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Vi har to forslag til begrønning af facaderne:

Det første forslag er tidligere præsenteret, og er det vi stadig vil anbefale.
Det andet forslag er et alternativ*¹ udarbejdet på baggrund af lokalplanen, hvori 
illustrationer viser begrønning i et større omfang og højere oppe. 

Vi har udarbejdet et alternativt forslag i forhold til det der blev fremsendt i 
forbindelse med opfølgning på den eksisterende byggetilladelse 1. juni 2021. 
Det alternative forslag viser begrønning længere oppe på facaden end vi vil 
anbefale, da det har nogle ulemper både i forhold til det arkitektoniske, samt i 
forhold til vækstbetingelserne. Ved beplantning på facader i højden er der en 
række risikofaktorer i forhold til vind og vejr. Disse faktorer bliver mere udtalte jo 
højere man kommer op; derfor anbefales det ikke at der etableres begrønning 
højere oppe end 2. sal. 

Da facaderne er disponeret med vandrette altanbånd, der markerer bygningens 
hjørner og skaber en naturlig sammenhæng til den eksisterende arkitektur, er 
forudsætningen for at etablere begrønning på facaden, i begge forslag, at dette 
etableres i plantekasser langs indersiden af altanbåndenes kant.

• Planterne langs altanbåndene specielt over 2. sal er udsat for ekstreme   
 vejrforhold med vind- og solpåvirkning, det betyder at kun løvfældende   
 planter vil kunne trives og dette kun med pleje- og vedligeholdelse på   
 intensivt niveau. De vil kun stå grønne i vækstsæsonen,     
 mens de står uden blade fra efterår til forår*²

• Planterne vil udtørre i langt større omfang end på de nederste etager,   
 hvor eksisterende bevoksning beskytter og danner læ; og hvor    
 planterne ikke er soleksponerede på fuld tid. 

• Der vil ikke kunne ydes vækstgaranti*3 pga. de ekstreme påvirkninger,   
 planterne vil kunne blive udsat for, og der vil være risiko for, at    
 plantekasserne skal fjernes pga. manglende vækstsucces*4                       
• 
• Arkitektonisk vil begrønning hele vejen op forstyrre det vertikale slanke   
 udtryk. 

• Ved at fastholde begrønningen massivt i bebyggelsens base, skabes en   
 visuel tyngde, der skaber afsæt for et slankt og vertikalt    
 orienteret vartegn mod Borupvang 

• Begrønningen i trækronernes og den eksisterende bebyggelses højde,   
 sikrer en naturlig kobling mellem nyt og eksisterende med landskabet   
 som et essentielt element.  

*¹ Note: Alternativ forslag vises på side 8 og 9 i dette dokument
*² Note: Jf.: Buus Anlægsgartner kan der kun etableres løvfældende planter (se ekspertudtalelse på 
næste side)
*3 Note: Jf.: Buus Anlægsgartner (se ekspertudtalelse på næste side)
*4 Note: jf.: Buus Anlægsgartner, Eksempel fra Via University College Aarhus
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Udover begrønningen i 1.- og 2. salshøjde, samt på tagterrasse, etableres der 
grønne landskabs- og gårdrum, hvor ude og inde bindes visuelt sammen, af 
grønne elementer, langs bebyggelsens syd– og østfacade. Gårdrummet mod 
syd ligger i direkte forlængelse af atrium- og foyerområde, hvor der etableres 
en stor grøn væg med levende planter. I gårdrummet plantes der træer og 
etableres bede og plantekummer til grønne vækster.  

På tagetagen er det teknisk muligt at skabe gode vækstbetingelser, eftersom 
begrønningen kan etableres i store plantekummer og beplantningen har 
mulighed for at binde sig til en hel vægflade. 

EKSPERT UDTALELSE • •

Vi har rådført os med en fagekspert hvis udtalelse er beskrevet herunder.

Buus A/S anlægsgartner, att.: Silas Overgaard, Projektleder i grønne tage og 
facader: 

“Ved beplantning på facader er der altid en række risikofaktorer i vind og vejr, så 
der kan ikke gives vækstgaranti. 

Generelt skal der plantes løvfældende planter i plantekasserne, fordi de 
stedsegrønne på en solskinsdag i marts begynder at trække vand fra en jord 
der kan være frossen og hvor der ikke tilføres vand, og så går de ud.
Dvs. i har kun begrønnede facader i vækstsæsonen, og fra efterår til forår er de 
visnet ned. 

Plantekasserne skal ud over vandtilførsel sikres afledning f.eks. til nedløbsrør, så 
overskudsvand ikke løber ned af facaden. 

Det bliver svært at etablerer en facade der står grøn året rundt. Vores erfaringer 
er at hedera (vedbed) som er stedsegrøn, ikke fungerer så godt som andre 
planter. Hedera tåler ikke hård frost, den vokser ikke så hurtigt, og kravler 
ved hjælpe af hæfterødder, der derfor kan være svært at få til klatre på glatte 
facader.

Vi er bekendte med et stort projekt, Via University College Aarhus, hvor alle 
plantekasser blev fjernet, fordi intet groede i dem. Plantekasserne havde 
integreret dryp- og afvandingssystem. Alle kasser blev først beplantet med 
Hedera/ vedbed. Disse planter gik ud grundet frost. Derefter plantede man 
løvfældende planter som vildvin, men planterne voksede op af facader, på 
en måde så de ikke kunne styres og derfor blev bygningen og beplantningen 
umulig at drifte. Planterne voksede bl.a. ind mellem udvendige screens og 
vinduer. I dag er plantekasserne fjernet, og bergønningen helt væk.“ 

Foruden overstående udtalelser kan vi henvise til argumentation ved 
Landskabsarkitekt mdl. Ann- Charlott Eriksens Ph.d. afhandling “INTO THE 
GREEN FACADES” samt følgende artikel: http://grontmiljo.dk/groenne-facader-
er-ikke-mirakelkure/

VISUALISERING / NORDØST



NORDFACADE  /  FACADEDIAGRAM 1:500 
Erhvervsområdets karakteristiske grønne landskabstræk, med græsflader og træer, langs Borupvang og 
det centrale stisystem, omslutter bygningens base ved den nye tårnbebyggelse. Facadebegrønningen vil, 
når man færdes langs sti og vej, opleves som et sammenbindende element for bebyggelsen som hele.
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BEGRØNNING V. ALTANBÅND
(BASEN)
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VESTFACADE 1:500
På vestfacaden fastholdes begrønningen i trækronernes højde. De begrønnede 
altanbånd opleves i direkte samspil med, og som en naturlig forlængelse af, de 
omkringstående træers kroner. Facadens materialer og farver træder i karakter oppe på 
facaden, hvor altanerns gyldne underside og lyse fronter tegner de karakteristiske bånd, 
som smyger sig om bygninges hjørner.
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SYDFACADE 1:500 
Ude og inde bindes visuelt sammen af grønne elemeter langs bebyggelsens 
sydfacade, hvor der etablers et grønt gårdrum i direkte forlængdelse af atriummet. I 
foyerområde etableres indvendig grøn plantevæg, der bidrager til et godt indeklima 
for husets brugere.

BEGRØNNING V. TAGHAVE
Etableres ved plantekumme

ALTANBÅND
Undersiden af altanbåndene 
fremstår i en varm gylden tone, 
der diskret fremhæver de lyse 
altanfronter og samtidig giver 
bebyggelsen karakter.

BEGRØNNING V. ALTANBÅND
(BASEN)
Beplantes i integreret 
plantekasser

GRØNT LANDSKABSRUM
(GÅRDRUM)
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ØSTFACADE 1:500 
På østfacaden fastholdes begrønningen i trækronernes højde. De 
lange lyse altanbånd markerer bygningens hjørner, og skaber en 
naturlig sammenhæng til den eksisterende arkitektur
 

I PLANTEKASSE VED ALTANBÅND: 
KLATREHORTENSIA
(Hydrangea anomala)
• Højde: 2-3 meter
• Egenskab: Krybende /tæt vækstform
• Vækst: Middeltvoksende 
• Blade: Løvfældende / Blomstring 
• Placering: Sol/Halvskygge

TAGHAVE / FACADE: ALM. VILDVIN
(Parthenocissus vitacea) 
• Højde: 10-15 meter
• Bredde: -
• Egenskab: Hæfter med slyngtråde, 
rankende 
• Vækst: Hurtigvoksende, meget 
kraftig
• Blade: Mørkegrøn/Efterårsfarver 
• Placering: Sol - Let skygge, nøjsom 

WTC BALLERUP

BEGRØNNING V. TAGHAVE
Etableres ved plantekumme

ALTANBÅND
Facadens materialer og farver 
træder i karakter oppe på 
facaden, hvor altanerns gyldne 
underside og lyse fronter tegner 
de karakteristiske altanbånd

BEGRØNNING V. ALTANBÅND
(BASEN)
Beplantes i integreret 
plantekasser

I PLANTEKASSE VED ALTANBÅND: 
STEDSEGRØN KAPRIFOLIE
(Lonicera henryi) 
• Højde: 3-4 meter
• Egenskab: Slyngende/
Kræver opbinding 
• Vækst: Middeltvoksende 
• Blade: Stedsegrøn/Blomstring 
• Placering: Sol/Halvskygge

FACADEDIAGRAM
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FORUDSÆTNINGER

Ved etableringen af facadebegrønningen indtænkes 
nedenstående principper for:

VÆKSTBETINGELSER

• Gode dimensioner og opbygning på vækstlag/ plantebed

• Opbygninger med plantekasetter for sikring af planterodnet samt  
   tilgang af regnvand
 
• Beskyttede startbetingelser på tag - sikring mod vind, sol,
   evt. slagregn, at planten ikke slides i stykker på altankant

KONSTRUKTION 

• Plantekasser på altaner med automatisk vandings- og                                       
   gødningsanlæg

PLANTETYPER 

• Plantetyper:  Stedsegrønne langs nederste, beskyttede etager.     
   Løvfældende over eksisterende træers kronehøjde

• Plantetyper afstemt efter placering ift. sol/skygge

• Plantetyper afstemt efter ønsket vækst ift. udbredelse

• Plantetyper afstemt efter egneskaber ift. hæftelse jf. 
   slyngende, rankende og/eller kræver opbinding

• Plantetyper skal være hårdføre og hjemmehørende arter

• Tidlig udvælgelse af planter, der foreberedes til den givende           
    placering/vækstlag i minimum én vækstsæson, alt efter 
    plantens udgangspunkt og størrelse. (anbefaling)

DRIFT OG VEDLIGEHOLD - PASNINGSPLAN: 

• Vanding og næring i form af automatisk og tidsstyret system

• Planterne skal løbende opbindes/hægtes og formes efter den ønskede        
   facadearkitektur

• Løbende plantekontrol ift.  evt. udgåede planter

• Løbende beskæring/klipning, herunder også mod indtrængende skud

• Prækvalificering af anlægs- og driftpersonale/faglig sparring med       
   anlægsentreprenør (anbefaling)

REFERENCER
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VESTFACADE 1:500
Alternativ forslag / Mod vest etableres der løvfældende 
begrønning op langs facaden i dennes fulde højde. 
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BEGRØNNING V. TAGHAVE

BEGRØNNING V. ALTANBÅND
LØVFÆLDENDE PLANTEARTER
(ALTERNATIV)
Der kan kun plantes løvfældende 
arter pga. vind- og solpåvirkning.

GRØNT LANDSKABSRUM
(GÅRDRUM)

GRØN PLANTEVÆG  BAG 
GLASFACADE FOYER / ATRIUM

BEGRØNNING / ALTERNATIV 
 WTC BALLERUP

BEGRØNNING / ALTERNATIV FORSLAG • •

Såfremt det oprindelige forslag indsendt 1. juni 2021 ikke lever op til lokalplanens 
intention eller evt. kan godkendes via dispensation, kan der suppleres med 
begrønning på det sydvestlige hjørne af sydfacaden.  

Det alternative forslag viser begrønning længere oppe end vi vil anbefale, da 
beplantningen specielt over 2. sal er udsat for ekstreme vejrforhold med vind- 
og solpåvirkning, hvilket betyder at kun løvfældende planter vil kunne trives og 
dette kun med pleje- og vedligeholdelse på intensivt niveau. Det betyder at de 
kun vil stå grønne i vækstsæsonen, mens de står uden blade fra efterår til forår 
og dermed ikke giver den tilsigtede grønne effekt på facaderne. 

Med baggrund i nærværende materiale, finder vi det fortsat mest gunstigt at 
fastholde den oprindelige begrønningen som vist i indsendt materiale af 1. juni 
Og som illustreret på side 2-6 i dette dokument. 

Uddybende argumentation findes på de forrige sider.

FACADEDIAGRAM
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Reference: Grønplantevæg / foyer, atriumReference: Løn / træer ved gårdhave

BEGRØNNING V. TAGHAVE

BEGRØNNING V. ALTANBÅND
LØVFÆLDENDE PLANTEARTER

(ALTERNATIV)
Der kan kun plantes løvfældende 

arter pga. vind- og solpåvirkning.

GRØNT LANDSKABSRUM
(GÅRDRUM)

GRØN PLANTEVÆG  BAG 
GLASFACADE FOYER / ATRIUM

SYDFACADE 1:500 
Alternativ forslag / Mod syd etableres der løvfældende begrønning op 
langs facaden i dennes fulde højde. 

BEGRØNNING / ALTERNATIV 
WTC BALLERUP

Reference: Klematis -  Klatreplanter / altaner
Ved alternativ forslag

Reference: Blåregn  -  Slyngplanter / altaner
Ved alternativ forslag

Reference: Vildvin / taghave
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