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Akademiraadet vil have
smukkere indfaldsveje og
rastepladser: »Infrastruktur
kan bruges til at give et godt
byrum, og det kan ødelægge
et byrum«
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Rastepladser og vejskilte er oplagte steder at tage fat for at gøre
Danmark smukkere, mener næstformanden for Akademiraadet.
NYHEDER 18. MAJ 2018 KL. 04.00
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Hvis vi skal have et smukkere Danmark, er vejene – og rastepladserne og
skiltningen langs dem – et af de steder, der vil batte mest.
Det mener arkitekt Jens Bertelsen, der er næstformand for Akademiraadet,
som i denne uge har fremlagt 20 anbefalinger til »et skønnere Danmark«.
Læs også: Akademiraadets 20 anbefalinger: Drop tilplastring med
solceller og indfør stadskunstnere

Nye familievenlige rækkehuse i
Værløse
Læs mere

»Vores infrastruktur og veje er det værste, når vi snakker om, hvad der i dag
skæmmer Danmark. Og samtidig der, hvor vi nemmest kan forskønne vores
land,« siger Jens Bertelsen.
Akademiraadets nyligt udkomne anbefalinger indeholder et afsnit om
infrastruktur, hvor rådet efterlyser en »fælles vision for transportbåndenes
kvalitet – for skønhed på rejsen«.
Konkret foreslår Akademiraadet i den forbindelse at afsætte en procentdel af
anlægssummen til »det kunstneriske bidrag eller blik« – 1,5 procent, uddyber
Jens Bertelsen.
De midler kunne for eksempel bruges til beplantning langs motorvejene, som
det ses i Tyskland, eller til at forbedre vores rastepladser, foreslår Jens
Bertelsen, der, udover sin næstformandspost i Akademiraadet, er indehaver af
Bertelsen & Scheving Arkitekter.
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Vi skal lære af Sydeuropa
Ifølge Jens Bertelsen skal vi tage ved lære af de oplevelser, vi får, hvis vi er på
biltur i Sydeuropa:
»Her er rastepladserne tit indrettet, så man får mulighed for at nyde udsigten
fra en bænk. Der er også masser af grimme rastepladser dernede, men i Italien
ved lastbilchaufførerne for eksempel, på hvilke rastepladser de får god mad –
rastepladserne konkurrerer om at have den bedste restaurant. Når man kører
videre, er man forfrisket, i godt humør og kører måske endda mere sikkert,«
siger Jens Bertelsen og peger på, at »de vindblæste danske rastepladser, hvor
du bare kan stå og sparke til en skraldespand«, udelukkende opfylder
funktionen med at få tisset af og blive mæt.

Rektor
Region Hovedstaden
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SE ALLE JOBS

De giver ikke fornemmelsen af afslapning og nydelse, mener han.
Jens Bertelsen pointerer, at det ikke behøver være svært at forvandle
rastepladserne til smukke, behagelige byrum – selv om vi ikke altid har vejret
med os herhjemme.
»Man kunne starte med at placere pladserne, hvor man ved, at de giver
mulighed for at nyde landskabet. Og så skal man bare arbejde med
rastepladser på samme måde, som man arbejder med en have,« siger Jens
Rediger artikel i CUE
Bertelsen, der også foreslår at lade kunstnere bidrage til rastepladserne.
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Ifølge Akademiraadet er det på tide,
at vi »kræver noget æstetisk« af de
»transportspor«, hvor vi tilbringer så
meget tid hver dag.
»Infrastruktur kan bruges til at give
et godt byrum, og det kan ødelægge
et byrum, hvis man ikke får tænkt det
hele sammen,« mener Jens Bertelsen.

Fjern skiltene – de sælger
ikke
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Vi skal kræve noget æstetisk af de
transportspor, hvor vi tilbringer så meget tid
hver dag, mener akademirårdmedlem, Jens
Bertelsen.

Folketinget har i foråret førstebehandlet et lovforslag fra miljø- og
fødevareministeren, der vil gøre det muligt for virksomheder i små byer at
reklamere i det åbne land for for eksempel loppemarkeder og caféer.
Jens Bertelsen mener, at reklameskilte langs vejene skal ned.
Indfaldsvejene til vores byer kaldes i Akademiraadets anbefalinger »portene til
vores byer«. De bør derfor behandles med samme omhu som byernes
centrum, mener rådet.
»Her må det være på tide at indse, at de grimme reklameskilte langs vejene
skal ned. Det giver ikke længere mening at tro, at det giver nogen særlig
marketingværdi i en tid, hvor folk alligevel mest orienterer sig på nettet,« siger
Jens Bertelsen.

Asfalt er ikke det eneste vigtige
Når æstetikken er kommet til at mangle i vores infrastruktur, skyldes det en
blanding af økonomi og hensynet til traﬁksikkerhed, mener han:
»Engang var der allétræer langs de ﬂeste veje. De blev fældet på grund af
traﬁksikkerhed, ligesom vejene blev rettet ud. Noget tyder nu på, at det er lige
så farligt at køre på en kedelig vejstrækning, fordi man lettere falder i søvn.«
Han mener, vi som del af en mere langsigtet planlægning bør inddrage
landskabsarkitekter og kunstnere, når der anlægges infrastruktur, for at sikre,
at der både er beplantning og oplevelser på vores veje – »i stedet for kun at
tænke på, om asfalten er i orden.«
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Ét idrætsanlæg i
Nordhavn: Nye
københavnske bydele
får kritik for
manglende
idrætsfaciliteter
Der er 43.800 københavnere per svømmehal, og
manglen på idrætsanlæg i de nye bydele kan få
tallet til at se endnu værre ud, forudser
Idrætsforum København. Kommunens
fritidsborgmester kalder situationen en
»katastrofe«.
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Flertal for
roadpricing i
København

mindre boliger
Københavns Kommune har vedtaget, at bygherrer
kan bygge ere mindre boliger i områder med
ældre lokalplaner.
FOR ABONNENTER

Prøv 14 dage
gratis
Hvis du vil lære Politiken
Byrum bedre at kende, kan
du tegne 14 dages
prøveabonnement. Det er
gratis og helt uforpligtende.
Prøv gratis

DEBAT

Kulturanalytiker:
Danske byer skal gøre
sig klar til urbane
seniorer
Seniorer i de store byer oplever, at nedsat
mobilitet begrænser deres brug af byrummet og
det offentlige liv. Det er et problem, skriver
Caroline Beck, kulturanalytiker og selvstændig
rådgiver.

NYE SAMARBEJDSFORMER

Direkte inspireret af
Københavns Trustsamarbejde: KAB
samler udbud for op
til 3 milliarder kroner
KAB, der har 35 almene boligorganisationer som
medlemmer, samler byggeudbud for op mod tre
milliarder kroner fra 2019 til 2022. Konsortiet, der
skal bestå af entreprenører, arkitekter og tekniske
rådgivere, skal undgå at gentage fejl og mindske
advokatregningerne.
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Vores beboere ﬁnder sig ikke i
så meget som tidligere
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