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SAXOGARDEN_ Istedgade Grønne spots og bæredygtige omveje

SaxoGarden er en del af det større projekt ‘Istedgade Grønne spots 
og bæredygtige omveje’:
 
Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje er et kunstprojekt 
af Kenneth Balfelt Team, Nordeafonden og Spektrum Arkitekter. 
Projektet undersøger, hvad naturen kan gøre for og med mennesker 
i byen og igangsætter konkrete begrønninger sammen med vester-
broere.
 
Pt arbejdes der med tre forskellige spots - Saxogade, Mændendes 
Hjem og Viktoriagade/Abel Cathrinesgade. 
 
Projektet opstartede i efteråret 2016 og vil strække sig over 2 år. 
Igennem alle faser af processen vil beboere og brugere være med.
 

Begrønningsprojektets formål er:

– At skabe smukke og holdbare byrum
– At forstærke fællesskabet på tværs af sociale baggrunde, kulturer 
og generationer
– At stressniveauet sænkes
– At der udvikles ny viden om den urbane naturs indvirkning på et 
lokalmiljø
– At skabe rum for udsatte grupper på Vesterbro, fx igennem grøn 
og social beskæftigelse 
 

Beboerinddragelse og engagement:

Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med områdets borge-
re, gadens folk, erhvervsliv og institutioner. Indledningsvis afholder 
vi inspirationsevents, og på den baggrund skal borgerne udvikle de 
ideer, projektet skal bygge på. Siden bliver der gennemført behov-
sanalyser og besluttet, hvor på Istedgade og sidegaden de grønne 
anlæg skal placeres. Når den frivillige, kommunale og faglige organi-
sering er på plads, går det praktiske arbejde i gang.
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SAXOGARDEN_ Overordnet tilgang

Ambitionen på Saxogade  er konkretiseret ved følgende fysiske indgreb

- Mulighed for oplevelsen af ’Sonjas Plads’ på Erik Clausens hævede chausse-stens-plads midt 
på gaden samt udvidelse af pladsen for enden af gaden mod Litauens Plads. Nedlæggelse af 3 
P-pladser. 

- Nye opholdsmuligheder: Fritstående bænke samt bænke på facader

- Etablering af 4 større, grønne bede

- Facadebeplantning langs begge sider af gaden

- Ophængning af wires på tværs af gaden, hvor blåregn kan slynge sig

Projektets ambition er at begrønne og beskønne Saxogade til glæde og gavn for beboerne og 
besøgende i gaderne samt for fællesskabet og samværet i gaderne. 
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SAXOGARDEN_ Eksisterende forhold

PLAN EKSISTERENDE FORHOLD

GRØNNE SPOTS - SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:200

T-L-00

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375

Projektafgrænsning
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SAXOGARDEN_ Fremtidige forhold

PLAN FREMTIDIGE FORHOLD

GRØNNE SPOTS - SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:200

T-L-01

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375
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SAXOGARDEN_ Trafik

PLAN EKSISTERENDE FORHOLD
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Tegn.nr.:

1:200

T-L-00

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375

PLAN FREMTIDIGE FORHOLD

GRØNNE SPOTS - SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:200

T-L-01

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375

Der findes i dag 6 alm. p-pladser i Saxogade samt 2 dele-p-pladser. 

Det foreslås at nedlægge 3 P-pladser med ønsket om at skabe bedre 
plads til begrønning og ophold.

Pladsen for enden af gaden mod Litauens Plads forelås udvidet som vist.

P-automat flyttes til den anden side af gaden.

Der ændres ikke på cykelstativer.

Eksisterende forhold: 6 p-pladser samt 2 dele-p-pladser

P-pladser

Dele-p-pladser

Betalingsautomat

Vejarealer, indenfor 10meters zone, der omdannes til 
begrønnings- og opholdsarealer

Eksisterende p-pladser, der omdannes til begrøn-
nings- og opholdsarealer

Fremtidige forhold: 3 p-pladser samt 2 dele-p-pladser
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SAXOGARDEN_ Ophold

PLAN FREMTIDIGE FORHOLD

GRØNNE SPOTS - SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:200

T-L-01

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375

Ved at fjerne de 3 P-pladser og udvide arealet for enden af gaden mod Litauens Plads  
skabes mulighed for to nye opholdsområder i gaden: 

- Én central samlingsplads omkring Erik Clausens hævede chausse-stens-plads midt 
på gaden. Café Sonja har i forvejen udeservering og liv på den ene side af gaden net-
op her. Nye opholdsmuligheder på modsatte side af gaden, vil binde gaden sammen 
og skabe et centralt mødested. 

- Én plads for enden af gaden mod Litauens Plads, hvor udeservering fra Norma samt 
ikke kommercielt ophold kan finde sted i solen.

For at understøtte de to nye opholdszoner og samtidig skabe sammenhæng i gaden 
foreslås at etablere to nye bænk-typer:

PLAN FREMTIDIGE FORHOLD

GRØNNE SPOTS - SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:200

T-L-01

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375

Facadebænke. Se side 8

Fritstående bænke. Se side 9
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 FACADEBÆNKE PRINCIPTEGNING

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:10

T-L-04GRØNNE SPOTS: SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

SPEKTRUM ARKITEKTER APS ST. KONGENSGADE 40G, 4.S DK-1264 KØBENHAVN K
TLF 26165595 SPEKTRUM@SPEKTRUMARKITEKTER.DK

Det foreslås at etablere 5 facadebænke langs den ene facade på Saxogade. Bæn-
kene har variendre længder. De mindste er 1.4m lange, den længste 5m. Bænkene 
udføres i egetræsplanker på stålbeslag, der monteres på facaden under vinduer-
ne. Bænkene udføres så de kan klappes ned og aflåses om aftenen/ natten, så 
ophold om natten undgåes. 

SAXOGARDEN_ Facadebænke
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SAXOGARDEN_ Fritstående bænke

SAXOGARDEN - ET GRØNT FÆLLESSKAB
S

A
X

O
G

A
R

D
E

N
 - 

E
T 

G
R

Ø
N

T 
FÆ

LL
E

S
S

K
A

B

 FRITSTÅENDE BÆNKE

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:10

T-L-05GRØNNE SPOTS: SAXOGADE  Kenneth Balfelt Team

SPEKTRUM ARKITEKTER APS ST. KONGENSGADE 40G, 4.S DK-1264 KØBENHAVN K
TLF 26165595 SPEKTRUM@SPEKTRUMARKITEKTER.DK

Det foreslås at etablere 2 mindre opholdsmøbler på modsatte 
side af Café Sonja, så oplevelsen af den centrale plads styrkes. 
Bænkene tænkes udført i egetræsplanker på stålben, så de ’lan-
der let’ på gaden og ikke fremstår for tunge. Små borde etable-
res på møblerne, så kaffen eller bogen kan lægges til side for en 
stund...

Bænkene udføres så de kan klappes ned og aflåses om aftenen/ 
natten, så ophold om natten undgåes. Et stykke fladstål med 
en ingraveret tekst etableres, så teksten især kan læses, når 
bænkene er klappet ned. Stålet er med til at gøre ophold på den 
nedklappede bænk umuligt.
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SAXOGARDEN_ Begrønning i bede _ Græsser, stauder, urter 40-80 cm høje

Der forelås at etablere fire grønne bede på ca 10m2 hver især. To af dem midt på 
gaden i forbindelse med den nye centrale pladsdannelse, så opholdet her bliver ’midt 
i det grønne’. Et grønt bed forelås etableret mod Istedgade som en venlig velkomst til 
gaden og et ’se, her er sket noget’. 

Bedene tænkes beplantet med hårdføre og nøjsomme vækster som fx græsser, 
robuste stauder og urter. Ambitionen er at bedene fremstår med stor artsrigdom, 
stor diversitet, ’vildskab’ og med stor foranderlighed igennem året. Det betyder at de 
enkelte bede planlægges, så planternes blomstringstid foregår på skift, så den ene 
blomst overtager den næste osv. Det foreslås endvidere at vælge arter, der fordrer 
biodiversitet ved at tiltrække insekter, bier og sommerfugle. Det foreslås at indblande 
forskellige urter som fx mynte, citronmelisse, estragon o.l., som, udover at bibringe 
skønne dufte i gaden, kan spises af beboerne eller bruges af gadens caféer.

Modstående side skal ses som en ’brainstorm’ på mulige græsser/ urter/ stauder, 
som kan give bedene det nævnte vilde, hårdføre og varierede præg, som er ambitio-
nen. 

Der plantes i alt minimum 8 forskellige plantearter pr bed. Bedene kan godt være 
forskellige, men enkelte arter bør gå igen, så der sikres en sammenhæng mellem 
bedene. Det endelige plantevalg foretages i dialog med den valgte entreprenør/ an-
lægsgartner samt med arbejdsgruppen.

PLAN FREMTIDIGE FORHOLD

GRØNNE SPOTS - SAXOGADE  -  Kenneth Balfelt Team

Papir: A3

20.09.17
Dato:Emne:

Mål:

Tegn.nr.:

1:200

T-L-01

SPEKTRUM ARKITEKTER     ST. KONGENSGADE 40 G, 4s   -   1264 KBH K +45 3131 0375
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Achillea fil. `Coronation Gold´
Pragtrøllike
60-80 cm. høj staude.
Gule blomster fra juni-august.
God til binderi.
Placeres i sol i alm. havejord.
Kræver ingen opbinding.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Agastache hyb. `Blue Fortune´
Anis Isop, Indianer Mynte
70-80 cm. høj staude/krydderurt.
Blå blomster i juli-september.
Placeres i sol, i veldrænet havejord.
Bladene bruges i salater, desserter, bagværk, fiskesauce, smør.
God potpourri plante.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Allium afl. `Purple Sensation´
Prydløg
50-60 cm. høj staude/løgplante.
Lillarosa blomster.
Blomstrer i juni-juli.
God til binderi.
Placeres i sol.
Plantes i alm. god, veldrænet havejord, gerne sandet.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Anemone hup. `Praecox´
Høstanemone
80 cm. høj staude.
Rosa blomster fra august-oktober.
God til binderi.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god, humusrig, veldrænet havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Artemisia dracunculus
Fransk Esdragon
50-60 cm. høj krydderurt.
Placeres i sol, i alm. god, veldrænet, porøs/let havejord.
Bladene bruges til eddiker, sennep, olier, marinader, og salater.
Fransk esdragon bruges også i tomat, ægge, fiske og fjerkræsretter.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Astilbe arendsii-hybrid `Else Schleck´
Astilbe
70 cm. høj staude.
Rosarød blomster i juli-august.
God til binderi.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. fugtighedsbevarende jord, også i surbundsbedet.
Kan bruges i bassin- eller klynekanten.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 1 af 3

Cortaderia selloana `Evita´
Pampasgræs
60 cm. høj græs.
120 cm. høje aks.
Flotte hvide dunede aks om efteråret.
Placeres i sol, i alm. veldrænet havejord i læ.
Bør vinterdækkes.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Echinacea pur. `Pica Bella´
Purpursolhat
70-80 cm. høj staude.
Purpurrøde, duftende blomster.
Blomstrer fra juli-september.
God til binderi.
Placeres i sol, i alm. god, veldrænet havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Imperata `Red Baron´
Japansk Blodgræs
40-50 cm. høj græs.
Grønne lancetformede blade, med kraftig røde spidser.
Jo mere sol, jo mere rød.
Placeres i fuld sol.
Plantes i næringsrig, fugtighedsbevarende havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Kniphofia hyb. `Papaya Popsicle´
Raketblomst
30-40 cm. høj staude.
Orangerøde blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
God til binderi.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Lupinus hybrid `Gladiator´
Lupin
70 cm. høj staude.
Orangegule ærteblomster.
Blomstrer i juni-august.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet, tør havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Lupinus west country `Salmon Star´
Lupin
75 cm. høj staude.
Orange duftende blomster i juni-juli.
God til afskæring.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet, tør havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 2 af 3

Mentha piperita cit. `Zitronen Mints´
Citronmynte
60 cm. høj krydderurt.
Mørke grønne, aromatisk duftende blade.
Placeres i sol, i alm. god havejord.
Bruges til salat, desserter, is, gele, myntesauce myntegele, lammesteg, slik, the, snaps og 
sommerdrikke (lade bladene trække i noget alkohol)

Plante nr.: 1
Antal: 1

Miscanthus sin. `Goldbar´
Elefantgræs
70-80 cm. høj græs.
Opret, overhængende vækst.
Grønne blade med gule tværstriber.
Hvidlige aks i august-oktober.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Panicum virgatum `Rehbraun´
Staudehirse, Rishirse
70 cm. høj græs.
100 cm. høj. rødbrune aks i lette toppe i juli-september.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Klippes ned i det tidlige forår.
Vindhårdfør.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Physalis alkekengi var. franchetii
Japanlygter, Jødekirsebær
50-60 cm. høj staude.
Hvide blomster i juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god havejord.
Orange frugter omgivet af orange "lygter".
Frugtstanden bruges til binderi og tørrede dekorationer

Plante nr.: 1
Antal: 1

Rosmarinus off. `Albiflorus´
Rosmarin
70 cm. høj krydderurt.
Grågrønne, aromatisk duftende, blade.
Placeres i sol, i alm. veldrænet havejord.
Bladene bruges til stegt kød, fiske og kartoffelretter samt eddiker.
God potpourri plante.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Salvia nem. `Caradonna´
Prydsalvie, Staudesalvie
50-60 cm. høj staude.
Blå blomster.
Blomstrer fra juni-august.
God til binderi.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 3 af 3
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Achillea fil. `Coronation Gold´
Pragtrøllike
60-80 cm. høj staude.
Gule blomster fra juni-august.
God til binderi.
Placeres i sol i alm. havejord.
Kræver ingen opbinding.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Agastache hyb. `Blue Fortune´
Anis Isop, Indianer Mynte
70-80 cm. høj staude/krydderurt.
Blå blomster i juli-september.
Placeres i sol, i veldrænet havejord.
Bladene bruges i salater, desserter, bagværk, fiskesauce, smør.
God potpourri plante.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Allium afl. `Purple Sensation´
Prydløg
50-60 cm. høj staude/løgplante.
Lillarosa blomster.
Blomstrer i juni-juli.
God til binderi.
Placeres i sol.
Plantes i alm. god, veldrænet havejord, gerne sandet.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Anemone hup. `Praecox´
Høstanemone
80 cm. høj staude.
Rosa blomster fra august-oktober.
God til binderi.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god, humusrig, veldrænet havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Artemisia dracunculus
Fransk Esdragon
50-60 cm. høj krydderurt.
Placeres i sol, i alm. god, veldrænet, porøs/let havejord.
Bladene bruges til eddiker, sennep, olier, marinader, og salater.
Fransk esdragon bruges også i tomat, ægge, fiske og fjerkræsretter.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Astilbe arendsii-hybrid `Else Schleck´
Astilbe
70 cm. høj staude.
Rosarød blomster i juli-august.
God til binderi.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. fugtighedsbevarende jord, også i surbundsbedet.
Kan bruges i bassin- eller klynekanten.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 1 af 3

Cortaderia selloana `Evita´
Pampasgræs
60 cm. høj græs.
120 cm. høje aks.
Flotte hvide dunede aks om efteråret.
Placeres i sol, i alm. veldrænet havejord i læ.
Bør vinterdækkes.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Echinacea pur. `Pica Bella´
Purpursolhat
70-80 cm. høj staude.
Purpurrøde, duftende blomster.
Blomstrer fra juli-september.
God til binderi.
Placeres i sol, i alm. god, veldrænet havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Imperata `Red Baron´
Japansk Blodgræs
40-50 cm. høj græs.
Grønne lancetformede blade, med kraftig røde spidser.
Jo mere sol, jo mere rød.
Placeres i fuld sol.
Plantes i næringsrig, fugtighedsbevarende havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Kniphofia hyb. `Papaya Popsicle´
Raketblomst
30-40 cm. høj staude.
Orangerøde blomster.
Blomstrer fra juli-september.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.
God til binderi.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Lupinus hybrid `Gladiator´
Lupin
70 cm. høj staude.
Orangegule ærteblomster.
Blomstrer i juni-august.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet, tør havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Lupinus west country `Salmon Star´
Lupin
75 cm. høj staude.
Orange duftende blomster i juni-juli.
God til afskæring.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet, tør havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 2 af 3

Mentha piperita cit. `Zitronen Mints´
Citronmynte
60 cm. høj krydderurt.
Mørke grønne, aromatisk duftende blade.
Placeres i sol, i alm. god havejord.
Bruges til salat, desserter, is, gele, myntesauce myntegele, lammesteg, slik, the, snaps og 
sommerdrikke (lade bladene trække i noget alkohol)

Plante nr.: 1
Antal: 1

Miscanthus sin. `Goldbar´
Elefantgræs
70-80 cm. høj græs.
Opret, overhængende vækst.
Grønne blade med gule tværstriber.
Hvidlige aks i august-oktober.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Panicum virgatum `Rehbraun´
Staudehirse, Rishirse
70 cm. høj græs.
100 cm. høj. rødbrune aks i lette toppe i juli-september.
Placeres i sol, i alm. havejord.
Klippes ned i det tidlige forår.
Vindhårdfør.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Physalis alkekengi var. franchetii
Japanlygter, Jødekirsebær
50-60 cm. høj staude.
Hvide blomster i juli-august.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. god havejord.
Orange frugter omgivet af orange "lygter".
Frugtstanden bruges til binderi og tørrede dekorationer

Plante nr.: 1
Antal: 1

Rosmarinus off. `Albiflorus´
Rosmarin
70 cm. høj krydderurt.
Grågrønne, aromatisk duftende, blade.
Placeres i sol, i alm. veldrænet havejord.
Bladene bruges til stegt kød, fiske og kartoffelretter samt eddiker.
God potpourri plante.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Salvia nem. `Caradonna´
Prydsalvie, Staudesalvie
50-60 cm. høj staude.
Blå blomster.
Blomstrer fra juni-august.
God til binderi.
Placeres i sol.
Plantes i alm. veldrænet havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 3 af 3

SAXOGARDEN_ Begrønning i bede _ Græsser, stauder, urter 40-80 cm høje

Røllike
Indianer mynte
Prydløg

Pampas
Solhat
Blodgræs

Citronmynte
Elefantgræs
Rishirse

Høstanemone
Esdragon
Astilbe

Raketblomst
Lupin
Lupin

Japanlygter
Rosmarin
Staudesalvie
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SAXOGARDEN_ Facadebegrønning _Slyngplanter

FACADER
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14-06-2017 15:24:28

Aristolochia macrophylla
Tobakspibe
4-10 m. høj slyngplante.
Grønbrune, pibeformede blomster.
Blomstrer i juni-juli.
Placeres i halvskygge-skygge.
Plantes i alm. næringsrig jord.
Den ynder gode læforhold. 
 

Plante nr.: 1
Antal: 1

Campsis x tagliabuana `Mme Galen ´
Trompetblomst
6-8 m. høj slyngplante.
Klatrende vækst m. hæfterødder.
Orange blomster.
Blomstrer i august-september.
Placeres i sol.
Plantes i alm. næringsrig havejord.
Ynder gode læforhold.
 

Plante nr.: 1
Antal: 1

Clematis `Barbara Jackman´
Klematis
2-3 m. høj slyngplante.
Violetblå blomster i maj-juni, samt igen i august-september.
Selve planten ynder sol, mens rodhalsen skal stå i skygge.
Plantes i alm. god havejord.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Clematis `Ernest Markham´
Klematis
3-4 m. høj slyngplante.
Store, margenta-lilla blomster.
Blomstrer i juni-juli, samt igen i august-september.
Selve planten ynder sol, mens rodhalsen skal stå i skygge.
Plantes i alm. god havejord.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Clematis `Jackmanii´
Klematis
3-4 m. høj slyngplante.
Violetblå blomster i juli-september.
Selve planten ynder sol, mens rodhalsen skal stå i skygge.
Plantes i alm. god havejord.
Tilhører beskæringsgruppe 3.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Clematis ̀ Rebecca´�Clematis ̀ Rebecca´�Clematis ̀ Rebecca´�Clematis ̀ Rebecca´�
Klematis
1,5-2 m. høj slyngplante.
Disse clematis blomstrer helt fra bunden af planten - og ikke kun i toppen.
Scarlet røde blomster i juni-juli, samt igen i august-september.
Selve planten ynder sol, mens rodhalsen skal stå i skygge.
Plantes i alm. god havejord.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Tobakspibe
Trompetblomst
Klematis
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Clematis `Star of India´
Klematis
3-4 m. høj slyngplante.
Store mørklilla blomster.
Blomstrer i juli-september.
Selve planten ynder sol, mens rodhalsen skal stå i skygge.
Plantes i alm. god havejord.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Clematis montana `Fragrant Spring´
Bjergskovranke, Småblomstrende Klematis
6-8 m. høj slyngplante.
Rosa, duftende blomster.
Blomstrer i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i fugtighedsbevarende jord.
Beskæringsgruppe 1.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Hedera colchica `Datana Variegata´
Broget Efeu
5-8 m. høj klatreplante.
Hvidbrogede, stedsegrønne blade.
Bladene bruge til julebinderi.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.
Ynder gode læforhold.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Humulus lupulus
Humle
5-6 m. høj løvfældende slyngplante.
Slyngende vækst.
Grønne blomster.
Blomstrer i august.
Kogleligende frøstandene bruges til binderi.
Den skal placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Laburnum anagyroides `Sunspire´
Guldregn
2-4 m. højt træ.
Opret stamme, opret, bred krone.
Gule blomster i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Lonicera heck. `Goldflame´
Kaprifolie
4-5 m. høj slyngplante.
Orangerøde-gule, duftende blomster.
Blomstrer i juni-oktober.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 2 af 3

Lonicera tellmanniana
Kaprifolie
4-5 m. høj slyngplante.
Orangegule, duftende blomster.
Blomstrer i maj-juni.
Placeres i sol-halvskygge.
Plantes i alm. havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Parthenocissus tri. `Veitchii´
Rådhusvin
10-15 m. høj slyngplante.
Tynde, højtvoksende grene med hæfteskiver.
Placeres i sol-skygge.
Plantes i alm. havejord.
Flotte røde efterårsfarver. 
 

Plante nr.: 1
Antal: 1

Rosa `Brilliant´
Slyngrose
1,5-2 m. høj slyngplante.
Lysende orangerøde blomster med let duft.
Blomstrer fra juni-november.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord tilsat rosenjord i forholdet 1/3.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Rosa `Ghislaine De Feligonde´
Buskrose, Slyngrose
1,5-2 m. høj busk/klatreplante.
Kobbergule, fyldte, kraftigt duftende blomster.
Blomstrer fra juni-oktober.
Placeres i sol.
Plantes i alm. havejord tilsat rosenjord i forholdet 1/3.
Blomsterne kan bruges i binderi.
 

Plante nr.: 1
Antal: 1

Rosa `Ritausma´
Buskrose, Historisk rose, Slyngrose
2-2,5 m. høj rose.
Lysrosa blomster med let duft.
Blomstrer i juni-juli.
Placeres i sol-skygge. (Skyggetålende)
Plantes i alm. havejord tilsat rosenjord i forholdet 1/3.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Wisteria brachybotrys `Iko Yama Fuji´
Japansk Blåregn
6-8 m. høj slyngplante.
Kompakt, slyngende vækst.
Lilla, duftende blomster i hængende klaser.
Blomstrer fra sidst i april-juni.
Ynder læ og varme.
Placeres i sol, i alm. god havejord.

Plante nr.: 1
Antal: 1

Side 3 af 3

SAXOGARDEN_ Facadebegrønning _Slyngplanter

Klematis
Klematis
Klematis

Humle
Guldregn
Kaprifolie

Slyngrose
Slyngrose
Blåregn

Der foreslås facadebeplantning langs begge sider af gaden etableret som ’buketter’ af tre forskellige 
slyngplanter i hver buket. Blåregn vil være den gennemgående plante og suppleres med fx slyngroser, 
klematis, kaprifolie o.l. Hver buket er skiftevis 4 og 7,2m høje (svarende til ca. første og anden gesims) 
Det eksakte plantevalg aftales med anlægsgartner og arbejdsgruppe. Det er naturligvis afgørende at 
’buketterne’ sammensættes, så de supplerer hinanden optimalt i forhold til jordforhold, blomstringstid, 
farver, volumen etc. 
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SAXOGARDEN_ Wires med blåregn

Det foreslås at ophænge wires på tværs af gaden, hvor blåregn fra ’buketterne’ kan slynge sig henover gaden og 
danne et blomstrende ’tag’. De blomstrende ranker vil ’samle gaden’ og give den en helt ny identitet. Det vil være 
have en portal-agtig virkning at bevæge sig under blomsterne og vil få gaden ’ned i skala’ og måske ned i tempo. 
Blåregnen vil ikke tage meget lys fra hverken gade eller vinduer, da hver blomsterranke kun optræder hver 10. 
meter.
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SAXOGARDEN_ Wires med blåregn

PRINCIPSNIT
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PRINCIPSNIT AA

Wires’ene placeres over gaden, så de skråner fra en højde på 4m til 7,2m på den anden side af gaden. 
Det betyder at wires’ene krydser hinanden på midten af gaden som et kryds både i plan og i snit. Den 
frie højde på kørebanen vil være på over 4,7m, så store køretøjer uden problemer kan komme igen-
nem gaden.
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