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kalvebodkvarteret vest
de sidste brikker i udbygningen
af ørestad syd

ørestad city

ørestad syd

By & Havn udskrev d. 30. juni 2014 – i samarbejde med Københavns
Kommune og Arkitektkonkurrencerdk – en indbudt projektkonkurrence
om en masterplan for Kalvebodkvarteret Vest. Forinden var
gennemført en prækvalifikationsrunde, hvor 29 teams ansøgte om at
blive prækvalificeret.
By & Havn indbød fem teams til at deltage i konkurrencen, og det er
resultatet af de fem teams arbejde, der bliver gennemgået i indeværende
dommerbetænkning.

arenakvarteret

Med titlen ”De sidste brikker….” henvises til, at det er By & Havns intention, at det nye bykvarter skal være sig selv, et boligkvarter med liv og
sjæl, karakter og identitet, men også skal give medspil og modspil til den
omgivende, bymæssige kontekst.
Det er intentionen, at Kalvebodkvarteret Vest skal være et bykvarter, der
kombinerer storbyens urbane kvaliteter og de kendte kvaliteter fra mindre byer og forstæder – i en karakteristisk arkitektonisk formgivning og
en landskabelig disponering, der spiller sammen med den store fælled og
naboområdernes grønne struktur. Helt specifikt skal kvarteret være kendetegnet ved et aktivt udeliv med fællesskab og bevægelse gennem leg,
idræts- og friluftsliv og med afsæt i erfaringer fra PLUG N PLAY.

kalvebod
kvarteret
vest

kalvebod
kvarteret
øst

kalvebod fælled

De fem forslag har hver på sin måde leveret interessante bud på den stillede opgave, og har dermed ydet et værdifuldt bidrag til diskussionerne i
dommerkomiteen. Vi takker for de meget kvalificerede løsningsforslag og
det store engagement, der kendetegner alle fem forslag.
En enig dommerkomite har fundet, at Transform med forslag 4 har
svaret mest overbevisende på konkurrencens vision, krav
og ønsker og har udpeget dette forslag som vinder.
Med vinderforslaget har vi fået det helt rigtige udgangspunkt for at realisere Kalvebodkvarteret Vest – det nye bykvarter i Ørestad Syd!

Rita Justesen
Chef for Planlægning & Arkitektur
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konkurrencefakta

Konkurrencen
Udskriver: By & Havn I/S.
Konkurrenceform: Indbudt projektkonkurrence i henhold
til EU-direktiv nr. 2004/18/EF med 5 deltagere med mulighed for udbud med forhandling.
Konkurrencerådgiver: Arkitektkonkurrencerdk.
Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af: By & Havn I/S
i samarbejde med Arkitektkonkurrencerdk.
Konkurrenceperiode: 30. juni til 18. september 2014.
Dommere og rådgivere
Dommerkomite
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur,
By & Havn, formand for dommerkomiteen
Michael Soetmann, Udviklings-og Salgsdirektør, By & Havn
Jens Kvorning, Professor, Arkitekt MAA, fagdommer
René Kural, Lektor, Arkitekt MAA, fagdommer
Bettina Lamm, Lektor, Landskabsarkitekt MAA, fagdommer

Rådgivere for dommerkomiteen
Anne Skovbro, Direktør, Københavns Kommune
Tina Saabye, Stadsarkitekt, Københavns Kommune
Bertha Lysgaard, Enhedschef, TMU, Københavns Kommune
Jens Chr. Højgaard, Trafikplanlægger, Byplan Syd, Københavns Kommune
Nicolai A. I. Sonne, Chef for Salg, By & Havn
Rikke Faaborg Jarmer, Chef for Byliv, By & Havn
Kresten Bloch, Byplanchef, By & Havn
Lise Palm, Projektleder, By & Havn
Dommerkomiteens sekretær
Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk
Vederlag
Hver deltager har modtaget et vederlag på 300.000 DKK
eksklusiv moms.

deltagere
Forslag nr. 1/84130
JORDI HENRICH + JAUME ARTIGUES ARKITEKTEN
Underrådgivere: Jaques Vialettes + Lieux-Dits SAS
/ Estudio Lunar

Forslag nr. 2/30098
Holscher norberg Arkitekter
Underrådgivere: Nord Arkitekter Aps
/ Schultze+Grassov ApS / PK3 Landskabsarkitekter
Forslag nr. 3/84523
Entasis A/S
Underrådgivere: Marianne Levinsen Landskab Aps
/ Moe A/S Rådgivende Ingeniører
Forslag nr. 4/10101 VINDER
Transform architecture + urbanism
Underrådgiver: Bascon A/S
Konsulenter: Active Institute / Jan Christiansen
Forslag nr. 5/14003
Sleth A/S
Underrådgivere: Schønherr A/S
/ Xaveer De Geyter Architects / Alectia
Konsulenter: Claus Bech-Danielsen
/ Anne Katrine Hornemann
Bedømmelse
Bedømmelsesperiode: 3. oktober - 23. oktober 2014.
Bedømmelseskriterier: Forslagene blev bedømt på deres
evne til at opfylde vision, krav og ønsker i konkurrenceprogrammet med fokus på, om forslagene præsenterer
en identitetsskabende hovedidé for kvarteret.
Resultat
Forslag 4/10101 er udpeget af en enig dommerkomite
som vinder af konkurrencen.
offentliggørelse
Konkurrencen er offentliggjort 1. november 2014.

4 | dommerbetænkning | kalvebodkvarteret vest | ørestad syd

konkurrenceopgaven

kalvebodkvarteret vest

+

forudsætningerne
bydelen ørestad
nabokvartererne i ørestad syd

øresundsforbindelsen

hannemanns

allé
ejler billes allé

ør

esta
ds

bo

+

ul

ev
ar

d

plug n play

vestamager
station

asger jorns allé

ro

be

rt

ja
co

p-hus

bsens

visionen
et boligkvarter med kvalitet og identitet
særlig profil – rum for bevægelse

vej

et
skovrumm

lr

um

m

et

ej

else alfelts vel

v
et
mm
ru
rk
rtensens
pa
mo
rd
ha

ric

kana

krav og ønsker

kalvebod fælled

+

hovedstruktur
landskab og byrum
trafik og parkering
bygninger og boliger

klima og affald

masterplan

tre selvvalgte udsnit

program for aktiviteter og leg
guidelines for bygninger og boliger
strategi for fleksibilitet

konkurrencefakta | 5

generelle
bemærkninger

center boulevard

konkurrenceområdet – med fuldt udbyggede nabokvarterer

ørestad
station

delsen

sforbin

vej

øresund

s
ove arup

copenhagen
towers

manns

hanne

rambøll

allé

ørestads boulevard

arenakvarteret

metroens
klargøringscenter
ejler billes allé

kalvebod
kvarteret
vest
kalvebod fælled
asger jorns allé

vestamager
station

cobsens vej
robert ja
met
kanalrum

rtensens vej
richard mo

ummet

vej
skovr

lfelts
else a

parkrummet

kalvebod
kvarteret
øst

naturcenter
vestamager

generelle
bemærkninger

opgaven
Programmet for konkurrencen efterspørger forslag til et
nyt kvarter i Ørestad, som skal have en tydelig identitet,
og som kan forene nogle af storbyens kvaliteter med den
mindre bys overskuelighed og intimitet. Der lægges bl.a.
stor vægt på, at det kommende Kalvebodkvarteret Vest
får en ”bevægelsesprofil” med et velfungerende og aktivt
boligliv i spændende arkitektoniske omgivelser – med rum
for aktivitet i både kvarteret og den omkringliggende natur.

MASTERPLAN
Masterplanen skal ifølge programmet overvejende anvise
plads til boliger, men der skal også redegøres for, hvordan der eventuelt kan indpasses yderligere erhverv og
hvordan de funktioner, som strukturerer dagliglivet og
skaber fortætningspunkter – butikker, institutioner, sportsarealer, parkering mv. – er placeret. Og der skal redegøres for bygningstypologier og forbindelser og sammenkoblinger med naboområder.

Nærheden til storbyen sammen med den umiddelbare
kontakt til fælledens natur er nogle af de overordnede
kvaliteter, som skaber kontekst for den nye bydel. Samtidig skal konkurrenceforslagene forholde sig til Ørestads
helhed og det nye kvarters sammenkobling med nabokvartererne. I den forbindelse overlades det til forslagsstillerne at vurdere, om de store grønne nord-sydgående
træk i den eksisterende plan skal afvikles eller indgå i
den nye plan.

De fem forslag fremlægger ganske forskellige bud på nye
strukturer og sammenkoblinger med nabokvartererne og
åbner derved for en meget givende debat om, hvordan
programmets ønsker kan indfries. Forslagene lægger
også vægten forskelligt, når det gælder om at udpege de
bærende træk i strukturplanen for den nye bydel.

Der ønskes forskellige bygningstypologier, en landskabelig bearbejdning, som trækker på fælledens nærhed og
kvaliteter samt byrum, der lægger op til både bevægelse,
leg og fællesskab og rummer erfaringer og elementer fra
det eksisterende PLUG N PLAY anlæg.
Der skal afleveres en masterplan, som redegør for hovedstruktur, landskab og byrum, trafik og parkering, bygninger og boliger, klima og affald. Men det er også et
krav, at masterplanen er præget af en strategisk tænkning, der kan sikre robusthed og fleksibilitet overfor ændrede forudsætninger.

fra programmet:
et velfungerende og aktivt dagligliv
i spændende arkitektoniske omgivelser
– med rum for bevægelse i både kvarteret
og den omkringliggende natur.

Landskabet i traditionel og overført betydning bliver gjort
til det bærende i forslag 1 og forslag 3 – i hvert fald i beskrivelsen af tilgangen. Forslag 1 taler om et gennemgående landskab, der kan foldes, så det danner lokale rum
og kan danne læ for vinden. Forslag 3 introducerer bakken og lavningen som den grundlæggende karaktergivende gestus, som bebyggelsen så skal bygge videre på
og delvis hente sin identitet fra. Dommerkomiteen har
meget stor sympati for denne udpegning af landskabet
som det, der kan definere den grundlæggende karakter
og kvalitet i den nye bydel. Desværre lykkes det ikke i de
to forslag at realisere det potentiale, som er forbundet
med denne tilgang.
Landskabet og de store træk optræder i den lidt mindre
skala i form af de nord-syd gående grønne bånd, som de
bærende træk i den oprindelige plan for Ørestad Syd. Hovedparten af forslagene fastholder disse nord-syd gående
bånd som det sammenkædende og adgangsgivende, men
omfortolker dem i varierende grad – i de fleste tilfælde
med det erklærede ønske at gøre dem til mindre formelle
rum, end de er i den nuværende udformning.
Der er et enkelt forslag, forslag 2, som argumenterer for
helt at afbryde de grønne, nord-sydgående bånd, med det
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forslag 1/84130

forslag 2/30098

De fem forslag fremlægger ganske forskellige bud på nye
strukturer og sammenkoblinger med nabokvartererne
og åbner derved for en meget givende debat om,
hvordan programmets ønsker kan indfris.
Forslagene lægger også vægten forskelligt,
når det gælder om at udpege de bærende træk
i strukturplanen for den nye bydel.

Det er dommerkomiteens vurdering, at de
forslag, der opererer med relativt få, basale
bebyggelsestypologier og nogle klare kvartersdannelser er dem, der bedst finder balancen
mellem de forskellige hensyn.
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forslag 3/84523

forslag 4/10101
forslag 5/14003

Dommerkomiteen har meget stor sympati
for udpegning af landskabet som det,
der kan definere den grundlæggende karakter
og kvalitet i den nye bydel.

formål at skabe et kvarter, hvor det lokale, nære og intime er i centrum.

når disse basale bebyggelsestypologier i den efterfølgende
proces tillader mange fortolkninger og variationer.

Dommerkomiteen er enig i ønsket om at nedskalere de
nord-sydgående grønne forbindelser og gøre dem mindre
formelle, men finder at forslaget om helt at afbryde disse
forbindelser i den viste udgave svækker sammenhængen
og den synergi, der gerne skulle være mellem de forskellige dele af Ørestad.

BYRUM, LANDSKAB og RUM FOR BEVÆGELSE
Programmet efterlyser byrum, som er mindre formelle
end dem, der findes i den nordlige del af Ørestad, og byrum som lægger op til et lokalt liv og til at støtte leg og
bevægelse i bydelen. Særligt kantzonerne, der formidler
relationen mellem privat, semioffentligt og offentligt, er
ønsket belyst. Ligeledes er den måde, projekterne formidler mødet i kanten mod fælleden afgørende for stedets
potentielle karakter og oplevelseskvaliteter.

Programmet taler om at skabe en by i byen; en ny bydel
med dens egen identitet, men også en bydel, der er en del
af Ørestads helhed. Kvartersdannelsen, og hvordan kvartererne defineres, er et vigtigt spørgsmål i den forbindelse, og her har de fem forslag meget forskellige bud.
Forslag 3 og forslag 4 bruger grudlæggende to forskellige bygningstypologier til at definere forskellige kvarterer,
og de skaber begge to eller tre større kvarterer med underdelinger i mindre byggefelter.
Forslag 1 bruger punkthuset som den dominerende typologi i hele konkurrenceområdet, men skaber 10-12 mindre kvarterer ved hjælp af gader og sammenhængende
butiksfacader i gadeplan.
Forslag 5 anvender karreen som den grundlæggende typologi og skaber ved hjælp af de lidt større gader og veje
syv-otte kvarterer.
Forslag 2 ønsker at opbygge det der kaldes ”9 verdener”,
defineret ved forskellige typologier og underdelt i 33 byggefelter.

By & Havn lægger vægt på, at tankegangen bag og de
gode erfaringer fra det nuværende aktivitetsområde PLUG
N PLAY indarbejdes som en vigtig del af profilen og identiteten i forslagene, idet PLUG N PLAY lige siden etableringen har været et tilløbsstykke – især for marginal
idrætterne. Der efterspørges en klar og gennemgående
”bevægelsesprofil”, der ikke nødvendigvis bunder i de
klassiske sports- eller idrætsaktiviteter, men i nye aktiviteter, der kan udføres bolignært, på tværs af generationer og i dagligdagsarenaerne såsom på pladser og gader,
veje og stiforløb, i grønne og blå rum.

Størrelsen af kvarterer og byggefelter er et spørgsmål,
der vedrører flere af konkurrencens temaer – det har at
gøre med helhed, variation og bevægelsesmønstre i hele
den nye bydel. Det er vigtigt for den lokale identitet i de
enkelte kvarterer, og det er vigtigt for udbygningstakt og
planens robusthed.

Asger Jorns Allé er i alle forslag udpeget til den vigtigste
øst-vest-gående gade, som skal rumme hovedparten af
den nye bydels butikker og andre overordnede offentlige
funktioner. Der er imidlertid en del variation i, hvor formel
eller uformel forslagsstillerne tænker denne gade. Og
der er forskel på, hvilke funktioner, der bliver peget på,
som dem der kan tilføre gaden liv og gøre den til hovedgaden i den nye bydel. Der er relativt store forskelle på,
hvordan forslagsstillerne tænker, at det fremtidige PLUG
N PLAY kan indgå i den ny bydel – som enten åbne eller
overdækkede aktiviteter koncentreret langs Asger Jorns
Allé, eller placeret decentralt ude i byens rum.

Det er dommerkomiteens vurdering, at de forslag, der
opererer med relativt få, basale bebyggelsestypologier og
nogle klare kvartersdannelser er dem, der bedst finder
balancen mellem disse forskellige hensyn – vel at mærke

Forslag 2 placerer et nyt PLUG N PLAY anlæg, som både
rummer udendørs og indendørs faciliteter som afslutning
af aksen mod vest ved overgangen til fælleden og som afslutning på aksen fra Asger Jorns Allé. Forslag 4 placerer
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Der er kun et af forslagene, som for
alvor forsøger at nyfortolke PLUG N PLAY
og formår at indfri konkurrenceudskriverens
klare ønske om en bydel med en uhyre tydelig
bevægelsesprofil.

også dele af PLUG N PLAY på Asger Jorns Allé, men argumenterer for, at det bør ske i den østlige del, tæt ved stationen. Forslag 2 og forslag 4 peger på børneinstitutioner,
beboerhuse, fælleshuse og multihaller som det, der skal
til for at supplere butikkerne og skabe en aktiv gade med
karakter af midtpunkt. Forslag 5 peger på børnehaver og
multihal, mens forslag 1 undlader specifikke udpegninger
og taler om muligheden for at etablere erhverv, institutioner mm. i plinten.
De to grønne bånd – Parkrummet og Skovrummet – tildeles også ret forskellige roller i kraft af de funktioner, der
placeres langs dem. Forslag 3 og forslag 5 placerer en
række elementer fra PLUG N PLAY i skovbåndet, mens
eksempelvis forslag 4 gør Skovrummet mere stille og lokalt med byhaver og afvekslende træplantninger.
Selv om der er enighed blandt de, der bevarer de grønne
bånd, om at nedskalere dem og gøre dem mindre formelle, angiver forslag 3 en stor bredde på båndet og en sammenhængende facade hele vejen langs båndet, som alt
andet lige vil gøre rummet ret formelt. Forslag 4 gør det
modsatte, indsnævrer båndet og forskyder bygningerne,
som indrammer rummet, hvilket forekommer at være et
godt bud på ønsket om at opretholdet båndet som forbindelse, men gøre det mindre formelt og mere lokalt.
Flere forslag peger på daginstitutionen, beboerhuset, legepladsen, dyrkningshaven som det, der skal skabe lokale
mødesteder, og flere peger også på potentialet i at kombinere nogle af disse funktioner med p-huset og på den
måde gøre p-huset både til et venligere sted, men også et
sted, hvor man fordobler aktiviteten. Denne brug af de
dagligdags funktioner som mødesteder og attraktioner
anser dommerkomiteen for meget vigtig at fastholde
gennem realiseringsprocessen.
Når det gælder PLUG N PLAY-anlægget, hersker der en
vis usikkerhed omkring dets lokale og regionale potientialer, og dermed hvordan de skal placeres i den nye bydel. Der er kun et af forslagene, som for alvor forsøger at
nyfortolke PLUG N PLAY og formår at indfri konkurrence-

udskriverens klare ønske om en bydel med en uhyre tydelig bevægelsesprofil, og det er forslag 4.
TRAFIK OG PARKERING
Biladgangen fra det overordnede system kan kun ske fra
Asger Jorns Allé og Ejler Billes Allé. Den videre forbindelse fra disse to gader er organiseret ret forskelligt i
projekterne. Nogle forsøger at fange det meste af biltrafikken i parkeringshuse ved disse to gader – det gælder
bl.a. forslag 2. Andre satser også på store parkeringshuse, men placerer dem ved de grønne bånd – det gælder
forslag 3 og forslag 5. Forslag 1 har parkering under hævede gårdrum i alle karreer, og forslag 4 arbejder med en
blanding af p-huse, parkering under hævet gård og parkering i de enkelte huse.
Parkeringen rummer som altid en vanskelig økonomisk
dimension, men nogle af løsningerne har også et uafklaret forhold til realiseringsproces og fasedeling. Som
nævnt tidligere opererer flere forslag med interessante
forslag til at kombinere p-huse med sport, institutioner,
ungdomsboliger, klatrevægge eller taghaver, som dels
kan ’pakke’ p-huset ind og dels gøre det til et ekstra aktivt
sted, hvor både dem der skal hente bil, og dem der har
andre ærinder, mødes.
BYGNINGER OG BOLIGER
Der er stor variation i konkurrenceprojekterne, når det
gælder, hvilke og hvor mange forskellige bygningstypologier, der arbejdes med i projekterne, og hvilke højder der
foreslås. Yderpunkterne udgøres på den ene side af forslag 1, som helt overvejende arbejder med punkthuset
som typologi og af forslag 5, som i udgangspunktet udelukkende arbejder med karreen. I den modsatte yderposition findes forslag 2, som arbejder med et stort antal
typologier i mange forskellige kombinationer. Imellem
disse yderpunkter findes forslag 3 og forslag 4, som arbejder med karreen, punkthuset og rækkehuset.
Højderne varierer med typologierne – rækkehusene er på
2-3 etager og etagehusene på 6-8 etager. Hertil føjer forslag 3 ønsket om at kunne operere med et tårnhus som
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generelt har de forslag,
som opererer med både karreer og rækkehuse
eller andre lave bebyggelsestypologier
den største robusthed i forhold til markedets
udsving.

en særlig markør, og forslag 1 lader nogle af punkthusene
gå op til 14 etager.
Det er dommerkomiteens opfattelse, at det på masterplanniveau giver en stor grad af robusthed, hvis der introduceres nogle grundtypologier, som i realiseringsprocessen kan fortolkes og varieres inden for nogle beskrevne
rammer. Denne strategi fremlægges overbevisende i forslag 3, 4 og 5.
Programmet opfordrer til, at der arbejdes med udsigtsmulighederne fra de boliger, der ligger mod fælleden.
Mange nævner dette forhold, men der er ikke så mange
forslag til nye måder at følge op på ønsket om udsigt fra
mange boliger. Principielt skaber forslag 1 med dets satsen på punkthuset udsigtsmuligheder for flest lejligheder, men til gengæld rummer dette forslag næsten ingen
variation i bygningstypologier. Forslag 2 lader bebyggelseshøjden mod fælleden aftage, således at der bliver udsigt fra de øverste etager fra nogle af de bagvedliggende
højere bebyggelser.
Programmet efterspørger klare principper for bearbejdning af kantzoner – både forstået som den nye bydels kanter mod fælleden og som den enkelte bygning, eller karres
overgangszone mod gaden eller mod fællesarealer. Dette
spørgsmål er behandlet særdeles seriøst i mange af projekterne. Forslag 4 rummer et detaljeret og overbevisende katalog over alle typer af overgange og kantzoner knyttet til mødet mellem forskellige typologier og forskellige
typer af offentlige rum, men også forslag 2, 3 og 5 har
udbyggede redegørelser for overgangszonen mellem
bygning og udearealer.
Når det gælder kanten mod fælleden, er der stor spredning i opfattelsen af, hvordan dette arkitektoniske spørgsmål skal artikuleres. Forslag 1 danner med dets punkthuse en transparent, men forholdsvis ensartet kant, som
yderligere markeres med en kanal. Forslag 2 lader de
mange bygningstypologier præsentere sig mod fælleden
og skaber, når det gælder højder og volumener, en stor
variation, som forstærkes af mange forsætninger og åb-

ninger af varierende størrelse. Forslag 3 foreslår en fuldstændig retlinet kant mod fælleden med højdevariationer,
der kulminerer med de foreslåede tårnbygninger. Forslag
4 lader de tre kvarterer udtrykke sig med hver deres identitet og højde og nogle svage forsætninger. Dette projekt
foreslår samtidig, at mulighederne for at aktivere fælledens kant mod bebyggelsen udnyttes så meget som muligt.
Mange foreslår, at der bygges en særlig markant bygning
– eller en særlig høj bygning – i den sydvestlige spids af
Ørestad Syd. Forslag 4 foreslår det modsatte – at højden
aftager mod spidsen, og at bygningsmassen opløses som
både en hilsen og en kommentar til 8-tallet.
Dommerkomiteen finder, at en vis variation i højder og
voluminer – suppleret med visse forsætninger – udgør
den bedste løsning, både når det handler om storskalaarkitektur, og når det gælder robusthed.
Programmet ønsker dokumentation for, at de bebyggelsestypologier, der anbefales, også muliggør gode lejlighedstyper og gode lysforhold og varierede boligtyper.
Dette spørgsmål er besvaret på forskellige måder og med
forskellig grundighed. Nogle tegner lejlighedstyper som
dokumentation, men i de fleste tilfælde uden at have den
nødvendige tid til at udvikle overbevisende typer. Nogle
svarer mere diagrammatisk, og nogle reagerer slet ikke
på spørgsmålet.
Karreen har indbygget en vanskelighed i hjørnerne, specielt hjørnerne med den dårligste solorientering. Dette
problem imødegår flere af projekterne med forskydninger
og forsætninger, der åbner for flere lysindtag. Nogle af de
anviste karreer synes at være for små til, at der kan etableres gode lysforhold i lejlighederne, men det synes uproblematisk at øge dimensionerne i de pågældende forslag.
Generelt rummer de forslag, som opererer med både
karreer og rækkehuse eller andre lave bebyggelsestypologier, den største spredning i lejlighedstyper og dermed
den største robusthed i forhold til markedets udsving.
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Dommerkomiteen ser de fem forslag
som en perspektivrig udpegning af principper
og en særdeles seriøs udlægning af konkrete
formmæssige løsninger.

forslag 4/10101
KLIMA OG AFFALD
Alle forslagsstillerne er opmærksomme på vindproblematikken og forsøger med beplantning og den måde bygningerne placeres i forhold til hinanden på at kompensere
for områdets vindeksponering og dæmpe vindhastighederne. Selv om spørgsmålet har fået stor opmærksomhed, og de anviste principper er rigtige, bør de foreslåede
løsninger underkastes en grundigere afprøvning for at få
sikkerhed for, at der kan opnås et godt mikroklima i den
nye bydel.
Der er også en gennemgående stor opmærksomhed på,
hvorledes overfladevand og store regnmængder kan
håndteres, men ikke altid en tydelig forbindelse mellem
de løsninger, som anvises i tekst og diagrammer, og de
løsninger, der kan aflæses af hovedtegningerne. Denne
problematik er i mange tilfælde også forbundet på en
kompliceret måde til udbygningstakten.
Affaldshåndteringen er gennemgående summarisk behandlet, ofte med gentagelse af programmets ønske om
centralsug. Enkelte nævner dog en lokal affaldssortering
som en mulighed, men uden at denne løsnings konkrete
rumlige og praktiske konsekvenser undersøges særlig
grundigt.

KONKLUSION
Dommerkomiteen ser de fem forslag som en meget kvalificeret undersøgelse af det mulighedsfelt, der findes
mellem programmets krav og den konkrete kontekst; en
perspektivrig udpegning af principper og en særdeles seriøs udlægning af konkrete formmæssige løsninger.
Programmets krav spænder vidt: Løsningen skal både
etablere sammenhæng med hele Ørestad og sikre lokal
intimitet og overskuelighed, den skal skabe gode koblinger til naboområderne, den skal udnytte fælledens potentialer, og planen skal opvise en høj grad af robusthed
og procesorientering samt rum for bevægelse.

Programmets krav er
efter dommerkomiteens vurdering
bedst opfyldt af forslag 4.

Disse krav er efter dommerkomiteens vurdering bedst
opfyldt af forslag 4. Dette forslag formår med en enkel
hovedstruktur, kombineret med store variationsmuligheder, stor opmærksomhed om nærmiljøet og en høj grad
af robusthed, at svare overbevisende på næsten alle programmets krav. Derfor har en enig dommerkomite udpeget forslag 4 som vinder af konkurrencen.
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Forslaget fremstår for dommerne som meget
stærkt og sikkert, fordi det formår at skabe en
overbevisende sammenhæng fra den helt lille
og nære skala, over strukturplanens klare
principper, til en sikker måde at forholde sig til
marked, robusthed og styring.

HOVEDSTRUKTUR, LANDSKAB OG BYRUM
Forslagsstillerne argumenterer for, at der må arbejdes
med en viderefortolkning af de idealer og træk, der ligger
i de forudgående planer for Ørestad og Ørestad Syd. Området må ses og udvikles som noget særligt i forhold til
andre udviklingsområder i København med kvaliteter, der
adskiller sig fra eksempelvis Carlsberg og Havnestaden.
Nærheden til fælleden, fladheden og horisonten er nogle
af de stedbundne kvaliteter, der kan bygges på. Grøn bystruktur med mulighed for at bo bæredygtigt og velforbundet med København og verden er andre kvaliteter, der
bør fastholdes og udvikles i planen. At skabe en tæt, grøn,
vedkommende, aktiv, social bydel – med udsyn og rum for
bevægelse.
I forslaget arbejder man med at komprimere byens uderum med vægt på det kollektive frem for det offentlige og
med vægt på kantzoner og overgange med henvisning til
en forventet dominans af børnefamilier. Dette princip udfoldes i en udførlig matrice, som præciserer karakter og
egenskaber af alle typer af uderum – fra det helt private
til det helt offentlige. Strategien omsættes i planen, så
ingen rum ligger hen uden en klar intention. Gaden ses
som det lokale kvarters afgørende fælles rum; en typologi
der er hentet ind fra kendte klassiske københavnske
strukturer.
Strukturplanen bygges op med et tydeligt blik også på
det, der ligger uden for den nye bydel. Der argumenteres
således for, at både den nordlige øst-vest-forbindelse i
Arenakvarteret og den, der udgøres af Asger Jorns Allé,
må ses som strukturerende for den nye bydel, og som det
der giver mening til de nord-sydgående boulevarder.

denne del af Ørestad syd. Den sydlige karre – kaldet Spidsen – udformes anderledes end de øvrige med henvisning
til, at det er et særligt sted og til de motiver og dimensioner, der præger de to eksisterende nabokarreer.
Dette grundlæggende bebyggelsesmønster suppleres
med omfattende principper for, hvorledes bygninger og
kantzoner skal udvikles og sandsynliggør dermed, at der
kan opstå en stor rigdom og variation inden for det enkle
grundsystem.
Selv om projektet opretholder de eksisterende hovedstrukturer, så flettes der raffineret justeringer ind, som
er med til at give kvarteret karakter. For eksempel indsnævres Skovrummet og Parkrummet en kende for at
samspille skalaen med bebyggelseskvarteret. Enkelte
steder brydes gridet med forskudte veje for at opnå et
mere lukket kvarter. Store kvaliteter opnås gennem de
små greb. Det foreslås, at potentialer i skovrum og
parkrum udfoldes yderligere ved at styrke forskelligheden igennem særlig beplantning.
Det andet markante offentlige rum bliver kanten mod
fælleden, hvor der etableres en fast promenade som et
langstrakt hævet forløb med opholdsmuligheder. Men
kanten mellem bolig og promenade er snær, og det er
vigtigt for fælleden og for resten af byen, at det tilgængelige fastholdes her og ikke territorialiseres af de lokale
beboere.

Med afsæt i disse principper introduceres en enkel grundstruktur, hvor området nord for Asger Jorns Allé organiseres som et tæt rækkehuskvarter, med øst-vest-orienterede karreer og boliggader, der forsynes fra boulevarderne.

Rekreative aktiviteter fra PLUG N PLAY hentes ind i Asger
Jorns Allé som det ene samlende offentlige byrum. Her
skal handel, offentlige institutioner og den aktive leg tilsammen understøtte muligheden for et urbant liv. På
boulevarderne placeres mere lokale aktiviteter. Parkering
forslås som en kombination af p-huse, parkering under
overdækket gård og parkering i de enkelte bygninger, når
det gælder de lave bygninger.

Syd for Asger Jorns Allé introduceres en karrebebyggelse
med varierende karrestørrelser, som viderefortolker og
kommer i forbindelse med de eksisterende storkarreer i

RUM FOR BEVÆGELSE
Overordnet set er viljen til den aktive by meget present i
forslaget. PLUG N PLAY er placeret overbevisende tæt på
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Det er en strukturplan med en enkel
grundstruktur, men med store variationsmuligheder
med klare kvartersdannelser og med sikker
sammenkobling til naboområderne.

metroen, og her samles en lang række aktiviteter i tre afsnit: I det østlige afsnit til sportsfolk, i centrum til større
børn og voksne og helt ude mod vest til mindre børn. Der
foreslås plads til minoritetssportsgrene som speedskating, parkour, bouldering, barrer mv., hvilket PLUG N
PLAY allerede er kendt og populært for i dag. I landskabsbåndene i nord-syd-gående retning er fitness og andre
udfoldelsesmuligheder tænkt indarbejdet.
Projektet samler mange aktiviteter i selve byens rum til
”sportsfolk fra hele København”. På fælleden udnyttes de
store vidder til naturoplevelser og mere pladskrævende
udfoldelser såsom løb, cykling og vandring. Disse suppleres af bolignære lege- og kvarterspladser med aktiviteter
for børn og unge, men også som sociale møderum til det
tyste samvær, eller blot mødet i det planlagte beboerhus
på kanten til fælleden.
Forslaget er i relation til bevægelse klart det projekt, der
har forstået og mestret opgaven bedst. At inddrage fælledkanten som en promenade med aktivitets- og opholdszoner
samt som ”forhave” og ankomst er meget overbevisende.
Også gaderne af shared spaces ved Ørestadsrækkerne er
gode for det sociale liv og fysisk udfoldelse.
Det antydes af forslagsstillerne, at de forestiller sig bygningerne (p-hus) på hovedgaden f.eks. have en åben stueetage, hvor der er rulleskøjtebane, og facader designet
med sportsbokse til mindre pladskrævende aktiviteter.
Dette er en ide som dommerkomiteen finder vil være med
til at styrke Asger Jorns Allé som det livlige centrum også
i vintersæsonen.
KONKLUSION
Forslaget formår med sin pragmatiske tilgang at skabe
en bystruktur i den nye bydel som på samme tid er enkel,
robust, identitetsstærk og varieret – meget lokal og meget sammenhængende og opkoblet. Den enkle grundstruktur og de omfattende fortolkningsmuligheder danner et stærkt afsæt for, at planen kan udvikle sig og på en
berigende måde tilpasse sig ændringer i markedsvilkår
og ændrede præferencer blandt beboere.

Selv om planens bebyggelsesmønster kun rummer to typologier, så vil de to eller tre kvarterer fremstå med store
forskelle og med en stærk identitet.
Rækkehuskvarteret mod nord vil bestå af meget lokale og
intense boligveje i den ene retning og i den anden retning
de to boulevarder, som på denne strækning får en særlig
karakter i kraft af den tætte takt af sidegader, bygningernes forsætninger, beplantningen og de kvartersorienterede funktioner. Rækkehuskvarteret møder Arenakvarterets lave bebyggelse med en tilsvarende skala, men med
en anden rytme, og skaber dermed både markeret overgang, forskel og sammenhæng.
I det sydlige kvarter vil de større karreer i højere grad sidestille bevægelsen i de to retninger. Gaderne vil være
mere offentlige, og det nye kvarter kobler sig ubesværet
til de allerede byggede storkarreer.
Disse to kvarterer mødes omkring Asger Jorns Allé, som
med koncentrationen af de overordnede funktioner og
den skala og udformning, der anvises, har potentiale til at
skabe en fornemmelse af centrum og fortætning.
Programmeringen og udformningen af stien langs fælleden vil også kunne gøre denne tur til noget særligt og til
et vigtigt, men afslappet mødested mellem det lokale liv
og det regionale.
Forslaget fremstår for dommerne som meget stærkt og
sikkert, fordi det formår at skabe en overbevisende sammenhæng fra den helt lille og nære skala, over strukturplanens klare principper, til en sikker måde at forholde
sig til marked, robusthed og styring.
Der er en omhyggelig, vidende og indlevet bearbejdning
af de helt bolignære arealer omsat til operative principper. Der er en strukturplan med en enkel grundstruktur,
men med store variationsmuligheder med klare kvartersdannelser og med sikker sammenkobling til naboområderne. Og der er en afslappet sikkerhed, når det gælder
om at se, hvordan abstrakte begreber som robusthed,
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masterplan
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planen er udmøntet i klare principper
på alle niveauer. Disse principper og den klare
argumentation er en anden vigtig dimension
i planens robusthed, fordi det derved er muligt
at vende tilbage og gentænke en række forhold,
når nye vilkår opstår.

rum for bevægelse, marked og proces håndteres, når det
gælder rumlige udsagn. Dertil kommer, at planen er
overordentlig velargumenteret og udmøntet i klare principper på alle niveauer.
Disse principper og den klare argumentation er en anden
vigtig dimension i planens robusthed, fordi det derved er
muligt at vende tilbage og gentænke en række forhold,
når nye vilkår opstår.
Ideen om at anvende de lavvandede bassiner til sikker
vandsport samt Skovrummet som en sikker forbindelseslinje til skolen er endnu en af forslagets styrker, som giver bylivet endnu en dimension.

Dommerkomiteen har naturligvis også nogle forbehold.
De gælder især udformningen af Asger Jorns Allé – både
når det gælder den måde, hvorpå PLUG N PLAY placeres
i rummet, og når det gælder den arkitektur, der anvises.
Parkeringsløsningerne skal også underkastes en mere
præcis behandling i viderebearbejdningen.
Det er tydeligt, at området tænkes beplantet med klassiske bytræer. I teksten er der dog meget lidt om beplantningsstrategien, hvilket bør udfoldes i det videre arbejde.
Men disse forhold vil uvægerligt blive udsat for en nyfortolkning, og svækker derfor ikke forslagets meget stærke
kvaliteter.

bebyggelses- og kvarterstruktur
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strategier

1:
SE ØRESTAD SYD SOM EN
HELHED

2:
SKAB KONTAKT MELLEM
METRO OG FÆLLED

3:
DYRK VARIATION I BYENS
KVARTERER

Ørestad Syd har været i ’støbeskeen’ i 20 år
og visionen har længe været en tæt og vedkommende by med tydelige nord-syd gående
landskabsbånd hvori byens liv skulle udspille
sig. Vi ønsker at fastholde Ørestad Syd som en
bydel med klare og tydelige rumlige træk der
kan skabe en klar urban identitet og med en
’kritisk masse’ der kan give en fornemmelse for
BY og intensitet (i modsætning til en ’utæt’ og
åben by der vil give en fornemmelse for ’forstad’). Derfor er det vigtigt at de store nordsyd gående træk - også i fremtiden - vil binde
bydelen sammen og give en fornemmelse af
ØRESTAD SYD til hele området, og hjælpe
til at placere bydelen i samme kategori og med
samme ’brand value’ som f.eks. brokvarterene,
Nordhavnen og Islands Brygge.
I dette projekt ’genbruger’ vi de store landskabsbånd, og byen presser sig ind på båndene,
så de bliver en levende og tydelig del af livet i
Ørestad syd.

Ørestads Syds placering mellem Kalvebod
Fælled og 2 metrostationer er afgørende for
bydelens attraktion. Ved at forbinde metro
og fælled skabes 2 store øst-vest gående træk
i planen, hvor den nordlige trækker fælleden
IND til metroen og den sydlige vil trække
byen UD til fælleden via en intensiv og urban
HOVEDGADE, med aktiviteter og stor urban
styrke. Ved metrostoppet i Arenakvarteret
ankommer man dermed til fælleden, der er
trukket ind – ved områdets metrostop ankommer man til et byrum, der er trukket ud til
fælleden. Hver især er de 2 træk tydelige og
identitetsskabende for området, og med til at
samle de 2 største kvaliteter – kontakten til
landskabet og kontakten til byen.

Ørestad Syd er 1300 meter lang og 500 meter
bred. En opdeling af bydelen i mindre kvarterer styrker den lokale identitet og giver flere
boligtyper og situationer at vælge imellem og
dermed en større social blanding i området,
som yderligere vil det styrke det urban¬e og
sammensatte. Strategien er også med til at
give bydelen ’flere varer på hylden’ som vil
blive afgørende for bydelens sociale succes
såvel som den kommercielle succes.

Yderligere etablerer vi et nyt markant landskabeligt bånd i overgangen mellem fælled og by.
Det er vores håb at kunne videretolke og
forstærke de oprindelige intentioner i Ørestad
Syd. Ved hjælp af supplerende idéer og nye
byrum, nye bygningstyper, nye karréer- og
4:
rækkehustyper,
at fastholde og forny lokalplanens
hidtidige
FOKUS
PÅhovedgreb.
BYENS OVER-

DEN AKTIVE BY

GANGE OG
FÆLLESSKABER

II

Der arbejdes aktivt med bydelens overgange
mellem det offentlige og private rum, med
6henblik på at skabe så attraktivt og præcist
bud på de rum, der sikrer byens fællesskaber.
For samtlige boliger, er der arbejdet med
interne kanter der giver mulighed for ophold
og er overgange mellem det private og semiprivate (forhaver) og videre til det (semi-)offentlige (lokale gader som kollektive rum). Et
skalatrin højere oppe, findes eksempelvis de
mindre kvarterspladser. I de eksterne kanter
mod andre kvarterer i byen (eksempelvis
båndene, hovedgaden og fælledkanten) findes
række af de rum, der binder området samorganiseret en
sport
men som BYDEL. I Hovedgaden og i kontakten med de store rum – fælleden – findes de offentlige rum og aktivitetsmuligheder, der ikke
blot skaber kvalitet for bydelens beboere, men
appellerer til hele hovedstadsregionen som en
rekreativ destination.
Især hvor den tætte by møder det åbne land er
der behov for nye tolkninger af grænsefladen.
Det er samtidig her landskabet lukkes ind i
byen i flige af varierende karakter, landskabet
ind i byen, bylivet ud i landskabet.

III

?

den aktive by

+

De 3 fællesskaber har kontaktflader mellem
hinanden, og man kan forestille sig hvordan
byens børn langsomt får mere mod og lyst til
at skifte ’skala’ på deres daglige rum – fra det
helt nære med kendte ansigter til det store og
åbne hvor bydelens gæster også kommer.
Alle 3 typer fællesskaber gennemsyrer bydelen
og i kombination vil de skabe et trykt men
også inviterende urbant miljø, hvor også alle
vil kunne føle sig velkommen.

HOVEDGADEN bliver det centrale ankomstrum til bydelen. Rummet er af urban
karakter, og ender ud i den åbne fælled. For at
skabe så levende og vedkommende et byrum
som muligt, er bebyggelsen programmeret
med butikker, caféer, serviceerhverv etc. Dette
understøttes af at deleelementer fra Plug ’n’
Play og andre aktivitetsbaserede faciliteter
er tematisk grupperet og strukket ud strækningen. Bydelens hovedgade er på den måde
sammensat af bebyggelse med et strøg, der ap5: BOtil forskellige
I EN AKTIV
pellerer
former forBY
aktivitet.

BRUG PLUG ‘N’ PLAY OG

De
mindre øst-vest gående træk vil supplere
AKTIVITETSMULIGHEDERNE
hovedgaden
og være med til at danne karakSTRATEGISK
teren af byens hierarkiske rum og struktur.
Bevægelse og kropslig udfoldelse sker overalt
i bydelen og Ørestad Syd skal være kendt som
stedet for de aktive og ¬engagerede beboere.
De gode erfaringer fra plug n play videreføres
i den øst-vest gående bygade, der har 3 dele og
retter sig mod 3 grupper. Mod øst og metroen
placeres de særlige baner på byens gulv og i/
på bygninger der kan tiltrække sportsfolk fra
hele København, da man netop her finder de
helt særlige baner for speedskating, squash,
klatring, streetfodbold, parkour etc. I midten
placeres aktiviteter til større børn og voksne
– bordtennis, den lange trampolin, barrer,
boulder etc. og længst mod vest og mellem
multihus og børnehave udspændes en multiplads, med aktiviteter for mindre børn og samt
rum for bydelens vigtigste events (julemarked,
juicepres, halloween fest etc.).

I

=

I de nord-syd gående landskabsbånd gøres
plads til løbe og cykelruter samt fitness punkter og andre steder til fysisk udfoldelse.
Fælleden
er naturligvis densport
store landskabeuorganiseret
lige ressource for løb, cykling og landskabelige oplevelser og et fantastisk rum for fysisk
udfoldelse og fællesaktiviteter (løbeklubber,
vandrelaug etc.)
Samlet vil de mange tilbud give en meget
aktiv og social bydel med klare tætte urbane
kvaliteter og nærhed til Kbh. centrum, men
med meget store udfoldelsesmulighed i landskab og byrum.

I mindre og tydelige kvartersdannelser vil det
være muligt og rimeligt at fastholde klare krav
til bygningsmassen, så Ørestad Syd og Kalvebodkvaretet Vest ikke blot ender med at være
en ansamling af mere eller mindre tilfældige
bygninger, men et sted af klare stemninger,
identiteter og karakterer som bygges op til
kompositioner eller dannelser af egentlige
KVARTERER – Spidsen, Ørestadsrækkerne,
Arenakvarteret etc. Merværdien ved at bo i
et kvarter (og ikke bare ’et hus’) er stor og en
kvalitet vi skal fastholde med den nye byplan.

6:
FREMHÆV BYENS
KANTER
Projektet dyrker de synlige og markante bykanter eller kantzoner som opstår i overgange
mellem byens dele og planens strukturerende
og karakterskabende træk, som eksempelvis
de nord-sydgående bånd eller fælledkanten.
Disse kantzoner er medvirkende til at skabe
variation i de forskellige kvartersområder, i
kraft af at bebyggelsesmassen i kvartererne
’adresserer’ de forskellige kantzoner. Dyrkelsen af kantzonerne vil medvirke til, at bydelens
overordnede hierarki bliver nemmere at afkode
og forstå, og at man også på den vis får skabt
en plan med et minimum af de åbne og ikkevedkommende overskudsrum, som kendertegner mange nutidige byudviklinger.
Kantzonerne kommer med andre ord til at
skabe kontraster til bebyggelsesmassen i
kvartererne, og der kan bevidst arbejdes med
en mere fri arkitektur i disse kanter. Disse
vil være karaktergivende og en del af byens ’brand’ som et sted hvor moderne og fri
arkitektur blander sig med en mere ’streng’
bybygning. En urban blandingsform der vil
tiltrække moderne, kreative familier og par,
såvel som besøgende udefra.

+

Helhedsplanen inkorporerer de 6 strategier og
sikrer en tæt, grøn, vedkommende, familievenlig, aktiv og social by: fremtidens storbykultur
vil udspille sig i Kalvebodkvarteret Vest.

Samlet, er de tre lag medvirkende til at aktivere hele bydelen.
2: Bydel og kvarterer
3:De nære rum og gaderummene.
Idag:
Strategi:
1: Regionalt:
De ‘regionale’ aktiviteter er knyttet op på metro-adgang/ankomsten,
Lag 2 indeholder de P&P-programmer, som er mere gængse.
Det tredje lag omhandler de lokale og hverdagsorienterede aktivitetsIdag er der to store aktivitetselementer i Ørestad Syd:
Med afsæt i Arenakvarterets ambitioner, arrangeres Ørestad Syds
P&P-programmerne med regional tiltrækningskraft arrangeres
og tilfører liv til hhv fælledkilen og Hovedgaden.
Altså programmer, som også findes i andre bydele (boldbaner, etc.)
former; den lokale legeplads, gyngestativet, og ikke mindst de attrakArenakvarteret, der rummer en række aktivitetsfaciliteteri kanten af
aktivitetstilbud i to primære grupperinger:
i umiddelbar forbindelse med Bygaden.
Bydelens andre større aktivitetsprogrammer relaterer sig hertil,
Programmerne er knyttet op på de nord-sydgående bånd, og relaterer
tive bevægelsesmuligheder langs infrastrukturen.
den grønne fælled-kile.
En for den organiserede sport (Arena, boldbaner, haller etc), relateret
Dermed får de en direkte ankomst fra Metroen (stor tilgængelighed),
men aktiverer på samme tid de nord-sydgående strøg.
sig til hhv. Fælledkilen (Arenakvarteret) og Hovedgaden.
Og Plug ‘n’ Play, der skal omdannes og delvist indlemmes i den nye
til det samlende grønne rum i Arenakvarteret.
og P&P anvendes strategisk til at skabe liv og aktivitet i Hovedgaden.
De ’lokale’ aktivitetsprogrammer er distribueret ud i beboelsesombydel.
En for den uorganiserede sport (Plug ‘n’ Play), relateret det samlende
råderne.
urbane rum ved Hovedgaden.
Samlet skaber de tre lag en bred vifte af aktivitetsmuligheder,
der favner en stor målgruppe; både for beboere og besøgende.
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7

ørestadskarreerne
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ørestadsrækkerne
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fælledkanten
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skovbåndet

parkbåndet
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snit
F;lleden
Fælleden

10m

Parkbåndet

37,5m

Bygaden

17m

30m

spidsen
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bygaden
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Den foldede og træbeplantede landskabsflade,
der tænkes at skabe en lang række forskellige
grønne rum, vil i princippet kunne danne en
stærk grundstruktur.

HOVEDSTRUKTUR, LANDSKAB OG BYRUM
Forfatterne beskriver deres hovedgreb som en landskabsbearbejdning, der binder bydelen sammen, skaber bymæssige kvaliteter, høj fleksibilitet og menneskelig skala
og frembringer en transparent arkitektur, integreret i et
samlet landskabsrum. Som en campus er tanken at lade
landskabet forme et underliggende tæppe, der binder det
hele sammen. Et kuperet terræn opnås ved at lade fladen
folde sig op over p-huse mellem bygningerne, mens en
række foldninger skal bidrage til at skabe rumlig variation.
Det, der beskrives som et ”all over landskab”, er i praksis
en række byggefelter, hvor en foldet landskabsflade dækker over parkering midt i feltet og butikker og andre offentlige funktioner langs gaderne. Byggefelterne har to
eller tre sider med urbane facader og en eller to sider,
hvor den hævede landskabsflade trækkes ned til gadeniveau. Oven på disse landskabsflader står så boligbygningerne, som helt overvejende er urbane villaer eller punkthuse. Højderne varierer fra 5-14 etager.
Den hævede landskabsflade foldes således, at den danner
en række forskellige rum, som kan give plads for aktiviteter, der knytter sig til boligerne og til bydelen og byen.
Foldningerne skal sammen med den åbne birkeskov være
med til at skabe læfyldte opholdsrum. Den rumlige differentiering udbygges og tematiseres yderligere med tre beplantningsprincipper: Vildnis, bypark og haverum.
Gadeforløbene er skåret ned i terrænet, hvilket bevirker,
at der opstår nogle store terrænspring og ensartede facader mod vej. De store skår langs vejarealerne vil sandsynligvis forhindre den intenderede oplevelse af et visuelt
sammenhængende landskab. Spadserer man på gaden,
vil man de fleste steder gå langs en urban facade med
butikker og institutioner, som er den måde, hvorpå den
hævede plint viser sig mod gaden. Andre gaderum vil
være asymmetriske med facade til den ene side og den
skrånende grønne flade til den anden side.
Der argumenteres for, at arealerne i denne plint også vil
kunne rumme lokaler for kreative erhverv og eventuelt

også boliger, hvis der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel
efter de øvrige funktioner.
Metrostation, bydel og fælled kobles sammen via en central og forholdsvis urban plads for enden af Asger Jorns
Allé. Her skaber et kæmpemæssigt springvand et afbræk
i bygningernes faste rytme, og pladsen er tænkt som sted
for skiftende større bymæssige aktiviteter såsom markeder, festivaller osv. Det formelle formsprog synes dog
fremmed her på kanten til den åbne natur. Som kant til
fælleden lægges en kanal, der etablerer en præcis grænse og fortsætter kanalforløbet fra syd omkring hjørnet.
RUM FOR BEVÆGELSE
Aktivitet og bevægelse er visionen for projektet. PLUG N
PLAY bliver relokaliseret til den helt sydlige del af Kalvebodkvarteret Vest. Desuden anlægges et antal kondispor
gennem byen til løb, cykling, rulleskøjter, kajak og klatring, og de skal via diversiteten af aktiviteterne være i
brug hele året. Ruterne forbindes i PLUG N PLAY i syd samt
gennem hovedgaden. Forslagsstillerne ser hovedstrukturen som en stor åben park, der gennemskæres af et netværk af forbindelser af nøjagtigt to kilometers længde.
KONKLUSION
Den foldede og træbeplantede landskabsflade, der tænkes at skabe en lang række forskellige grønne rum, vil i
princippet kunne danne en stærk grundstruktur og skabe
en helhed i form af en lysskov, som omslutter de mange
fritstående bolighuse.
Det dominerende fritstående punkthus – eller den urbane
villa – opfylder principielt kravet om maksimal udnyttelse
af udsigten over fælleden og giver også en stor fleksibilitet – dog knyttet til en enkelt typologi, og muligvis begrænset af fasedelingen.
Med de forholdsvis små stempler af bygningskroppe opnås et meget stort og relativt ensartet friareal på 85%.
Spørgsmålet er, om mere landskab altid er bedre til at
skabe gode boligmiljøer særligt i betragtning af, at der
ligger en kæmpemæssig åben fælled lige om hjørnet. Det
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Spørgsmålet er, om mere landskab altid
er bedre til at skabe gode boligmiljøer
særligt i betragtning af, at der ligger en
kæmpemæssig åben fælled lige om hjørnet.

forekommer dog ikke helt realistisk med birketræer i det
omfang, som forslaget lægger frem, når man tager højde
for p-huse som underlag og en kraftig vindfaktor.
Den høje plint, der viser sig som høje, gennemgående underetager mod de større gader, og som rummer offentlige funktioner mod gaden og parkering i karreens indre,
giver gaderne en særlig karakter og kan være en måde at
løse overgangs- og indsigtsproblemerne mellem de offentlige og de private sfærer.
Der er imidlertid en række aspekter af forslaget, som er
svagt belyst:
Der savnes en bedre redegørelse for, hvorledes udbygningen kan ske. Det ser umiddelbart ud som om, at hvert
af de store byggefelter skal udbygges samlet, hvilket gør
planen mindre robust. Og det ser ud som om, at der er
ganske store arealer i plinten, som skal finde lejere samtidig med boligerne.

Dette vurderes klart at være en svaghed. Endvidere vil de
færreste ud på netop ruter af to kilometer, men snarere
blot ”gå ud af døren” og begynde aktiviteterne. En kanal
mod vest vil være godt for mulighederne for sikker bevægelse på vand, hvilket Ørestad har savnet, men er det realistisk? Inden- og udendørs PLUG N PLAY er et interessant
bud, men aktiviteterne bliver aldrig sandsynliggjort, men
lagt ud til beskueren til selv at digte dem. Den decentrale
placering af p-pladser virker sympatisk og rigtig i forhold
til at fremme cykling.
Selvom der er flere mindre broer over den ny vestlige kanal
til fælleden, har det været diskuteret, om kanalen mere
hæmmer kontakten til fælleden, end den knytter an til
den, og der er ikke helt enighed i det spørgsmål.
Det ser ud som om, at der en del steder i planen vil være
store vanskeligheder med at opfylde tilgængelighedskrav
til det indre grønne rum og opnå komfortable hældninger,
når den grønne flade er hævet 5-7 m over vejniveau.

Der savnes også en bedre redegørelse for, hvordan plinten
kan rumme gode og velbelyste lokaler for institutioner, for
kreative erhverv og andre ikke-kommercielle funktioner,
som er en forudsætning for, at den høje plint kan danne
aktive gader og være en forudsætning for planens robusthed og økonomi.
Der savnes visualiseringer, der kan dokumentere karakteren og kvaliteten af de mange grønne rum, der skal opstå i karreernes indre samt visualiseringer, der overbeviser om de forskellige gaderums kvaliteter.
Kvarteret er i dag regionalt berømmet for dele af PLUG N
PLAY. Det er muligt at komme hertil langvejs fra i kraft af
metroen og PLUG N PLAY´s centrale placering. Spørgsmålet er derfor, om den nye decentrale placering langt
fra metroen fortsat vil støtte denne mulighed, så børn og
unge kan ankomme langvejs fra uden følge af voksne?
Desuden synes det nye PLUG N PLAY at bestå af en cindersbane og andre konventionelle faciliteter og ikke de
nicheaktiviteter, som kendetegner PLUG N PLAY i dag.
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masterplan
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bolig og intimitet

byrum og byliv

landskab og faciliteter
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udvalgte snit

fra kalvebod fælled syd
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boligarkitektur

typologier
variation ieksempel
materialer og på
arkitektur
typologi 01 17x17m
55 bygninger

typologi 03 13x36m
27 bygninger

04. bygninger og boliger
bebyggelse, perimeter og privat udeareal
typologi 02 13x27m
4 bygninger

perimeter og eksempler på privat udeareal

typologi 04 13x42m
4 bygninger

vin

+

te

lo

typologi 01 17x17m
55 bygninger

typologi 02 13x27m
4 bygninger

typologi 03 13x36m
27 bygninger

typologi 04 13x42m
4 bygninger

+

vinterhave med balkon

vinterhave mod vest

terrasse/balkon

terrasse mod vestenvind
1.6m høj

4. faca

1. Bygning og dens perimeter/

Byggefelterne varierer i størrelse og geometri. Dette genererer variation i bebyggelserne
dermed skiftende identiteter, som udfordrer beboerne. De enkelte byggefelter vil sammen med en række parametre danne en ny bebyggelsesstruktur i menneskelig skala.
En struktur, der kan rumme diversitet og derved mange forskellige funktioner og bygnloggia
tagterrasse
ingstyper.
Bygningerne er designet efter programmets retningslinier. Der opereres med 4 perimeter.
17x17m, 13x27m, 13x36m and 13x42m. Bygningsvolumerne er tilpasset. En tredjedel af
bygningerne er over 8 etager. De er organiseret i en åben struktur fritstående med stor
variation i højde. Tilsammen dannes en diversitet og variation. De er regulœrt placeret.
Det giver en jœvn bebyggelse, der sikrer urban byliv i hele kvarteret.
Den nye topografi med bakker og svage skråninger muliggør, at bebyggelse kan placeres
i forskellige højder. Nogle gange er bygningen placeret på en stueetage med butikker
eller små erhverv. Andre steder er bygningen placeret på gade niveau. Interessante skalaspring styrker identitet og variation af hvert byggefelt. Bebyggelseshøjden varierer fra
højere bygninger mod Asger Jorns Allé og mod den østlige side og lavere bygninger mod
90 bygninger, 90 forskellige ”parkvillaer”. Hver bebyggelse har hvert deres udtrykvest
ogog kalvebod fœlled.

For at sikre
alle byggef
vœre fritstå
og kompos
forskydning
god arkitek
stål, træ, m
Geometrisk
terrasser o
bebyggelse

En regulœr urban organisering of bygningsvolumner/

identitet. Det gør, at den enkelte beboer føler ejerskab til sin bolig. De er alle omgivet af et
kontinuerligt landskab. alle boligerne er 100% udadvendte. alle 360º udsyn, naturlig 2.
ven-bydelens kanter/
Fortoat sikre et klart defineret byrum, skal bebyggelsen bygges langs byggefeltets kant.
tilation, gode dagslysforhold, store terrasser og samtlige boliger over 50m2 har mindst
alle bygninger er placeret langs kanten. derved er der adgang til boligen i forbindelse
orienteringer (vest/nord, vest/syd eller syd/øst). Nordfacaden anvendes hovedsageligt,
med gaderne. Yderligere giver de også den største afstand mellem de enkelte volumesom indgang til beboelse og de sekundœre rum for hver enkel bolig.

5. aktiv

Organiserin
de birkelun
og skulptur
ner, minimum 17m. Det skaber mulighed for kig på tvœrs i alle retninger og understøtter
gelserne sk
den kontinuerlige birkelund, der indkranser hele Kalvebodkvarteret Vest. Dermed sikres,
forbinder kv
4.
facaden
og
arkitektonisk
variation/
1.
Bygning
og
dens
perimeter/
Det giver en helhedsplan, der genererer op til 90 byggeprojekter af forskellige bebyggelat flest mulige beboere har udkig til Kalvebod Fœlled. Sœrligt langs den vestligste fastueetager.
Byggefelterne
varierer
i
størrelse
og
geometri.
Dette
genererer
variation
i
bebyggelserne
For
at
sikre
variation,
forskellige
karakterer
og
indpasning
i
den
menneskelige
skala
skal
ser og op til 90 mulige involverede arkitekter foruden byggeprojekter af parkeringsanlœgcade giver den åbne bygningskant en balance mellem grønne vertikale strukturer og
dermed skiftende identiteter, som udfordrer beboerne. De enkelte byggefelter vil samalle byggefelter have variation i facadekompositioner. Samtidig skal alle bebyggelserne
bygninger. Ved integration af urbane aktiviteter og naturområdet skabes en innovativ
gene, børnehaver
og
den
topografiske
birkelund.
Det
er
byudvikling,
der
er
demokratisk
men med en række parametre danne en ny bebyggelsesstruktur i menneskelig skala.
vœre fritstående. Det underbygges ved spring i bygningshøjde eller skift i facademateriale
kantzone. En kant zone der er aktiv og pulserende, der både åbner op mod Kalvebod
og ansvarsfuld. En struktur, der kan rumme diversitet og derved mange forskellige funktioner og
bygnog komposition. Vores forslag illustrerer muligheden for arkitektonisk variation gennem
Fœlled, som det åbner op mod det nye bykvarter.
ingstyper.
forskydninger, udskœringer, rytmer, farver og materialer. Vores bebyggelser integrerer
Bygningerne er kan
designet
efter programmets
Der opereres
4 perimeter.
god arkitektur i kombination med kvalitets materialer. Variation i materialer glas, corten
Samme bygningsvolumener
konventeres
om til retningslinier.
erhverv i tilfœlde
af, atmed
markedet
17x17m, 13x27m,
13x36m and
Bygningsvolumerne
er tilpasset.
En tredjedel
af
stål, træ, metal i farverne: sølv, kobber, mørk grå, bordeaux, og mørk orange terracotta.
3. aktiv
stueetage/
forandrer sig. Bebyggelsen
af kontorer
må13x42m.
følge de
samme arkitektoniske
guidelinies,
bygningerne er over 8 etager. De er organiseret i en åben struktur fritstående med at
stor
Geometrisk varierer bebyggelserne med deres udendørsrum. Nogle har panoramiske
6. Dann
som er defineret for boligerne. Det er muligt at kombinere erhverv og beboelse. For
I de sikre byliv og tryghed foreslår vi at udvide mœngden af publikumsorienterede
variation i højde. Tilsammen dannes en diversitet og variation. De er regulœrt placeret.
terrasser
og andre
medud
skydedørspartier,
udeopholdet.
Alle
For at
skab
bygninger, således
at minimum
allevinterhaver
stueetagerne
til hovedgaderneder
ogforlœnger
de vigtigste
øverste etager kunne
der
boligerder
ogsikrer
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placeres
tœttere og i kontakt
Det giver
enplaceres
jœvn bebyggelse,
urban byliv
i hele kvarteret.
bebyggelserne
er såsom
simple,butikker,
enkle, sober
og velproportionerede
bygninger.
med mindre
byrum har udadvendte
funktioner
restauranter,
caféer, små erhverv,
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ønskes,
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integrerer
25 %at erhverv
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byrum. End
vil skabe en stor tryghed, når man færdes i bydelen. Alle stueetager skal derfor
at kontorbygningerne
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langsgange
Asger
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på en
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men
eller
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erhverv. Andre steder er bygningen placeret på gade niveau. Interessante
skal-åbne og transparente. Stueetagen er derfor designet med forskellige størrelser,
Dette mind
fremstå
altid i kombination
med
aspring styrker identitet og variation af hvert byggefelt. Bebyggelseshøjden varierer
fra
bulens fra d
høj lofthøjde
og fleksibilitet. I tilfœlde af at det ønskes at mindske antal publikumsorienhøjere bygninger mod Asger Jorns Allé og mod den østlige side og lavere bygninger
modarealer er helhedsplanen robust til at etablere beboelse i stueetagen. foruden
terede
Alle byggefelterne
vil
være
underopdelt
i
en
række
zoner,
der
har
en
given
max-højde
vest og kalvebod fœlled.
aktive funktioner bevirker indgange til beboelse, parkering, cykelparkering og adgang til
og bebyggelsesprocent. For at sikre en fleksibel, men kvalitativ udvikling foreslår vibirkelunden
en
at stueetagen bliver en pulserende zone at passere forbi.

række enkle guidelinies for bebyggelsen. Det vil være med til at sikre en god bydel, der
2.liv.
bydelens
kanter/ vil danne ramme for de enkelte udvikleres
bidrager til byens
Denne
styringsmodel
For at sikre
et klart
defineret byrum, skal bebyggelsen bygges langs byggefeltets kant.
bygningsdesign.alle
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den kontinuerlige birkelund, der indkranser hele Kalvebodkvarteret Vest. Dermed sikres,
at flest mulige beboere har udkig til Kalvebod Fœlled. Sœrligt langs den vestligste facade giver den åbne bygningskant en balance mellem grønne vertikale strukturer og
bygninger. Ved integration af urbane aktiviteter og naturområdet skabes en innovativ
kantzone. En kant zone der er aktiv og pulserende, der både åbner op mod Kalvebod
Fœlled, som det åbner op mod det nye bykvarter.

Guidelines for bygningerne:

1. Bygning og dens perimeter
3. kanter
aktiv stueetage/
2. bydelens
For at sikre byliv og tryghed foreslår vi at udvide mœngden af publikumsorienterede
3. aktiv stueetage
bygninger, således at minimum alle stueetagerne ud til hovedgaderne og de vigtigste
byrum har udadvendte funktioner såsom butikker, restauranter, caféer, små erhverv, kon4. facadentorerogog arkitektonisk
variation
lign. Åbenhed i stueetagen
og så mange udadvendte funktioner i området som
muligt vil skabe en stor tryghed, når man færdes i bydelen. Alle stueetager skal derfor
5. aktive passager

5. aktive passager/

Organisering af bygninger tillader at skabe et byrum som en stor, åben sammenhœngende birkelund. Den indeholder rum til legepladser for børn og unge, Plug n Play aktiviteter
og skulpturer. Forhøjningerne i den nye topografi generer en fantastisk udsigt. Bebyggelserne skal have offentlig adgang på kryds og tvœrs. Promenaderne og stinetvœrket
forbinder kvarteret og skaber et kontinuerligt rum, hvor der langs hovedgaderne er aktive
stueetager.
kalvebodkvarteret vest | 84130 | byliv i birkelund
side 15

bykanten

6. Dannelse af mikroklima/

For at skabe en bæredygtig bydel med et godt mikroklima, skal alle tage fremstå grønne,
med mindre de bruges som terrasser. Alle bygningerne skal have en ”ru” facade samt forskydninger, der bryder vinden og derved sikrer et godt mikroklima i de omkringliggende
byrum. Endvidere skal bygningernes sidste etage have en tilbagetrækning af facaden.

luftperspektiv

byrum ved plinten
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PÅ KANTEN AF FÆLLEDEN

Holscher Norberg Arkitekter
NORD Arkitekter Aps
Schultze+Grassov
PK3 Landskabsarkitekter
alle med ophavsret
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Projektet gør radikalt op med Ørestads
hidtidige bebyggelsesprincip og foreslår
i stedet et fortættet og hierarkisk fletværk af
bygninger og mindre uderum, som kan understøtte det lokale og det nære.

HOVEDSTRUKTUR, LANDSKAB OG BYRUM
Forfatterne lægger vægt på, at planen skal kunne spænde fra de store træk til det helt lokale. Den skal sikre
overskuelige afstande, opbrudte bygningsformer, nedskalerede byrum og begrænsede enhedsstørrelser, som
det der danner ramme om den sociale enhed, fremmer
fællesskaber og er afgørende for ejerskab og engagement.
Projektet gør radikalt op med det, der hidtil har været
Ørestads bebyggelsesprincip med store monolitiske bygningsvolumener. Det foreslår i stedet et fortættet og hierarkisk fletværk af bygninger og mindre uderum, der understøtter det lokale og det nære. De nord-sydgående
landskabsbånd kappes abrupt af til fordel for et bazarlignende landskab, hvor vi mødes i de små rum mellem
husene.
Der argumenteres – igen med henvisning til det overskuelige og nære – for at introducere et sammensat kvarter,
bestående af mange forskellige bygningstypologier. De
lange kig brydes til fordel for mere lukkede rum og brudte
synsliner, og bevægelse på tværs må ske igennem et labyrintisk forløb. Hermed adskiller den rumlige oplevelse
af Ørestad Syd sig markant fra resten af bydelen, der netop har gennemsigtigheden og de lange kig til fælleden
som særkende.
En opdeling introduceres i det, der kaldes 9 verdener,
som er delområder, der skal appellere til forskellige

grupper. Der refereres i den forbindelse til et arbejde, forfatterne har været involveret i, hvor forskellige segmenter
er blevet identificeret, og disse segmenter bruges i forskellige kombinationer til at definere og programmere for
9 verdener. De 9 verdener skal sikre mere tæthed, mere
kvarter og mere natur; med flere kontraster end i de første faser af Ørestaden.
I den tætte struktur, der foreslås, er overgangszoner vigtige, og der defineres 5 typer af overgangszoner: Privat,
semiprivat, privat-offentlig, offentlige fællesarealer og
kommercielle kantzoner, som beskrives ved diagrammatiske snit.
For enden af Asger Jorns Allé placeres en attraktor og et
samlingspunkt bestående af p-hus og et nyfortolket PLUG
N PLAY anlæg. Udover PLUG N PLAY-anlægget spændes
den nye bydel ud mellem skolen mod nord, en kombination af p-hus og daginstitution mod øst og beboerhuse og
børneinstitutioner i de enkelte kvarterer – eller ’verdener’.
Beplantningsprincippet for området introducerer tre
landskabstypologier, der får lov til at sive ind igennem
hver deres område. De tager udgangspunkt i de tre landskabsrum parallelt med, at de bidrager yderligere til deres opløsning. Fra fælleden og ind mod første bånd etableres engkvarteret, hvor fælledens kvaliteter får lov til at
dominere, mens skovkvarteret af naturprægede træbeplantninger vokser fra Skovrummet og videre mod øst til
Parkrummet, hvis mere kultiverede landskabsudtryk foldes ud over bydelen op imod kanalen. Regnvand håndteres lokalt gennem modulering af overfladen, der samtidig
skal bidrage til de rekreative oplevelsesmæssige kvaliteter.
Kanten mod fælleden indtager en mere flosset form, hvor
bygninger frem for en fast takt skaber et rytmisk varieret
forløb med ud- og indspring. Her bugter en offentlig sti
sig langs huskroppene, og sammen med fælledens landskab trækkes den ind i mellemrummene. Det bidrager
ligeledes til en nedskalering af det lange træk og kan
skabe en interessant overgang mellem by og landskab.

fælledkanten
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Genfortolkningen af PLUG N PLAY i en 2.0 udgave
med både ude- og indearealer i forbindelse
med et p-hus synes at have gode muligheder for
at udvikle sig til et omdrejningspunkt.

RUM FOR BEVÆGELSE
Genfortolkningen af PLUG N PLAY i en 2.0 udgave med
både ude- og indearealer i forbindelse med et p-hus synes
at have gode muligheder for at udvikle sig til et omdrejningspunkt. Placeringen af PLUG N PLAY i, ved og på et
p-hus for enden af Asger Jorn Allé og i Skovrummet for at
synliggøre aktiviteterne er tiltalende. Også forslaget til
programmeringen af allerede planlagte byrum til mere
bevægelse virker overbevisende for den videre udvikling af
bydelen. Dog synes mange af aktiviteterne i PLUG N PLAY
at være ret traditionelle, hvilket dels er i modstrid med ønsket om at udvikle PLUG N PLAY til en moderne version
2.0, dels er selvmodsigende set i relation til strategien om
at udvikle den fleksibelt over tid. Endvidere er det en diskussion værd, om det er hensigtsmæssigt at flytte PLUG N
PLAY længere væk fra metroen, end den er i dag.
Fælleden gøres synlig og tilgængelig ved at trække fælledlandskabet ind i bebyggelsen.
Forslaget skal roses for de gode og varierede trafikveje
med mulighed for at vælge cykel eller at gå frem for at
tage bilen. Projektets nedskalering af den hidtidige skala
i Ørestad vil ligeledes øge antallet af bløde trafikanter. Det
er endvidere en god idé, at placere erhverv tæt på metro
og p-huse for at minimere trafikken.
KONKLUSION
Planen fremlægger et meget besnærende og medrivende
billede af en ny bydel, der består af mange forskellige
kvarterer, mange forskellige bebyggelsestypologier og
store højde- og tæthedsvariationer.
Dommerkomiteen har været optaget af de kvaliteter, der
præsenteres i dette billede, som på mange måder ligner
nogle af de blandede byområder, som kan findes i overgangen mellem karreby og åben by, eller der hvor en tættere karreby har indlemmet og omsluttet tidligere landsbyer. De fleste opfatter disse byområder, der er blevet til
over en længere periode og afspejler forskellige idealer,
som charmerende og attraktive alternativer til det meste
af det, vi har været i stand til at bygge i efterkrigstiden.

Dommerkomiteen finder også det store engagement i det
stille og nære liv i boligbyen, som fremgår af beskrivelsen, både sympatisk og særdeles produktivt og relevant i
forhold til denne opgave.
Hvis en sådan sammensat byformation skal skabes inden
for et kortere tidsrum, kræver det imidlertid en sofistikeret styring, der evner at balancere mellem at give frihed
og fortolkningsmuligheder og samtidig sikre kvalitet i
overgangen mellem de mange tætte bebyggelser. Og sikre, at der faktisk opstår den ønskede blanding under de til
enhver tid aktuelle økonomiske og markedsmæssige vilkår. Her er forslaget desværre ikke så udbygget som i
mange af de andre forhold, der tages under behandling.
Spørgsmålet om, hvad reglerne er for de 33 byggefelter
og for mødet imellem dem, eller hvordan man kan sikre
og styre de 9 verdener, er svagt belyst.
Der optræder også i den foreslåede bebyggelsesstruktur
nogle komplicerede forside-bagside problematikker og
nogle komplicerede adgangsforhold til nogle af bebyggelserne. Dermed peger forslaget selv på risikoen for, at der
ikke opnås den ønskede kvalitet, hvis styringsproblematikken og tidsdimensionen ikke gennemtænkes bedre.
Der optræder også nogle formelle problemer de steder,
hvor de store træk afbrydes og møder den lille skala.
Forslaget præsenterer en lang række gode principper for
vejprofiler samt graduerede møder mellem bolig og offentlige rum i den nye bydel, der udfolder det potentielle
liv i gadeplan samtidig med, at løsningerne bidrager til et
beriget beplantningsforløb. Og der er mange fine humanistiske overvejelser, som dog ikke er forløst i planen, der
synes at være gået en kende for radikalt til værks i sit
opgør med den herskende orden i Ørestad. Man savner
lidt en større sammenhæng, takt og genkendelighed.
På trods af megen sympati for forslagets tilgang og det
store engagement i byens sociale liv, som forfatterne dokumenterer, vurderes forslaget ikke at være tilstrækkeligt gennemarbejdet, når det gælder de afgørende processuelle og tidsmæssige dimensioner.
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masterplan
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forudsætninger.

hovedidé

skolekvarteret

enghusene

fælleskvarteret

bykarréerne

landsbyen
engkvarteret

fælledkvarteret

Kalvebod Kvarterets Beboere

skovkvarteret

fælledtårnet

9 verdener
SEGMENTER
MANGE

FÆLLESSKAB

STORBYLIV

De 9 verdener

Vi definerer ni VELHAVERE
unikke verdener med hver deres identitet indenfor
Kalvebodkvarteret. Ambitionen er at tiltrække en bredere vifte af
beboere. Hver verden defineres af en række guidelines, som er med til
at sikre forskellighed vedrørende bebyggelsesprocent, bygningshøjder,
bygningstypologier, indgange, private og fælles udearealer etc.
SENIORER

STORBYLIV

BOLIGEJERE
MED OVERSKUD
BOLIGEJERE
MED OVERSKUD

UNGE PÅ VEJ

STORBYLIV

2nd choice men også flere 1st choice
Yngre & få børn samt begyndende midaldrende
Høj flyttefrekvens
Lavt kendskab, men reel oplevelse af kvaliteter i Ørestad
Færre målgrupper men begyndende diversitet

FÅ

2nd choice
Yngre mennesker og få børn
Høj flytte frekvens
Lavt kendskab & kundskab til Ørestad
Få og meget ensartede målgruppe

1st og 2nd choice
Mulig polarisering, yngre m/uden børn samt ældre
Flyttefrekvens lavere
Den reelle oplevelse af Ørestad vægter nu højere end image
Polariserede målgrupper og større diversitet

TID
ØRESTADS
BEGYNDELSE

beboersegmenter

Vi har de sidste to år gennemført analyser af Ørestad med
henblik på at skabe indblik i målgrupperne til kommende
boliger i Ørestad Syd samt motivation og købskriterier i
målgrupperne. Analyseresultaterne
er således anvendt
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som input til udformningen af masterplanen for Kalvebod
Kvarteret og det fremtidige liv.

Metodisk er analyserne af Ørestad gennemført som CAWI

ØRESTAD
IDAG

KALVEBODKVARTERET
FREMTID
moderne

For at tiltrække nye beboere, som har Kalvebod Kvarteret som
første prioritet, er kvarteret nødt til at levere mere ”tæthed”,
mere “kvarter” og mere ”natur”, så kontrasterne styrkes
og
dyrkes. Herudovervest
skal attraktionerne
| herlighederne
kalvebodkvarteret
| ørestad syd
markedsføres, da mange boligsøgende ikke er bekendt med
fællesskabs
områdets kvaliteter. Ørestad kan faktisk levere både attraktive
orienteret
priser, grønne omgivelser, infrastruktur og nærhed til byen
i modsætning til både forstæder og etablerede områder i

individ
orienteret

Det kan v
boligområ
nødvendig
“plads” til
har et sam
møder, fød

skolekvarteret

landsbyen
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Materialer:
Lanskabsbånd:
Udearealer:

Mørk tegl i tilbagetrukket bund, lys tegl i etager over
Parken
Altaner og semiprivat fællesgårdhave

ug n Play 2.0

Regnvandsbed

Bløde trafikanter

Regnvandsbed

Gaderum

Shared
zone
Bløde
trafikanter

Overdækket
passage
Ophold

Plæne
græsser
Parasol
Lavning
-Regnvandshåndtering

Ophold
Lavning
-Regnvandshåndtering
Bænk
Bænk

Bordtennis
Grus

P’n’P

Overdækket
passage
Cykelparkering
Regnvandsbed
Eksisterende granitfortov

bykarreerne

Planudsnit 1:400

Plug n Play og udstrækning

Aktivitetsscenarier i Fælledkvarteret

N PLAY - 2.0
r at Kalvebodkvarteret skal blive et kvarter, som altid
r til bevægelse, og at aktive kvadratmeter er en del af
um i området. Samtidig har erfaringen vist fra Plug’n
dag, at der også er en styrke i synergierne mellem
erne. Derfor har vi valgt fokusere de mest formelt
mmede og pladskrævende sportsarealer indenfor
ivt lille område - mere præcist langs og for enden
er Jorn Allé og i skovbåndet. Vi foreslår yderligere
mmering af allerede planlagte større byrum - for
at skabe et mere kompakt beboelseskvarter uden
bne rum.

23

N PLAY P-HUS
erne “fejre” afslutningen af boulevarden fra metroen
ælleden, ved at placere en destination for området
København i det hele taget. Vi ønsker at placere et
gsvolumen, der fungerer som en robust ramme for
de behov. Som led i vores parkeringsstrategi foreslår
acere aktive arealer i og på p-huset mod fælleden.
ner som toiletter, omklædning, automat-café,
lejning og generel information om fælleden kan
s som lavere landskabelige volumener i stueetagen
t terrasseret tag give adgang til tagfladen på p-huset.
må vil p-hus- og Plug’n Play-faciliteter danne en
ng fra fælleden til boulevarden.

fodbold/hockey

d kan funktionerne ændre sig afhængigt af behov
re eller mindre parkering, aktivitet eller eventuelt
realer.

TET
men skaber de regionale og lokale destinationer
desteder et hierarki af aktivitet i kvarteret. Hvordan
e og besøgende finder deres ruter fra A til B er
elt og efter temperament - men vi forudser at visse
er og forbindelser vil blive mere aktive end andre.

plug n play huset

OERHUSE
ndividuelt hvor meget mennesker ønsker at tage del
skabet. Men vi mener at invitationer er vigtige. At bo
er på mange måder et fælles projekt, og vi ønsker
e muligheder for at beboere kan mødes, men også
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gæster til. 1% af de bebyggede
arealer skal disponeres
s formål og vi foreslår at disse ca. 3000 m2 samles
eboerhuse - ét for hver af de ni verdener. Fire af disse
aceres sammen med bydelens børnehaver, og giver

Aktivitet i kvarteret

bordtennis

mødested

lockers

basket

skate

legeplads

workout

klatrevæg

gymnastik

stræk ud

yoga

spil

parkour

Prioverdækkede sportsfaciliteter
basisfunktioner
baner
p-hus
flex-parkering -kan omdannes til erhverv

Plug n Play-huset

leg

| kalvebodkvarteret vest | ørestad syd

udflugt

hurtig kaffe

cykel leje
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forslag 3/84523

BYEN PÅ FÆLLEDEN

Entasis A/S

ophavsret

Marianne Levinsen Landskab APS
MOE A/S Rådgivende ingeniør
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Et afgørende identitetsskabende greb for
strukturplanen er en svag modulering af landskabet, således at der opstår en bakke i den
nordlige del og samtidig en svag lavning i den
sydlige del.

HOVEDSTRUKTUR, LANDSKAB OG BYRUM
Forslagsstiller indleder med en analyse af konteksten,
hvor der argumenteres for, at det gælder om på samme
tid at acceptere Ørestads historie og grundtræk og nyfortolke og omfortolke det, der ikke virker efter hensigten –
bl.a. boulevardernes grandiose skala og udformning.
Boulevarderne må efter forslagsstillers opfattelse bevares, men de skal tænkes som det, der kaldes ’naturboulevarder’. Identiteten i den nye bydel skal bæres af: Krop,
øjenhøjde, bevægelse, natur og social diversitet. Det ses
som afgørende, at den nye bydels struktur forbindes med
de tilgrænsende kvarterer og danner en urban kontinuitet.
Et afgørende identitetsskabende greb for strukturplanen
er en svag modulering af landskabet, således at der opstår en bakke på 5-7 meters højde i den nordlige del af
konkurrenceområdet, og der samtidig dannes en svag
lavning i den sydlige del. Bakken trækkes ind fra fælleden, så der opstår en levende bugtet kant mod landskabsrummet. Til dette greb knyttes også introduktionen
af seks naturtyper tilpasset det nye landskab.
Disse landskabelige hovedgreb ses af forslagsstiller som
noget, der skaber forskellige identiteter i den nye bydel
og ligger over bygningen i det arkitektoniske hierarki.
Der introduceres oven på dette omformede landskab i
princippet to bebyggelsestypologier: Mod fælleden karreer af forskellig størrelse og imellem skovboulevarden
og det blå bånd en bebyggelse af punkthuse i forskellige
højder. Disse bebyggelsestypologier foreslås suppleret
med tårnhuse, der kan fungere som markører og stå som
nyfortolkninger af den rolle, rådhuset og kirken spillede i
den traditionelle by.

Bebyggelsen struktureres af kombinationer af p-huse og
andre funktioner – det kan være ungdomsklub eller ungdomsboliger – som danner lokale fortætningspunkter og
mødesteder.
Den nordlige del af Skovrummet gøres til områdets bypark, mens Asger Jorns Allé etableres som et befæstet
”shared space”. Langs Asger Jorns Allé placeres butikker
og cafeer i en åben bebyggelsesstruktur. Mod syd placeres et kulturhus. Som supplement til det fælles offentlige
liv og som alternativ til butiksmiljøet som samlende faktor foreslås der udlagt en række uprogrammerede, men
arkitektonisk markante fællesrum, der kan igangsættes
med indhold af byens borgere og andre aktører. Parallelt
ses dyrkningshaver som steder, der har potentiale til at
etablere et fællesskab i bydelen, som den klassiske merkantile by måske ikke længere formår.
Der argumenteres for, at privatiserede udearealer bør
undgås – i stedet skal beskyttede udearealer skabes som
indhak og udhulninger i bygningskroppen. Der argumenteres for kun at arbejde med få retningslinjer for den arkitektoniske form, men at opstille krav til materialer.
RUM FOR BEVÆGELSE
”Ørestad Syd skal opleves med kroppen”, introducerer
forslagsstiller projektet med, og igen senere ”Ørestad
Syd har bevægelse, krop, sundhed og idræt som identitet”. Men slagkraften i udsagnene får ikke rigtigt lov til at
folde sig ud i de fysiske miljøer. Og tør vi tro på Ørestad
Bakke som et rumligt element med muligheder, der matcher indsatsen? Det er forståeligt, at teamet ønsker variation i topografien, men hvad er det reelle udbytte?
Positivt er det, at projektets fokus på bl.a. frugt- og nyttehaver giver gode muligheder for et aktivt udeliv og socialt samvær i varierede landskaber. Til gengæld er de
omtalte kultur- og aktivitetsbaserede funktioner ikke rigtigt foldet ud andre steder end i teksten om PLUG N PLAY,
der i forslaget er lagt ud i en ”promenade” med en ”bred
vifte af tilbud”, der kan ændre indhold over tid i takt med
at nye ”diller” opstår. Både PLUG N PLAY-promenaden og

snit

forslag 3/84523 | team entasis A/S | 49

Argumentationen for forskellige karrestørrelser
som et middel til at opnå diversitet og robusthed
både i forhold til det rumlige og i forhold til markedet
opfattes også som udtryk for en fin forståelse af
de vilkår, den nye bydel vil blive underlagt.

de foreslåede 10-20 nedslag af ”stærkt varierende karakter” i bydelen, er måske nok varierede, men også særdeles konventionelle: Legeplads, soppebassin, boule, fodbold, basket, skateboard, skøjteløb, osv. er ikke nok i en
vision om et Ørestad Syd baseret på bevægelse.
Forslagsstiller ønsker at dæmpe vinden fra vest med høj
bebyggelse og træer i byrummene, hvilket fremmer mulighed for udeliv og dermed bevægelse.
Det foreslås, at promenaden og Asger Jorns Allé befæstes med store betonflader, der er velegnede til løb og
bevægelse på hjul, hvilket måske er godt for de aktive,
men næppe så æstetisk. Endvidere foreslås p-hus indrettet med idrætsfaciliteter, hvilket vil gøre huset levende,
mere oplevelsesrigt og ikke mindst tryggere, hvilket er en
god idé.
KONKLUSION
Dommerkomiteen finder, at forslaget har et meget stærkt
afsæt i sin fokusering på landskabet og på mulighederne
for gennem en modulering af landskabet at skabe en bærende identitet for den nye bydel. At skabe en lav bakke,
som bebyggelsen bevæger sig op over, udløser muligheden for at forene sammenhæng og kontinuitet i de store
træk med ønsket om at kunne skabe noget lokalt og afvekslende på kvartersniveau.
Bakken udgør et stærkt greb, som potentielt kunne bidrage med karakterfulde rumlige træk. Men i planen er
dette potentiale ikke rigtig forløst. Det er svært at afkode
gennem projektets tegninger, hvilke kvaliteter mødet
mellem bebyggelsesstruktur og terræn reelt skaber, og
projektets visualiseringer hjælper os ikke på vej. Der savnes også overvejelser over, hvilke faser og procesproblemer, det medfører at etablere bakken – og hvordan man
kan håndtere disse problemer.

At anvende en højere og tættere bebyggelse langs kanten
mod fælleden og en lavere og mere åben i midterfeltet
ses som et rigtigt valg i forhold til de bærende principper
i dette forslag. Argumentationen for forskellige karrestørrelser som et middel til at opnå diversitet og robusthed både i forhold til det rumlige og i forhold til markedet
opfattes også som udtryk for en fin forståelse af de vilkår,
den nye bydel vil blive underlagt.
Naturen spiller en væsentlig rolle i projektet, hvor den urbane ambition aflyses til fordel for en bydel, hvor naturen
træder i karakter som det identitetsgivende. Det foldes ud
gennem en vision om at lade bygninger lande direkte ned
i naturen, der i projektet er udfoldet gennem ni palletter
af beplantningstypologier indsat som ”store djærve voluminer”. Visionen om at lade naturen dominere bydelen er
sympatisk. Men prisen er en afvikling af overgangszonen
mellem bygninger og omgivelser, der i projektet bliver
komprimeret til det yderste. På trods af meget stærke
grundtræk og overbevisende ideer omkring de beplantningstyper, der kan arbejdes med, kommer forslaget ikke
helt i mål i forhold til de spørgsmål, som programmet
stiller og forslagets eget konceptuelle afsæt.
Den højere og tættere bebyggelse mod fælleden udnytter
tilsyneladende udsigtsmulighederne optimalt, men de rum
og rumforløb, der fremstår mellem karreerne, virker ikke
så gennemarbejdede. Der synes også at være en konflikt
mellem det erklærede ønske om at nedskalere de store
boulevarder og så den meget glatte, kontinuerlige kant,
som både den lave og den høje bebyggelse danner mod
de store nord-syd-forbindelser.

Den grundige beskrivelse af, hvilke biotoper og landskabstyper, der kan etableres, underbygger på en overbevisende måde forslagets tilgang.
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De forskellige bygningstypologier udgør tilsammen et nyt bydelskvarter med variation, kvalitet
og sin egen identitet.
Tætheden mellem de forskellige områder i det
nye bydelskvarter variere, og oplevelsen lige så.
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10-12 m
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vinkelhuse
Det ﬂexible byggesystem 17x17 m, samt den klassiske karré- og stangbebyggelse, her vist med markering af mulige opgange og lejlighedsskel.
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Bygningstypologier og bygningshøjder
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De forskellige bygningstypologier udgør tilsampavilion
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og sin egen identitet.
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Tætheden mellem de forskellige områder i det
nye bydelskvarter variere, og oplevelsen lige så.
tårnhus add ons
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I det nye bydelskvarter ﬁndes kendte typologier
som karréen, punkthuset og rækkehuset. Typologier der gang på gang har vist sig at være optimale til indretningen af en lang række forskellige
boligertyper, og vil på denne måde sikre en lige
så stor spedning i beboersammensætningen.

Fig 1.Tårnhuset
På tårnhus-byggefelterne er der en mulighed for
at ligge 9 etager “Tårnhus Add Ons” til de ellers
maximale 7 etager.
I tårnhusene vil man kunne tilbyde en boligtype
af en helt særlig karakter, samt markere bydelskvarteret som noget særligt.
Fig 2. Punkthuset er en ﬂexible typologi der kan
indeholde både store og små boliger, alt efter
hvad behovet er.
Stueetagerne kan bruges til andre formål f.eks.
liberalt erhverv og kontorfælleskaber.
En variation over punkthuset er vinkelhuset der
rummer mange af de samme kvaliteter.
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Bygningstypologier og bygningshøjder
Karré- og Stangbebyggelse
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I det nye bydelskvarter ﬁndes kendte typologier
som karréen, punkthuset og rækkehuset. Typologier der gang på gang har vist sig at være optimale til indretningen af en lang række forskellige
boligertyper, og vil på denne måde sikre en lige
så stor spedning i beboersammensætningen.

regionalt urbant byrum

Masterplanen tilbyder både en bolig til børnefaregionalt grønt byrum
milien der ønsker at komme tættere på naturen
og det middelaldrende par der har solgt villaen
regionalt
Fig 4. Stangbebyggelsen
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samt bruge den ekstremt ﬂexible typologi til alt
lokalt byrum - fordydelse
fra kollegie, erhverv, til store beboelseslejligheder.
lokalt byrum - passage
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Fig 5 Karreén
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benhavnske boligmasse.
Karreén kan skabe en mellemzone mellem det
offentlige rum og det private udendørs opholdsareal på f.eks. en altan. Gårdrummmet kan
bruges til at knytte stærke sociale bånd, da det
er tydeligt hvem der er beboere.
Karreén kan også opføres som en en atrium
be- Landskab og Byens primære rum
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Fig 1.Tårnhuset
På tårnhus-byggefelterne er der en mulighed for
at ligge 9 etager “Tårnhus Add Ons” til de ellers
maximale 7 etager.
I tårnhusene vil man kunne tilbyde en boligtype
af en helt særlig karakter, samt markere bydelskvarteret som noget særligt.
Fig 2. Punkthuset er en ﬂexible typologi der kan
indeholde både store og små boliger, alt efter
hvad behovet er.
Stueetagerne kan bruges til andre formål f.eks.
liberalt erhverv og kontorfælleskaber.
En variation over punkthuset er vinkelhuset der
rummer mange af de samme kvaliteter.
Fig 3. Rækkehuset er i dag en meget efterspurgt
boligform i København og vil imødekomme mange beboeres, især børnefamiliers behov.
Rækkehus typologien bringer en anden skala ind
i det nye bydelskvarter som vi indtil videre ikke
har set udført i Ørestaden. Rækkehuset vil med
sin skala harmonere godt med den byggelse der
er planlagt i Arena kvarteret.

Fig 4. Stangbebyggelsen
Med denne boligtype kan man på en enkelt
måde skabe og deﬁnere rumligheder i bydelen,
samt bruge den ekstremt ﬂexible typologi til alt
fra kollegie, erhverv, til store beboelseslejligheder.
Fig 5 Karreén
Det klassisk motiv fra den ældre del af den københavnske boligmasse.
Karreén kan skabe en mellemzone mellem det
offentlige rum og det private udendørs opholdsareal på f.eks. en altan. Gårdrummmet kan
bruges til at knytte stærke sociale bånd, da det
er tydeligt hvem der er beboere.
Karreén kan også opføres som en en atrium bebyggelses, hvor gårdrummet bliver overdækket.
De interne trappeopgange kan da rykkes ud i
atrriummet og bruges både til ophold og dermed
som et socialt mødested i ﬂere niveauer.
Atriumet er også egnet til erhevr hvor der ønsker
visullel forbindelse påtvær og mellem ﬂere
etager.

Ø R E S TA D S Y D
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vind og skygge ikke generer. Pladserne har ikke

”Regionalt grønt byrum”
Det regionale grønne byrum er i særlig grad det
der gør det nye bydelskvarter i Ørestaden til sit
eget sted med sin egen indentitet. Det er i høj
høj grad et aktivt byrum hvor der er mulighed
for fysisk udfoldelse i grønne omgivelser midt i
byen.

rækkehusene
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projektet ønsker at genskabe dyder
fra den klassiske by med veldefinerede
gårdrum, byrum og gaderum.

HOVEDSTRUKTUR, LANDSKAB OG BYRUM
Forfatterne argumenterer for at bygge videre på de oprindelige værdier og strukturer i Ørestad Syd og at anvende
den velkendte karre i seks etager som den grundlæggende bygningstypologi. Boulevarderne ønskes således
bibeholdt, men nedskaleret, hvilket bl.a. skal ske ved at
behandle kantzoner og beplantning og ved at placere dele
af PLUG N PLAY-anlægget på boulevarderne. Der argumenteres med de mange funktionelle og sociale muligheder og den store fleksibilitet, som karreen gennem historien har vist – bl.a. i de københavnske brokvarterer. Og
der peges på muligheden for at forene brokvarterets tæthed med fælledens kvaliteter.
Som underlag siver en grøn bund gennem alle karreer og
skaber en sammenhængende struktur. Der foreslås etableret så mange grønne ubefæstede overflader som muligt.
På den konto indsnævres vejrum igennem planen. Landskabet gradueres fra fælleden til kanalen fra det vilde hen
imod et mere plejet udtryk. Også en genanvendelse af
vandet vil bidrage med nye vandhuller og søer gradueret
fra det vilde mod vest til det mere ordnede mod øst. Fælledens naturtyper som græsser og pionervækster i form
af pil, birk, hassel og tjørn trækkes ind. Beplantning skal
ikke bare udgøre pæn baggrund, men bidrage aktivt til
hverdagslivet i bydelen. Der plantes træer og buske, der
giver afgrøder, vækster der bidrager til dyreliv og leg,
samt små planter, der understøtter klima i form af læ og
regnvandshåndtering.
Karrestrukturen medfører nogle præcise lukkede gård
rum og en klar differentiering mellem inde og ude samt
mellem offentligt og privat. Derved ønsker projektet at
genskabe dyder fra den klassiske by med veldefinerede
gårdrum, byrum og gaderum. Parallelt ridses et program
for byrum op, der netop tager afsæt i dimensioneringer i
den klassiske by. Sprækker og brud i den faste karrestruktur tillader åbninger til de indre, rum som alligevel
lukker op mod det ydre.
Tre nedslag for større offentlige rum i de øst-vestgående
træk: Et samler PLUG N PLAY funktionerne, et ved Asger

Jorns Allé udpeges til det bymæssige centrum og endelig
mod syd etableres en sø og et indre grønt rum. De nordsydgående skovrum og parkrum bearbejdes yderligere
ved at lade bygningsmassen variere bredden mod de to
grønne rum, som gennemløber bydelen. Parkerne nedskaleres med beplantning og semiprivate funktioner, der
henvender sig til de nærliggende boliger. Mod fælleden
etableres en sammenhængende bred promenade.
Karreen ses som en typologi, der kan fortolkes og udbygges på mange måder. Det er ved at definere regelsættet for
denne fortolkning, at der efter forfatternes opfattelse kan
opnås en stor fleksibilitet i udbygningen og en stor arkitektonisk diversitet på trods af den ensartede grundfigur. Det
gælder om at finde balancen mellem faste, simple rammer
og stor frihed i fortolkningen af disse rammer.
Karreen introduceres i meget varierende størrelser for at
imødekomme forskellige typer af bygherrer og for at kunne tilpasse sig naboområdernes bebyggelsesstruktur.
Der formuleres regler for, hvorledes karreens kant skal
opbrydes og varieres med åbninger og forsætninger, og
der formuleres principper for, hvorledes de forskellige
kantzoner skal bearbejdes. Principper og fortolkningsmuligheder samles under fire grundkrav: Randbebyggelsens bokvalitet og bykvalitet, performative bygninger,
fleksibilitet i udformning og indhold samt oplevelser i
øjenhøjde. Den nye bydel struktureres af butikker ved Asger Jorns Allé, af tre parkeringshuse, som kombineres
med andre funktioner, og af fællesfunktioner på boulevarderne og ved den nye kantsti mod fælleden.
Det foreslås, at man i udbygningen vedbliver med at etablere midlertidige funktioner, byrum og rekreative muligheder på de endnu ubebyggede byggegrunde, således at
mødesteder og fællesskaber kan etableres processuelt
sammen med byens tilblivelse.
RUM FOR BEVÆGELSE
I forslagets nye forbindelsesstruktur kaldet ”Loopet” blandes sociale aktiviteter med forskellige sportsaktiviteter
såsom løbe-, gang- og cykelruter, men også mere kon-
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tanken om at fortsætte strategien fra PLUG N PLAY
med at lade ubebyggede zoner indgå i byens liv
gennem midlertidige tiltag er god.

ventionelle sportsredskaber til styrketræning, afspænding og udstrækning. Dette virker meget sympatisk, men
spørgsmålet er dog, om danskerne er forbi denne slags
redskaber? Der udarbejdes et 8.000 m2 stort PLUG N
PLAY med aktiviteter af sport, idræt og leg som en udvidelse af Skovrummet og det grønne trafikrum med uformelle muligheder for fysisk udfoldelse. De grønne p-huse
i kanten af området er aktive elementer i PLUG N PLAY,
mens den mulige fremtidige idrætshal også er placeret
her og samvirker med skolen og byfælleden i nord og de
nye søer i syd. Det er ambitionen, at idrætshallen sammen med skolen skal fungere som forsamlingshus for
hele bykvarteret. Spørgsmålet er blot, om en sportshal er
den rigtige funktion til at fungere som forsamlingshus, da
idrætshaller ofte har mere fokus på aktiviteterne end på
det sociale møde? På fælleden skabes gode muligheder
for cykling, ridning, løb, drageflyvning, gang og rulleskøjter, hvilket er oplagt. Det foreslås, at der udvikles en applikation til fælleden, men der stilles ikke forslag til,
hvem der vedligeholder og opdaterer?
KONKLUSION
Forslagsstillernes fokusering på fleksibilitet og robusthed og argumentet om, at disse ønsker bedst kan opnås
ved at anvende en velkendt karrestruktur, ser dommerkomiteen som et meget stærkt udgangspunkt for at skabe
en plan, som over tid kan udvikle et sammensat og velfungerede kvarter i Ørestad. Denne tilgang er overbevisende suppleret med principper for, hvordan man kan
udforme bestemmelser og retningslinjer, som kan guide
realiseringsprocessen på en måde, så der på samme tid
sikres de nødvendige kvaliteter og åbnes for mange variationsmuligheder.

Projektet har en strukturel og systematisk klarhed, der
sikrer konsekvens inden for sin egen logik. Men projektet
savner rumlig vilje til stedslighed og poesi. Således er
kvaliteten af de rumlige disponeringer og beskrevne kvaliteter ikke formidlet, så de overbeviser.
Selvom der i eksemplificeringen af retningslinjer anvises
klare principper for fx overgangszoner, så virker den eksemplificering og konkretisering af masterplanens principper, der fremgår af planer og visualiseringer, ikke helt
overbevisende. De rum, der opstår mellem kareerne, synes ikke at hæve sig meget op over det almindelige. Overfor programmets ønsker om stor opmærksomhed på bevægelse og leg synes de mere konkrete anvisninger også
at være svage. Der er megen usikkerhed i beskrivelsen af
aktiviteter og leg, og der er ikke overbevisende bud på nyudvikling.
Overvejelser om et beplantningsprincip, der bidrager aktivt til hverdagslivet gennem spiselighed, leg og klima, er
rigtig gode og kunne godt ses gennemført som princip i et
fremtidigt Ørestad Syd, således at beplantning ud over
dens rumskabende kvaliteter får en mere aktiv rolle i samspillet med mennesker og byliv. Også tanken om at fortsætte strategien fra PLUG N PLAY med at lade ubebyggede
zoner indgå i byens liv gennem midlertidige tiltag er god.
Argumentet om karreen som en stærk, fleksibel og robust
grundfigur og argumentet om, at variation må opnås gennem fortolkningen af karreen vidner om en fin forståelse
for proces og styring, men den måde forslaget udlægger
disse fortolkningsmuligheder indfrier ikke potentialet.
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masterplan
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udsnit ved fælled

snit boliggader
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udsnit ved fælledsø

snit boliggader
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udsnit ved asger jorns alle

udsyn fra boliger
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luftperspektiv
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