løvfældende, slyngende, højde 2-5m.
Blomstring juni-august. Velduftende. Tiltrækker insekter. Hjemmehørende, hårdfør.
Egner sig bedst som punktbeplatning.

Stedsegrøn, selvhæftende, højde 20-25m.
Hjemmehørende. Hurtigtvoksende, robust,
jordbundstolerant, skyggetålende. Vigtig
for fugle der spiser bærrene.

Løvfældende, selvhæftende, højde 10-15 m.
Hurtigtvoksende. Rød/gule efterårsfarver.
Jordbundstolerant, bedst på muldjord.
Urskovsagtigt udtryk.

Bidende Stenurt

Almindelig Røllikke

Smalbladet Timian

Lav. Blomstring juni-juli (gul). Hjemmehørende. Måttedannende. Tiltrækker
solitære bier. Vokser på tør, lysåben, stenet
eller sandet bund.

Lav. Blomstring juli-september (hvid).
Hjemmehørende. Vokser på lysåben, tør
eller fugtig, sand- eller humusrig bund.
Egnet til snaps.

Lav. Blomstring juni-august (rosa), vokser
på veldrænet, åben sand- eller grusbund.
Tæppedannende. Hjemmehørende. Tiltrækker sommerfugle. Spiselig, velduftende.

(Sedum acre)

(Achillea millefolium)

(Thymus serpyllum)

Der fokuseres på urter, der er gode for bier
og sommerfugle, og som kan bruges i snaps
og som krydderurter. Der er arter, der passer
til de tre forskellige successionsstadier, der er
repræsenteret i taglandskabet.
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