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Hospitalet i parken.

________________________________________________________________________________________________

Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende
beplantning på Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital skal udbygges, og samtlige træer og beplantninger er registreret og vurderet august
2011.
Følgende vurdering er en del af grundlaget for udbygningen.
_______________________________________________________________________________________

Generelt for bevaring af træer og
beplantning:
Bispebjerg Hospital er en helhed af bygninger,
landskab og have. Arkitekten Martin Nyrop og
landskabsgartneren Edvard Glæsel arbejdede
bevidst på at skabe sammenhæng mellem ude og
inde og gøre omgivelserne og de nærmeste haver
til en del af ”den helbredende arkitektur”.
Bispebjerg Hospital er ”Hospitalet i parken”.
Denne karakter af park ønskes bevaret.
Haverne mellem de seks fredede pavilloner er
fredede og kan indgå som inspiration i en
fremtidig bebyggelsesplan.
Anlæggets hovedtræk med de to lindealleer,
Østre og Vestre Længdevej, skal bevares.
Parken, det store sammenhængende grønne
haverum med den store plæne, de mange
smukke, gamle træer, hvoraf mange er exotiske
og sjældne og lindealleen, der afgrænser parken
mod øst, ønskes bevaret i sin helhed.
Området vest for kapellet omkring den lille sø
ønskes bevaret.
Rækker af lind, eg, platan og avnbøg ønskes
bevaret.
Hvor der ikke bygges i skel, bevares tjørnehække
og andre karaktergivende og skærmende
beplantninger.
Særlig sjældne og store træer med høj
bevaringsværdi som magnolia, ægte kastanie,
egetræer, valnøddetræer, vingevalnød, smalbladet

ask, naur, ægte tulipantræ, paradisæble og andre
findes mange steder i byggefelterne. De er
absolut bevaringsværdige og må ikke beskadiges.
Der er også absolut bevaringsværdige træer flere
steder udenfor byggefelterne, som skal bevares
og beskyttes.
Alle absolut bevaringsværdige træer skal kunne
beskyttes forsvarligt i hele byggeperioden.
Bevaring og beskyttelse af store træer kræver
indhegning omkring træet i en diameter, der er lig
med diameteren på træets krone.
Helst bevaringsværdige træer findes flere steder
som store og karakterfulde træer som ”fylder”
byggefeltet. De skal helst bevares, men kan være
vanskelige at indpasse og må trods deres
herlighedsværdi ikke forhindre nyt byggeri.
Overalt er der, udover de nævnte træer, mange
store birketræer, akacietræer, bornholmsk røn,
ahorn. o. a. Bevaring af høje træer i nærheden af
de høje bygninger betragtes som en fordel for
hele områdets fremtidige parkagtige udtryk, men
mange af disse træer vurderes ikke som
bevaringsværdige. De tåler ikke gravning eller
belastning tæt på, og det vurderes, at de kan være
vanskelige at bevare i forbindelse med et
omfattende byggeri og må derfor vige.
De absolut bevaringsværdige træer, der ønskes
bevaret og ikke må beskadiges og de
bevaringsværdige træer, der helst skal bevares,
men som kan vige for byggeri, er angivet med
omtrentlig placering på bilag 2 og hvert byggefelt,
som vist på bilag 1 er beskrevet i det i følgende:
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De udlagte byggefelter A-M (bilag1) er registreret og beskrives kort.
Den efterfølgende vurdering er foretaget ud fra beplantningens værdi i forhold til fremtidigt
byggeri.
Vurderingen er desuden indtegnet på kort på bilag 2.
_______________________________________________________________________________________
BYGGEFELT A:
indeholder en græsplæne med enkeltstående
træer hovedsagelig frugttræer og busketter med
høje træer og buske samt en materialeplads med
jord, sten og kompost. Mod nord en ca. 150 cm
høj ligusterhæk, mod syd et trådhegn og en ca.
180 cm høj tjørnehæk. I buskettet findes en
usædvanlig høj og karakterfuld Naur. Nord for
tjørnehækken et meget stort og karakterfuldt
bøgetræ. Vest for den østlige bygning et stort og
karakterfuldt kirsebærtræ. Uden for
tjørnehækken langs Bispebjerg Bakke fortsætter
rækken af store og karakterfulde lindetræer.
Absolut bevaringsværdige:
Tjørnehækken og rækken af lindetræer er absolut
bevaringsværdige.
Helst bevaringsværdige:
Den store Naur, Acer campestre, er usædvanlig i
sin størrelse og højde og skal helst bevares.
Kirsebærtræet er stort og smukt, men kan have
en begrænset levetid og er derfor ikke
bevaringsværdigt.

BYGGEFELT B:
indeholder en parkeringsplads, en græsplæne og
to tennisbaner.
Parkeringspladsen er mod vest beplantet med
forskellige buske og 6 store plataner. Mod øst er
der en stor platan, et blandet busket og to store
paradisæbletræer. Nord for p-pladsen er der en
stor og karakterfuld gammel eg, og mod syd er
der et stort lindetræ og en 180 cm høj tjørnehæk
langs et trådhegn.
De to tennisbaner er omgivet af 3- 4 meter høje
hække af avnbøg. Hækkenes oprindelige formål
har været at give læ til tennisbanerne. Langs
skellet mod vest er der en høj og skærmende
beplantning af stedsegrønne og løvfældende
træarter bl. andet en stor Guldeg, Quercus robur
”Concordia”. Syd for bygning 10 er der 13

klippede avnbøg på række, vest for bygningen en
stor taks, og mellem bygningen og tennisbanerne
er der to gamle Magnolia, Magnolia soulangiana.
Vest for administrationsbygningen er der en stor
græsplæne med flere store enkelt stående træer
blandt andet en stor alm. bøg og en stor avnbøg.
Mod syd er der en 180 cm høj tjørnehæk og
store lindetræer på række langs vejen.
Absolut bevaringsværdige:
Tjørnehækken er som afskærmning mod
Bispebjerg Bakke absolut bevaringsværdig.
Lindetræet, Tilia europæa, og Rødegen, Quercus
rubra, nord for p-pladsen er absolut
bevaringsværdige.
Lindetræerne i Vestre Længdevej er sunde og
vurderes at være fra hospitalets opførelse og er
et stærkt og karaktergivende landskabselement i
hele bydelen og er absolut bevaringsværdige.
En stor gammel Taks, Taxus baccata, 13 klippede
Avnbøg, Carpinus betulus, og to gamle Magnolia,
Magnolia soulangeana, er meget karaktergivende
og tidstypiske for den fredede bygning 10 og er
absolut bevaringsværdige.
Den skærmende beplantning mod vest indeholder
en stor gammel Guldeg, Quercus robur
”Condordia”, som er absolut bevaringsværdig.
Helst bevaringsværdige:
Platanerne er høje og frodige og danner sammen
med buskbeplantningen en værdifuld afskærmning
til den høje nabobygning og er helst
bevaringsværdige. Bygges der i skel, kan de vige.
Paradisæbletræerne, Malus baccata, er meget
smukke og skal helst bevares i en ny bebyggelse.
Træbeplantningen langs vest skellet er helst
bevaringsværdig på grund af dens karakter og
volumen og fordi den skærmer mod de høje
nabohuse. Bygges der i skel kan den vige. Avnbøg,
Carpinus betulus, og Bøg, Fagus sylvatica, er på
grund af deres størrelse og alder helst
bevaringsværdige.
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BYGGEFELT C:
indeholder parkeringsplads ved Tuborgvej, en
græsplæne, busketter og enkeltstående høje
træer.
Parkeringspladsen og græsplænen er mod nord og
vest omgivet med en ca. 180 cm høj tjørnehæk og
et trådhegn. Parkeringen er anlagt som
skråparkering, og de trekantede arealer mellem
hæk og p-plads er tilplantet med ca. 70 cm høje
klippede avnbøg, der er 5 platantræer og en birk.
Buskettet består af liguster. På græsset er der
flere høje birketræer, en bornholmsk røn, tre
ægte kastanier, en ahorn og tæt på vest skellet
tre store bjergfyr.
Absolut bevaringsværdige:
Pinus mugo og de tre ægte kastanjer, Castanea
sativa, bevares som en afskærmning mod den høje
nabobebyggelse og er absolut bevaringsværdige.
Helst bevaringsværdige:
Hæk og træer er vigtige elementer som
afskærmning mod den høje nabobebyggelse og
den trafikerede Tuborgvej. Skal der bygges i skel
må beplantningen vige. Kun et af Platantræerne,
Platanus acerifolia, er i god vækst. De øvrige har
brug for bedre vækstvilkår. Hvis vækstvilkårene
forbedres, kan træerne betragtes som
karaktergivende og bevaringsværdige. De tre
Bjergfyr og en Ahorn, Acer pseudoplatanus, er
bevaringsværdige, såfremt de kan indpasses i
byggeri.
BYGGEFELT D:
indeholder et forareal til bygning 13.
Umiddelbart syd for facaden er der på hver side
af hovedindgangen to gamle magnolietræer, to
taks og mellem to granitsøjler en buet
avnbøghæk. Øst for hovedindgang er der på ppladsen tre store lind, i buskettet mellem p-plads
og græsplænen er der syv store egetræer, og i
buskplantningen mod vejen er der ligeledes syv
store og karakterfulde egetræer. Vest for
hovedindgangen er der græsplæne med blandede
busketter. Langs vejen er der en stor lind og to
paradisæbletræer, på græsplænen to store
akacietræer. På den indhegnede del af græsplænen
er der en stor akacie. Ved indkørsel fra Vestre
Længdevej er der et stort akacietræ, tre store
lindetræer og en stor bornholmsk røn samt

rumdannende busketter af snebær, cotoneaster
og ærtetræer.
Absolut bevaringsværdige:
Planterne omkring indgangspartiet og de to
rækker af egetræer og lind er absolut
bevaringsværdige.
Helst bevaringsværdige:
De nævnte store træer som lind, akacie,
paradisæbler og bornholmsk røn er
karaktergivende og helst bevaringsværdige, men
kan vige for byggeri.
BYGGEFELT E:
indeholder parken omkring bygning 13, 14 og 40,
søen vest for kapellet og fire mindre bygninger.
Vest for bygning 13 er der en stor trappe med ca.
20 trin i granit. en skråning i græs, en græsplæne
med spredte træer som to store skovfyr, tre
birketræer, en hængepil samt rumdannende
buskplantninger mod vest og nord.
Parken afgrænses hele vejen langs Tuborgvej af et
trådhegn og en 180 cm høj tjørnehæk efterfulgt af
en række unge lindetræer. Mellem tjørnehækken
og bygning 14 er der to store og velvoksne naur.
Mod nordvest er der en gruppe af stedsegrønne
og løvfældende træer og en stor taks.
Mellem bygningerne er der flere fritstående
birketræer, en ægte kastanie, to birketræer og en
valnød.
På skråningen mod søen er der en stor taks, en
stor bøg, en ægte kastanie og en mindre taks. På
den nordlige side af skråningen er der en ægte
kastanie, tre kirsebær, et birketræ og en meget
stor vingevalnød.
Mellem søen og Tuborgvej er der et blandet
busket af høje taks, kristtjørn, taxodium, bøg, fyr,
gran og seks meget høje skovfyr, buksbom og
mange store gamle taks.
Nord for bygning 40 er der en stor gruppe af
mange unge og velvoksne bøgetræer.
Øst for bygning 40 er der to meget store lind og
to mindre.

Absolut bevaringsværdige:
Søen og de omkringstående træer og busketter
med taks, kristtjørn, taxodium, bøg, fyr, gran og
seks meget høje skovfyr, buksbom og gamle taks
er absolut bevaringsværdige.
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Gruppen af unge bøgetræer nord for bygning 40
er absolut bevaringsværdige. Som helhed er
området omkring den lille sø absolut
bevaringsværdigt og den fine sammenhæng med
kapellet ønskes styrket.
Helst bevaringsværdige:
Tjørnehækken og rækken af lindetræer langs
Tuborgvej er afgrænsning mod Tuborgvej og som
hospitalets grønne facade mod byen helst
bevaringsværdig. Såfremt man bygger i skel, kan
de vige. Skovfyr, taks, ægte kastanietræer,
valnøddetræer og de to naur er helst
bevaringsværdige, men kan vige for byggeri.
BYGGEFELT F:
indeholder tilkørsel til skadestue og to
græsplæner med to meget store akacietræer og
to meget store valnøddetræer. Mellem
tilkørselsvej og plænerne er der busketter med et
duetræ, dronningebusk og syrener. På plænerne
er der flere store lærketræer og høje birketræer
samt en ginkgo.
Syd for bygningen er der i en afstand af ca. 8
meter nord for de to fredede pavilloner et
kæmpestort ægte tulipantræ med to stammer og
to mindre smalbladet ask. Tulipantræet er af
usædvanlig karakter, både størrelse og planteart
er sjælden. Træet anses for at være plantet ved
det første hospital. Lindealleen langs Østre
Længdevej har velvoksne lindetræer i den vestlige
side og flere mindre og yngre lindetræer i den
østlige side.
Absolut bevaringsværdige:
Tulipantræet, Liriodendron tulipifera, de
smalbladede ask, Fraxinus angustifolia, og
duetræet, Davidia involucrata, samt lindetræerne
langs den Østre Længdevej er absolut
bevaringsværdige
Helst bevaringsværdige:
De to akacietræer og de to valnøddetræer er
karakterfulde og helst bevaringsværdige, men kan
vige hvis de ikke kan indpasses i byggeri.

BYGGEFELT G:
er haven øst for kapellet med en bygning. Der er
en græsplæne med ca. 20 høje birketræer og et
busket af taks.
I haven nord for kapellet, som ligger tæt på
byggefeltet, er der en meget stor og karakterfuld
ægte kastanie, Castania sativa, og to store
østrigske fyr, Pinus nigra. Syd for kapellet er der
to store og meget karakterfulde storbladede
japanske magnolier, Magnolia obovata, og et stort
og smukt æbletræ.
Absolut bevaringsværdige:
Den meget store ægte kastanie, Castania sativa,
og to store Østrigske fyr, Pinus nigra, er absolut
bevaringsværdige. De to japanske magnoliatræer,
Magnolia obovata, og æbletræet er absolut
bevaringsværdige og alle kræver beskyttelse i hele
byggeperioden.
Helst bevaringsværdige:
Ingen.
BYGGEFELT H:
er tæt bebygget med bygningerne 50, 51 og 52.
Langs Tuborgvej er der et åbent fritvoksende
busket af liguster samt græs og på en del af
strækningen en klippet ligusterhæk. Langs
indkørselsvejen er der græs og en række
birketræer. Der er to store vingevalnødder og en
robinie tæt på bygningerne. Mellem bygningerne
er der et indhegnet areal til boldspil med 3 meter
høje avnbøghække.
Absolut bevaringsværdige:
Ingen
Helst bevaringsværdige:
De to vingevalnødder og den store robinie er
helst bevaringsværdige, men kan vige for byggeri.
BYGGEFELT I:
indeholder et afspærret område og et tilplantet
areal nord for tilkørselsvej til børneinstitution.
Det tilplantede areal er tæt beplantet, højt og
meget frodigt. Det består af træer som kirsebær,
alm. bøg, hvidtjørn, avnbøg, lind og spidsløn.
Absolut bevaringsværdige:
Ingen
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Helst bevaringsværdige:
Beplantningen er som helhed et stærkt og frodigt
landskabselement, men er ikke bevaringsværdigt i
forhold til nybyggeri.
BYGGEFELT J:
indeholder vuggestuen og dens legeplads. I
legepladsens nordøstlige del er der 20 fritstående
høje og slanke træer som alm., bøg, spidsløn og
ask. Træerne er ca. 10-15 meter høje. På
skråningen ned mod banen er der en frodig
skovplantning.
Absolut bevaringsværdige:
Ingen
Helst bevaringsværdige:
De høje træer er helst bevaringsværdige, men kan
vige for byggeri. Beplantningen på skråningen er
bevaringsværdig, men ligger uden for BBH´s
område.
BYGGEFELT K:
er bebygget med en bygning, der nedrives.
Vest for bygningen er der en række af 9 store
klippede avnbøg langs vejen.
Absolut bevaringsværdige:
De 9 avnbøg, Carpinus betulus, på række er som
helhed meget karaktergivende og absolut
bevaringsværdige.
Helst bevaringsværdige:
Ingen.
BYGGEFELT L:
er en park med en stor og ubrudt græsplæne, der
skråner let mod syd. Plænen er omgivet af mange
gamle, karakterfulde træer, flere af udenlandsk
herkomst. Alle er sunde og i god vækst og
præger området med deres skønhed. Der er bl. a.
vingevalnød, trompetkrone, akacier, valnødder,
himaleyabirk og en gruppe af 3 store flodbirk,
som er ret sjældne. Den rumdannende
busketplantning omkring plænen består af mange
forskellige stedsegrønne træer som taks, gran og
løvfældende som liguster, laurbærkirsebær,
cornus og mange flere. Alle

træer er i god vækst, sunde og meget smukke og
meget karakterfulde.
I den nordlige del af parken er der en mindre
staudehave med bænke. På græsset er der to
skulpturer, en af Hanne Varming og en af Karl
Åge Riget. I den sydøstlige del er der en mindre
plads med mistbænke, hvor udplantningsplanter til
haverne fremdyrkes. I parken er der flere
gangstier, som ofte bruges af patienter og
personale.
Absolut bevaringsværdige:
Parken fremstår i sin helhed som et unikt sted.
Der er smukt og frodigt. De mange exotiske,
sjældne og gamle træer fremstår i dag som et
værdigt modspil til de mange høje bygninger på
hospitalet. De er alle absolut bevaringsværdige.
Opholder man sig på bænkene ved den lille
staudehave, er der ingen bygninger at se, og
stilheden brydes kun svagt af støj fra køkken- og
servicebygninger.
Hel parken er et enestående pausested for alle og
bør holdes fri for bebyggelse eller andre indgreb
og er absolut bevaringsværdig.
Helst bevaringsværdige:
Ingen.
BYGGEFELT M:
strækker sig fra den østlige portbygning langs
Bispebjerg Bakke til bygning 24. Syd for
portbygningen er der en lille have med græs og
busketter med forskellige buske. Der er en
rødstensmur i skel fra portbygningen, og derfra
er der et 180 cm højt trådhegn med tjørnehæk.
Uden for hækken er der langs hele Bispebjerg
Bakke en række af karakterfulde lindetræer. I
haven er der et meget stort og karakterfuldt
birketræ med fem stammer samt et prægtigt
pæretræ. Der er fire cykelskure fra hospitalets
første år og en mindre træbygning til kemikalier
samt indkørsel og veje med asfalt. Ved bygning
24 er der græs og frugttræer, en stor gran, en fyr
og en avnbøghæk.
Uden for byggefeltet mod nord er der vest for
bygning 30,31 og 32 en stor naur og 7 store
egetræer.
Absolut bevaringsværdige:
Tjørnehækken og lindetræerne uden for er
absolut bevaringsværdige. I haven er den store
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birk og pæretræet noget særligt og absolut
bevaringsværdige.
Den store naur, Acer campestre, og de syv
egetræer er absolut bevaringsværdige.
Helst bevaringsværdige:
Den lille have og cykelskurene er helst
bevaringsværdige, men kan vige såfremt de ikke
kan indpasses i nyt byggeri.
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