
Fremtidens Torv – HL19 

Et visions- & samarbejdsprojekt på tværs af udstillere, arkitekter og 

studerende.   

 
Foto: Lånt fra Realdania https://realdania.dk/projekter/aktivt-torv 

Fremtidens Torv  

Have & Landskab har taget et initiativ til at der på tværs af Torvets udstillere, udvikles et fælles 

udstillingsrum ”et Fremtidens Torv” hvor løsninger som bl.a. inkluderer funktionalitet, æstetik, 

design, og miljø demonstreres. Fremtidens Torv er et spændende eksperiment hvor det bliver 

muligt at udfolde de bedste ideer og løsninger. Pladsen som er udvalgt til formålet er (200 – 300 

m2) og indgår som en del af udstillingsarealet (Torvet) på udstilling HL19, som afholdes 28.,29. og 

30. august 2019.  
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Baggrund 

Have & Landskab er en udstilling som samler flere end 10.000 fagfolk. Det er den grønne branches 

samlingssted, her mødes virksomheder med beslutningstagere, arkitekter henter inspiration og 

viden, drift- og vedligeholdschefer drøfter løsninger og arbejdsmanden sammenligner produkter. 

Det er en rolle som udstillingen Have & Landskab er sig bevidst og som medejerkredsen ønsker at 

fastholde. Derfor er det udstillingens ambition at iværksætte flere og nye tiltag som kan støtte op 

om viden og faglighed på tværs af det grønne arbejdsfællesskab.   

Hvem er kan deltage?  

Vi har inviteret samtlige udstillere fra HL17, som arbejder med feltet ”Offentlige rum” til at 

deltage i forløbet. Udstillere som tidligere har været på Have & Landskab eller som er nye, vil også 

få muligheden for at deltage. Betingelsen er, at man som virksomhed arbejder i og med det 

offentlige rum og har produkter og services som indgår i at skabe torvemiljøer.  

Derudover vil Have & Landskab, skabe kontakt til øvrige relevante partnere, således at 

udformningen og resultatet bliver så fuldendt som muligt.  

Det er ligeledes et ønske fra projektledelsen at studerende fra KU ”Landskabsarkitektur og 

planlægning”, får mulighed for at deltage. Vi ser det som en spændende og relevant kobling, at 

virksomhederne og de studerende mødes rundt om bordet og i fællesskab skaber nye løsninger og 

udvikler visioner for Fremtidens Torv. Ligeså er det et ønske at Danske Landskabsarkitekter indgår 

i projektet, med deres store viden og netværk.   

Proces og Plan  

Ideen og initiativet er nyt, aldrig afprøvet før. Vi finder projektet spændende og særdeles relevant 

fordi der hermed opstår en mulighed for at udvikle og arbejde på tværs og med hinanden. 

Projektledelsen har ikke beskrevet indhold eller opstillet en lang række krav. Vi har sat de ydre 

rammer, besluttet tid og sted og vil påtage sig rollen som tovholder for processen. Det er vigtig for 

os at det er en skabende proces hvor der samarbejdes på tværs og hvor I som fagpersoner bidrager 

med alle jeres respektive kompetencer for at skab et Fremtidens smukkeste, sjoveste og klogeste 

Torv.  
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Forslag til mødeplan og procesforløb  

Aktivitet Dato Indhold 

Brainstorm 
 

September / oktober 

Indledende møde, ideer og 

tanker udveksles, præsenteres 

og samles. 

Indledende arbejdsmøde 
 

November 

Ideerne bearbejdes og 

konkretiseres – udformning og 

indhold fastlægges. 

Konkretiseringsmøde 
 

Januar 

Beslutningsfase, opgaverne 

planlægges. PR for projektet 

Planlægnings- fordelingsmøde 
 

April 

Aktiviteter og roller fordeles. 

Hvem gør hvad? 

Eksekveringsmøde 
 

Juni 

Sidste møde inden opstilling / 

sommerferie 

Opstilling og Afvikling 
 

August 28.,29. & 30. 

 

HL19  

 

Hvem har sagt JA  

Alumi Lightdesign, BG Byggros A/S, Falco AS, Fokdal Springvand A/S, Furniban,  

G9 . Landskab.park & byrum as, HaubjergMadsen A/S, Hitza, IBF Betonvarer, Mastellone Projekt 

Midtgaard A/S, OUTSIDE Design aps, PWS Danmark A/S, Sandstone ApS, Steffen Sten ApS,  

Urban-Element, ZENZO GROUP, Dutra, Veksø, GH Form, Vangsø Granit, Zurface, Euro Group 

Joca a/s 

Økonomi  

Have & Landskab stiller område, projektfacilitering, herunder møde og forplejning, PR og 

markedsføring. Virksomhederne bidrager med produkter. Landskabsarkitekterne med viden og 

innovative løsninger.   

 


