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NEW POWER IN URBAN AREAS
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BYER
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UDVIKLINGSPROJEKTER

OPTIMERING AF 
BYGGERETTER

GRØNNE FORBINDELSER

OPTIMERING AF 
PARKERINGSLØSNINGER

GENNEMFØRELSE AF 
PLANPROCESSERNE 



PROAKTIV TILGANG



STORMFLOD 2014 (+1.65 METER)



SAMMENTÆNKNING AF UDFORDRINGER

STORMFLODSSIKRINGINFRASTRUKTUR BOLIGER

PROAKTIVITET
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MERVÆRDI I BYUDVIKLING



HOLMENE

KØBENHAVNS GRØNNE 
VÆKSTMOTOR



2018
450 ha land reclamation

379 companies
 ca. 9.000 employees
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VANDET !
TRUSSEL ELLER KVALITET



HUNTONSTRANDA
GJØVIK, NORGE
MASTERPLAN



HUNTONSTRANDA
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KYSTSIKRING OG LANDSKABSPARK

HUNTONSTRANDA



HUNTONSTRANDA



+ 127.5 m + 127.14 m

+ 124.5 m

+ 123 m

+ 119 m

HUNTONSTRANDA



SOMMER



VINTER



200-ÅRSHÆNDELSE



HUNTONSTRANDA



KLIMASIKRING SOM 
DRIVER FOR BYUDVIKLING



JOMFRUSTIEN



JOMFRUSTIEN



JOMFRUSTIEN



JOMFRUSTIEN



JOMFRUSTIEN



JOMFRUSTIEN



JOMFRUSTIEN



BYNATUR SKABER 
RUM TIL LIV 



Flere undersøgelser har vist, at 
der er positiv sammenhæng 
mellem afstanD tIl grønne områDer 
og stress – jo kortere afstanD, Desto 
mInDre stress. 

Kilde: Københavns Universitet 2005

bynaturen har en positiv indvirkning på københavnernes 
fysiske og mentale sundhed; den har i sig selv en positiv 
indvirkning på humør og helbred og er med til at forebygge 
og behandle stress. bynaturen er den største arena for et 
både spontant og organiseret friluftsliv i københavn. det er 
her, vi plukker bær, løber, går tur og spiller fodbold. bynaturen 
motiverer københavnerne til at bevæge sig mere og er helt 
essentiel i forhold til at skabe det gode og aktive byliv. 

københavnerne har brug for bynaturen

bynaturen har en afgørende betydning for københavnernes 
livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. den giver 
os æstetiske og rumlige oplevelser, tilbyder uforudsigelige 
sanselige oplevelser som årstidernes skiften og mulighe-
den for at strække blikket og se horisonten. bynaturen er 
med til at skabe en sund by at bo og leve i - en by med et 
stort udbud af rekreative oplevelser med plads og rum til 
både fysisk aktivitet, ro og fordybelse og rige naturoplevel-
ser. vi kalder denne del af bynaturens egenskaber for dens 
herlighedsværdi.

byens naturområder, parker og grønne byrum fungerer 
i dag som københavnernes fælles baghave. det er her, 
københavnerne mødes med venner og familie, holder 
børnefødselsdag og solbader.  det er i den grønne gårdhave 
eller i den lokale byhave, københavnerne tilfældigt møder 
deres naboer og stifter nye bekendtskaber på tværs af 
generationer og kulturer. 

derFor Bynatur i KøBenhavn!

personer, som Bor mere end en 
Kilometer Fra et grønt område, 
har større rIsIko for at være svært 
overvægtIge (bmI ≥ 30), enD Dem, Der 
bor mInDre enD 300 meter fra et 
grønt områDe. 

Kilde: Københavns Universitet 2011

24 % aF KøBenhavnerne Kunne godt 
Forestille sig at lave Frivilligt 
arBejde i et grønt område, og Den 
største motIvatIonsfaktor er Det 
soCIale fællesskab.

Kilde: Københavns Kommune 2011
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DET GRØNNE TÆPPE



DET GRØNNE TÆPPE



BEVAR BYLIVET 



NØRREPORTKVARTERET AABENRAA
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STÆRK IDENTITET 
SKABER TILHØRSFORHOLD



STEJLEPLADSEN
MASTERPLAN

KØBENHAVN 
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4 STEJLEPLADSEN / SYDHAVNENVISION & TILGANG

ser man på sydhavnen i fugleperspektiv er stejlepladsen i langt tættere familie med 
haveforeningerne Musikbyen og Mozart end med sluse- og teglholmen. den tradi-
tionelle københavner-karréstruktur er afløst af mindre og knap så høje volumener, 
hvilket giver mellemrummene mere spillerum og betydning. 
dette er særligt tydeligt, når vi træder ned i øjenhøjde på bådehavnsgade. her er 
mellemrummene beboede og sjælfulde. de har funktion og nytte og vidner om 
beboernes personlige liv og aktiviteter. her kan det for alvor gro og vokse utæmmet - 
både mosset, græsset og venskaberne. 

Mellemrummene og bygningerne er subtilt organiseret i klynger. For selvom det 
hele ser temmelig legende ud, er der en struktur og en plan, der binder bygningerne 

sammen. 

vi har analyseret en eksisterende klynge fra bådehavnsgade, der blandt andet inde-
holder områdets forening af land- og boligejere, for at forstå stedet og dets kvaliteter 
i denne skala. det har givet os nogle konkrete designværktøjer og retningslinjer i 
vores projekt, der ikke kun handler om skala, men også om hierarki, brugere og ma-
terialer. byens traditionelle hierarki er opløst og vendt på vrangen - så fællesskabet 
synliggøres og indbyder til møder på tværs. teglholmens karréer og det formalistiske, 
beherskede fællesskab rimer ikke på stejlepladsen og dens eksistenser. her skal 
dergøres plads til det uforudsigelige og spontane. her skal der skabes nicher og 
kanter, som man kan gemme sig i og fore med liv. 

”Her lugter det og forgår, men det er også her det gror” skrev Johannes v. Jensen om 
området. denne beskrivelse indfanger til stadighed stedets essens. det må gerne 
lugte lidt, for det skaber grobund for noget nyt, skævt og stedsspecifikt.
vi ønsker, at det nye stejlepladsen skal nære omsorg netop for det selvgroede, eks-
perimenterende og uplanlagte. 

det skal fortsat være i familie med haveforeningerne. 

det skal være et foregangsprojekt inden for bæredygtig byudvikling, hvor der bliver 
værnet om naturen og det mangfoldige fællesskab.

Traditionel karréstruktur stejlepladsens klyngestruktur Fællesskaber på tværs af bebyggelsen

den typiske københavnerkarré er effektiv, men indadvendt 
sammenlignet med stejlepladsens klyngestruktur.

klyngestrukturen danner mange åbninger og mellemrum, som 
eksponerer fællesskabet og skaber særlige muligheder for 

forbindelser til omgivelserne.

I vores koncept vender vi karréstrukturen på vrangen og skaber 
fællesskaber, der hægter sig på hinanden på tværs af bebyggelsen.

koncepT
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BYFORTÆTNINGER I DEN 
MINDRE TÆTTE BY



HAMAR HILLS 
HAMAR, NORGE
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KOMMUNENS FORTÆTNINGSSTRATEGI

HAMAR HILLS 



HUMAN SCALE

BIODIVERSITYINTERACTION

GREEN TRANSPORT?
COMMUNITY GREEN HOUSE?

SKALA & DAGSLYS

NATUR & FLOW

VARIERET BEBOELSE

HAMAR HILLS 



DENSIFICATION WITH HOUSING BLOCKS 

HAMAR HILLS 



SCALE DOWN | RELATE TO CONTEXT

HAMAR HILLS 



HAMAR HILLS 

SITE ADJUSTMENT



BRING NATURE IN

HAMAR HILLS 



PATHWAYS CONNECTING

HAMAR HILLS 
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SKAB BLANDEDE BYER



SYMBIOSEHUSENE
HERLEV, DK



SYMBIOSEHUSENESYMBIOSEHUSENE



SYMBIOSEHUSENE

1. ERHVERVSBY

EN LEVENDE FÆLLES BY

2. BOLIGBY 3. LANDBRUG



SYMBIOSEHUSENE

ARBEJDSPLADSERLANDSBY TAGLANDBRUG
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INFRASTRUKTUREN 
SKAL OGSÅ MED



BRT-KONCEPT 
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LYNGBYMOTORVEJEN 



LYNGBY  |  110.000 M2  BYGGERI



LYNGBY  |  75.000 M2  BOLIG



SAMMENHÆNGSKRAFT 
 PÅ TVÆRS AF UDFORDRIINGER 

OG SKALATRIN



NÆSTVED BYMIDTE
NÆSTVED, DK



GRØN/BLÅ BY

Byens grønne og blå profil styrkes gennem en sammenbinding af eksisterende områder langs 
bl.a. Suså. Den grønne og blå profil er vigtig, da den er med til at brande Næstved som en by 
med stærk kontakt til det omkringliggende attraktive landskab.Dette er et stærkt redskab i 
kampen om nye tilflyttere.

MERE BYMIDTE

Der gives plads til nye udviklingsområder i og omkring bymidten. På den måde kan nye in-
vesteringer i f.eks. boligeområder være med til at give hele bymidten et løft og gøre plads til 
mange nye beboere. Campus-området, Udlændingestyrelsen og evt fremtidige kulturinstitu-
tioner indpasses i bymidten og er med til at genere mere byliv.

OPGRADERET BYMIDTE

Der er områder i bymidten der i dag fremstår nedslidte og forsømte. Her skal der sættes ind 
med byfornyelse, fortætning og opgradering af eksisterende byggeri. 
For at have en stærk samlet identitet, må bymidten nødvendigvis fremstå, funktionel, æstetisk 
og have byggeri af høj kvalitet.

FODGÆNGERBY

Alle ture gennem bymidten inklurerer at man bevæger sig til fods på den ene eller anden 
måde. Samtidig er bymidtens beskedne størrelse og de korte afstande mellem, kultur, natur 
og byliv et stærkt incitament til at skabe endnu bedre fodgængerforbindelser. Ikke kun for hur-
tigt at komme fra A til B, men også for at skabe en oplevelsesrig og interessant by at bevæge 
sig i. 

BILBY

Biltrafiken har, er og vil være en vigtig brik i byens udvikling. Det er vigtigt at der også i frem-
tiden bliver god mulighed for at komme til og fra bymidten i bil. Ikke mindst for at sikre at det 
store opland benytter bymidten og dermed holder liv i handel og byliv. Justeringer af biltrafik-
ken vil gøre det mere logisk at komme rundt og skabe en bedre samhøringhed med cykler og 
gående.

CYKELBY

Med en by der ligger i så naturskønne omgivelser er det oplagt at tænke et attraktivt net af 
cykelveje. Der er i dag gode ruter til og fra bymidten, og gode muligheder for at komme ud i 
det grønne. Hvis cyklen også kan spille en større rolle for mobiliteten inde i bymidten, vil det 
kunne være med til at skabe en endnu bedre og mere bæredygtig bymidte.

NÆSTVED BYMIDTE |  UDVIKLINGSSTRATEGI
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