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VASBYGADE 22
Fakta

Adresse: Vasbygade 22, København
Aktualitet: Til salg hos Freja Ejendomme. Området er i
udvikling med fx Lokomotivværkstedet og ny (omstridt)
lokalplan for nærliggende Enghave Brygge
Tidligere toldpakhus, opført i 1964, beliggende på
Banedanmarks tidligere område omgivet af Vasbygade,
Otto Bussesvej og tæt ved Fisketorvet og Dybbølsbro
station. Ejendommen har tidligere været anvendt af
Banedanmark i forbindelse med lager mv. Anvendes i
dag af Banedanmark entreprise til kontor og lager.
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‘SPOR 22’ - Gruppe 3

MATRIKEL
UMATRIKULERET AREAL I
UDENBYS VESTER KVARTER
GRUNDAREAL
78.648 M2
BEBYGGET AREAL
12.988 M2
ETAGEAREAL
20.965 M2

VINTERAKADEMI 2015

STRATEGI, KONCEPT & DESIGN
‘SPOR 22’

Vasbygade 22 - er både midt i byen og stadig afskåret fra byen, både i
bevidstheden og fysisk. Grunden er plaget af støj, både fra biler og omkringliggende industri, men også i høj grad af visuel støj. Den visuelle støj
ses i form af clashes mellem materialer, belægninger, bygningstypologier
og skalaspring både i rummene, bygningerne imellem og til omkringliggende bebyggelse.
STRATEGI
Vasbygade 22 skal have opbygget en socialbevidsthed hos københavnerne, hvis grunden skal kunne generere økonomisk profit på lang sigt.
Den skal med andre ord have et image som kan tiltrække en brugergruppe
nu og her og som på lange bane kommer til at definerer udvikling af det
omkringliggende område.

VASBYGADE 22
‘SPOR 22’ - Gruppe 3

KONCEPT
Dette gøres ved at transformere Vasbygade 22 til et eksperimentarium
for grønne teknologier gennem samarbejder med bl.a. DTU og Aalborg
Universitet. Hallerne bliver udnyttet til koncerter, og kontorbygningen bliver
indrettet med øvelokaler til udlejning.
DESIGN
DSB’s historie dyrkes ved at genintroducere togvogne og bygge videre
på banelegemet, der allerede eksisterer på grunden. Togsæt placeres på
skinnerne og indrettes til eks. bar og toiletter. Der bliver lavet en forgrønning
af grunden, gennem beplantede mobile enheder der kan flyttes rundt efter
behov. Dertil skabes der en bilboard effekt evt. ved at løfte en togvogn op
ud mod Vasbygade.
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CLASH
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SKALA

STØJ

KONTEKST
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SAMARBEJDE MED
UNIVERSITETER
“MED PÅ BEATET”

KONCERTER

KONCEPT

MUSIK +
GRØN HUB

ØVELOKALER

NYESTE GRØNNE
TEKNOLOGI
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DSB MATERIEL

VARERTEGN

DESIGN

GRØNT UD

‘SPOR 22’

NOGET GRØNT
HURTIG LØSNING
BILLIGT
MULIGT AT LEVERE/
TRANSPORTERE

UDENDØRS /
INDENDØRS
KONCERTER

NATUR

INDUSTRI

GRØN VOKSE UD
ROMANTIK

TOGVOGN SOM BAR
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Bæredygtig transformation over tid
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GAMMEL DOK PAKHUS - ARKITEKTERNES HUS
- EIGTVED PAKHUS

Gruppe 4 bestående af:

CAMILLA HANDBERG
Arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole
CAMILLA BECH MADSEN
Cand.Merc.(pol.)/MSc. International Business & Politics, Copenhagen Business School
FRIDA SUNDBACK
Arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole
KRISTINE NILSSON
Landskabsarkitektur & Bydesign, Københavns Universitet
MARTHA NØRGAARD
Sociologi, Københavns Universitet
MADS SORENTO
Landskabsarkitektur, Københavns Universitet

CASE: GAMMEL DOK PAKHUS - ARKITEKTERNES HUS - EIGTVED PAKHUS
Aktualitet: Dansk Arkitektur Center og Arkitektforeningen, to vigtige spillere i
lokalområdet, forlader snart deres domiciler.
Multikriteriediagrammer ud fra tesen: Hvad kan gøres?      

GAMMEL DOK PAKHUS. Gl. Dok har navn efter Danmarks første tørdok, som blev anlagt i 1739 mellem Eigtveds Pakhus og Gammel Dok
Pakhus. Gl. Dok blev bygget i 1882, udvidet med en ekstra etage i 1920 og renoveret i 1980erne ved Erik Møller Arkitekter.

ARKITEKTERNES HUS. Arkitekternes Hus blev tegnet af 3XN i 1996. Pladsen er en blanding af parkeringsplads og et frilagt anlæg.

ARKITEKTONISK MERVÆRDI

ARKITEKTONISK MERVÆRDI

visuel, rumlig eller branding

SOCIAL
BÆREDYGTIGHED

rentabilitet

SOCIAL
BÆREDYGTIGHED

- Bygningen har allerede høj branding hos danskere især dem, der er bosiddende i
  København.
- Den er stærk lokal forankret.
- Meget besøgt og blandt mange et sted, hvor man mødes.
- Bygningen indeholder både sale, dobbelthøje rum /køkken,café og værksteder.
- Bygningen er fredet.

           

- Bygningen er et offentlig sted alle kan komme for at drikke kaffe, slå sig ned alene
  eller med familien.
- Den danner rammen om et læringsmiljø for stedet.

           
MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED:
           
           

  

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED:
           
           
           

Middel værdi fordi:

          
          

ARKITEKTONISK MERVÆRDI:

  Høj værdi fordi:
- Bygningen har kun branding blandt arkitekter.
- Den er ikke lokal forankret.
- Kun besøgt og i brug inden for arkitektfaget i Danmark.
- Bygningen indeholder dobbelt højt rum /køkken, kantine og kontorer.
- Bygningen er ikke fredet.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED:  

  Høj værdi fordi:
- Bygningen lukker sig om sig selv på nuværende tidspunkt.
- Ved at omprogrammere og ændre bygningens funktioner kunne den på samme
  vis indg i stedets læringsmiljø og blive en medspiller til Gammel Dok.
- Ansatte fortæller, at der er dårlig lugt og luften er tung. Gode muligheder for at få
  bedre indeklima.

MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED:
           

- Fysisk vedligeholdelse.
- Nye teknologiske muligheder, der muliggør genanvendelse af spildevand og
  opsamling af regnvand.
  Middel værdi fordi:
- Attraktiv beliggenhed i hjertet af Kbh.
- Ingen ledige lejemål.
- Charmerende historisk bygning i robuste byggematerialer, rød murstenstegl og træ.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED:
          
        
          

  Middel værdi fordi:
- Bygningen kan gennemgå en totalenergirenovering, da den ikke er fredet og
  ejerne ønsker at sælge.
- Bygningen sammen med pladsen kan klimatilpasset fx med genbrug af spillevand
  og blive skybrudssikret, området ligger ud mod havnen og terrænmæssigt noget
  lavt sammelignet med øvrig by.
          
  Høj værdi fordi:
- Attraktiv beliggenhed i hjertet af Kbh.
- Kun 3 ud af 4 etage er i brug. 3. etage er ikke lejet ud.
- Bygning opført i 1996 i robuste byggematerialer, træ/beton og stål.
- Ved at give bygningen et nyt program, kan den derved opnå større økonomisk
  bæredygtighed.

ØKONOMISK
BÆREDYGTIGHED

indeklima, brugere og adfærd

rentabilitet

MILØMÆSSIG
BÆREDYGTIGHED

reduktion af CO2 ved klimatilpasning

  Lav værdi fordi:

Lav værdi fordi:

rentabilitet

SOCIAL
BÆREDYGTIGHED

MILØMÆSSIG
BÆREDYGTIGHED

reduktion af CO2 ved klimatilpasning

SOCIAL BÆREDYGTIGHED:

visuel, rumlig eller branding

ØKONOMISK
BÆREDYGTIGHED

indeklima, brugere og adfærd

MILØMÆSSIG
BÆREDYGTIGHED

ARKITEKTONISK MERVÆRDI:

ARKITEKTONISK MERVÆRDI

visuel, rumlig eller branding

ØKONOMISK
BÆREDYGTIGHED

indeklima, brugere og adfærd

EIGTVED PAKHUS. Pakhuset blev opført i årene 1748-50. Restaureringsarbejdet påbegyndtes i 1976 med Boligministeriet som bygherre og
Erik Møllers  Tegnestue A/S, som ansvarlig for den omfattende restaurering og indretning af den gamle bygning.

reduktion af CO2 ved klimatilpasning

          

ARKITEKTONISK MERVÆRDI:

  Middel værdi fordi:
- Bygningen fungerer i dag som konferencecenter og har branding som restaureret pakhus.
- Den er lokal forankret.
- Bruges primært af erhvervslivet.
- Bygningen indeholder kontorer og konferencelokaler, køkken mm.
- Bygningen er fredet.
- Tilhører Indenrigsministeriet.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED:

  Lav værdi fordi:
- Bygningen lukker sig om sig selv.
- Fungerer som ministeriel arbejdsplads.
- Centraladministrationens møde-, konference- og repræsentationslokaler, hvilket betyder,
  at alle der er opført på finansloven som selvstændig organisation, kan leje lokaler i huset.

          

MILØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED:
           

  Middel værdi fordi:
- Miljøcertificeret af Green Key

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED:
           
           
          

  Middel værdi fordi:
- Attraktiv beliggenhed i hjertet af Kbh.
- Gode muligheder for at leje sig ind og bygningen har moderne konferencefaciliteter.
- Smuk historisk bygning i robuste byggematerialer, hvidpudset facade.

Styrker

svagheder

Kulturhistoriske værdi:
- den gamle dok havde en central funktion i det Danske Riges forsvar
- de to gamle pakhuse havde en central funktion ift. at sikre Det Danske Rige velstand

Kulturhistorisk:
- begrænset mulighed for at ændre funktioner på Gl. Dok Pakhus
(bevaringsværdi 2)

Arkitektonisk værdi:
- central beliggenhed
- vandet har stor herlighedsværdi
- stedets maritime historie er gengivet i bygningen og pladsen
- høj kvalitet i materialevalget i bygning og byrumsinventar
- tidstypisk arkitektur fra forskellige tidsperioder i nærområdet (Christian den 4.,
Eigtved, Laurits De Thura, Henning Larsen, Erik Møller, 3XN, Lundgaard og Tranberg)

Arkitektoniske svagheder:
- Problematisk indeklima:
- Få steder med menneskelig skala
- Kolde/hårde materialer
- Trapper i atrium blokerer for lysindtag fra tagvindue
- Begrænset lysindfald i infill-bygningsdelen.

Social værdi:
- god tilgængelighed
- bygningen er tryg, sikker og vedligeholdt
- stærkt lokalt fællesskab på Christianshavn
- stolthed over stedets egenart
Miljømæssig værdi:
- mange års levetid tilbage i eksisterende materialer
- begrænset toxiciteter
- gode forhold for cyklister og brugere af offentlig transport
Økonomisk værdi:
- ejendommens beliggenheden er meget værdifuld og stigende i værdi
- indretning er fleksibel
- kvaliteten af materialer er høj

Sociale svagheder:
- Begrænset byliv på pladsen
- Eksisterende programmering betyder af der er meget begrænset aktivitet
“efter arbejdstid”, kan skabe utryghed
- Mangel på gennemgående “trafik”
- Arealet til parkering fylder ca. 50 % af samlet areal
- Man har programmeret pladsen til at menneskelig aktivitet skal foregå           
centralt på pladsen, fremfor i periferien hvor vi befinder os bedst
- Mangel på “invitation til fysisk aktivitet”
Miljømæssige svagheder:
- Meget vind og en del skygge på pladsen, og inventaret er ikke indrettet til    
at tackle dette
- Ældre Bygningsreglement; derfor ikke optimalt energiforbrug
- Arealanvendelse er nogle steder problematisk
- Materialer har en meget stor mængde indlejret energi
- Forventelige ødelæggelser ved skybrud og stormvejr er tiltagende
Økonomiske værdier:
-Lejeindtægter for bygningen, og dermed ejendomsværdi kan forøges ift.
nuværende niveau uden
store investeringer
- Uudnyttet potentiale for produktivitetsforbedringer pga. problematisk
indeklima
- Omsætning for restauranter og cafeer i umiddelbar nærhed ville kunne
øges hvis der var mere byliv på pladsen

InteressEnter
Beboere og Brugere af området:
6 personaer:
• “Den gamle arbejder”
• “Den velbjergede og aktive børnefamilie”
• “Den unge kreative”
• “Den akademiske 68’er”
• “Drankeren på bænken”
• “Christianitten”
Deres politiske interesser:
• Lokalt fællesskab, lokalt engagement
• Bevare egenart og respekt for historie
• Fysisk aktivitet
• Sejlads
• Kunst og kultur
• Ikke for fint, liebhaver-agtigt, det må ikke blive Hellerup Sejlklub.
• Ikke for socialt belastet
• Overvægt af rød-grøn politisk holdning
Københavns Kommune:
• Byliv
• Lokal forankring
• Fysisk aktivitet og sundhed
• Klimatilpasningsløsninger; lokal regnvandsopsamling
• Ubrudt promenade rundt om hele Købehavns Havn for fodgængere og cyklister
Copenhagen Dock:
• “fælles internationalt kraftcenter for kunst og design”
By og Havn:
• Liv i havnen, men på lokation vil man undgå husbåde (pga. regler om støj), man vil undgå
badning (pga. stærk strøm)
Christianshavn Lokaludvalg:
• spisehus til ældre
• være og værksteder for unge
• musikundervisning for unge
• ungehus med adgangsgivende kurser; hygiejnebevis

PLADSEN

STRANDGADE

Dagslys

Solafskærmning

Koncept for Strandgade
Programmering:
2 i 1 bygning - udnyttet rummæssigt af UM og AF
Vi vil give stueetagen offentlig status ved at lægge et nyt program, som er til mange brugere (alder,
erhverv, mm) og fysisk at gøre atriumrummet større ved at fjerne dækket ovenover og gøre indgangspartiet større ud mod pladsen. Restaurant mm. i stueetagen.

UM

AF

KONTOR

KONTOR

Ventillation:
Energioptimeret ventilation.
Hybrid Blanding mellem naturlig og mekanisk ventilation
Indvendig planteskærm:
Espalier af den eksisterende bygningskonstruktion.
Et drivhus med planter for at understrege det bæredygtige element.
Solafskærmning:
Vi fjerner den eksiterende indvendige solafskærmning og sætter i stedet en udvendig solafskærmning
op i en let konstruktion.
Solafskærmning bør være regulerbar/bevægelig således at den kan beskytte effektivt mod
generende sollys. Solafskærmning bør så vidt muligt placeres udvendigt, da en udvendig afskærmning
fungerer langt mere effektivt end en indvendig.

INDGANG

ATRIUM

Dagslys
Dagslys på sitet og på pladsen - vestvendt plads
Reflektans: sollys der reflekteres fra modstående facader og kaster lys op på den gældende facade.
Programmering

Ventillation

Indvendig planteskærm

Hvordan bliver pladsen transformeret
• ændret plan over pladsen
• ændret kajkant/mødet med vandet, evt. et indhak. Rampe-agtigt klippelandskab (“havhave”) som
kan give saltvands- vegetation (indrette højden til ålegræs og andre planter)) (vi tager diagramsnit
fra kajkantkatalog.
• ændret mikroklima på pladsen
• eksempler på planter/vegetation
• eksempler på klimatilpasning
• infrastruktur/parkering/kørsel osv.

Atrium/passage/restaurant

Indvendig plantevæg

HLA: Campus Kolding, dynamisk solafskærmning

Succeskriterier for vores transformation:
- energibesparelser
- rette nogle af de åbenlyse arkitektoniske svagheder, med fokus på forbedring af indeklima
- mere liv på pladsen
- adgang til vand
- synergi med politiske planer og lovgivning
- rentabelt
- skabe interessefælleskab med de lokale interesser
Koncept:
- I stueetagen vil man så skabe et læringsmiljø med afsæt i Innovativ Gastronomi +Det Grønne + Det Blå
Om dagen vil her være eksperimenterende virksomheder og offentlige
serviceerhverv der arbejder
med gastronomi.
Mulige samarbejdspartnere:
- Claus Meyer
- Nomas Food Lab
- Experimentarium
- Uddannelse i Innovativ Gastronomi (Hotel- og restaurantskolen)
- Akademiuddannelsen i gastronomi (CPH business)
Om aftenen vil har være spisefællesskaber til lokale ældre
Mulige samarbejdspartnere:
- Christianshavn Beboerhus
- Christiania, Lokale Plejehjem
Forretningsmodel:
- Sælge de tre øverste etager til ejendomsudvikler: se om der er efter mest
  efterspørgsel efter liebhaverlejligheder eller liebhaver kontorer.
- Dette salg vil finansiere ombygningen af transformationen af stueetagen.

Pladsen

Slutresultat:
• Den lækre penthouse lejlighed
• Det fleksible og sunde kontor
• Det innovative mad værksted der både er ude og inde
• Det spændende havhave
Værdiskabelse:
Miljømæssig bæredygtighed:
• Energibesparelser
• Lokal regnsvandsafledning
• Bedre arealanvendelse
• Grønt plantevæg
Social bæredygtighed:
• Lokal politisk forankring
• Bedre lysindfald
• Bedre ventilation
• Mere byliv på pladsen
• Fysisk bevægelse
• Rum for ældres madglæde og fællesskab
• Multifunktionel programmering (dag+aften, bolig+erhverv+institution)
• Åben stueetage
Økonomisk bæredygtighed:
• Højere produktivitet og færre sygedage blandt bygningens brugere
• Den begrænsede investering gøre at besparelserne på energiforbruget
  har en relativt kort tilbagebetalingstid
• Lade efterspørgslen diktere om areal omdannes til boliger eller erhverv
• Forhøjet lejeindtægt
• Ejendomsværdistigning
• Forhøjet omsætning i omkringliggende serviceerhverv
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Landskabsarkitekt / KU

CASE: VASBYGADE 22

EJET AF FREJA - TIL SALG
TIDLIGERE TOLDPAKHUS

UDFORDRINGER
LIGGER ISOLERET:
Sitet ligger meget isoleret som en ø, omkranset af Vasbygade og togskinnerne.
Der er ingen forbindelse til hverken Vesterbro eller den kommende byudvikling langs havnen.
BYGNINGERNE
Den lave murstensbygning er i dårlig stand, og det vil kræve meget at få den sat i stand.

POTENTIALER
FORBINDELSER:
Den eksisterende, men ikke synlige forbindelse fra Enghavevej
Livet ligger ikke langt fra, så skabes der forbindelse over Vasbygade, vil denne store barriere
brydes.
BYGNINGERNE:
Den gamle store hal, har arkitektonisk værdi. Ved at bevare den, beholder man samtidig historien i området.
På hele det isolerede område ligger flere gamle bygninger, som med fordel kan indgå i en
samlet forbindelse, hvor disse får ny funktion og dermed bevares. Dermed bevarer man hele
området historie, gennem de historiske bygninger.
OMGIVELSERNE:
Både Carlsberg, udviklingen af Enghave Brygge, de kommende metro stationer og Kraftværket, giver god grund til at skabe et godt miljø på grunden.

FRA PERSPEKTIVOMRÅDE TIL UDVIKLINGSOMRÅDE

i 2017 vil området overgå fra perspektivområde til udviklingsområde, hvilket underbygger
tanken om at bibeholde det eksisterende, men finde en funktion som passer til omgivelserne.

ISOLERET OMRÅDE
Hele det gamle baneområde ligger isoleret, hvor Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevs gade
er store barrierer til omgivelserne.
Den eksisterende forbindelse fra Enghavevej til området er ikke synlig nok, til at skabe direkte
forbindelse.

Det er muligt at krydse den trafikerede Vasbygade ved det store lyskryds, men derudover ingen direkte forbindelse til Enghave Brygge, hvor der er planer for byudvikling.

FASE 1:
SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Den største udfordring er tilgængeligheden til området. Derfor er det nødvendigt at skabe
forbindelse til omgivelserne.
Vi sætter fokus på den eksisterende forbindelse fra Enghavevej og skaber ny forbindelse
med et stisystem som rammer Vesterbro.
Vi udnytter den eksisterende konstruktion over Vasbygade, og skaber en ny forbindelse til
Enghave Brygge.

FASE 1:
SOCIAL / BÆREDYGTIGHED
MUSIK
I bygningerne skal der skabes rum for aktivitet, som passer til omgivelserne.
Med den larmende Vasbygade, giver det god mening at placerer aktiviteter i bygningerne
som ikke føler sig generet af dette.
Uden at gøre det store ved bygningerne, skabes der plads til at det i den lave bygning er
øvelokaler for musikere. I tillæg til dette kan både den store gamle hal, og den tilhørende
gamle rampe, bruges som scene.
GENBRUG
Bag den gamle hal, ligger en genbrugsstation. Derfor ønsker vi at tage hele grunden i brug
som genbrugs/byttebørs, hvor alle har mulighed for at komme med ting er værdi, som kan
byttes med andre. Der kan opsættes store containere ud fra den gamle rampe, som gør det
nemt og overskueligt.
MULTIHAL
Den store hal kan yderligere bruges til forskellige former for sport og aktivitet, når det hverken
er byttebørs eller koncert.

Dette område bliver dermed et sted hvor alle kan mødes i forskellige henseender, og skaber
liv og funktion på grunden.
Disse aktiviteter vil være med til at aktiverer grunden som en del af det nye liv som skal udspille sig i omgivelserne.

FASE 2:
KLIMA / BÆREDYGTIGHED
BYUDVIKLING
Københavns kommune har planer om at Vasbygade i fremtiden skal rettes ud, og vil derfor
ende på den anden side af Vasbygade 22. Dette vil være med til at skabe endnu mere værdi til området.
Kanalerne kan med fordel udvides og trækkes ind på området. Grunden er i forvejen opfyldt
og har tidligere være strandeng. Ved at fører kanalerne ind i området igen og skabe grønne
korridorer, vil dette biddrage til klimatilpasning i området. Både vandet og naturen, vil skabe
et godt klima, og samtidig kunne bruges som vandopsamling/nedsivning.
Hele området vil fremstå mere naturligt og harmonisk.

FASE 3:
ØKONOMI / BÆREDYGTIGHED
Med udvikling af hele området fra fase 2, vil hele området generelt stige i værdi. Ormådet vil
automatisk være en del af byudviklingen, og ikke længere ligge isoleret. Der vil kunne bygges
boliger med nærhed vil både natur og vand.
Specifikt på grunden vil funktionen stadig være et sted for fælleskabet. Med årene frem til at
byudviklingen for alvor griber fat i området, vil så mange beboere have taget grunden til sig.
Og ikke kun Vasbgade 22, men hele det netværk af ældre gamle bygninger i omgivelserne.
Der vil opstå et særligt miljø af kanalier i organiske former, natur, gamle bygninger og nye enkelte nye bygninger.

OPSAMLING
Fase 1 arbejder på hvordan området kan bruges her og nu, gennem at skabe øget tilgængelighed. Freja ønsker at sælge grunden, men ved at leje den ud til Københavns kommune,
kan den tages i brug med det samme. Med den fremtidig udviklingen vil det bedre kunne
betale sig for Freja at sælge den senere, når grunden er mere værd.
Fase 2 fokuserer på hvordan området tager den i byudviklingen, og indtager landskabet.
Fase 3 er her hvor økoniomien for alvor spiller ind og området bliver en naturlig del af bylivet.

PROCES
OPSTART
Vi startede case arbejdet med at tale om hvordan vi oplevede området ved Vasbygade.
Vi var ret enige om hvilke udfordringer som vi havde at arbejde med, men også de potentialer som lå i området.
TVÆRFAGLIGHED
Det kom hurtigt til udtryk at vi i gruppen var tre som svævede højt og to som var mere jordbundne. Vi komplimenterede hinanden godt ved alle at smide en masse ideer i luften, for
derefter at trække dem lidt ned i hvordan virkeligheden hænger sammen og de eksisterende
planer for området.
Der blev bådet spillet på økonomi i forhold til hvad er realistisk og hvordan kan det lade sig
gøre, uden dog at lade det begrænse projektet for meget. Samtidig blev der fokuseret på de
eksisterende planer og regler for området og de kommende byudviklingsplaner. Derudover
fik ideerne lov til at flyde og alle bød ind med kreative forslag til hvordan området kunne udvikles.
Med valget om at lave en simpel håndtegnet præsentation, udarbejde vi i fællesskab et storyboard, som blev fortællingen af vores projekt. I denne fase udvikledes projektet yderligere,
da vi her fik samlet alle trådene, og kunne se flere potentialer i projektet.
Et spændende tværfagligt arbejde, hvor der var plads til både seriøst arbejde og vidensdeling, afbrudt af hyggelige stunder med kaffe og kage.
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PROJEKTBESKRIVELSE: ”Rum til forskellighed” – Den Grå Kødby
Tilgang: Gennem en holistisk tilgang til felten - hvor vores fagligheder i særlig grad blev sat
i spil og synliggjort for hinanden - har vi set på de stedsmæssige kvaliteter, arkitektonisk
værdi, identificeret rumlige udfordringer og talt med forskellige brugere i området.
Centrale begreber: Feltarbejdet udmundede i en udviklingsstrategi, som befinder sig i
spændingsfelt mellem begreberne: åbenhed vs. lukkethed, anarki vs. kommercialisering, lav
skala vs. høj skala, stærk intern identitet vs. området omkring som ”sluger dem”
Strategi: Strategien udfolder sig gennem 4 greb som, hver især understøtter det overordnede
koncept ”rum til forskellighed” på forskellige niveauer: bygningsplan, byrumsplan, og heldhedsorienteret plan. De 4 greb er:
”Foreningen Den grå Kødby” - brugerdreven andelsforening
Varetager administration, drift og vedligeholdelse af området, er med til at sikre bygningsmassen, lokale interessenter og diversitet i erhverv
Bevar eksisterende bygningsmasse
Husene bevares og energirenoveres ikke, bygninger forsynes med vand, el og varme, der
efterlades plads til ”kan selv vil selv”
”Den grå staldvandring” - inviter til opdagelse og forbind
Fjern portene ved indgangen, marker overgange f.eks. med træer, ny gadebelysning og befri
brostene for asfalt for bedre nedsivning og som hastighedsdæmpende og stemningssættende greb
Transformation af lagerhallen - social og grøn dynamo for området
Foreningslokaler for foreningen ”Den Grå Kødby”, fjerner biler fra indgangen, lejemål til
iværksættere, overgangskøkkenet: billig mad, samlingssted for områdets brugere, grøn opholdszone på taget med byhave: formidling om bæredygtig fødevareproduktion med socialt
afkast
Afkast - hvad giver det byen?
Projektet giver økonomisk værdi til byen i form af:
Attraktion for turister (et fristed baseret på foreningstanken), besparende grønne tiltag iværksætteri i byen, værdistigning til omkringliggende miljø
Klimamæssige gevinster:
Bedre nedsivning, flere gående og cyklister, energisparende belysning, bevarelse af eksisterende bygninger, ”det grønne lab” i lagerhallen
Social bæredygtighed:
Bedre byrumskvalitet, sikring af særligt socialt miljø, integrering af udsatte borgere
formidlingsplatform for miljømæssige initiativer

