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Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i
2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på
tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Værdigrundlag

Landskabskunsten er dybt forankret i stederne, hvor naturgrundlaget spiller en afgørende rolle for hvordan vi som kultur indretter os på et giver sted.
Klimaprojektet i Gladsaxe - Skybrudsparken

Behovet for at tilpasse byer og landskaber til de igangværende klimaændringer, er
primært en udfordring på et overordnet strukturelt plan. Ændringerne udgør dog også
en unik mulighed for at skabe nye anlæg hvor havekunstens traditionelle virkemidler,
tid og stof, spiller en central rolle.
I erkendelse af samtidens behov for aktivitetstilbud, oplevelser, tryghed og økonomisk
vækst, ser vi arkitektonisk kvalitet som de anlæg der formår at fastholde en idé; i
rum, materialer og funktion. På tegnestuen føler vi et ansvar for at skabe brugbare
og udtryksfulde offentlige rum. Vi har stor respekt for den funktionelle og stedstilpasset arkitektur, men ser samtidig også stor værdi i den overraskende og nytænkende
løsning.

Åbrink ved Filosoffen, Odense Å

Med udgangspunkt i lokale forhold som rum, klima, identitet og anvendelse, lykkes
det ofte for tegnestuen, på en ny måde, at opfange og fortolke nogle typiske træk i
stederne.
Tegnestuen
Tegnestuen tilbyder rådgivning indenfor planlægning og design af offentlige byrum,
friarealer knyttet til boliger og institutioner samt klimaprojekter relateret til håndtering
af regnvand (LAR).

Dansepladsen i Fælledparken

Bisgaard Landskabsarkitekter har oparbejdet stor erfaring med komplekse sager, som
fx renovering af den 69 hektar store Fælledpark i København, Ørestad City Skole med
udearealer i 8 etager, og ikke mindst design og projektering af klimaanlæggene ved
Gladsaxe Sportsområde.
Siden 2015 har Steen Bisgaard været tilknyttet DTU Lyngby Campusservice som
rådgiver for udvikling af områdets campus- og byrumsstruktur.
Tegnestuens størrelse og organisation gør, at Steen Bisgaard kan indgå i alle projektsamarbejder og dermed fungere som designansvarlig for samtlige tegnestuens
opgaver.
Tegnestuen beskæftiger pt. 4 landskabsarkitekter, som med en baggrund fra Arkitektskolen og KU-Life dækker fagets mange facetter.
Firmaets ansatte			2018
Landskabsarkiteker			4
Studerende			1
Administrative			½

Bro og kanalfront, Ørestad City Skole

Priser og præmieringer

Midlertidige møbler på DTU campus

2016: 1.præmie i konkurrencen om Kultur- og bevægelsespark i Høng Kommune - en
del af Lokale og Anlægsfondens tiltag “Nye tider - nye haller”.
2015: Renovering af Kunstbygningen Filosoffen ved den fredede Odense Å præmieret
af Odense kommune for godt og smukt byggeri.
2014: Skybrudsparken i Gladsaxe nomineret til Nordisk Råds klima- og miljøpris og til
Arkitektforeningens Store Arne.
2012: Ørestad City Skole præmieret af Københavns Kommune for smukt gennemført
byggeri.
Fornyelsen af Fælledparken præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.
2013: Fælledparken nomineret til Arkitektforeningens Store Arne og præmieret af
Københavns Kommune for smukt gennemført byggeri.
Ørestad City Skole tildelt Arkitektforeningens Store Arne.

