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De zone langs de Kalvebod Brygge is jarenlang be-
kritiseerd vanwege  de vele saaie kantoren, hotels en 
introverte winkelcentra. De Kopenhaagse High-Line 
die bij The City Dune begint is allesbehalve saai met 
het contrast tussen het harde gladde beton en het 
weelderig groen.

15 SEB - The City Dune  

Stadswijk Kalvebod Brygge - Vesterbro
Ligging Kalvebodbrygge -  Bernstorffsgade
OV S  M3  M4 København H

Ontwerp  SLA 

Architect  Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Realisatie 2010
Grootte 7300 m2
Stijl conceptueel (Noords) 

SLA

Natuurlijke processen vormden de inspiratie voor 
de daktuin op de 2-laagse parkeergarage tus-
sen de twee kantoortorens van de SEB bank, die 
opgebouwd is als een Zweeds heuvellandschap. 
Het weelderig begroeide dak is op deze loca-
tie die ingeklemd ligt tussen brede autowegen 
en railemplacementen een onverwacht mooie  
parel. De gladde witte betonnen ‘heuvel” 
heeft grote hoogteverschillen, met steile en 
flauwe hellingen en trappen. Al het regenwa-
ter wordt geborgen of gebruikt om de stro-
ken en cirkels met beplanting te irrigeren.  
Tussen overwegend groene vaste planten,  
zoals varens en grassen groeien grote eiken, ber-
ken, beuken, schijnbeuken en parasoldennen,  
die voor schaduw zorgen op hete dagen en voor 
beschutting als het regent. Het opgevangen  
regenwater dient niet alleen voor irrigatie maar 
voedt ook de vernevelaars, die in de zomer ver-
koeling geven. En ‘s avonds gaan de spotlights 
aan! 

Sinds de aanleg zijn na een aantal jaren helaas 
toch veel naaldbomen verdroogd. Een tuinbe-
heerder vertelde over een te beperkt onder-
houdsbudget en een defect bewateringssysteem.  
En de skaters, een van de grootste groepen  
gebruikers, blijven hier ook niet altijd ‘buiten de  
perken..............’

De ontwerpers van SLA hebben zoals bedoeld 
SEB met dit concept een krachtige en unieke 
Noordse identiteit meegegeven. De bank op 
zijn beurt geeft met dit klimaatvriendelijke ont-
werp een statement af en is een voorbeeld voor 
publiek-private gebieden van de toekomst.  
Laten we hopen dat SEB deze iconische plek goed 
blijft onderhouden. Niet alleen vanwege de ei-
gen bijzondere ruimtelijke en belevingskwaliteit 
maar ook als onderdeel van de hooggelegen 
‘daktuinenroute’. Er is een voetgangersverbinding 
gemaakt met de daktuin van het naastgelegen 
Rijksarchief (nr. 16) en met dat van hotel Tivoli  
(nr. 17). De komende jaren wordt deze Kopen-
haagse High-Line route met nog bijna 1 km leng-
te verder naar het zuiden uitgebreid met een park 
bovenop het dak van de nieuwe IKEA.

www.sla.dk
www.ltarkitekter.dk

Ontwerptekening voor The City Dune waar het witte beton de 
hoogtelijnen van de heuvel letterlijk heeft vastgelegd en de  
beplanting  volledig uit Noords sortiment is opgebouwd.
(bron : https://www.sla.dk)

Inspired by natural processes the de- 
signers of SLA built a white concrete 
Swedish hill landscape on top of the 
parking belonging to the offices of SEB 
Bank. This mound rises from street level 
to the second floor level offering a spec-
tacular walk amongst lush greenery.  
The folded concrete hill is pierced by sec-
tions of green with circular or zig zag 
shapes, thus forming various paths and 
routes through this urban landscape.  
In the irregular beds all sorts of Nordic 
species such as ferns, grasses and trees 
grow, providing shade on hot summer 
days and shelter when it rains. All rain-
water is collected and re-used for irriga-
tion and spray mist that activates all 
senses and provides an unique Nordic 
atmosphere. The designers of SLA pro-
vided SEB with a strong and unique Nor-
dic identity. At the same time SEB makes 
a powerful statement with this climate 
proof urban landscape; a thrilling ex-
ample of public-private ownership. The 
city Dune is no stand-alone. The hill leads 
up to the gardens of the Danish National 
Archives (nr. 16) and the Tivoli Hotel (nr. 
17) forming the ‘Copenhagen High Line’. 
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Herinrichtingsplan voor Enghavepark waarin de huidige structuur 
die uit 6 met bomen omgeven vakken bestaat is gehandhaafd.  
De schema’s laten zien op welke manier TREDJE NATUR regen-
water denkt te bergen. Tijdens een normale bui staat nergens 
buitenruimte  onder water. Bij een bui zoals die eens in de 10 jaar 
voorkomt kunnen de bassins het water bergen en tijdens een bui 
die eens in de 100 jaar optreedt werkt het hele park als één groot 
reservoir. (bron : TREDJE NATUR + https://www.tredjenatuur.dk)

Nieuwe goten langs de paden zorgen voor berging en afvoer van het 
regenwater. 

De centrale vijver wordt uitgegraven tot een verdiept sport- en speel-
veld omgeven door tribunes. Bij grote regenbuien wordt het water hier 
tijdelijk opgeslagen. 
(alle illustraties : TREDJE NATUR) 

22 Enghavepark  

Stadswijk Vesterbro
Ligging Enghavevej, Ny Carlsbergvej

OV S-Carlsberg,
 M3 Enghaveplads

Ontwerp V. Frabricius Hansen  - 1929
 TREDJE NATUR, COWI, 
 Open Air Neighbourhood
Architect 
Realisatie 2019 
Grootte 3,5 ha
Stijl klimaatadaptief  - barok 

TREDJE NATUR

Het oude introverte park is omgeven door dichte 
hagen, rijen lindebomen en heeft kleine smalle 
toegangen. De lindelanen verdelen het functi-
oneel-klassieke park van Hansen uit 1929 in 6 
vakken die ieder een eigen inrichting en functie 
hebben: centrale vijver, sportveld, speeltuin, ont-
moetingsplein met ‘bandstand’ (Arne Jacobsen), 
tuin met vaste planten borders en rozentuin. 

In het ‘Cloudburst Masterplan’ van Kopenhagen is 
dit park in het dicht bebouwde Vesterbro aange-
wezen om 24.000 m3 neerslag te kunnen bergen, 
inclusief het water van omliggende daken. De 
gemeente wil het park tegelijk veiliger en com-
fortabeler maken en aantrekkelijker inrichten. 
Uiteraard met behoud van de bestaande struc-
tuurelementen. TREDJE NATUR en COWI hebben 
samen de prijsvraag gewonnen. Met respect  voor 
het historische park en met behoud van de his-
torische groenstructuur hebben de ontwerpers 
binnen de bestaande structuur aanpassingen 
gedaan en elementen toegevoegd die tegemoet 
komen aan moderne behoeften en uitdagingen. 

Flemming Rafn Thomsen van TREDJE NATUR licht 
de hooflijnen van het plan toe:: “door de parkvloer 
te laten zakken binnen de geometrie van het park 
vinden we ruimte voor waterberging. Bovendien 
worden hierdoor nieuwe ontmoetingsplaatsen en 
recreatieve elementen toegevoegd” (bron: https://www.

arkitekten.dk).  Ook worden er ondergrondse water 
reservoirs geplaatst. Bestaande hoogteverschil-
len in en om het park maken het mogelijk om 
via licht verhoogde regengoten het water naar 
bufferruimtes af te voeren. Er wordt een grotere 
entreeruimte met paviljoens en terrassen aange-
legd. Naast meer sport- en spelelementen krijgt 
het rosarium 9 m hoge nieuwe pergola’s en wordt 
het park overzichtelijker en beter verlicht. 

www.tredjenatur.com
www.cowi.com

Het Enghavepark met de centrale vijver in 2017. 
De vraag is hoe dit hoofdmoment zal veranderen. 
Wordt het overwegend een droog verdiept sport- en 
speelveld zodat er water gebufferd kan worden? Het 
karakter van een park zonder spiegelend waterop-
pervlak maar met een groot sportveld zal heel anders 
zijn, veel minder ‘parkachtig’ en rustgevend. 

The New-Classicistic Enghavepark is sur-
rounded by dense hedges and has nar-
row entrances. Lime tree avenues divide 
the park in 6 different sections, each 
with its own character and function such 
as a pond, playgrounds and gardens.  
In crowded Vesterbro Enghavepark has 
always been a green oasis. Now it has 
to serve different purposes too. Accor-
ding to Copenhagen’s “Cloudburst Mas-
ter Plan” 24.000 m3 rainwater has to be 
stored in this park. At the same time the 
park should meet up to more modern 
use and expectations such as safety, at-
traction and comfort. The designers of 
TREDJE NATUR and COWI succeeded in 
combining all issues within the existing 
classical park structure. Flemming Rafn 
Thomsen from TREDJE NATUR explains 
the focal points of the plan: “By lowe- 
ring the park floor within the geometry of 
the park, we find space for water storage. 
Moreover, this adds new meeting places 
and recreational elements.” Except from 
all water management measures, both 
under and upon ground level, Enghave 
park will get a large entrance area with 
various pavilions and terraces.
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Ontwerptekening voor Charlotte garden.
(bron : https://www. sla.dk) 

Perennial grasses of 1.40 m - 2.00 m

Perennial grasses of 0.70 m - 1.40 m 

Perennial grasses of 0.25 m - 0.70 m

Lawn 

27 Charlotte garden 

Stadswijk Østerbro
Ligging Hjøringgade, Strandboulevarden 
 
OV S-Nordhavn
 M4 Nordhavn(2020)

Ontwerp SLA 
 
Architect Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Realisatie 2004
Grootte 1,3 ha
Stijl natuurlijk, noords 
 

SLA

In het bouwblok met appartementen rond een 
semi-openbaar binnenterrein zijn behalve wonin-
gen ook conferentie- en hotelvoorzieningen, een 
café, fitnessruimte en een zwembad opgenomen 
waar ook alle buurtbewoners gebruik van kunnen 
maken. De appartementen zijn gebouwd op de 
ondergelegen parkeergarage waardoor zij een 
halve verdieping hoger liggen dan de tuin. Hier-
door ontstaat een prettige afstand tussen het wo-
nen en het gebruik van de tuin. 

In 2005 werd deze binnentuin genomineerd voor 
een Mies van der Rohe Award. Het was een voor 
Scandinavië ongewoon project vanwege het 
bijzondere beplantingsplan dat volledig opge-
bouwd is uit grassen. 

Het centrale thema van de tuin is dat van een 
zogenoemde ‘salt meadow‘ (overstromingsge-
bied). Met dit thema willen de ontwerpers van 
SLA refereren aan de topografische locatie; ooit 
lag deze plek vlak aan zee. De beplanting bestaat 
daarom uit grassen en heeft bewust geen bloe-
men. Er zijn naast naaldbomen o.a de volgende 
soorten grassen aangeplant: o.a. Calamagrostis,  
Deschampsia, Festuca, Sesleria, Molinia en Mis-
canthus. De tuin heeft in ieder seizoen verschillen-
de kleuren groen, blauw, goudgeel, bruin of be-
dekt door rijp en sneeuw wit in de winter. Rustige  
besloten plekken met vergrijsd houten meubilair 
worden afgewisseld met grasveldjes. De beplan-
ting is opgesloten door cortenstalen randen die 
begin 21e eeuw trendy waren. Maar nog steeds 
vinden wij, juist in contrast met de vele groentin-
ten, deze roestbruine slingerende opsluiting van 
de dwarspaden door de groene tuin ontzettend 
mooi, een goede keuze! ‘s Nachts ontstaat er een 
bijzonder effect wanneer de de paden met rode 
schijnwerpers worden verlicht.

www.sla.dk

Volgens de ontwerpers van SLA maken de kronkelen-
de paden van een wandeling door de tuin een ruim-
telijke ervaring die verandert met het seizoen. Ieder 
bezoek biedt een nieuwe ervaring wat betreft kleur, 
geluid en reuk. De forse maat van de plantvakken 
brengt rust in deze grote tuin; de slimme toepassing 
van het sortiment  voldoende variatie.   

In the blocks that surround Charlotte 
garden both residential apartments as 
other facilities such as a hotel and confe- 
rence center, a swimming hall, café and 
restaurant and a child care center are 
found. The garden is therefore used by 
both residentials and locals. The design-
ers of SLA transformed the courtyard into 
a kind of ‘salt meadow’ referring to the 
historic proximity of this site to the sea.  
The planting that lacks flowering plants 
and shrubs consist primarily of different 
types of grasses such as Calamagrostis, 
Deschampsia, Festuca, Sesleria, Mo-
lina and Miscanthus. The lack of flowers 
doesn’t mean a lack of colour. There is 
lots of colour all year round. Colours that 
change from blue and green in the sum-
mer to golden tones and brown in the 
winter. Because of the various heights 
there is plenty of spatial experience too. 
The different and changing spaces are 
held together by meandering paths cut-
ting through the garden. At night these 
paths are illuminated by red spotlights. In 
2005 the garden was nominated for the 
Mies von der Rohe Award.
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Illustratie van het Sund Nature Park rondom de Mrsk toren, uit-
breiding van Panum, de faculteit voor gezondheid en medische 
wetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen. De architec-
ten van C. F. Møller kozen expres voor een toren om zoveel mogelijk 
groen en stedelijk campuspark te kunnen maken. In de gevel zijn 
de met koper beklede luiken bijzonder. Zij functioneren als ver-
plaatsbare klimaatschermen, die afhankelijk van het weer, auto-
matisch openen of sluiten. Tegelijkertijd zorgen zij voor een reliëf-
effect waardoor de schaal van de toren wordt verkleind en verfijnd.
(bron : https://www.landezine-award.com) 

28 Sund Nature Park 

Stadswijk Nørrebro
Ligging Blegdamsvej 
OV M3 Triangeln of Nørrebro Runddel

Ontwerp SLA 
 
Architect C. F. Møller Architects
Realisatie 2017
Grootte 3,7 ha waarvan 5.000 m2 daktuin 
Stijl natuurlijk, ecologisch 
 

SLA

Het ‘sund’ (gezonde) nieuwe park rondom de 
Maersk toren en de nieuwe universiteitsgebou-
wen van de Faculty of Health and Medical Sci-
ences is een echte attractie. Er zijn veel plekken 
voor studenten en omwonenden om te studeren, 
vergaderen, ontmoeten of zich te ontspannen. 
SLA wilde dit park maken om te bewijzen dat een 
natuurrijke omgeving de creativiteit en het wel-
bevinden vergroot en stress vermindert.

De groene stedelijke campus is een nieuw type 
daktuin en park. Het ontwerp is geïnspireerd op 
de vroegere ‘commons’, gemeenschappelijke wei-
develden die tot in de negentiende eeuw in dit 
deel van de stad lagen. De beplanting is hoofdza-
kelijk inheems. Voor de bomen werden uitheemse 
soorten gekozen, als een knipoog naar de multi-
culturele bevolking van Nørrebro en tegelijk als 
duurzame keuze met het oog op de toekomstige 
klimaatverandering en opwarming van de aarde.  
Door het aanbrengen van speciale grondlagen op 
de daken, die water kunnen vasthouden en voor 
een grote biodiversiteit kunnen zorgen, is hier 
een zelf regulerend ecosyteem ontstaan. 

Naast innovatieve waterreservoirs voor herge-
bruik zijn er ook innovatieve fietsoplossingen 
gemaakt, die zowel fietsstandaard als zitelement 
kunnen zijn. Op creatieve manieren worden 
hoogteverschillen opgelost in de vorm van groe-
ne amfitheaters en een zig-zag fiets-voetpad dat 
via hellingbanen naar het hoofdgebouw leidt.  
Het fraaie grafische contrast tussen het lichtge-
kleurd beton, het oranjebruine cortenstaal en 
de weelderige beplanting levert vanaf de hoge 
slingerende loopbrug een prachtig overzicht op.  
Vanwege de slingers lijkt er geen eind aan de 
route te komen waardoor er een bijna meditatief 
effect ontstaat, passend bij het thema van deze 
tuin.

www.sla.dk

Het karakteristieke landschap van Sund Nature Park 
bestaat uit verschillende mini-biotopen met een heel 
divers inheems sortiment. Volgens de ontwerpers van 
SLA:  “ peaceful pockets for contemplation in the pul-
sating heart of central Nørrebro.”

The Sund (healthy) Nature Park that 
surrounds the Mærsk Tower is a real at-
traction. The designers of SLA aimed 
to lay out especially this type of park 
to demonstrate that a natural environ-
ment improves creativity and well-being 
and reduces stress at the same time. The 
inspiration for this landscape was found 
in the history of the location and it’s 
unique atmosphere. The Panum Institute 
is an educational institution with a long 
history and tradition as well as a modern 
research center with thousands of daily 
users. The green urban Panum campus 
is considered to be a new kind of rooftop 
park. The type of landscape reminds of 
the former ‘commons’; common pastures 
were found here until the 19th century. By  
applying various specific types of soil on 
the roofs that can retain water and that 
guarantee biodiversity, a self-regula-
ting ecosystem has been created here.  
And so this new park creates the encoun-
ter of both past and present and nature 
and urban space in an inviting, green set-
ting. Not only for for students but for all  
visitors and locals as well.
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Kopenhagen : zwemwaterstad

Bij de afbeeldingen: 
1:  Het houten zwembad in zee bij Kastrup kan 
bereikt worden over een lange steiger naar een 
beschut interieur met banken en een duikplank 
op 5 m hoogte. Het is in 2005 volledig van azo-
be hout gemaakt en ‘s avonds mooi verlicht. 
Ontwerp: White Arkitekter, 2004.  
Locatie:  Amager Strandvej 301. 

2 + 3 : Zwemmen in de enorme grote ha-
vens in het Nordhavngebied dat deel uit-
maakt van de Øresund doet men vooral  
‘s zomers in de drijvende zwembaden. Een daar-
van ligt aan de Sandkaj in het Århusgadekwar-
tier. Andere watergebonden recreatie is ook  
populair zoals kanoën langs de Sandkaj  
(nr. 06).  Ontwerp: Thing Brandt Landskab, 2012.
De houten tribunes en vlonders langs de 
noord-oever van het Marmormolen kwartier 
maken het water goed bereikbaar (nr. 07).
Ontwerp: 1:1 landskab, 2016.   

4 + 5 : Langs de Binnenhaven in het centrum 
zijn heel veel steigers en vlonders waar men 
oefeningen kan doen, kan zwemmen en van 
het uitzicht over het water kan genieten.  
Zonnen en zwemmen middenin het cen-
trum kan ter hoogte van het Havneparken op  
Islands Brygge (nr. 19). Dit was het eer-
ste drijvende zwembad van Kopenhagen.  
Ontwerp: Julien de Smedt en Bjarke Ingels 
(PLOT, 2003). Het zwembad heeft 5 baden, een 
duikplank en een badmeester die alles overziet. 
Locatie: Islands Brygge 14. 

6 : Het zwembad in de haven achter het winkel-
centrum Fisketorvet heeft Olympische afmetin-
gen (75 m bad).  Locatie: Kalvebod Brygge 55. 

7 : De woningen langs de kanalen in Slusehol-
men hebben allemaal een eigen aanlegsteiger 
(nr. 21). 

Denemarken is omgeven door water, heeft een 
lange kustlijn en de Denen wonen gemiddeld 
maar ca. 40 km van een strand of zee. De Denen 
zijn dus gewend aan water. Aangezien Kopenha-
gen aan veel water grenst, wilde men ook in het 
centrum van de stad hiervan kunnen genieten.  
Helaas was het havenwater tot voor kort be-
hoorlijk smerig.  Rioolwater, olieresten, indus-
trieel afvalwater en algen vervuilden het stede-
lijke havengebied van Kopenhagen.  
 
Vanaf 1995 worden het afvalwater van indus-
trie en andere vervuilers niet meer in de haven 
geloosd. Afvalwater wordt nu eerst gezuiverd. 
Overstorten van het riool stromen ook niet 
meer de haven in, maar naar reservoirs voordat 
ook dit water gezuiverd wordt. 
Het water in de haven van Kopenhagen is hier-
door aan het begin van de 21e eeuw zo schoon 
dat er in gezwommen kan worden, hetgeen 
men in de zomer dan ook veelvuldig doet. In 
het stedelijke gebied van Kopenhagen zijn tot 
nu toe al 4 zwembaden gebouwd. 

Of de Denen van al dat zwemmen  gezond wor-
den ... of zit dat in de genen? In ieder geval  is 
een gezegde: “Als er in de winter een gat in het ijs 
zit, springen de Denen er in”.  Bloot.  Polar plunge 
wordt dit genoemd.

Copenhagen : a swimmers paradise
With an average distance to the surroundig sea 
of approx 40 km, the Danes are used to live with 
and upon the water. Since the purification of all 
water in Copenhagens harbourarea in the 90’s it’s 
possible to swim even in the City center. Especially 
in one of the four attractive and spectaculair floa-
ting pools. Even during winter time. Even through 
a hole in the ice. The Danes jumpe in, naked. ‘Po-
lar plunge’ it’s called. Maybe another of the scan-
dinavian secrets for a healthy life…..
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Ontwerp voor en illustratie van het groene dak van Amager Bakke 
in de zomer (bron : https://www.sla.dk) 

36 Amager Bakke

Stadswijk Amagerbro - Margreteholm
Ligging Vindmøllevej  
OV Bus 37 Kraftvaerksvej
 

Ontwerp SLA 

Architect BIG
Realisatie 2018
Grootte 1,6 ha 
Stijl conceptueel 

BIG + SLA

In 2011 wint het architectenbureau BIG de prijs-
vraag voor het ontwerp van een vuilverbrandings-
installatie. Behalve dat het een iconisch gebouw is 
en de functie bijdraagt aan de vermindering van 
CO2 uitstoot, is een belangrijke reden voor de 
hoofdprijs dat Bjarke Ingels (BIG) ook recreatieve 
en attractieve functies aan het gebouw heeft toe-
gevoegd. De Denen houden bijvoorbeeld erg van 
skiën, maar kunnen dat niet in hun eigen vlakke 
land. Het 88 m hoge industriële gebouw met alu-
minium gevel krijgt daarom onder andere een 
nevenfunctie als  skihelling. 

De ‘waste to energy plant’ is verder uitgewerkt 
tot een aantrekkelijk groen ‘outdoor-park’ met 
o.a.  een uitzichtplatform met café, wandelpaden, 
speelaanleidingen, fitness voorzieningen, klim-
muren en natuurlijk de ca. 600m lange skipiste. 
Vanuit de skilift naast de schoorsteen is het interi-
eur van de fabriekshal zichtbaar. 

In samenwerking met de landschapsarchitecten 
van SLA is het inrichtingsplan van het dak en de 
plantenbakken in de wanden tot stand gekomen 
waarbij rekening is gehouden met de extreme 
condities voor de beplanting, zoals beperkte 
bewortelingsdiepte, steile hellingen en extreme 
weersomstandigheden en windkrachten. De toe 
te passen vegetatie en materialen zijn hier 1:1 
op locatie door SLA getest. Daarnaast ook op 
hoogwaardige esthetische en natuurwaarden.   
De biodiversiteit van het dakpark zal zich in de 
toekomst als “een groene bom van vogels, bijen, 
vlinders en insecten over de omgeving verspreiden” , 
aldus bureau SLA

BIG staat bekend om zijn briljante concepten en 
Amager Bakke is daar zeker één van. “God is in 
the details”  zei Ludwig Mies von der Rohe ooit.  
Zo’n detail bedacht BIG voor de schoorsteen;  
iedere ring die de schoorsteen van Amager Bakke 
uitblaast symboliseert 1 ton CO2. Jammer genoeg 
zorgden te hoge kosten van dit visuele effect  
ervoor dat dit detail tot nu toe werd geschrapt. 

Amager Bakke Visitor Center: info@copenhill.dk

www.big.dk
www.sla.dk

De skihelling is bedekt met blauw-groen ge-
kleurde matten. De kleuren van de matten vloe-
ken met het natuurlijk groen van de beplanting. 
De  vaak gebruikte witte matten werden vanwege 
het snel vervuilen door Bjarke Ingels afgekeurd.  
  

BIG is known for brilliant concepts. The 
design of Amager Bakke, Copenhagen’s 
new ‘Waste-to-Energy Plant’ is one of 
those. In this concept BIG uses the in-
dustrial architecture not only to meet 
up to the demands of the waste plant 
but to create a specific recreational ur-
ban landscape as well. On the roof of 
the plant an exciting slope will appear, 
starting at the top of the building 88 m 
above ground level. SLA’s design of this 
rooftop park combines hiking trails, 
playgrounds, a terrace with café and res-
taurant, viewpoints, climbing walls with 
a 500 m long ski run. All of this within a 
rather wild and sensuous mountain land-
scape built up with rocks, plants, shrubs 
and 130 trees. This specific site with its 
extreme (weather) conditions demands 
an extraordinary landscape design.  
The designers of SLA met up to these 
challenges through a range of nature-
based design solutions, a vegetation and 
materials that have been tested 1 : 1 on 
site. When finished, “Amager Bakke will 
function as a generous green bomb that 
will radically green-up the entire area”  
according to the designers of SLA.
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