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Botanic Engineering
Case:
DOKK1 i Aarhus

”Det var tidligt i skitseforslagsfasen klart at
Schmidt Hammer Lassen Architects gerne ville
arbejde med elementer af grønne planter/flader
i DOKK1-projektet. Hvorledes disse skulle indarbejdes i samspil med det øvrige design var dog
ikke entydigt på plads. Dermed var disse grønne
elementer og deres placeringen og samspil med de
øvrige materialer i den efterfølgende proces også
et vigtigt element for at skabe en sammenhængende integreret løsning.
Placeringen og indarbejdelsen var i proces
adskillige gange for til sidst at munde ud i en
tilpasset skjult kummeløsning integreret bag de
perforerede aluplader, som præger en stor del
af loftsfladerne, og i dette tilfælde de lodrette
flader omkring de 6 store ovenlys i huset.“

6 hængende
haver

DOKK1 er det nye store Bibliotek og Borgerservice på
havnen i Aarhus. Her er skabt et unikt arkitektonisk
byggeri, der rummer medier, café, projektrum, sale,
studieceller, legeplads – og meget mere.
DOKK1 er tegnet af Schmidt Hammer Lassen
Architects og indgår i omdannelsen af inderhavnen
i Aarhus fra industrihavn til byrum.
OXYGREEN har leveret indendørsbeplantningen
i DOKK1 i form af 6 hængende haver på i alt
72 meter. Planterne er etableret i plantekrukker
med fuldautomatiske vandingsautomater, og er
plantet i hydrokultur (hydrokultur er en dyrkningsmetode uden brug af jord, hvor planterne gror i
afsvovlet leca).

“ De grønne elementer blev indarbejdet ved alle
6 ovenlys – som dermed sikrer gode vækstforhold.
Denne placering er også valgt ud fra, at der netop her
også er en stor grad af visuel synlighed.
Mange af ovenlysene, som er synlige helt fra niveau 1 til
niveau 3 loftfladen, binder de offentlige arealer sammen
med de arealer som er udlagt for liberalt erhverv. Hvilket
de grønne elementer forstærker i deres vertikale lange
grønne lianer som hænger ned fra niveau 3.
Ligeledes er de grønne elementer med til at supplere og
spille lidt op imod de ellers meget rene og styrede
overflader og materialer i huset – så som glas, beton,
aluminium.”

Philip Brinch Sørensen,
Associate, Project Development Manager
schmidt/hammer/lassen/architects/

Velholdte planter byder velkommen
Vore planter er af højeste kvalitet og
de kommer fra kontrollerede gartnerier,
som ikke har truede plantearter i sortimentet.
Når Oxygreen indretter med planter er det altid
med præsentation, miljø og indeklima for øje.

Naturen har velsignet os med dekorative
“friskluftsfabrikker”, så hvorfor ikke lade dem
producere i døgndrift og fx nedsætte fravær.
Kontakt os allerede i dag for at høre mere og
få et uforpligtende tilbud.
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Oxygreen Botanic Engineering skaber et sundt indeklima samt en repræsentativ indretning – udelukkende ved brug af planter.
Vi står for professionelle totalløsninger med dekorative planter, og giver indeklimaet sunde vækstmuligheder med motiverede medarbejdere.
Oxygreen er et nystartet firma, men vi har 35 års erfaring i at indrette, etablere og vedligeholde planter – såvel til
private som til offentlige virksomheder og institutioner.

