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Vi styrker Fælledens kvaliteter!1.

4. Vi skaber mere natur og bedre 
vilkår for dens trivsel!

5. Vi bygger en by, som giver mulighed 
for at den enkelte kan deltage i 
fællesskabet på sine egne præmisser!

2. Vi laver en by, som svarer på 
behovet i samfundet for at leve 
mere bæredygtigt og i relation til 
hinanden og naturen!

3. Vi skaber et forbillede for grøn 
omstilling i urbaniseringen!

6. Vi laver et helt særligt sted i København!

INDBUDT 
KONKURRENCE

MASTERPLAN
FOR VEJLANDSKVARTER

DOMMERBETÆNKNING 2019
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TAK FOR FORSLAGENE

KONKURRENCEFAKTA 

KONKURRENCEOPGAVEN KORT FORTALT

DOMMERKOMITEENS SAMMENFATNING

VINDER
FORSLAG 4 / TEAM HENNING LARSEN

ØVRIGE FORSLAG
FORSLAG 1 / TEAM VANDKUNSTEN

FORSLAG 2 / TEAM WERK

FORSLAG 3 / TEAM AART ARCHITECTS

FORSLAG 5 / TEAM SLETH

DOMMERKOMITEENS UNDERSKRIFTER

3

5

6

7

13

29

39

49

59

68

INDBUDT 
KONKURRENCE OM

MASTERPLAN FOR

VEJLANDS
KVARTER
DOMMERBETÆNKNING 2019
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Fra VINDERFORSLAGET udarbejdet af Team HENNING LARSEN
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TEAMETS EVNE TIL AT OMSÆTTE 
KONKURRENCEPROGRAMMETS VISION 
OM AT SKABE ET BÆREDYGTIGT 
TRÆBYGGERI OG ET SÆRLIGT 
LANDSKAB I RELATION TIL HINANDEN, 
GØR FORSLAGET UNIKT.
DOMMERKOMITEEN 
OM VINDERFORSLAGET

”
KONKURRENCEOMRÅDET 

Fælledby
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TAK FOR FORSLAGENE

TIL EN MASTERPLAN 
FOR VEJLANDS KVARTER 

ET NYT BÆREDYGTIGTOG 

DGNB-CERTIFICERETBYOMRÅDE

DEN 23. AUGUST 2019 udskrev P/S Vejlands Kvarter, ejet 
af By & Havn og PensionDanmark, en konkurrence om 
bystruktur og bygninger i Vejlands Kvarter. Fem teams er 
indbudt til at deltage i konkurrencen, og alle fem teams 
har afleveret et konditionsmæssigt forslag, som bliver 
nærmere gennemgået her i dommerbetænkningen.

ET GENNEMGÅENDE TEMA i konkurrenceprogrammet er 
det store potentiale, der ligger i et samspil mellem det 
nye byområde og den omgivende fællednatur. Et samspil, 
der betyder at byområdet skal disponeres og udformes 
bæredygtigt og med respekt for naturen, og samtidig skal 
bebyggelsens nye beboere og brugere nyde godt af de 
store landskabelige kvaliteter området byder på. Konkur-
renceprojekternes evne til at aktivere disse potentialer 
har derfor været vigtige vurderingsparametre i konkur-
rencebedømmelsen.

I KONKURRENCEPROGRAMMET lægges der desuden op 
til, at bebyggelsen skal opføres med træ som det gen-
nemgåede byggemateriale. Samtidig skal bebyggelsen 
fremstå oplevelsesrig med variation i facademateriale, 
arkitektonisk fremtræden og boligtyper, hvor tilbud om at 

indgå i fællesskaber, såvel i direkte forbindelse med boli-
gen som i livet uden for bebyggelsen, er nærværende.

KVARTERET SKAL kunne fremstå med en robusthed, så 
det kan udvikles i etaper og fremstå velfungerende i hver 
udbygningsfase. Det skal fremstå som et kvarter, hvor 
bæredygtighed og ressourceansvarlighed er en naturlig 
del af hverdagen. 

DE FEM TEAMS har alle taget den arkitektoniske udfor-
dring på sig og leveret besvarelser, der viser indgående 
forståelse for områdets kvaliteter og udfordringer. De har 
på hver deres måde leveret værdifulde forslag til dom-
merkomitéens drøftelser om bæredygtighed, træbyggeri, 
fællesskaber og ikke mindst det at bygge tæt på og i sam-
spil med natur. Vi takker derfor for det store engagement 
og det høje niveau af faglig ekspertise, der fremgår af 
besvarelserne.

EN ENIG DOMMERKOMITÉ har fundet, at forslag nummer 
4 fra Team Henning Larsen mest overbevisende og visio-
nært har svaret på konkurrenceprogrammets mange øn-
sker og krav, og har derfor udpeget dette forslag som 
konkurrencens vinder.

MARIUS MØLLER
Ejendomsdirektør, Pension Danmark

RITA JUSTESEN
Chef for Planlægning og Bæredygtighed, By & Havn

TAK  |  FOR FORSLAGENE 3
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KONKURRENCEUDSKRIVER OG -FORM
Konkurrencen er udskrevet af P/S Vejlands Kvarter som 
en indbudt konkurrence med fem indbudte deltagere.
Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af konkurrence-
udskriverne.

Konkurrencen blev udskrevet den 23. august 2019 med 
aflevering med gennemgange den 4-5. november 2019 
og offentliggørelse af vinderen den 5. december 2019.

BORGERDIALOG
Som forberedelse af konkurrenceprogrammet afholdt By 
& Havn i april 2019 et åbent borgermøde med en work-
shop, hvor borgere, foreninger og organisationer kunne 
give input til udviklingen af det kommende byggeri i Vej-
lands Kvarter. Mødet havde ca. 60 deltagere.

KONKURRENCEPERIODE
23. august til 5. november 2019

INDBUDTE DELTAGERE
Følgende teams var indbudt til konkurrencen:

Forslag 1  VANDKUNSTEN
med Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi 
Management  og Norconsult som underrådgivere

Forslag 2  WERK
med Orbicon, Søren Jensen Ingeniører og Viatrafik
som underrådgivere 

Forslag 3  AART ARCHITECTS
med BOGL og Rambøll som underrådgivere

Forslag 4  HENNING LARSEN
med MOE og COOP som underrådgivere

Forslag 5  SLETH
med NIRAS, Holscher Nordberg og Møller & Grønborg 
som underrådgivere

KONKURRENCE

FAKTA

4

BEDØMMELSESPERIODE
5. november til 18. november 2019

DOMMERKOMITÉ
Fra By & Havn
Rita Justesen, chef for Planlægning & Bæredygtighed, 
 formand for dommerkomiteen
Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør
Nicolai Irminger Axholm, chef for Udlejning & Ejendomme 

Fra Pension Danmark
Marius Møller, direktør 
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør

Jan Christiansen, arkitekt maa, fagdommer
Ole Schrøder, arkitekt maa, fagdommer 
Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl, fagdommer

RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITÉEN
Fra Københavns Kommune
Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Teknik og Miljøforvaltningen
Kenneth Horst Hansen, kontorchef, Økonomiforvaltningen
Anders Borg, chefkonsulent, Økonomiforvaltningen
Kim Florian Rahbek, byplanlægger, Teknik- og Miljø forvaltningen

Fra PensionDanmark
Kim Bøgvad Larsen, projektudviklingsdirektør
Niels Kristian Johne, projektudviklingsdirektør
Martin Thue Jacobsen, byudvikler

Fra By & Havn
Anne Frederikke Aage, chef for Salg
Per Schulze, chef for Byliv & Byrum
Lise Palm, projektleder Planlægning & Bæredygtighed

OBSERVATØR
André Just Vedgren, Amager Vest Lokaludvalg

KONKURRENCENS SEKRETÆR
Lise Palm, arkitekt maa, By & Havn.
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KONKURRENCE

OPGAVEN

BEDØMMELSESKRITERIER
Forslagene skulle bedømmes på deres evne til at imøde-
komme konkurrenceudskrivernes forventninger og am-
bitioner om en funktionel, fleksibel, robust, markant og 
bæredygtig masterplan. Der lægges vægt på, at det nye 
bykvarter fremstår med en tydelig egenart med fokus på 
fællesskaber, natur,  bæredygtighed og fremmer et vari-
eret byliv samt at det forholder sig specifikt til placerin-
gen på Amager Fælled, jf. krav og ønsker i konkurrence-
programmet. Forslagene skal kunne realiseres inden for 
den gennemsnitlige byggeøkonomi på 13.000 kr/m2 i to-
talentreprise. 

VEDERLAG
Hvert team modtager 300.000 DKK eksklusive moms.

OPGAVEN KORT FORTALT
Der skulle udarbejdes en masterplan for 219.000 m2 
 etageareal fortrinsvist til boliganvendelse på det 18,1 ha 
store areal på følgende præmisser:

• At maksimalt 11,8 ha af arealet må bebygges, det re-
sterende areal på 6,3 ha skal fremstå som natur og 
friareal.

• At naturarealerne beriges og indgår som en del af be-
byggelsens friarealer og forventes at være større 
sammenhængende ukultiverede naturarealer.

• At arealet opfyldes med ren jord op til 1,7 meter mod 
nord med fald mod syd for afvanding af overfladevand 
og minimere behov for udgravning i lossepladsfyld. 

• At der skal skabes naturlige landskabelige overgange 
til den omkransende fælled.

• At støjgener fra vejtrafik håndteres for bebyggelse og 
primære friarealer.

• At boligbebyggelsen generelt opdeles i byggefelter 
med størrelser på mellem 8.000-20.000 m2 etage-
areal, der kan udvikles i etaper.

 

• At der afsættes nærmere definerede arealer til kom-
munale funktioner.

• Alt byggeriet pælefunderes og at boligbyggeriet som 
helhed kan opføres som træbyggeri indrettet med 
henblik på at kunne opføres i rumstore træmoduler.

• At der nytænkes i alternative og kreative måder, at 
indrette boliger i rumstore træmoduler på. 

• At der udarbejdes principielle planer for to byggefelter 
med forskellige boligtyper og fællesskabsbebyggel-
ser inden for samme byggefelt udført som eksempel-
projekter, der understøtter masterplanens bæredyg-
tige profil, med facader i upcycling materialer, træ, 
(genbrugs-) tegl, eventuelt skifer og lignende genan-
vendelige materialer og begrønnede facader. 

• At der skabes en infrastruktur, der giver gode interne 
og eksterne forbindelser, understøtter den bløde trafik 
og samtidig minimerer den interne biltrafik på områ-
det.

• At byområdet kan certificeres til DGNB-platin og for 
de enkelte byggerier er ambitionen at opnå DGNB-
guld.
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KONKURRENCEOMRÅDET
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DOMMERKOMITEENS

SAMMENFATNING

BRED BELYSNING AF OPGAVEN
Alle teams, tegnestuer og firmaer har vist stor dedikation 
til opgaven og bidraget med fagligt interessante og visio-
nære bud på metoder og processer til brug for løsning af 
masterplanen. Tilsammen udgør materialet arkitektar-
bejde af meget høj kvalitet i både helhed og detaljer.

Der er en overraskende stor grad af spændvidde og bred-
de i indholdet af de forskellige besvarelser, hvilket på den 
anden side er et udtryk for en mangesidig belysning af 
den fremtidige opgaves store spektrum af muligheder. En 
bred belysning der allerede nu muliggør forskellige prio-
riteringer for den kommende proces. Alle forslag pointe-
rer betydningen af stedets egenart og det enestående i, at 
der tages udgangspunkt i et helt særligt landskab.

LANDSKAB
Byggefeltets landskab ligger i dag omkring det eksiste-
rende vandrehjem som et stort græs/fælledlandskab med 
en mindre kratskov i det nordøstlige hjørne og et vådere 
område mod sydvest. Området er natur- og landskabs-
mæssigt præget af at være blevet ’nulstillet’ for få år si-
den.

Alle forslag forsøger at gribe fat i det eksisterende land-
skab og den eksisterende beplantning, i større eller min-
dre grad og med større eller mindre held. Alle forslag le-
verer gode analyser af det eksisterende landskab og dets 
placering som en del af det større fælledlandskab uden-
for ’Ørestadsslipset’, men det er tydeligt, at der ikke er 
meget at ’gribe fat i’ rent landskabeligt, som kan yde 
modstand til en kommende bebyggelse. Fire forslag, 2, 3, 
4 og 5, forsøger på hver deres måde at trække det omgi-
vende landskab/den omgivende natur ind i bebyggelsen 
via kiler; forslag 1 arbejder med at trækket et billede af 
landskabet ud under den samlede bebyggelse som et 
tæppe. Alle forslag arbejder sympatisk med at ny be-
plantning er baseret på typer man finder i området, og 
understøtter en øget biodiversitet fremadrettet.

NATUR OG BEBYGGELSE
De fem forslag afspejler endog meget forskellige tilgange 
til opgaven – fra de mere bymæssige til ultimativt land-
skabelige. Det har for dommerkomiteen været tydeligt, at 
det ikke har været nogen nem opgave at finde frem til 
”den særlige sammenhæng” mellem natur og bebyggel-
se. Flere af forslagene har vanskeligt ved helt at overbe-
vise om en unik og særlig identitet i forhold til et hoved-
greb.

Her er der en tydelig ”meningsudveksling” eller ”debat” 
forslagene imellem om hvorvidt der er tale om en bebyg-
gelse, der afslutter præcist og højt mod det åbne land el-
ler en urban formation med et centrum, der er højt og 
hvor bydelens volumen falder i højde – gradvist – mod det 
åbne land. Der er henholdsvis tale om forslagene 1 og 2 
og forslagene 3, 4 og 5.

På baggrund af konkurrenceprogrammets fokus på, at 
det nye byområde skal afspejle en særlig landskabelig og 
bæredygtig tilgang, er det for dommerkomiteen blevet ty-
deligt, at det i høj grad bør være det overordnede landska-
belige greb, som skal være udslagsgivende for udpegnin-
gen af det bedste og vindende forslag. Generelt anviser 
forslagene en forholdsvis høj gennemsnitlig etagehøjde 

DE 5 FORSLAG AFSPEJLER 
ENDOG MEGET FORSKELLIGE 
TILGANGE TIL OPGAVEN 
– FRA DE MERE BYMÆSSIGE 
TIL ULTIMATIVT LANDSKABELIGE.
DOMMERKOMITEEN

”
DOMMERKOMITEENS  |  SAMMENFATNING
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DE FEM FORSLAG

Forslag 1  |  Team VANDKUNSTEN

Forslag 3  |  Team AART ARCHITECTS

Forslag 2  |  Team WERK

DOMMERKOMITEENS  |  SAMMENFATNING

4. HOVEDGREB BEBYGGELSESPLAN

17

10 Vejlands Kvarter Team Vandkunsten

p-hus, indkøb, 
dagligvarebutik

Skolen

p-hus, butik, 
spisehus, lob-
by, infopunkt

grøn Støjvold

bevægelseslandsk-
ab

kondiløb

tarzanbaner

daginstution

naturfor-
midlingscenter

naturfor-
midlingscenter

Naturkooridoren

landskabskile

landskabskile

landskabskile

landskabskile

søen

Brynet

Skoven

boldbanerne

Amager Fælled

Strandengen

fortætning af bryn

lysning

Vejlands Allé

super cykelsti

shelter og bålplads

forsinkelsesbassin

Sletten

engen

spisehus, 
multisal, butik

fællesrum
genbrugscentral

gæsteboliger

naturformidling

fællesrum 
genbrugscentral

spisehus og butik

gæsteboliger
multirum

14 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 

MASTERPLAN  1:2500

MASTERPLAN / HOVEDGREB
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Forslag 4  |  Team HENNING LARSEN  VINDER

Forslag 5  |  Team SLETH

DOMMERKOMITEENS  |  SAMMENFATNING

4. HOVEDGREB BEBYGGELSESPLAN

17
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- 
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Vi styrker Fælledens kvaliteter!1.

4. Vi skaber mere natur og bedre 
vilkår for dens trivsel!

5. Vi bygger en by, som giver mulighed 
for at den enkelte kan deltage i 
fællesskabet på sine egne præmisser!

2. Vi laver en by, som svarer på 
behovet i samfundet for at leve 
mere bæredygtigt og i relation til 
hinanden og naturen!

3. Vi skaber et forbillede for grøn 
omstilling i urbaniseringen!

6. Vi laver et helt særligt sted i København!

Vejlands KvarterTeam SLETH 05.11.19

Masterplan



10 DOMMERKOMITEENS  |  SAMMENFATNING

og dermed en høj udnyttelse af arealet. Dommerkomite-
en har derfor fokuseret på at finde de forslag, man mener 
bedst varetager den særlige overgang mellem det for-
holdsvis tætte byområde og det store åbne fælledland-
skab.

Alle teams eksemplificerer deres arbejdsmetoder ved 
hjælp af enkle og foreløbige forslag til masterplanens 
løsning på længere sigt. Men det er med forskellige ind-
faldsvinkler, tætheder og mønstre i bebyggelsesplaner 
samt overgange til omgivelser.

Forslag 4 repræsenterer den mest radikale løsning, hvor 
landskabet skriver sig helt ind i bebyggelsen og alle boli-
ger på denne måde bliver placeret i det åbne land. For-
slag 3 og 5 danner mere traditionelle planmæssige struk-
turer. Forslag 1 og 2 arbejder med nyskabende og præcise 
figurer i landskabet; Forslag 1 med en nærmest traditio-
nel karréstruktur, der er uden gadeforløb og meget tæt 
og lukket, og Forslag 2 med en bevidst tæt struktur, der 
afskærmer bydelen mod det åbne land. På hver sin måde 
afskærmer begge disse forslag sig mod vinden.

STØJ
Der blev i konkurrenceprogrammet efterspurgt at støjge-
ner fra vejtrafik blev håndteret for bebyggelse og primæ-
re friarealer. For eksempel at der blev indtænkt afværge-
foranstaltninger for trafikstøj med parkeringshuse og 
andre ikke støjfølsomme anvendelser. Det er blevet hånd-
teret på meget forskellig vis – fra ganske overordnet og 
noget skematisk, til grønt- og terrænbearbejdet og pro-
grammeret med plejeboliger, p-huse og sport. Dommer-
komiteen takker for den store variation af forslag og an-
befaler, at man gør sig flere tanker om hvorledes dette 
løses i en helhedsorienteret og landskabelig integreret 
løsning. 

BOLIGER OG ARKITEKTUR
I alle fem forslag er repræsenteret boliger af høj kvalitet 
og stor variation, boliger og bygningsværker, der alle kal-
der på en avanceret industriel fremstilling og produktion. 
Forslagene behandler alle typologierne på en forholdsvis 
skematisk måde og har kun i få tilfælde anvist bud på nye 
boligtypologier. 

Forslag 2, Forslag 3 og Forslag 5 er alle arkitektoniske 
eksempler på en homogen og enkel modernisme med 
forskellige tilføjelser, der modarbejder en for stor unifor-
malitet i det arkitektoniske udtryk. 

Forslag 1 og 4 arbejder i højere grad med mangfoldighed 

og pragmatisme i den arkitektoniske helhed. Variationer-
ne i facadeudtrykket understøtter bebyggelsesstrukturen 
og bydelenes pladsdannelser.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
Dommerkomiteen har noteret sig, at alle teams har haft 
fokus på klima og bæredygtighed, områdets særlige 
identitet og behovet for en planlægning, der resulterer i 
gode boligmiljøer med muligheder for fællesskaber. Der-
for har dommerkomitéen gennemgået alle disse forslag 
grundigt og været særligt inspireret af de tematiske dis-
kussioner, som forslagenes overordnede greb har rejst.

FEM GODE FORSLAG
Konkluderende er der præsenteret et samlet materiale, 
der kommer rundt om alle problemstillinger på en god og 
berigende måde. 

DOMMERKOMITEEN HAR FOKUSERET 
PÅ AT FINDE DE FORSLAG, DER BEDST 
VARETAGER DEN SÆRLIGE OVERGANG 
MELLEM DET FORHOLDSVIS TÆTTE 
BYOMRÅDE OG DET STORE 
ÅBNE FÆLLEDLANDSKAB.

DOMMERKOMITEEN

”
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Rundt på byens pladser mødes folk hele året. Når blæsten fra Fælle-
den blvier for hård, trækker man ind ved byens gadekær, hvor der 
findes læ. Her kan man støde på sin nabo i supermarkedet eller sidde 
ved siden af sin overbo til folkekøkken på den lokale café. 

En marts dag, hvor lufttemperaturen er 8 grader, 
vil det ved gadekæret, hvor der er sol og læ, føles 
som op i mod 16-18 grader. 

VINDER
FORSLAGET

FORSLAGET SKAL FREMHÆVES 
OG ROSES FOR AT HAVE TAGET 
UDGANGSPUNKT I FÆLLEDEN 
– I DET NÆRE – I ÅRSTIDERNES SKIFTEN 
OG MED EN GOD FORSTÅELSE FOR, 
HVORLEDES EN STRATEGISK PLAN 
OVER TID KAN UDVIKLES I SYNERGI 
OG FÆLLESSKAB MED KOMMEN DE 
AKTØRER OG INTERESSENTER. 

DOMMERKOMITEEN

”

DOMMERKOMITEEN HAR FOKUSERET 
PÅ AT FINDE DE FORSLAG, DER BEDST 
VARETAGER DEN SÆRLIGE OVERGANG 
MELLEM DET FORHOLDSVIS TÆTTE 
BYOMRÅDE OG DET STORE 
ÅBNE FÆLLEDLANDSKAB.

DOMMERKOMITEEN
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FORSLAG 4

FÆLLEDBY Fælledby

41Henning Larsen

Data micki

- gode pointer

- DGNB

- 

Fælledby

N

Vi styrker Fælledens kvaliteter!1.

4. Vi skaber mere natur og bedre 
vilkår for dens trivsel!

5. Vi bygger en by, som giver mulighed 
for at den enkelte kan deltage i 
fællesskabet på sine egne præmisser!

2. Vi laver en by, som svarer på 
behovet i samfundet for at leve 
mere bæredygtigt og i relation til 
hinanden og naturen!

3. Vi skaber et forbillede for grøn 
omstilling i urbaniseringen!

6. Vi laver et helt særligt sted i København!

MASTERPLAN 1:3000
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TOTALRÅDGIVER  HENNING LARSEN
Signe Kongebro / Mateusz Mastalski / Eva Ravnborg / Maria Holst Petersen

/ Dennis Holm Pedersen / Micki Aaen Petersen / Dan Bjerg Hansen 

 UNDERRÅDGIVER  MOE
Hans Ohrt / Pernille Snedker Egegaard / Jacob Ettrup Petersen

UNDERRÅDGIVER  COOP

HOVEDGREB
”Det er altafgørende, at en ny by på Fælleden indskriver 
sig i naturens orden”. Således udmærker Forslag 4 sig 
ved, at den foreslåede bystruktur tager afsæt i en særlig 
tilgang og respekt for den eksisterende fælled, den hete-
rogene bebyggede kontekst i fælledens periferi samt en 
forståelse for den bydende nødvendige fornemmelse for 
stedets historie, følsomhed og potentiale som en opgave 
af denne art fordrer. Forslagets bærende idé bygger på en 
strategi om at lade fælled og by – over tid – flette sammen 
i en nærmest symbiotisk tilstand. Strukturelt er der tale 
om et forslag med et enkelt og sympatisk hovedgreb – en 
serie af ”landsbyenklaver”, der alle er orienteret omkring 
det at bosætte sig midt i fælleden. 

Forslaget formulerer indledningsvist en programerklæ-
ring med ”et løfte til København og fremtiden”. Et løfte 
som understreger bevidstheden om det særlige ansvar 
det er, at bygge på netop dette sted. Forslagsstillerne fo-
kuserer bevidst på det landskabelige i formuleringen om 
at ville skabe grobund for en udvikling baseret på det 
særlige naturlige potentiale, som netop dette område in-
deholder, og som kan være medvirkende til at udvikle 
(Fælled)byen i en helt anden retning end de øvrige områ-
der i – og omkring – Ørestad.

Med en klar og velformuleret strategi, der tager afsæt i 
kortlægningen af fælledens øvrige randbebyggelse i nord 
(med skoler, kolonihaver og Ballonparken) og behovet for 

at sikre fri bevægelse – for alle arter – på tværs af områ-
det, udpeges landsbyen som en oplagt reference til en 
afkoblet bebyggelse i et åbent landskab.

Forslaget introducer et sammenhængende grønt bælte, 
der forbinder de nuværende habitater med tre nabolag. 
Disponeringen af de tre områder (fælledbyer), integrerer 
fælleden som naturligt bindeled i den overordnede be-
byggelse og skaber en troværdig skala for de fællesska-
ber som kan opstå i de respektive nabolag. Områdets tre 
nabolag bindes sammen af et infrastrukturelt ”loop”, 
hvor gaden er tænkt som et ”shared space” som udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerede faktor i forsla-
gets gaderum. 

Grebet iscenesætter bebyggelsen på landskabets præ-
misser – Det vil sige man har bevidst tilstræbt at styrke 
fælledens eksisterende og iboende kvaliteter, fremfor at 
tilpasse eller indirekte mime landskabet omkring sig. 
Dette robuste greb danner grundlag for en robust og flek-
sibel masterplan, som i den grad tager højde for at kon-
kurrenceprogrammet efterspørger et bærende greb til 
hvorledes diversitet og innovation i boligbyggeriet, koblet 
med en bæredygtig og grøn tilgang på alle niveauer, kan 
forenes i et enestående samspil mellem natur og byggeri. 
Ved at lade området udvikle sig over tid i tre respektive 
områder, kan forslaget vise sig særdeles tilpasningsdyg-
tig – ikke kun i forhold til sin nære kontekst – men også i 
form af f.eks. at kunne kvalificere forslaget ift. en dialog-
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baseret udviklingsproces – skærpede krav til bæredygtigt 
byggeri samt ændrede markedsbehov.

På baggrund af ønsket om at gøre området tilgængeligt 
og formidle områdets naturværdi og biodiversitet, bruger 
forslagsstillerne topografien og det groede som plan-
værktøj, frem for at tage udgangspunkt i en overordnet og 
mere konventionel (velkendt) byplanstrategi. Grebet ska-
ber en række spændende bud på, hvorledes der kan opstå 
nye fællesskaber og typologier som alternativ til de om-
kringliggende boligområder med vægt på hævede fælles 
gårdrum, terrasser og forhaver mod den store fælled.

Forslagets tilgang omkring en potentielt lang udbyg-
ningshorisont muliggør, at projektet kan indeholde en 
stor grad af variation i bebyggelsesstrukturen, hvilket kan 
bidrage til en god blanding af typologier og bebyggelses-
former. Dommerkomiteen er begejstrede for bebyggel-
sens evne til at give stort set alle udsyn til – og adgang til 
fælleden og at der med udgangspunkt i en omfattende 
komfortanalyse for vind, støj og mikroklima er lagt stor 
vægt på at skabe de rigtige rammer for lokale fællesska-
ber i flere skala. 

LANDSKAB
Forslag 4 er det forslag, der skaber de største og dermed 
naturmæssigt bedste kiler. Hvor den nye bydel, delt i tre 
landsbyer, føjer sig ind i og møder fælledens store land-
skab på en på en gang overbevisende og uanstrengt 
måde. Små koncentrerede urbane rum som centrum i 
hver ’landsby’, gårdrummene danner en kulturland-
skabszone/dyrkningszone fra bebyggelsen og mod fæl-
ledens natur, som dels danner en forståelig overgang fra 
by til fælled og dels er et godt udgangspunkt for at so-
ciale fællesskaber kan opstå.

Der er i forslaget mange gode store og små tiltag for øget 
naturindhold og biodiversitet, det er vigtigt at holde dette 
fokus igennem den videre proces, således at de ikke bli-
ver symbolske, men er tiltag, der vil gøre en reel forskel 
for biodiversiteten i området. Regnvandshåndteringen 
bygger på de naturlige strømningsveje, det skal her un-
derstreges, at der kan være problemer i at aflede mod 
nord og øst – dette skal undersøges nærmere i det videre 
kvalificeringsforløb.

I det videre arbejde skal der være et fokus på at holde ki-
lerne store nok, således at deres karakter af fælledland-
skab fastholdes, de må ikke blive ’ædt’ af byggeri og in-
frastruktur, særligt af hensyn til dyrelivet. Endvidere bør 
der være et særligt fokus på overgangene fra fælledens 

naturlandskab til de semiprivate gårdrum med dyrkning 
og kulturplanter.

INFRASTRUKTUR 
Vejstrukturen er bygget op som et logisk vejnet i loop, der 
fører igennem de tre landsbyers centrum. Det kan over-
vejes om loopet skal brydes, således at der er én kile, der 
holdes helt fri for biltrafik. Der synes ikke i forslaget vist 
en overbevisende vejstruktur, i forhold til de forventede 
trafikmængder. Endvidere skal det tydeliggøres hvorle-
des trafikken ledes henover og igennem de tre centrale 
byrum, herunder særligt i forhold til affaldsafhentning, 
her skal det også tidligt sikres at disse byrum kan indret-
tes som ’shared-space’, da dette er af stor betydning for 
at fastholde forslagets kvaliteter.

BEBYGGELSESPLAN 
Forslagsstillerne har haft fokus på at skabe byrum tilpas-
set den enkelte enklave eller et `moderne gadekær´. By-
rummene udgør det primære (ud over fælleden) sam-
lingspunkt i hver enkelt nabolag og er programmeret på 
baggrund af nærhed til skolen, regnvandshåndtering og 
markedsplads. Generelt er boligkarreerne sammensat 
med et ønske om at skabe synlige fællesskaber og sam-
lingspunkter med offentlige programmer, butikker og 
fælleshuse centralt i henholdsvis gadekær og mellem 
karreernes fingre.

Forslaget tilbyder typologier, der med afsæt i samfundets 
ændrede familiemønstre skaber behov for nye former for 
fællesskab og en mere blandet beboersammensætning. 
Ud fra et standardiseret princip med rumstore grundmo-
duler, anviser forslaget et fleksibelt og rationelt træbyg-
geri der qua sin spredte bebyggelsesplan og nedtrapnin-
ger i etagehøjder kan udgøre et rumlig varieret bykvarter. 
Boligbebyggelserne placeres over hele konkurrenceom-
rådet ved hjælp af fire primære typologier; Private lejebo-
liger, Livsstil Familie, Livsstil 50+ og Livsstil Studie.

Boligkarreerne fremstår visse steder noget porøse og 
rodløse – ligeledes er der steder i planen som fremstår 
som om den endnu mangler at finde den rette balance 
mellem den parametriske komfortanalyse og den arki-
tektoniske hovedidé med de radiale enklaver, der invite-
rer fælleden indenfor.

Skolen ligger godt i forhold til søen og etapeudviklingen, 
men den endelige placering skal nærmere vurderes. Su-
permarked er logisk placeret tæt ved indkørsel fra Vej-
lands Alle. For institutionen placeret som del af en stor-
karre mod syd, kunne der måske tænkes en mere 
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naturnær placering, eventuelt tænkt sammen med natur-
formidlingscenteret?

Naturcenteret er delt i tre som ’hængsler’ imellem de tre 
landsbyer i de grønne kiler – det bør nok gentænkes om 
der skal være en tredeling, da de ’fylder’ i naturkilen. Må-
ske er det kun ved skolen, naturcenteret skal fastholdes 
og udbygges.

Fremgangsmåden for den landskabelige besvarelse 
fremstår smuk og overbevisende, men ikke alle typologi-
er forekommer lige gennemtænkte. Særligt karreerne 
fremstår skematisk disponeret og kunne med fordel bi-
bringe forslaget en større variation og tæthed i tråd med 
den øvrige besvarelse.

VURDERING
Forslaget skal fremhæves og roses for at have taget ud-
gangspunkt i fælleden – i det nære – i årstidernes skiften 
og med en god forståelse for, hvorledes en strategisk plan 
over tid kan udvikles i synergi og fællesskab med kommen-
de aktører og interessenter. Teamets evne til at omsætte 
konkurrenceprogrammets vision om at skabe et bære-
dygtigt træbyggeri og et særligt landskab i relation til hin-
anden, gør forslaget unikt og afspejler en sympatisk og 
helt nødvendig forståelse for stedets egenart og autencitet.

Der er stor tiltro til forslagets robusthed og potentiale i en 
viderebearbejdning – hvor typologier, tætheder og infra-
strukturelle elementer udvikles i en endnu tydeligere re-
lation til landskabets kvaliteter og hvor sammenhængen 
med fælleden i forhold til etaper uddybes. Dommerkomi-
téen vurderer således, at Forslag 4 kan udgøre et godt 
udgangspunkt for en videre bearbejdning i udviklingen af 
Vejlands Kvarter.

DEN VIDERE PROCES 
I respekt for at fastholde det overordnede klare greb skal 
der særligt i den videre bearbejdning være fokus på føl-
gende forhold: 

• Forslaget udmærker sig ved det store landskabsgreb, 
og illustrerer et fornemt blik for forbindelsen til den 
store skala, mens tætheden i forslagets bebyggelses-
strukturer dog er mindre tydelig. Visse steder har det 
været lidt svært for dommerkomitéen, at vurdere, 
hvorledes forslagets beskrevne tusindvis af løsninger 
har været det som konsistent har været vist på illu-
strationerne. De forskellige typologier kan desuden 
fremtræde en anelse rodløse i den samlede struktur, 
hvilket dommerkomiteen anbefaler kvalificeres i en 
videre proces.

• Forslagets tilsigtede mange muligheder og fleksibili-
tet bør afvejes, så pragmatiske parametre som dags-
lys, vindforhold, trafikstøj og komfort ikke begrænser 
`Fælledby´ i at finde sin rette form i forhold til forsla-
gets hovedidé omkring et enestående samspil mellem 
by og fælled. Særligt bør der fokuseres på, hvorledes 
bebyggelsens kant mod fælleden med den viste ned-
trapning af karreerne reelt sikres uden at forslagets 
stærke greb om landskab og etageareal svækkes.

• Der skal etableres støjafskæmning for at disponere 
bebyggelsen, som det fremgår af forslaget. Forsla-
gets afværgeforanstaltning sker i form af en støjvæg 
mod Vejlands Allé, hvilket har været indgående disku-
teret i dommerkomiteen. I forhold til den fine kon-
tekstanalyse og det stærke hovedgreb, savnes der her 
en mere kvalificeret og indlevet landskabelig løsning. 
Dette skal nærmere vurderes. En alternativ løsning vil 
forventeligt få nogle konsekvenser for disponeringen 
af bebyggelsen. Dommerkomitéen vurderer dog umid-
delbart, at det kan løses uden at kompromittere for-
slagets hovedidé.

• Det er sympatisk, at der ikke er én parkeringsløsning, 
men bud på løsninger fordelt både i landsbyer og ved 
indkørslen til området. Dommerkomiteen finder, at 
den tekniske løsning med parkering i to etager i 
’kældre’, både som drift og i forhold til økonomi kræ-
ver en nærmere vurdering. Et parkeringshus ved ind-
kørsel er kun antydningsvist indtegnet på enkelte dia-
grammer i konkurrenceforslaget, men kan meget vel 
blive den realistiske og hensigtsmæssige løsning.

• Indkørslen til området er på planen uændret fra den 
eksisterende kapacitet, dette må forventes ændret for 
at kapere den fremtidige trafikbelastning. Det samme 
gælder de disponerede veje i området, hvor der skal 
være fokus på at vejene skal indrettes, så de kan mod-
tage de forventede trafikmængder og samtidig fast-
holde et grønt udtryk. Det skal overvejes, om vejloopet 
skal brydes for biltrafik.

• Endvidere skal vejenes profil/opbygning, der hvor de 
passerer de tre kiler, gennemtænkes nøje, således at 
den ønskede passage af natur på tværs af vejen sik-
res. Dommerkomiteen tror ikke på løsningen med 
forsyningsledninger liggende i ’brodæk’.

• Den overordnede cykelrute passerer igennem to 
landsbyer, hvilket kan være et plus i forhold til byliv, 
men det kan overvejes, hvis cykeltallene er høje, at 
lede den gennemgående trafik uden om landsbyerne 
mod øst i en cykel-omfartsvej i stedet for igennem by-
rummenes shared-space.
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Fælledby

5Henning Larsen

Konkurrenceprogrammet efterspørger 6.3 ha fri natur
I Fælledby giver vi plads til 7.3 ha fri natur

En tidlig morgen på Fælleden, hvor byen stille er ved at vågne. 
Husene i Fælledbyen møder Fælleden med lave bygninger på tre 
etager, hvor åbne gårdrum inviterer naturen ind i karréen. En løber 
er ude på sin morgentur gennem Fælleden, som bliver afsluttet med 
en kop kaffe hos den sædvanlige café i Fælledbyen.

Fælledby

6

+

At bo i pagt med naturen
Storby Landsby

Ny type by

Fælledby

BYLIV TÆT PÅ NATUREN

Vision

Det er ikke nyt, at vi bygger i det åbne landskab, tværtimod 
har vi i Danmark 1500 års erfaring med at etablere 
landsbyer rundt om i det danske land. Derfor har vi set 
tilbage på, hvordan vi gennem historien har lavet 
bosætninger, hvor mennesket og naturen kan leve i pagt 
med hinanden. I forslaget inddrages kvaliteter som mange 
vellykkede landsbyer besidder, hvilket er et sammentømret 
fællesskab og byliv samt en nær relation til naturen. De 
kvaliteter er det vores ambition at genskabe i Fælledbyen. Vi 
vil bringe erfaringer fra landsbyen og oprindelige 
byrumskvaliteter som gadekæret, de grønne korridorer og 
den tætte bymidte ind i en ny og bæredygtig bydel. 

Ligesom de traditionelle landsbyer, så er Fælledbyen ikke en 
forlængelse af den eksisterende by, men ligger afkoblet i det 
åbne landskab, hvilket vi ser som en stor styrke. Her er der 
mulighed for at skabe et helt særligt sted, som ikke er en 
forlængelse af byen, men helt sit eget. 
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Rundt på byens pladser mødes folk hele året. Når blæsten fra Fælle-
den blvier for hård, trækker man ind ved byens gadekær, hvor der 
findes læ. Her kan man støde på sin nabo i supermarkedet eller sidde 
ved siden af sin overbo til folkekøkken på den lokale café. 

En marts dag, hvor lufttemperaturen er 8 grader, 
vil det ved gadekæret, hvor der er sol og læ, føles 
som op i mod 16-18 grader. 

FÆLLEDBYEN MØDER FÆLLEDEN

Koncept  FÆLLEDBY
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Fælledby

7Henning Larsen

7000 mennesker
Et nabolag på størrelse med Billund

2300 mennesker
Et nabolag på størrelse 
med landsbyen Hurup

en by med tre nabolag

max 2 minutters gåtur til naturen max 10 minutters gåtur til naturen

Når naturen giver fællesskab

Vision

Fælledby skal være hjem for mange mennesker - indbyggertallet vil 
være som i Billund. Vi ser det som en nødvendighed at opdele byen 
i tre definerede nabolag for at give beboerne i Fælledby bedre 
mulighed for at føle et nært tilhørsforhold til deres lokale fælles-
skab. Således vil størrelsen af nabolaget være mere som mindre 
landsbyer rundt om i landet, hvilket er en overskuelig størrelse for 
at en bydel kan trives. Vi binder de tre nabolag sammen med et 
gadeforløb, som udfolder sig til en central plads i hvert nabolag. 
Pladserne supplerer hinanden med forskellige aktiviteter og 
offentlige programmer, som skaber identitet for hver plads. Fælled-
by er en by med tre sammenbundne nabolag. 

Mellem hvert nabolag placeres et naturcenter, som skaber en 
forbindelse mellem byens områder og samtidig en vigtig forbindel-
se fra byen til Fælleden. Ved at bryde byens størrelse ned i tre 
mindre arealer minimeres distancen mellem det urbane centrum 
og den vilde natur, og dermed sikrer vi, at der maksimalt er to 
minutters gang fra centrum af nabolaget til Fælleden.  

Naturcenter

Naturcenter

Naturcenter

Gadekær

Gadekær

Gadekær
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findes læ. Her kan man støde på sin nabo i supermarkedet eller sidde 
ved siden af sin overbo til folkekøkken på den lokale café. 

En marts dag, hvor lufttemperaturen er 8 grader, 
vil det ved gadekæret, hvor der er sol og læ, føles 
som op i mod 16-18 grader. 

Fælledby

26

Grønne tage

Hønsegård

LivstilsboligStudie

Æbleplantage

Ældreboliger Fælles væksthus

Affaldssortering

LivstilsboligFamilie

Livstilsbolig50+Cykelskur

Værksted

Urtehave

Fælleskøkken

GADEKÆRET

Koncept  TRE NABOLAGKoncept  NABOLAG OG FÆLLESSKAB
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Rådyrene får kid

Loppemarked

Samle plastik på fælleden

Vejfest

Fælles træplantning

Fælleskøken med mad over bål

Skt Hans

Sanketur på Fælleden

Æblehøst

Madmarked

Drage�yvning

Æbletræerne blomstrer

Plante tomater i fællesdrivhus

Haletudseri vandhullet

Fuglene tager på træk

Fuglekiggeri

Samle slåen-bær 

Langrend på Fælleden

Skøjtebane på pladsen

Flagermusen vågner fra sin dvale

Juletræet tændes
Sneboldskamp

Påskeægsjagt

Juleklip i fælleshuset

Kælkekonkurrence på ‘Bakken’

   
   

    
    

    
  KULTIVERET NATUR

GRØNT BÆLTE

FÆLLEDEN

   
    

    

     
    KARRÉEN

GADEKÆR

insekter, flagermus og fugle

omkring 450 personer omkring 2300 personer omkring 7000 personer

Bygningsenklave
omkring 150 personer

HjemmetDyrebo

Karré Nabolag Fælledby

enlige, par og 37 forskellige familieformer

Natur og fællesskab

Tema fra borgerdialog:
“Hvordan skaber vi et kvarter, hvor man har glæde af  af naturen i hverdagen og hvor man 

bygger, bor og lever på en måde, der styrker naturens mangfoldighed?

54

Eksemplificering af løsninger på globale problemer
Delmål 11.7. Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre. inkluderende og tilgængelige, grønne og 

offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Konkretisering og design-integrering
21 SOC 3.1: Udbud af friarealer  100 ud af 100 point 

24 SOC 4.1.4: Landskabsmæssig integration 100 ud af 100 point

Når man bor i Fælledby, så bor man i naturen. Fælledens storslåede 
natur er lige ude foran vinduet og træder man et par skridt ud af 
hoveddøren, så står man midt i det største vilde naturområde i 
København. En ny by i midten af naturen har til opgave at tilpasse 
sig naturens orden og indgå i en sameksistens med de dyre- og 
plantehabitater, som findes på stedet. I Fælledby lever man i pagt 
med naturen, hvor man mærker årstiderne skifte og ser fuglene 

tage på træk. Naturen er en del af byen, både som helhed og ved 
den enkelte bolig. Det store grønne bælte af fri natur, som bugter 
sig gennem Fælledby, forbinder eksisterende habitater, men også 
det nye menneskehabitat til naturen. Beboerne i Fælledby har gavn 
af Fælleden, men byen giver også tilbage til naturen, hvor nye 
æbleplantager, beplantet gavle og fuglekasser i facaderne giver 
bedre vilkår for dyre- og plantehabitater. 

tårnfalkekasse

beplantet facade

kvas, sten og varieret beplantning

flagermusbo

fransk altan

Fælles drivhuse og bisteder

Fælles taghaver, plantager og gårdhaver

altan

forhave

Beplantet facader og/eller har indbygget fugle- og flagermuskasser

Direkte forbindelse mellem gårdrum og Fælledens natur Fællesskabet kan både finde sted i den tætte bykerne og den vilde natur Fælleden er en integreret del af byen og binder nabolagene sammen. 

Visuel eller fysisk forbindelse til Fælleden og grønne områder Alle boligenklaver har deres egen fælleshave eller drivhus, som de 
kan dyrke i fællesskab

Fælledby
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Kælkekonkurrence på ‘Bakken’

   
   

    
    

    
  KULTIVERET NATUR

GRØNT BÆLTE

FÆLLEDEN

   
    

    

     
    KARRÉEN

GADEKÆR

insekter, flagermus og fugle

omkring 450 personer omkring 2300 personer omkring 7000 personer

Bygningsenklave
omkring 150 personer

HjemmetDyrebo

Karré Nabolag Fælledby

enlige, par og 37 forskellige familieformer

Natur og fællesskab

Tema fra borgerdialog:
“Hvordan skaber vi et kvarter, hvor man har glæde af  af naturen i hverdagen og hvor man 

bygger, bor og lever på en måde, der styrker naturens mangfoldighed?

54

Eksemplificering af løsninger på globale problemer
Delmål 11.7. Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre. inkluderende og tilgængelige, grønne og 

offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Konkretisering og design-integrering
21 SOC 3.1: Udbud af friarealer  100 ud af 100 point 

24 SOC 4.1.4: Landskabsmæssig integration 100 ud af 100 point

Når man bor i Fælledby, så bor man i naturen. Fælledens storslåede 
natur er lige ude foran vinduet og træder man et par skridt ud af 
hoveddøren, så står man midt i det største vilde naturområde i 
København. En ny by i midten af naturen har til opgave at tilpasse 
sig naturens orden og indgå i en sameksistens med de dyre- og 
plantehabitater, som findes på stedet. I Fælledby lever man i pagt 
med naturen, hvor man mærker årstiderne skifte og ser fuglene 

tage på træk. Naturen er en del af byen, både som helhed og ved 
den enkelte bolig. Det store grønne bælte af fri natur, som bugter 
sig gennem Fælledby, forbinder eksisterende habitater, men også 
det nye menneskehabitat til naturen. Beboerne i Fælledby har gavn 
af Fælleden, men byen giver også tilbage til naturen, hvor nye 
æbleplantager, beplantet gavle og fuglekasser i facaderne giver 
bedre vilkår for dyre- og plantehabitater. 

tårnfalkekasse

beplantet facade

kvas, sten og varieret beplantning

flagermusbo

fransk altan

Fælles drivhuse og bisteder

Fælles taghaver, plantager og gårdhaver

altan

forhave

Beplantet facader og/eller har indbygget fugle- og flagermuskasser

Direkte forbindelse mellem gårdrum og Fælledens natur Fællesskabet kan både finde sted i den tætte bykerne og den vilde natur Fælleden er en integreret del af byen og binder nabolagene sammen. 

Visuel eller fysisk forbindelse til Fælleden og grønne områder Alle boligenklaver har deres egen fælleshave eller drivhus, som de 
kan dyrke i fællesskab

Fælledby
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  KULTIVERET NATUR

GRØNT BÆLTE

FÆLLEDEN

   
    

    

     
    KARRÉEN

GADEKÆR

insekter, flagermus og fugle

omkring 450 personer omkring 2300 personer omkring 7000 personer

Bygningsenklave
omkring 150 personer

HjemmetDyrebo

Karré Nabolag Fælledby

enlige, par og 37 forskellige familieformer

Natur og fællesskab

Tema fra borgerdialog:
“Hvordan skaber vi et kvarter, hvor man har glæde af  af naturen i hverdagen og hvor man 

bygger, bor og lever på en måde, der styrker naturens mangfoldighed?

54

Eksemplificering af løsninger på globale problemer
Delmål 11.7. Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre. inkluderende og tilgængelige, grønne og 

offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Konkretisering og design-integrering
21 SOC 3.1: Udbud af friarealer  100 ud af 100 point 

24 SOC 4.1.4: Landskabsmæssig integration 100 ud af 100 point

Når man bor i Fælledby, så bor man i naturen. Fælledens storslåede 
natur er lige ude foran vinduet og træder man et par skridt ud af 
hoveddøren, så står man midt i det største vilde naturområde i 
København. En ny by i midten af naturen har til opgave at tilpasse 
sig naturens orden og indgå i en sameksistens med de dyre- og 
plantehabitater, som findes på stedet. I Fælledby lever man i pagt 
med naturen, hvor man mærker årstiderne skifte og ser fuglene 

tage på træk. Naturen er en del af byen, både som helhed og ved 
den enkelte bolig. Det store grønne bælte af fri natur, som bugter 
sig gennem Fælledby, forbinder eksisterende habitater, men også 
det nye menneskehabitat til naturen. Beboerne i Fælledby har gavn 
af Fælleden, men byen giver også tilbage til naturen, hvor nye 
æbleplantager, beplantet gavle og fuglekasser i facaderne giver 
bedre vilkår for dyre- og plantehabitater. 

tårnfalkekasse

beplantet facade

kvas, sten og varieret beplantning

flagermusbo

fransk altan

Fælles drivhuse og bisteder

Fælles taghaver, plantager og gårdhaver

altan

forhave

Beplantet facader og/eller har indbygget fugle- og flagermuskasser

Direkte forbindelse mellem gårdrum og Fælledens natur Fællesskabet kan både finde sted i den tætte bykerne og den vilde natur Fælleden er en integreret del af byen og binder nabolagene sammen. 

Visuel eller fysisk forbindelse til Fælleden og grønne områder Alle boligenklaver har deres egen fælleshave eller drivhus, som de 
kan dyrke i fællesskab

Fælledby

20

Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
brændkøretøjer. 

Gaden binder byen sammen

Primær gadeforløb

PladsVejen krydser det grønne bælte

Smal vej for maksimalt 
grønt

Ventelommer til når 
bilerne skal passere

Vendeplads i enden af sekundære veje kan på sigt blive til grønne 
områder, når der ikke er mere biltrafik i Fælledby

Sekundær gadeforløb

M

Cykelrute

Cykelrute

Vendeplads

3 x 150 pladser

Affaldsmoloker

Nye stier

Køreveje

350 pladser

80 pladser

Delebørs

Eksisterende stier

Vejlandsallé

Vejlandsallé

Brandveje Affaldshåndtering

Shared space Parkering Stiforbindelser

NATUR OG FÆLLESSKAB

CYKELRUTER

Fælledby

20

Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
brændkøretøjer. 

Gaden binder byen sammen

Primær gadeforløb

PladsVejen krydser det grønne bælte

Smal vej for maksimalt 
grønt

Ventelommer til når 
bilerne skal passere

Vendeplads i enden af sekundære veje kan på sigt blive til grønne 
områder, når der ikke er mere biltrafik i Fælledby

Sekundær gadeforløb

M

Cykelrute

Cykelrute

Vendeplads

3 x 150 pladser

Affaldsmoloker

Nye stier

Køreveje

350 pladser

80 pladser

Delebørs

Eksisterende stier

Vejlandsallé

Vejlandsallé

Brandveje Affaldshåndtering

Shared space Parkering Stiforbindelser

SHARED SPACE

Fælledby

20

Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
brændkøretøjer. 

Gaden binder byen sammen

Primær gadeforløb

PladsVejen krydser det grønne bælte

Smal vej for maksimalt 
grønt

Ventelommer til når 
bilerne skal passere

Vendeplads i enden af sekundære veje kan på sigt blive til grønne 
områder, når der ikke er mere biltrafik i Fælledby

Sekundær gadeforløb

M

Cykelrute

Cykelrute

Vendeplads

3 x 150 pladser

Affaldsmoloker

Nye stier

Køreveje

350 pladser

80 pladser

Delebørs

Eksisterende stier

Vejlandsallé

Vejlandsallé

Brandveje Affaldshåndtering

Shared space Parkering Stiforbindelser

PARKERING MULIGT BYGGEFELT PARKERINGSHUS

Fælledby

20

Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
brændkøretøjer. 

Gaden binder byen sammen

Primær gadeforløb

PladsVejen krydser det grønne bælte

Smal vej for maksimalt 
grønt

Ventelommer til når 
bilerne skal passere

Vendeplads i enden af sekundære veje kan på sigt blive til grønne 
områder, når der ikke er mere biltrafik i Fælledby

Sekundær gadeforløb

M

Cykelrute

Cykelrute

Vendeplads

3 x 150 pladser

Affaldsmoloker

Nye stier

Køreveje

350 pladser

80 pladser

Delebørs

Eksisterende stier

Vejlandsallé

Vejlandsallé

Brandveje Affaldshåndtering

Shared space Parkering Stiforbindelser
AFFALDSSORTERING

Fælledby

20

Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
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Vendeplads i enden af sekundære veje kan på sigt blive til grønne 
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Traditionelt parkeringshus

De lyserøde volumener repræsenterer mulige
 tilføjelser til boligarealet

Ilustration A Ilustration B

Ilustration C Ilustration D

= præcisering af areal

08.11.2019
Rettelsesblad til side 39

arealer Krav Forslag areal Note: Note:

1 Detail handel, naturformidling, cafeer mm. 3000 2976
2 4-spors skole med idrætshal og juniorklub 14800 14.730
3 12 dagindstitutionsgrupper 2200 2.255
4 Total offentlige programmer: 20000 19961

Almene boliger
5 Plejehjem 12000 11.724
6 Almen storbylandsby 3000 3.055
7 Øvrige almene boligprojekter 26000 25.987
8 Total almene boliger 41000 40.766

Private lejeboliger
9 Studieboliger 6150 6.115
10 Boligfællesskaber 30750 30.186
11 Almindelige lejeboliger 86100 87.203
12 Total private lejeboliger 123000 123.504

13
Total offentlige programmer, private og almene 
lejeboliger 184.000 184.231 *

14 Cykelparkering 5000 5540 **
15 Bilparkering 30.000 11.860 ***
16 Parkering integreret i boligkarré (jf A2, B1, C7) 438 p-plads
17 Muligt parkeringshus (A7) 350 p-plads ***
18 Gadeparkering 88 p-plads
19 total (30m2 pr parkeringsplads) 876 p-plads 876 p-plads

20 Total etageareal 219.000 201.631 ****

Friarealer Krav Forslag areal

Friareal Fællednatur 63000 73000
Friareal Gårdrumsnatur 30489
Grønne tage 8063

Grund A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
I alt 13.048 13.791 13.325 7.762 15.390 12.507 5.260

Detailhandel 775 286
Skole 14.730

Daginstitution 1.491
Bilparkering 2200 5.260

Cykelparkering 200 260 520 200 660 200
Plejeboliger 1.176

Almen storbylandsby
Øvrige almene boligprojekter 8.581

Studieboliger 484 691 1382
Boligfællesskaber 2.586 2.294 2.349 2.156

Almindelige lejeboliger 9.086 9.534 5.213 8.769
Parkering total number 146 350

plot B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
I alt 12.805 5.697 8.224 10.767 10.567 12.450 7.019

Detailhandel 320 366 288
Skole

Daginstitution
Bilparkering 2.200

Cykelparkering 520 200 200 200 200 200 200
Plejeboliger 691 1.382 6.311

Almen storbylandsby
Øvrige almene boligprojekter 6.301

Studieboliger 691 1.123 518
Boligfællesskaber 2.228 1.468 2.026 2.381 3.228

Almindelige lejeboliger 6.846 4.029 5.307 6.697 5.469 5.939
Parkering 146

plot C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
I alt 4.269 6.560 7.268 10.609 4.927 6.868 12.518

Detailhandel 100 172 216 453
Skole

Daginstitution 764
Bilparkering 2.200

Cykelparkering 260 200 200 200 200 200 520
Plejeboliger 1.468 696

Almen storbylandsby 3.055
Øvrige almene boligprojekter 6.378 4.727

Studieboliger 190 518 518
Boligfællesskaber 2.075 2.421 1.959 3.015

Almindelige lejeboliger 3.667 6.304 4.709 5.634
146

* Cykelparkering var ikke inkluderet i tidligere 
arealskema og -beregning

**Projektet foreslår en optimering af parkeringsarealet, hvor 
parkering stables i to niveauer i et semi-automatisk reolsystem 
for parkering. Derved reduceres fodaftrykket for parkering 
med omkring 50%, men kan fortsat rumme det samme antal 
biler. Det semiautomatiske reolsystem kræver en højere 
loftshøjde end det traditionelle parkeringshus, som kun 
behøver en friloftshøjde på 2.3 meter, men når loftshøjden for 
parkeringsarealet bliver øget vil det være nemmere at 

*** På grund af optimeringen af parkeringsarealet afviger det 
samlet antal kvadratmeter fra konkurrenceprogrammet, men 
forslaget møder alle andre arealkrav til bebyggelsen. De 
resterende kvadratmeter, som ikke bruges på parkering kan 
blive til flere boliger.

* 231 m2 mere areal end efterspurgt i konkurrenceprogrem

** Cykelparkering var ikke inkluderet i tidligere arealskema og -beregning

*** Forslaget indeholder tre forskellige typer af parkering:
1. Parkering integreret i boligkarréen, hvor parkering stables i to niveauer i et semi-automatisk 
reolsystem for parkering. Derved reduceres fodaftrykket for parkering med omkring 50%, men 
kan fortsat rumme det samme antal biler. Det semiautomatiske reolsystem kræver en højere loft-
shøjde end det traditionelle parkeringshus, som kun behøver en friloftshøjde på 2.3 meter, men 
når loftshøjden for parkeringsarealet bliver øget vil det være nemmere at transformere parker-
ingsarealet til et andet program over tid. (Se illustration A+B)
2. Mulighed for anlæggelse af parkeringshus på grund A7 (Se illustration C)
3. 88 parkeringspladser på gaden, hvilket svarer til 10% af det samlet antal parkeringspladser

**** På grund af optimeringen af parkeringsarealet afviger det samlet etageareal fra konkurren-
ceprogrammet, men forslaget møder alle andre arealkrav til bebyggelsen samt antallet af parker-
ingspladser. De resterende kvadratmeter, som ikke bruges på parkering kan blive til flere boliger, 
hvis den fulde byggeret ønskes udnyttet (Se illustration D).

Antal p-pladser: 350 stk Antal p-pladser: 350 stk

Grundplan
1020 m2

Grundplan
2003 m2



19FORSLAG 4   |   TEAM HENNING LARSEN   |   VINDER

Fælledby

17Henning Larsen

Naturlig videreudvikling

Efter etablering af Fælledby er det vigtigt at fastholde fokus på 
områdets biodiversitet i form af pleje. De elementer der er indgået i 
etableringen af områdets biodiversitet dokumenteres i en natur-
plan, som udarbejdes af bygherren. Heri er også et katalog med 
forslag til den fremtidige pleje.

Ved færdiggørelse af de enkelte bydele overdrages naturplanen til 
beboerne, som skal etablere et naturlaug med henblik på at sikre 
områdets fortsatte pleje. Udgifterne til naturpleje skal indtænkes 
som en del af beboernes fællesudgifter. Naturlauget får ansvaret for 
den fremtidige pleje og udvikling samt opdatering af naturplanen. 

Naturplanen koordineres med Københavns kommunes plejeplan 
for Amager Fælled, så man opnår en fortsat samhørighed og sund 
udvikling.

Al magt til kridtuglen

Kridtuglen er en sjælden sommerfugl, der er observeret på 
Amager Fælled. Den er ikke registreret inden for byggefeltet, 
men dens værtsplante, strandsvingel findes hist og her på de 
lysåbne arealer. Kridtuglen kræver imidlertid nogle ganske 
bestemte forhold, ud over forekomst af dens værtsplante, som 
vokser almindeligt langs de østdanske kyster. 

Terræn, jordforhold, overflade og værtsplante skal være af en 
bestemt karakter og tilstand. Arten er afhængig af, at de 
områder, hvor den holder til, bliver holdt fri for busk- og høj 
urtevækst, og at disse områder så vidt muligt ikke bliver udsat 
for græsslåning i sommerperioden maj - august. Af hensyn til 
larverne i stænglerne på strandsvingel anbefales helt specifikt 
en slåhøjde på omkring 15 cm.

Vi sikrer og skaber levesteder for kridtuglen og de andre 
særlige arter der har en værdi på Amager Fælled – men vi 
skaber også så meget mere.

Fastholdelse af biodiversitet i bydelen

Øget biodiversitet
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Spidssnudet frø
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Jordstrategi
Konkurrencematerialets krav om at der skal påfyldes jord på 
minimum 1 meter i byggefelterne medfører, at naturen i disse 
områder nulstilles. Dette giver samtidig mulighed for at etablere et 
nyt og forbedret grundlag for naturen, da den eksisterende jord 
som blev påfyldt senest i 2010 var meget næringsrig, og derfor kun 
gav plads til et begrænset antal arter.

Jordens kvalitet og tykkelse har betydning for den flora og fauna 
der kan etableres. Ler- og kalkholdige jordlag kan anvendes til at 
begrænse nedsivningen, og derigennem styre håndteringen af 
regnvand. Sådanne jordlag kan give grobund for eng- og rigkærs-
samfund med indslag af f.eks. brændeskærm og gøgeurter. En mere 
sandet jord kan lokalt sikre en høj permeabilitet, hvilket kan være 
vigtigt i randområder med terrænændringer, og denne jordtype 
fremmer andre plantesamfund, der også er udbredte på Amager 
Fælled. Tildækning med muldjord bør undgås, da det fremmer 
vækst af uønskede høje stauder som brændenælde, tidsler og 
gyldenris.

Ved at være opmærksom på jordens sammensætning og kombina-
tion kan vi guide beplantningen til et mere artsrigt samfund, og 
samtidig kontrollere vandløb og nedsivning i fornuftige systemer.

Regnvandsstrategi

Jordstrategi

Regnvandsstrategi
Terrænet inden for projektområdet er designet således, at de tre 
byggefelter med jordpåfyld fremstår som øer, der er 1-2 meter høje 
i forhold til det grønne bælte, der opdeler øerne og kantzonen ud 
til resten af Amager Fælled. Jordpåfyldningen i byggefelterne 
anvendes dermed til at styre håndteringen af regnvand, så det så 
vidt muligt sikres, at den eksisterende vandbalance med de om-
kringliggende områder på Amager Fælled påvirkes i mindre grad.

Øernes terræn har et centreret lavpunkt, hvor dens opland modta-
ger regnvand via regnbede, åbne render, kanaler, enkelte ledninger 
og acodræn. Herved opstår byrum med samlende “gadekær” i 
forskellig karakter, funktion og udformning. Tagvand kan opsamles 
til genbrug til f.eks. toiletskyl eller forsinkes på grønne tage, hvoref-
ter det sammen med vand fra befæstede arealer ledes til regnbede 
eller åbne kanaler, for til sidst at blive opsamlet i de respektive 
“gadekær”. En bevoksning bestående af hjemmehørende arter 
anvendes til at forsinke regnvand på grønne tage, terræn, og regn-
bede, hvilket tiltrækker flere insekter og fugle og derved gavner 
biodiversiteten. Ved kraftige regnskyl har regnvandet mulighed for 
at stuve op i ”gadekæret”, og dernæst blive droslet til en regnvands-
ledning, som leder ud til øernes yderkant. Her hælder terrænet 
mod det grønne bælte, der kan fungere som naturlige strømnings-
veje. Regnvandet ledes naturligt til nye lavninger, som forbindes til 
eksisterende vådområder. Krydsning af ringvejen vil blive designet 
som en ”irish crossing”, hvor terrænet under vejen sænkes lokalt 
for at sikre vandets frie passage under vejen.

Jordstrategi og regnvandshåndtering
Eksisterende lavning

Højder

Principsnit for irish crossing

Regnvandsbassin

Urban strømningsvej

Naturlig strømningsvej
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Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
brændkøretøjer. 
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I gamle dage mødtes landsbyens beboer omkring gadekæret, som 
var byens samlingspunkt. Gadekæret spillede både en social og 
ressourcemæssig rolle, hvor dyrene fik vand og snakken gik mel-
lem indbyggerne. I Fælledby introduceres et moderne gadekær, 
som igen bliver et mødested og samtidig håndterer regnvand. De 
tre pladser ligger på det laveste punkt i nabolaget, hvor tre forskel-
ligartede belægninger og bassiner samler rengvandet. De tre 
pladser er udviklet og programmeret på baggrund af deres belig-
genhed i forhold til Fælleden og byen.  

Tre  forskellige byrum

Fællesskab i Fælledby

De tre byrum supplerer hinanden,. Den ene plads relaterer sig til 
skolens aktiviteter med en central boldbane på pladsen, den anden 
har er mere beplantet og kan danne ramme om markedsdage i 
Fælledby og den tredje har et permanent vandbassin, som danner 
midtpunkt for pladsen samt en mere urban karakter. 

1. 3.

2.

1. Markedspladsen

2. Skolepladsen

2. Gadekæret

vandbassin

skole basketbane og 
regnvandsopsamling

café

hovedgadehovedgade

regnvandsopsamling

madmarked

Fælledby

24
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11Henning Larsen

Natur og fællesskab

Det er altafgørende, at en ny by på Fælleden indskriver sig i natu -
rens orden. Det grønne bælte, som byen er planlagt ud fra, har til 
formål at forbinde de nuværende habitater, så vi sikrer at de for -
skellige arter har fri bevægelse på tværs af Fælledby. I denne zone 
vil der ikke være jordpåfyld, så man vil kunne se terrænet hæve sig 
mellem det grønne område og bydelen, som vil ligne små øer i det 
grønne hav. Derudover bliver det frie naturareal en del af byen, hvor 
man centralt på grunden stadig er en del af Fælleden. Mellem 
bebyggelsen og Fælledens natur er der et kultiveret natur areal, 
som en slags bu�erzone mellem by og landskab. Her plantes træer 
og buske på baggrund af eksisterende dyr og planter, som kan give 
dem gode levevilkår, og samtidig være til gavn for beboerne i 
Fælledby. 

Det Grønne Bælte

Snit gennem Fælledby

Åben struktur

De�nerede grænser for ejerskab

N
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Fælledby er sin egen, og det mærkes, når man bevæger sig fra 
Vejlands Alle ind til Fælledby. Det første man møder ved ankomsten 
er et lille skovområde, som hovedgaden løber gennem. Træernes 
kroner danner en ankomstport til byen, og danner en bu�erzone 
mellem Fælledby og resten af København. Det sender et signal om, 
at byen hører til naturen. 

Byens arkitektur er inspireret af de andre bebyggelser på Fælleden, 
såsom Ballonparken og Danhostel, hvor træfacader og saddeltag 
skaber en genkendelig atmosfære for området. Forskellige udtryk 
og forskydninger i facaderne skaber oplevelsen af en sammensat 
by med menneskets skala i sigte. 

Et særligt sted i København

Fællesskab i Fælledby

Reference foto fra 
Ballonparken på 
Amager Fælled

Reference foto fra 
Danhostel på Amager 
Fælled

N

Fælledby

14

Området rummer vigtige naturelementer, som ønskes bevaret. Det 
gælder primært vådområdet mod sydvest og de omkringliggende 
lavninger, som i dag er levested for rigtig mange insekter, padder og 
fugle. Tilsvarende bevares store dele af det tørre krat mod nordøst, 
som er levested for rådyr, sangfugle og sjældne insekter. For at 
sikre den fremtidige udvikling af naturen etableres større korrido -
rer mellem byggefelterne, der fungerer som faunapassager mellem 
de  nævnte naturområder samt de omkringliggende arealer på 
Amager Fælled. Dette modvirker, at bebyggelsen fremstår som en 
barriere i forhold til dyrelivet på Amager Fælled.

Det grønne bælte udføres med stor bredde, og beplantes med et 
bælte af tæt vegetation, for at sikre at mere sky arter som hare og 
rådyr kan migrere i skjul fra mennesker og belysning. Endvidere 
minimeres kunstigt lys fra bygninger og gader i de områder som 
støder op til de forskellige naturområder.

I en respektfuld afstand fra vådområdet mod sydvest etableres den 
fremtidige skole. Kantenzonen heromkring udføres som et jævnt, 
skrånende terræn, hvor mindre nyttehaver, bistader og frugtlunde 
placeres i sammenhæng med arealer til ophold. Skolen er placeret 
her for at skabe lokal bevidsthed om naturen og dens kvaliteter. 
Placeringen sørger for en mental forbindelse, hvor elever og besø -
gende kan lære om dyre- og insektlivet i området.

Gennem �ere naturstier er området tilgængeligt for både skolens 
elever, beboere og besøgende, som kan nyde områdets liv og 
omskiftelighed.

Øget bioddiversitet

N
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Fælledbyens opbygning består af tre nabolag, som forbindes 
af den primære hovedgade, der danner et infrastrukturelt 
loop mellem nabolagene. Gaderne i Fælledby er udlagt efter 
shared space-princippet, hvor alle trafikantgrupper integre-
res og færdes på samme areal. Princippet er et klart udtryk 
for, at bilen ikke skal være den dominerende faktor i Fælled-
byens gaderum, og på sigt forventes det, at Fælledbyen vil 
blive stort set bilfri. 

Den primære gade løber gennem byen, og folder sig ud til en 
plads ved centrum af hvert nabolag. Når vejen krydser den 
grønne forbindelse, så er der taget højde for den bedste 
passage for dyrene i Fælleden. Gadens snit ændrer sig af-
hængigt af, om den løber forbi private eller offentlige pro-
grammer, hvor den skaber en beplantet bufferzone mellem 
vejen og boligerne mod gaden. Fra den centrale plads i 
nabolaget udfoldes sekundære gade forløb, som binder den 
urbane midte af nabolaget sammen med Fælleden og det 
grønne bælte. Det er fra de sekundære gader, at man bevæ-
ger sig ind i boligernes gårdrum, og de fleste beboere har 
indgang til boligen fra de sekundære gader. De sekundære 
gader mellem boligkarréerne er beplantet, og vil primært 
være henvendt til bløde trafikanter, da det er en blindvej. For 
enden af vejen etableres vendeplads for både personbiler og 
brændkøretøjer. 

Gaden binder byen sammen

Primær gadeforløb

PladsVejen krydser det grønne bælte

Smal vej for maksimalt 
grønt

Ventelommer til når 
bilerne skal passere

Vendeplads i enden af sekundære veje kan på sigt blive til grønne 
områder, når der ikke er mere biltrafik i Fælledby

Sekundær gadeforløb

M

Cykelrute

Cykelrute

Vendeplads

3 x 150 pladser

Affaldsmoloker

Nye stier

Køreveje

350 pladser

80 pladser

Delebørs

Eksisterende stier

Vejlandsallé

Vejlandsallé

Brandveje Affaldshåndtering

Shared space Parkering Stiforbindelser

Planudsnit
OVERGANGE MELLEM

BEBYGGELSE OG LANDSKAB
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Natur og fællesskab

Det er altafgørende, at en ny by på Fælleden indskriver sig i natu -
rens orden. Det grønne bælte, som byen er planlagt ud fra, har til 
formål at forbinde de nuværende habitater, så vi sikrer at de for -
skellige arter har fri bevægelse på tværs af Fælledby. I denne zone 
vil der ikke være jordpåfyld, så man vil kunne se terrænet hæve sig 
mellem det grønne område og bydelen, som vil ligne små øer i det 
grønne hav. Derudover bliver det frie naturareal en del af byen, hvor 
man centralt på grunden stadig er en del af Fælleden. Mellem 
bebyggelsen og Fælledens natur er der et kultiveret natur areal, 
som en slags bu�erzone mellem by og landskab. Her plantes træer 
og buske på baggrund af eksisterende dyr og planter, som kan give 
dem gode levevilkår, og samtidig være til gavn for beboerne i 
Fælledby. 
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Fælledby
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1. Den nuværende situation hvor Danhostel ligger 

på den åbne fælledslette, skaber et åbent areal, som 

er tilgængeligt og kan nydes af både borgere og 

besøgende.

5. Alle tre øer udvikles sideløbende, og alle 

midlertidige pavilloner er nu bebyggelse. På den 

sydlige ø etableres skolen som første bygning 

for at imødekomme stigende behov, og skabe 

sammenhold omkring denne funktion.

2. Naturformidlingscentre med pavillon, fulgetårn 

og åbent plateaut er de første bebyggelser i 

området. Et nyt stiforløb giver offentlig adgang, 

og inviterer til oplevelse og fortælling.  Samtidig 

etableres midlertidige pavillonbygninger, som den 

første pionerbebyggelse.

6. Den nordvestlige ø er nu fuldført, mens de to 

andre øer udvikles sideløbende, og lokalsamfund 

vokser. Naturformidlingscentrene fortæller om 

regnvandshåndtering og øget naturmangfold af dyr 

og planter.

3. Mindre pavilloner bliver til bebyggelse, 

stien bliver til vej, og den nordvestlige ø 

får sine første klynger, hvor landsbyen og 

lokalsamfundet tager sin start. Den nordøstlige 

ø får sin første pionerbebyggelse af  midlertidige 

pavillonbygninger.

7. Den nordøstlige ø er nu fuldført, og området har 

fundet sin identitet i kontakten mellem borgere og 

natur. 

4. Den sydlige ø etableres, og principper for 

regnvandshåndtering, det grønne bælte og 

naturpassager er fuldført. Øerne mod nord 

videreudvikles, og flere pavilloner bliver til 

bebyggelse, mens midlertidige pavilloner opføres 

på den sydlige ø.

8. Den sydlige ø færdiggøres, og med det gradvist 

voksende samfund fungerer Fælledby i en tæt 

forbindelse mellem både natur og borgere.

Plan for naturlig udvikling

Udviklet over tid
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Et grønt Byfælleskab på Fælleden
Vejlands Kvarter – en bydel på pæle og en bydel med mere kant 

Team Vandkunsten - Tegnestuen Vandkunsten / Marianne Levinsen Landskab / Dansk Energi Management / Norconsult
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10 Vejlands Kvarter Team Vandkunsten
MASTERPLAN 1:3000
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ET GRØNT BYFÆLLESSKAB PÅ FÆLLEDEN
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HOVEDGREB
Metodisk og analytisk koncentrerer teamet sig om kort-
lægning og bearbejdning af topografi, sol, vind og skyg-
geforhold samt infrastrukturen med tilhørende byggefel-
ter. Desuden hvilke boformer, traditionelle familieformer, 
bofællesskaber eller andre varianter, der vil være attrak-
tive på stedet. Tilsammen er der tale om en meget origi-
nal, nærmest kunstnerisk tilgang til både det historiske 
og det nutidige, smukt formidlet i en arkitektonisk og 
landskabelig bearbejdning med et tankevækkende ud-
tryk, der også pointerer den sociologisk vægtede indgang 
og forslag til arbejdsmåde. Der er til tider tale om en 
nærmest romantisk tilgang til planlægningen, hvor fæl-
lesskabet ligestiller alt og alle.

Forslaget sigter mod at definere det, man kunne kalde en 
destination, hvor bydelen vil kunne gives en original iden-
titet i kraft af sin særlige karrestruktur uden gader, som 
vi kender dem. De enkelte gårde, eller rettere forløbet af 
gårde binder bebyggelserne sammen, og der arbejdes 
med forskellige landskabelige identiteter i gårdene. Såle-
des vil bydelen både udadtil og indadtil fremstå med en 
særlig identitet.

Forslaget er udtryk for en pragmatisk og til tider interes-
sant paradoksal arkitektur, hvor det planlagte og det prag-
matiske går hånd i hånd. 

TEAM

VANDKUNSTEN

FORSLAG 1   |   TEAM VANDKUNSTEN

TOTALRÅDGIVER  TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
Jan Albrechtsen / Pernille Schyum Poulsen / Morten Kjer Jeppesen / Sam Coolidge

/ Pauline Faaborg / Olivia Thomsen / Nanna Marie Vindeløv-Rasmussen 

UNDERRÅDGIVER  MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB
Marianne Levinsen / Tine Gils / Sofie Worning Løgstrup Jensen / Sara Brinkmann Jønler

UNDERRÅDGIVER  DANSK ENERGI MANAGEMENT
Olaf Bruun Jørgensen 

UNDERRÅDGIVER  NORCONSULT
Stefan Krii / Marcelo Walter

Der er tale om et såkaldt boksbyggeri, en bygningsmåde 
hvor det hele fremstilles og monteres ved hjælp af indu-
strielt fremstillede bokse. Disse stables i et irrationelt 
system, hvor der opstår uderum i etagerne, der samtidig 
fungerer som adgangsveje, opgange og fælles udearealer 
for boligerne. Det hele komponeret i et smukt og skulptu-
relt system, både som facader og som arkitektoniske 
rumligheder. 

Selve boligerne er tilsvarende mangfoldige i deres typolo-
giske diversitet, med andre ord en meget poetisk boligbe-
byggelse af stor originalitet.

Konkluderende har vi at gøre med en sammensat og en 
harmonisk boligbebyggelse med store boligkvaliteter.

LANDSKAB
Bebyggelsen udgør en amorf, rektangulær, sammen-
hængende figur af bygningskroppe, der lægges henover 
et genskabt og forbedret fælledlandskab. I bebyggelsens 
centrum skabes en større indre byfælled. Et anderledes 
og nyskabende bud på en ny bydel på fælleden.

Et genskabt ’mimet’ landskab af forskellige naturtyper 
fra fælleden, understøttet af en fin strategi for udlæg af 
forskellige næringsfattige jordtyper, flyder igennem be-
byggelsen og skaber et smukt dynamisk landskabsbillede. 

10 Vejlands Kvarter Team Vandkunsten

1

DOMMERKOMITEENS 
BEMÆRKNINGER
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Strategien vil uden tvivl skabe en øget biodiversitet på 
grunden. Der arbejdes med fine overgange imellem be-
byggelsens hævede terræn og den eksisterende fælled.

Landskabet understøtter den hierarkiløse by, hvor omgi-
vende landskab, gårdrum og indre fælled er ligeværdige. 
Regnvandshåndtering sker logisk med afledning til den 
indre fælled og et system af omkringliggende grøfter.

Dommerkomitéen må dog stille spørgsmålstegn ved om 
den indre fælleds og de enkelte gårdrums dynamiske na-
turudtryk er robust nok til at modstå presset fra daglig 
brug og ønsket om placering af funktioner.

INFRASTRUKTUR
Mod syd ved ankomst til området er det traditionelle veje. 
Inde i bebyggelsen sker kørsel og anden færdsel på et 
stort sammenhængende trædæk omkring den indre fæl-
led. Det er som forslag smukt, spørgsmålet er dog, om 
det er realistisk.

Projektet foreslår en omgivende vej i grus til brand og af-
sætning. Det forekommer ikke realistisk med en grusvej, 
da også skal håndtere afsætning mv. ud over brandred-
ning. Den skaber en ikke ønskelig barriere omkring den 
samlede bebyggelse og dennes umiddelbare forbindelse 
til fælleden.

Forslaget indeholderet udformningen af en enkel infra-
struktur, og i denne urbane tæthed i det åbne land er ikke 
vist en egentlig traditionel infrastruktur, og der må på-
regnes tilført traditionelle brandveje og afvanding af de-
res overflader. Med andre ord må det, der svarer til asfal-
terede overflader og grøfter, overvejes som nødvendige 
tilføjelser.

BEBYGGELSESPLAN
Forslaget fremhæves for at turde udfordre og forny fæl-
lesskabstanken. Alle boliger har ”kant” mod natur i form 
af Fælled eller indre gårdrum, hvor ”Terrænets idé er så 
vidt muligt at skabe flydende overgange”. Dog anser 
dommerkomiteen den sammensatte og strukturelt sam-
menhængende organisme, med den dertil tilstræbte di-
versitet, som værende en kende dogmatisk og begræn-
sende i forhold til at opnå reel variation i de ønskede 
flydende overgange og lukkede gårdrum.

Parkeringsløsningen sker i huse mod Vejlands Alle og un-
der skolen, særligt parkeringen under skolen finder dom-
merbetænkningen problematisk.

Skolen placeres centralt og fint som bebyggelsens hjerte 
ud mod den indre fælled, men det at der placeres parke-
ring under den gør, at den også mister noget af denne 
forbindelse, samt at den store trappeformede skolegård/
byrum vender mod nord. Daginstitutionen bygges i sam-
menhæng med skolen, hvilket evt. kan give visse etape-
mæssige udfordringer.

Naturcenteret placeres fint som et selvstændigt rundt 
element frit på grænsen til fælleden udenfor bygnings-
strukturen.

VURDERING
Dommerkomitéen vurderer, at der er tale om en original, 
kunstnerisk tilgang til opgaven, smukt formidlet i en arki-
tektonisk og landskabelig bearbejdning, hvor resultatet 
er en sammensat og harmonisk boligbebyggelse med 
store boligkvaliteter. Dommerkomiteen finder dog, at den 
strukturelt sammenhængende organisme og de lukkede 
gårdrum bliver begrænsende i forhold til at opnå den øn-
skede variation.

Den sammenhængende struktur, frygter dommerkomi-
téen desuden, vil presse brand- og afsætningsveje samt 
regnvandsgrøfter ud på ydersiden af bebyggelsen, hvilket 
vil skabe en barriere mod fælledlandskabet, hvor hensig-
ten er, at det sammenhængende med fælleden skal flyde 
ind under bebyggelsen. 

FORSLAGET ER UDTRYK FOR EN 
PRAGMATISK OG TIL TIDER INTERESSANT 
PARADOKSAL ARKITEKTUR, 
HVOR DET PLANLAGTE OG DET PRAGMATISKE 
GÅR HÅND I HÅND.
 
DOMMERKOMITEEN FINDER DOG, 
AT DEN STRUKTURELT SAMMENHÆNGENDE 
ORGANISME OG DE LUKKEDE GÅRDRUM 
BLIVER BEGRÆNSENDE I FORHOLD 
TIL AT OPNÅ DEN ØNSKEDE 
VARIATION.
DOMMERKOMITEEN

”
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Hovedgreb/
6 strategier

indre fælled

vandløb

vandløb

fælled

fælled

fælled

sø

kvartersplads
kvartersplads

kvartersplads

bydelsplads

kvartersplads

Strategi 01 - Naturkvalitet til alle byggefelter Strategi 03 - Fællesskaber og varieret byliv for alleStrategi 02 - Offentlige funktioner skaber hjertet i bydelen

Strategi 04 - Forbindelser på kryds og tværs Strategi 06 - En grøn og bæredygtig bydelStrategi 05 - En bilfri bydel på fælleden

Vejlands Kvarter er en tæt bydel der optimerer kanterne så 
alle byggefelter får kontakt til naturen lige uden for døren.

Vejlands Kvarter forbindes på kryds og tværs og sikrer 
bæredygtig mobilitet både internt i bydelen og til den 
omkringliggende landskab og by.

De mange offentlige funktioner placeres centralt og skaber 
hjertet i bydelen hvor alle kan mødes og nye fællesskaber kan 
opstå.

Biltrafikken minimeres og koncentreres tættest på Vejlands 
Allé.

Bydelen har varierede rum til brugere i alle aldre der 
formidler mødet med naturen.

Vejlands Kvarter planlægges som en grøn og bæredygtig 
bydel der kan certificeres til platin niveau.
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BEBYGGELSESPLAN

STRATEGIER
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Terræn
Projektområdet, der i dag både indeholder og omgiver 
vandrehjem og trafikarealer/p-arealer, er et 9 år gammelt 
ruderat, hvor den naturlige succession har nået flerårige 
urter domineret af græsstadiet. Området er forholdsvis 
artsrigt trods den korte historiske udvikling. Den 
næringsfattige råjord, der blev tilført i 2010 ovenpå den 
tidligere losseplads er i dag udviklet til et stadie der har 
potentiale for at udvikle sig til overdrev inden for en årrække. 
Med etablering af et nyt gruslag som underlag for den nye 
bebyggelse, betragter vi området som ”nulstillet” og da der 
indenfor projektområdet ikke findes naturmæssige værdier, 
der er svære at erstatte, betragter vi de landskabelige afsæt 
som ”en ny begyndelse”.
En enkelt undtagelse er det nordvestlige område af 
projektgrunden som er karakteriseret ved krat og mindre 
træer.  I dette areal forsøger vi at undgå forstyrrelser bortset 
fra fjernelse af gyldenris.

LAR
Matriklen er placeret i et område, hvor det hverken er muligt 
at udlede regnvand til kloak eller nedsive til grundvandet. 
Derfor skal alt regnvand håndteres lokalt på overfladen inden 
for byggefeltet. 
Hele regnvandshåndteringen er designet således, at nedbør 
forsinkes, opsamles og fordampes.
Fra udløbet fra de grønne tage vil regnvand løbe i 
terrænnære lavninger, frem til et af de mange mindre 
regnbede formet som beplantede lavninger i terrænet. Den 
del af regnvandet, der ikke optages af beplantningen, vil løbe 

Natur og Landskab/

Afvandingsprincip

Gruspudens kant i mødet med det eksisterende terræn

Terrænets ide

Snit i øst mod vandløbet 1:400

6 Vejlands Kvarter Team Vandkunsten

Snit i vest ved søen 1:400

Den indre fælled og træbrygge set mod skolen og daginstitution
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Ti l  
metro

Sikker skolevej

St i

Ankomstvej  

Indre fordel ingsloop

Brandvej /st i

Overdækket cykelp 40%
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Snit i vest ved søen 1:400

Den indre fælled og træbrygge set mod skolen og daginstitution

DEN INDRE FÆLLED SET MOD SKOLE OG DAGINSTITUTION

Snit
GADERUM
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Snit  ØSTLIG DEL MOD VANDLØBET
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Natur og Landskab/

Terræn; gruspudeJordtyper

Hydrologisk kortBeplantning 

gruspude, fordi der ikke er bebyggelse, kan vi endvidere 
arbejde i det øvre lag af det eksisterende terræn. Derved 
undgår vi tilførsel af muld i terræn bortset fra plantninger af 
træer, der kommer med klump. Muld kan til gengæld bruges 
på dyrkningstage og i højbede. 

Intro
Den biologiske mangfoldighed er altid i forandring - også 
på Amager Fælled. Set over lange tidsrum, udvikles der 
bestandigt nye arter, ligesom andre stadigt forsvinder. 
Store dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at være 
inddæmmede, opfyldte områder fra forskellige tidsperioder, 
hvor spontane, oprindeligt vildtvoksende planter og 
dyrearter siden er indvandret og har etableret sig. 

Det tidligere strandengslandskab, som afgrænser fælleden 
mod vest, adskiller sig herfra idet området har en natur 
som går så mange år tilbage, at den næsten kan kaldes 
”oprindelig” og har udviklet sig med arter, som ikke findes 
andre steder i København.

Landskabelig ide
Ideen om den landskabelige bearbejdning tager afsæt i 
ønsket om at fastholde projektområdet som del af Amager 
Fælleds naturområde, hvor vi mimer, kopierer og inspireres 
af de processer, der har formet de selvgroede arealer og den 
påskønnede natur på Amager Fælled. Naturen, med afsæt i 
de landskabelige og klimatiske præmisser: terræn, jordtyper, 
vand og vind, er forudsætningen for at sikre at det nye 
Vejlandskvarter så vidt muligt etablerer de rette betingelser 
for, at de naturtyper der allerede findes på Amager Fælled 
kan indfinde sig i og omkring det bebyggede område. 
Hensigten er således i gradueret form fra randområdet 
til den indre fælled, i gårdrum, på tagterrasser og 
havegange, at skabe både sammenhængende og varierede 
vækstbetingelser, så kvarteret som helhed får et meget 
grønt udtryk, der i sammenhæng med Amager Fælleds 
natur gives de betingelser der sikrer stor artsdiversitet.  Det 

er væsentligt for masterplanens ide at randzonerne ikke 
fremstår som kontrastfulde bygningsdominerede kanter, 
men som ukultiverede og ubefæstede arealer, der etablerer 
flydende overgange til de omkringliggende naturarealer, 
så området opleves som en del af den store grønne 
sammenhæng. 

Terrænbearbejdning, jordtyper og regnvandshåndtering er 
afsættet for vores landskabelige tilgang. 
Terrænet formes med afsæt i den foruddefinerede gruspude, 
der i princippet stiger  +0,5 m i syd til + 1,7 m mod nord. 
Gruspudens niveauer tilpasses det eksisterende terræn i en 
slynget bræmme der varierer i skråningshældninger og som 
etablerer hhv. plateauer der skyder sig ud fra - og arealer 
der trækker det eksisterende terræn med ind i den organisk 
formede overgangszone. Overgangene mellem gruspudens 
niveauer, og det eksisterende terræn giver herved varierede 
grundforudsætninger for de plantearter som trives 
godt på hhv. nord- og sydvendte skråninger, i vestvendte 
vindpåvirkede arealer, på tørre plateauer og i våde lavninger. 
Terrænets ide er så vidt muligt at skabe flydende overgange 
mellem eksisterende og nye niveauer med optimale vilkår 
for høj diversitet i plantevækst, gode steder med læ, sol og 
opholdsmuligheder.

Gruspudens øverste lag suppleres med hhv. sand og kalk, 
så et camouflagemønstret jordkort, i en skala der har afsæt 
i fælledens struktur, danner grobund for arter der i dag er 
identitetsgivende for Amager Fælled.
De næringsfattige jordtyper er kendetegnende for området i 
dag og sikrer variation i naturtyper og stor artsdiversitet. 

Snit i øst mod vandløbet 1:400
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29Vejlands KvarterDato 04.11.2019 Team Vandkunsten

Infrastruktur/

Helt overordnet har vi forsøgt at skabe en trafikstruktur i 
området der understøtter ambitionen om et bæredygtigt 
bilfrit bykvarter. Bilerne holdes tættest på Vejlands Allé i 
P-huse og man bevæger sig hovedsageligt rundt til fods eller 
på cykel i området. Dette muliggør en tættere kontakt til 
fælleden og tillader langt større begrønning af de offentlige 
rum i planen.

Stier
Et omfattende stinetværk til cyklister og fodgængere dækker 
hele området og forbinder til metrostation og de øvrige  
dele af Ørestad. Planen tager fat i de eksisterende stier på 
fælleden samt supercykelstien og fører dem ind og igennem 
området. Langs adgangsvejen i øst-vestlig retning forbindes 
cykelstien langs Vejlands Allé med den nord-syd gående sti 
i projektområdets østlige del. Det skaber både en ’sikker 
skolevej’ og skaber optimeret flow udenom tilslutningen til 
Vejlands Allé.

Vejtyper
Ankomsten til området i bil sker fra krydset ved Vejlands 
Allé og går ad ankomstvejen til P-husene. Rundt om den 
indre fælled kan man køre i bil ad det indre fordelingsloop 
til korttidsparkering og sætte varer og familie af tæt ved 
boligen.
I yderkanten af bydelen mod fælleden løber en brandsti 
der både fungerer rekreationelt og til redningskøretøjer/
flyttebiler hvis nødvendigt.

Offentlig transport
Området forbindes med stier til den offentlige transport 
primært via metrostationerne i Sundby St. og Bella Center St, 
som ligger omkring 500 m øst for området. Ved Vejlands Allé 
er der buslinjer til centrum i krydset til Center Boulevard der 
nemt kan nås til fods fra bydelen.

Forbindelse ud af området
Det omgivende vejnetværk består hovedsageligt af 

Parkering

Alternativ parkeringsstrategi

P-hus

Kort t idsparker ing

250 m

P-hus

Kort t idsparker ing

250 m

P-hus

Kort t idsparker ing

250 m

P-hus

Kort t idsparker ing

250 m

Vejlands allé og Center Boulevard. De to veje er en del 
af hovednetværket for biltrafik og har forbindelser til 
motorvejsnettet. Vejlands allé er en stor trafikvej og har idag 
4 baner og 2 busbaner og Center Boulevard har 4 baner. 
Krydset mellem Vejlands allé og Center Boulevard er idag 
signalstyret med fodgænger- og cykeltrafik, og 2 separate 
venstre drejespor. Vores forslag udformer indgangen til 
bydelen som en kryds dimensioneret med 2 højre baner, 1 lige 
foran og 1 til venstre for at håndtere den fremtidige kapacitet.

Brandveje
Brandvejene er placeret på ydersiden af bydelen som 
grusbelagte stier mod fælleden. De kan også bruges til 
servicekørsel, handicapkørsel, den enkelte flyttebil og 
selvfølgelig til fodgængere og cyklister.

Parkering
Mod Vejlands Allé placeres 4 små P-huse i 3 etager med 
Plejehjem ovenpå og detail, ressourcecenter og byttecentral i 
stueetagen for at aktivere bylivet langs adgangsvejen.
Alternativt forestiller vi os at Plejehjemmet kan opføres på de 
to centrale byggefelter og parkeringen kan ligges sammen i 2 
P-huse på 6 etager som vist på plandiagrammet.
I skolens ’mave’ under den hævede skolegård placeres også 
et P-hus i 1 etage og langs adgangsvejen og rundt om den 
indre fælled placeres alt korttidsparkering i små båse.

Cykelparkeringen for boliger fordeles i gårdrum, stueetager 
og langs den indre fælled. For skole og institution kan en del af 
facaden mod gaden indeholde en stor del cykelparkering.

For at gøre det lettere at transportere varer mellem p-huse 
og bolig forestiller vi os der kan være trækvogne som en del 
af infrastrukturen i området.
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Masterplan/

Vores hovedgreb tager afsæt såvel i analysen af stedets 
særlige placering, som i ønsket om at skabe en unik identitet 
til det nye Vejlands Kvarter. 
Helt overordnet tilstræber vi med den anviste 
bygningsstruktur at optimere infrastrukturen ved at fjerne 
den klassiske bystrukturs gader og veje og dermed optimere 
bebyggelsens relation til natur og uderum. Alle boliger har 
principielt en kant mod enten den ydre fælled eller den indre 
byfælled, og samtidig en kant mod et indre grønt gårdrum 
der udgør bebyggelsernes nære friareal. I praksis betyder 
det kontakt og udsigt til grønne værdier overalt i planen.

Den indre fælled er et tilbud om et solrigt og vindbeskyttet 
grønt offentligt frirum og udgør sammen med den hævede 
skolegård det helt centrale hjerterum i bydelen. Omkranset af 
et trædæk der forbinder ud til alle byggefelter. 
En serie mindre kvarterspladser med hver deres karakter, 
placeres i overgangen mellem den indre og den ydre fælled. 
De henter deres identitet i relationen til omgivelserne, 
eksempelvis Søpladsen mod sydvest og Vandløbspladsen 
mod øst. 

Et net af stier forbinder både internt i bydelen og til 
væsentlige destinationer på fælleden og selvfølgelig til 
metroen.
Vi kalder det en bilfri by. Biladgang sker fra Vejlands allé som 
programmet tilsiger det og de anviste p-anlæg knytter sig 
hhv. til et samlet p-anlæg mod syd og et p-anlæg placeret i 
skolens ’mave’. Afsætning og varekørsel tillades og er muligt 
på trædækket der kanter fælleden.
P-anlægget mod Vejlands Allé foreslås opført som et tre 
etagers rationelt parkeringshus i beton og med plejehjem 
opført som boksbyggeri ovenpå dette. Dagligvarebutikken 
placeres centralt i stueetagen ud mod den fælles adgangsvej, 
overfor hovedindgangen til skolen.

Strukturelt er de enkelte byggefelter bundet sammen 
og udgør visuelt, set fra luften, en sammenhængende 

< Helhedsplan 1:2500

organisme. Byggefelterne og gårdrummene er dog for det 
meste adskilt af porte der sikrer transparens og adgang og i 
krydspunkterne er ofte placeret fællesfunktioner i stuetagen. 
Det gælder også størstedelen af stueetagens kant mod den 
indre fælled.
En promenadesti bugter sig på ydersiden af bebyggelserne 
- den fungerer som en kombination af tursti, løberute og 
brandvej til bebyggelserne. Ærindekørsel og handicapkørsel 
er en vigtig del af promenadens funktion, da bilkørsel ikke 
tillades i gårdrummene.

Hierarkisk tilbyder bydelen en stribe velkendte størrelser 
fra det tydeligt definerede offentlige rum i hhv. den indre og 
den ydre fælled, til de semiprivate gårdrum tilhørende den 
enkelte boligenklave. 
Bypladsen og skolegården er slået sammen til et nyt offentligt 
tilbud hvor anvendelsen kan skifte over tid – nogen gange 
fylder skolen mest, andre gange fylder bydelen rummet.

Fraværet af gader er et atypisk træk i bydelen – nogen vil 
måske finde det underligt men det er præcis det træk der 
muliggør en helt unik identitet og sikrer dagslys, plads til 
det grønne og dermed forhøjet boligkvalitet i et ellers højt 
udnyttet bykvarter.

Snit af overgangen til fælled i nord 1:400
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Infrastruktur/

Helt overordnet har vi forsøgt at skabe en trafikstruktur i 
området der understøtter ambitionen om et bæredygtigt 
bilfrit bykvarter. Bilerne holdes tættest på Vejlands Allé i 
P-huse og man bevæger sig hovedsageligt rundt til fods eller 
på cykel i området. Dette muliggør en tættere kontakt til 
fælleden og tillader langt større begrønning af de offentlige 
rum i planen.

Stier
Et omfattende stinetværk til cyklister og fodgængere dækker 
hele området og forbinder til metrostation og de øvrige  
dele af Ørestad. Planen tager fat i de eksisterende stier på 
fælleden samt supercykelstien og fører dem ind og igennem 
området. Langs adgangsvejen i øst-vestlig retning forbindes 
cykelstien langs Vejlands Allé med den nord-syd gående sti 
i projektområdets østlige del. Det skaber både en ’sikker 
skolevej’ og skaber optimeret flow udenom tilslutningen til 
Vejlands Allé.

Vejtyper
Ankomsten til området i bil sker fra krydset ved Vejlands 
Allé og går ad ankomstvejen til P-husene. Rundt om den 
indre fælled kan man køre i bil ad det indre fordelingsloop 
til korttidsparkering og sætte varer og familie af tæt ved 
boligen.
I yderkanten af bydelen mod fælleden løber en brandsti 
der både fungerer rekreationelt og til redningskøretøjer/
flyttebiler hvis nødvendigt.

Offentlig transport
Området forbindes med stier til den offentlige transport 
primært via metrostationerne i Sundby St. og Bella Center St, 
som ligger omkring 500 m øst for området. Ved Vejlands Allé 
er der buslinjer til centrum i krydset til Center Boulevard der 
nemt kan nås til fods fra bydelen.

Forbindelse ud af området
Det omgivende vejnetværk består hovedsageligt af 

Parkering

Alternativ parkeringsstrategi
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Kort t idsparker ing
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Vejlands allé og Center Boulevard. De to veje er en del 
af hovednetværket for biltrafik og har forbindelser til 
motorvejsnettet. Vejlands allé er en stor trafikvej og har idag 
4 baner og 2 busbaner og Center Boulevard har 4 baner. 
Krydset mellem Vejlands allé og Center Boulevard er idag 
signalstyret med fodgænger- og cykeltrafik, og 2 separate 
venstre drejespor. Vores forslag udformer indgangen til 
bydelen som en kryds dimensioneret med 2 højre baner, 1 lige 
foran og 1 til venstre for at håndtere den fremtidige kapacitet.

Brandveje
Brandvejene er placeret på ydersiden af bydelen som 
grusbelagte stier mod fælleden. De kan også bruges til 
servicekørsel, handicapkørsel, den enkelte flyttebil og 
selvfølgelig til fodgængere og cyklister.

Parkering
Mod Vejlands Allé placeres 4 små P-huse i 3 etager med 
Plejehjem ovenpå og detail, ressourcecenter og byttecentral i 
stueetagen for at aktivere bylivet langs adgangsvejen.
Alternativt forestiller vi os at Plejehjemmet kan opføres på de 
to centrale byggefelter og parkeringen kan ligges sammen i 2 
P-huse på 6 etager som vist på plandiagrammet.
I skolens ’mave’ under den hævede skolegård placeres også 
et P-hus i 1 etage og langs adgangsvejen og rundt om den 
indre fælled placeres alt korttidsparkering i små båse.

Cykelparkeringen for boliger fordeles i gårdrum, stueetager 
og langs den indre fælled. For skole og institution kan en del af 
facaden mod gaden indeholde en stor del cykelparkering.

For at gøre det lettere at transportere varer mellem p-huse 
og bolig forestiller vi os der kan være trækvogne som en del 
af infrastrukturen i området.

Snit  NORDLIG DEL MOD FÆLLEDEN

Snit  ØSTLIG DEL MOD VANDLØBET

ALTERNATIV PARKERINGSSTRATEGIPARKERING

STIFORBINDELSER CYKELPARKERING VEJTYPER
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< Plan 1:500
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Boliger og Boligfællesskaber/
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Plan 1:200 Fællesfunktioner koncentreres omkring den indre fælled

Plan 1:200 Plan 1:200

Boligerne indrettes med en fast skakt i midten af 12 meter modulet. Når boligen trækkes tilbage pga. 
havegangen kan indretningen flippes over den centrale skakt, og gøres dermed fleksible for den vari-
erende bygningskrop. 

I alle boliger ankommer man i køk-
kenet, så livet og aktiviteterne i 
boligerne primært vender ud mod 
gården eller havegangen.

Den skiftende havegang udfordrer boligerne på orienteringen, derfor er boligerne teg-
net med adgang både fra nord og syd. Boligerne har derfor altid ophold mod syd, eller 
gennemlyst køkken og opholdsrum

I de almindelige boliger findes rummelige soveværelser og mindre flex 
værelser. For at gøre planløsningerne mere fleksible overfor andre boformer 
kan de store værelser inddeles til to mindre værelser.

Udsnit  
PRIVATE LEJEBOLIGER 
OG BOFÆLLESSKAB

Boligplaner PRIVATE LEJEBOLIGER
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Boliger og Boligfællesskaber/
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Planudsnit 3/
Bydelsplads og Skole

Udsnittet viser overgangen mellem den indre fælled og det 
vi kalder skolegården. Et centralt sted i planen hvor bydelens 
store fælles offentlig grønne fælledrum møder skolen i et 
stort trappe/rampeanlæg der formidler en niveauforskel 
på en hel etage. Vi tror det kan blive bydelens helt centrale 
samlingssted og bydelsplads, hvor både skolebørn og familier 
hænger ud og tager en kortere eller længere pause fra en 
stresset hverdag. 
Den store åbning mod og omkransning af ’skolegården’ 
sikrer at der vil være både sol og læ på trappen store dele 
af året. En legeplads med plads til alle og et byrum med helt 
særlige naturværdier. Man kan forestille sig en synergi med 
idrætshallen hvor denne kan åbnes og inddrager pladsen 
i dagligdagen. På skolens første sal ud til skolegården, 
placeres skolens mere udadvendte funktioner som kantine og 
samlingsrum for at støtte koblingen til bydelen.
Det er tanken at den indre fælled fungerer som både skolens 
og institutionens primære friareal, suppleret af nære 
friarealer knyttet mere direkte til de lokale grupperum 
og klasselokaler og placeret oppe i bygningen i form af 
tagterrasser og grønne haver.

Planudsnit 1:200

33Vejlands KvarterDato 04.11.2019 Team Vandkunsten

Planudsnit 4/
Indre Fælled

Udsnittet beskriver overgangen mellem en boligkarré og den 
indre fælled. Der er vist et kørespor på trædækket med en 
bredde der tillader servicekørsel og kørsel til brandredning. 
Den overordnede affaldshåndtering i form af molokker 
placeres med fornøden afstand på dækket. Det vil være 
muligt at korttidsparkere for afsætning og handicappede. 
Overgangen til fælleden forsynes med trapper, bænke og 
stadepladser med strøm til eksempelvis en lokal kaffevogn 
eller lgn. I portene ind til gårdrummene er der afsat plads til 
overdækket cykelparkering kombineret med en miljøstation. 
Strategisk placerede udskæringer i dækket giver rum for 
plantning af træer.
Udsnittet viser både et fællesrum og et par boliger placeret 
i stueetagen. Trædækket trækkes helt ind til facaden ved 
fællesrummet, der her viser en kombination af et spiserum 
med køkken og et værksted – det er tanken at fællesrummene 
indrettes fleksibelt og med mulighed for dobbeltudnyttelse. Et 
vaskeri kunne være en bæredygtig option i forbindelse  med 
f.eks et seniorbofællesskab. Fællesrum har indgang fra begge 
sider og er gennemgående, herved skabes visuel kontakt til 
gårdrummet gennem fællesrummet.
Ved boligerne skæres et hul i dækket så der skabes en 
afstand mellem boligen og det offentlige rum. 
En  terrasse giver mulighed for privat udophold tæt ved 
boligen og fungerer samtidig som broforbindelse der 
sikrer niveaufri adgang. Terrassen kan afskærmes med lave, 
beplantede træhegn 

snit igennem indre fælled 1:400

Planudsnit 1:200
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Et grønt Byfælleskab på Fælleden
Vejlands Kvarter – en bydel på pæle og en bydel med mere kant 

Team Vandkunsten - Tegnestuen Vandkunsten / Marianne Levinsen Landskab / Dansk Energi Management / Norconsult
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BEBYGGELSENS KANT MOD FÆLLEDEN
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Planudsnit 1/ 
Fælledkant Vest

Udsnittet er lagt i den nordvestlige del af planen og viser 
hvordan stueetagens boliger kan orientere sig mod vest 
ud til fælleden. En naturzone skaber afstand til den hævede 
promenadesti der er grusbelagt og fungerer som en 
kombination af promenade og brandvej. Det er derudover 
muligt at praktisere forskellige typer af ærindekørsel, 
eksempelvis afhentning af handicappede m.v. Afstanden til 
bygninger er tilpasset krav til brandredningsafstand.
Fra stien gives adgang til trappetårnet og den tilknyttede port 
hvorigennem der er visuel kontakt til gårdrummet.
Boligerne i stuetagen forsynes med en privat træterasse der 
kan afskærmes med lave beplantninger så beboerne får et 
beskyttet udeopholdsareal i solen. Gårdsiden er i højere grad 
et sted hvor de grønne arealer indtages til dyrkning i krukker 
og lgn. Området mod fælleden skal dog generelt sikres mod 
privatisering.

Planudsnit 1:200

31Vejlands KvarterDato 04.11.2019 Team Vandkunsten

Planudsnit 2/
Fælledkant Øst og 
Kvartersplads

Udsnittet fokuserer på overgangen mellem en kvartersplads, 
i dette tilfælde ’Vandløbspladsen’, og fælleden med det 
eksisterende åløb mod øst. Trædækket der omkranser den 
indre fælled ’kravler’ ud og danner pladsen. Overgangen 
til fælleden udformes som en rampe og siddetrappe der 
muliggør ophold med direkte kig til Åløbet. Fra rampen leder 
en grussti ud og forbinder til promenaden. 
Trædækket bevæger sig i en smallere version ned langs 
boligkarréerne og giver adgang til en stribe rækkehuse der 
kan orienteres med opholdsrum mod syd, ind mod gården. 
Ved at give nogle af boligerne adgang fra det offentlige 
fælledrum, styrkes potentialet for en velfungerende lokal 
plads og dens funktion som lokalt mødested.
Ud til pladsen ligger en fællesfunktion, i dette tilfælde 
indrettet som café med mulighed for udeservering på den 
solbeskinnede del af pladsens trædæk.

Planudsnit 1:200

1Vejlands KvarterDato 04.11.2019 Team Vandkunsten

Et grønt Byfælleskab på Fælleden
Vejlands Kvarter – en bydel på pæle og en bydel med mere kant 

Team Vandkunsten - Tegnestuen Vandkunsten / Marianne Levinsen Landskab / Dansk Energi Management / Norconsult
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4. HOVEDGREB BEBYGGELSESPLAN

17

HOVEDGREB
Forslaget beskriver en meget gennemarbejdet analyse 
med særligt fokus på områdets historie og egenart. Der 
er foretaget en god prioritering i vægtningen af egenarten 
og med stor vægt på landskabets historiske identitet og 
signifikans.

Arkitektonisk og planmæssigt er det den historiske ”For-
te landsby”, der er det typologiske udgangspunkt i forsla-
gets hovedgreb. Indholdet i selve ”forten” skal ses som 
det samlende, fællesskabet både som et koncentrat af 
det store landskab, en iscenesættelse der samtidig inde-
holder fællesskabets huse, Bygården, daginstitution, 
drivhuse og bydelens folkeskole.

Der er i hovedgrebet et meget bevidst ønske om at skabe 
en tæt bydannelse - i modsætning til den åbne fælled – og 
på den måde forstærke både byens arkitektoniske kvali-
teter og landskabets særlige æstetik. Der arbejdes pri-
mær med to former for byrum. Ud over ”forten” dannes 
der mindre og lokale byrum i de fem bydele. Der er tale 
om særlige landskabskvarterer, fem delområder for be-
byggelse med særlige landskabelige karakterer og der 
fokuseres på overgange fra vild natur til bolig. Citat: ”- 

2

landskab og bebyggelser smelter sammen”. Her stræbes 
efter en meget stor tæthed som en mere lokal modsæt-
ning i forhold til det store centrale rum. 

Tætheden eller afstanden mellem bolighusene kan give 
problemer i forhold til lysindfaldet, men modsat kan der i 
denne bearbejdning skabes de nødvenlige muligheder for 
læ. Stedet har store vindbelastninger, der bør afbødes. 
Tilsvarende gør sig gældende i forhold til de smalle grøn-
ne kiler, der skaber forbindelser mellem det åbne land-
skab og den centrale byplads, men samtidig skaber læ 
omkring sig.

Og endelig prioriteres bæredygtighed højt, herunder mi-
kroklima og vandhåndtering, samtidig med, at DGNB 
tænkes anvendt fra begyndelse af processerne. 

 Der arbejdes med en strategisk overvejelse i de tre land-
skabsrum, hvor varierende bebyggelsestyper kunne ret-
tes mod forskellige beboersegmenter. 

LANDSKAB
Forslaget arbejder med det landskabelige/byrummæssi-
ge på tre niveauer, der er den store omgivende fælled 

DOMMERKOMITEENS 
BEMÆRKNINGER
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som trænger ind i byen som større og mindre naturkiler, 
der er den store indre forte, et grønt parkrum i centrum af 
bebyggelsen/kvarteret og endelig de små byrum og nære 
gårdmiljøer i de fem ’naboskaber’. Dette skaber et sym-
patisk og socialt letaflæseligt byrumshierarki.

Den foreslåede bebyggelse, de fem naboskaber, møder 
den omgivende fælled direkte i facadelinien, og således 
noget uformidlet, fælleden trænger dog ind imellem de 
fem naboskaber i form af kiler, der forbinder ind til den 
indre forte. Disse vurderes som værende for smalle til at 
opfylde deres intention om at være naturkiler og fremstår 
snarere som grønne mellemrum med en sti igennem.

Den indre forte er dette forslags landskabelige styrke. 
Her har det grønne fået lov til at være kvarterets hjerte og 
man kan sagtens se et fællesskab vokse frem baseret på 
dyrkningsglæde, børneinstitution og Bygård understøtter 
dette. Dette centrale grønne byrum har potentialet til at 
blive et særligt hybrid-byrum af dyrkning, natur, regn-
vand, leg og byliv – et godt bud på hvad en moderne by-
park skal indeholde.

Hvert af de fem naboskaber har et mindre veldimensio-
neret, belagt byrum som centrum for byliv. Det er også til 
disse hvor fælleden i en række velfungerende mini-kiler 
trækkes helt ind i bebyggelsen. Kilerne er omkranset af 
bebyggelser i en mindre skala og med adgang til karreer-
nes grønne gårdrum.

INFRASTRUKTUR
Bydelens tæthed og koncentration skaber mulighed for 
enkle og gode løsninger med små afstande mellem fæl-
lesskaberne og dermed store indre sammenhænge. Der 
arbejdes med et stort loop omkring den indre forte, med 
et bredere vejprofil mod syd med adgang til skolen og p-
huse, og mindre loops, shared space’ i de enkelte nabo-
skaber. Dette giver en logisk vejbetjening i hele området. 
Den gennemgående cykeltrafik ledes udenom bebyggel-
sen, og understreger således bebyggelsens lukkede ka-
rakter, udefrakommende cyklister inviteres ikke indenfor. 
Dette kan ses som en svaghed i forhold til at opfatte det 
nye kvarter som en del af byen.

Den store og intensive trafik ved indkørslen og omkring 
skolen bør reduceres ved en eventuel bearbejdning, der 
inddrager hele ”forten”.

BEBYGGELSESPLAN 
Forslaget arbejder med variationer i den rumlige struk-
tur, skift i skala og forskelligheder, der hele tiden styres 
af en arkitektonisk homogenitet og en styret orden. Der 
arbejdes med en strategisk overvejelse i de tre land-
skabsrum, hvor varierende bebyggelsestyper kunne ret-
tes mod forskellige beboersegmenter. 

Der arbejdes i masterplanen med en bebyggelsesstruk-
tur, der tilpasses mikroklimaet, forstået som vindforhold, 
med beskyttede gade- og gårdrum. Miljøtiltag skal i det 
hele taget forholde sig til bebyggelsens typologi. Dom-
merkomiteen anser grebet som en urban og introvert 
struktur, der delvist lukker sig om sig selv og sine bag-
gårde.  

Placeringen af folkeskolen kan være problematisk, den 
burde i højere grad ligge mere centralt og ikke så tæt på 
et trafikalt knudepunkt.

VURDERING
I hovedgrebet skabes en tæt og læskabende bydannelse, 
der står i modsætning til den åbne fælled. Inspirationen 
er den historiske ”Forte landsby”, med selve ”forten” som 
det samlende element – et centralt byrum som er ram-
men om fællesskabet – et godt bud på hvad en moderne 
bypark skal indeholde. Dommerkomiteen er dog usikre 
på, hvorvidt denne meget urbane gestus mod den indre 
fælled – med de centrale og store funktioner som vender 
indad – er rigtigt disponeret i forhold til Amager Fælleds 
store landskab. Dels grundet den indre fælleds skala, 
men også i forhold til størrelsen og robustheden i de min-
dre kiler som adskiller planens 5 delområder.

HOVEDGREBET FORTEN ER ET 
GODT BUD PÅ, HVAD EN MODERNE 
BYPARK SKAL INDEHOLDE.
 
DOMMERKOMITEEN ER DOG USIKRE PÅ, 
HVORVIDT DENNE MEGET URBANE 
GESTUS ER RIGTIGT DISPONERET 
I FORHOLD TIL AMAGER FÆLLEDS 
STORE LANDSKAB.
DOMMERKOMITEEN

”
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FORT FUNKTIONER

Blå rekreative arealer

Nyttehaver

Nyttehaver

Frugtlund

Blå rekreative arealer

Grønne rekreative 
arealer

Grønne rekreative 
arealer

Bygården

Friareal 
skole & klub

Friareal 
daginstitution

Daginstitution

4. HOVEDGREB FORTEN
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Legeplads

Fælleshaver /
Bygård

Fælles tagterrasse

Plejecenter

Genbrugshal

Øko folkekøkken

Fælleshus!

Fælleshus / 
Fællesskabsbolig

Fælleshus /
 Fællesskabsbolig

Naturbørnehave
Gedehold

Skole

Lokalt byrum
Nyttehaver

Bytorvet
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3. HOVEDGREB FORTEN

DEN MODERNE FORTEBY

Forteby
Forten måtte kun udnyttes til fælles formål.

Forten

Branddam

Forsamlingshus

Vejlandskvarteret
Seks naboskaber omkring den indre forte - Et samlende hjerte hvor man 

kvarterets beboere krydser og møder hinanden.

3. HOVEDGREB FORTEBY
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Hovedgreb
FORTEN

Hovedgreb
FORTEN

Hovedgreb
DEN MODERNE FORTEBY
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4. STRATEGIER STØJ

STØJVOLD OG PARKERINGSANL ÆG MED OVERDREV PÅ TOPPEN 
OG INSEKTHOTEL MOD CYKELSTIEN

31

NATURSTRATEGI

Bevaring krat & åben skov

Udvikling
støjlandsskab+overdrev

Udvikling
af Forten

Understøtning
vådområde/sø

Understøtning
korridor for vådområde

Udvikling overdrev

25

4. STRATEGIER NATURKILER

INTRASTRUKTUR

P
P

P

Sivevej Parkering Kørevej Supercykelsti Grøn cykelrute

4. STRATEGIER INFRASTRUKTUR

Service loop

29

LAR - SØER OG GRØFTER

4. STRATEGIER REGNVANDSHÅNDTERING

Vandløb og søer Grøfter Vandets retning

Forsinkelse forte
800 m3

Forsinkelse vådområde
4.200 m3

Forsinkelse i kiler 
ca. 1.000 m3  

26

STØJ

4. STRATEGIER STØJ

<58 dB(A)

30
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Strategi  NATURKILER

Strategi  REGNVANDSHÅNDTERING

Strategi  INFRASTRUKTUR

Strategi  STØJ

Snit  PARKERINGSANLÆG OG STØJVOLD

Princip
 OVERGANGE BYTORVET
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6. ARKITEKTONISKE PRINCIPPER OVERGANG BOLIG OG FORTEN

Eks.
terræn

+1.0 m

5.0

G
røftekant

Kantzone

Fæ
lleshus

og boliger

Betonbelæ
gning m

.
afvanding til grøft

Shared space

Zone til byrum
sinventar;

bæ
nke, belysning, cykel-p

Legeskråning

H
egn

R
egnvandsgrøft

G
russtier og 

ruter til aktiv leg

Institution

Træ
dæ

k
til stille-leg og ophold

Legebakker m
.

stubbe, sten,
væ

ltede træ
er/stam

m
er

Egetræ
er og frugttræ

er

G
am

m
el Eg

G
ræ

sser

Lave buske 
og høje græ

sser/siv

Bolig Kantzoner RegnvandsgrøfterShared space Naturlegeplads Daginstitution

47

Eks.
terræn

+1.0m

5.5

G
røftekant m

.
høje halvgræ

sser/siv

Fæ
lleshus

G
am

m
el E

g

Folkekøkken

C
afe og gårdbutik

M
arkedsplads

M
idlertidige arrangem

ter

S
hared space

B
etonbelæ

gning m
. 

afvanding til grøfter

Træ
dæ

k/B
æ

nk

U
deservering

Farm
er P

izza 

P
lantninger

m
 græ

sser og 
flerstam

m
ede træ

er
sam

t ask og fuglekirsebæ
r

E
lletræ

er

B
æ

nk
B

elysning

6. ARKITEKTONISKE PRINCIPPER OVERGANGE BYTORVET

Bygården Spisehuset Regnvandsgrøfter Shared space Bytorvet Aktiv stueetage
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7. BOLIGER FÆLLESSKABSBOLIGER

STUEPLAN

Fælleshus

Forten

Lommebyrum

Fælles pavillon

Kontorfællesskab

Lokal plads

55

Fælleskøkken Shared space FortenForhaveIndre byrumsloop Fælles pavillon og gårdrum Bolig

7. BOLIGER FÆLLESSKABSBOLIGER

SNIT & OPSTALT
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6. ARKITEKTONISKE PRINCIPPER OVERGANG BOLIG OG BLÅ KORRIDOR
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Fælled

Sekundær naturkile

Naturkile

LAR grøft

Privat forhave

Terrasse

Lokal plads

stræde

7. BOLIGER FÆLLEDBOLIGER

STUEPLAN
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Bolig Bolig StrædeForhave ForhaveFælled Fælleslokale & tagterrasse Grønt gårdrum

7. BOLIGER FÆLLEDBOLIGER

SNIT & OPSTALT

59

Eks.
terræn

+1.7m

5.0

Terrasser 

K
antzone

Terræ
nafvikling

S
ti

A
fgræ

sning

Indplantning af 
E

g, Tjørn, 
H

yld, Æ
ble i 

overgangen
til bebyggelsen

Å
ben skov

G
ræ

sningsskov

Lave buske,
skæ

rm
ende

B
enved, R

oser
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Bolig Terrasse Sti Krat / åben skovAfgræsning
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227. FÆLLESSKABER GRADVIS FORANKRING

FRA DAG 1 ETAPE 1 ETAPE 2+3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6+7

Værten

Fællesspisning Kaffebar
Værksted Byttemarked i naboskabet

Genbrugsstation
Bygården

Naturskolen

byggepladsvej

1
1

byggepladsvej

4
4

byggepladsvej

5

byggepladsvej

76

23

byggepladsvej

65

22

BYGÅRDEN

Princip  
GRADVIS FORANDRING
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7. FÆLLESSKABER GRADVIS FORANKRING

FRA DAG 1 ETAPE 1 ETAPE 2+3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6+7

Værten

Fællesspisning Kaffebar
Værksted Byttemarked i naboskabet

Genbrugsstation
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1
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4
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5

byggepladsvej

76

23
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65

UDSYN FRA BOLIG MOD FÆLLEDEN

NORDVESTLIG BOLIGGRUPPE
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TOTALRÅDGIVER  AART ARCHITECTS
Torben Skovbjerg / Mads Nygaard / Line Willacy / Steven Leroy Engelhardt / Cecilie Hammer

/ Christine Dalsgaard Morild 

UNDERRÅDGIVER  BOGL
Anna Sofia Falkentoft / Jens Linnet

UNDERRÅDGIVER  RAMBØLL
Ulrik Lassen

HOVEDGREB
Forslagets hovedgreb tager afsæt i en fin landskabelig 
analyse, der viser stor forståelse og respekt for det eksi-
sterende landskab samt ambitionen om, at hovedgrebet 
skal defineres på landskabets præmisser. Idéen om at 
tage udgangspunkt i Amager Fælleds eksisterende land-
skab er sympatisk såvel som indlysende. 

Der tages indledningsvist afsæt i udvikling af en hoved-
struktur bestående af et ”bolig-tun” med flere parallelle 
nord-syd gående hovedlinjer, der udgøres af henholdsvis 
en større naturkorridor, mindre naturkiler, adgangsgi-
vende nabogader og lidt mindre boligstræder. 

I overgangen til Amager Fælled foreslår man, at der for 
hvert tun etableres en række naturbastioner bestående af 
små nedslag og grønne samlingspunkter for ophold og 
fællesskab. Stræder og kiler er bundet sammen af et cen-
tralt gadeforløb med to primære P-huse som sammen-

bindende og centrale elementer i strukturen. Det centrale 
byrum beskrives som et udadvendt urbant rum med zo-
ner til beplantninger og belægninger som refererer til 
Ørestad.

LANDSKAB
En fin overordnet landskabelig analyse identificerer den 
sydvestlige sø og den nordøstlige skov som to træk, der 
skal bygges videre på. Man antyder en interessant forbin-
delse imellem de to elementer, som desværre forsvinder 
i planens tre naturkorridorer. Dykker man ned i planen 
finder man mange små sympatiske anslag og fine mate-
rialeforslag, men landskabet lider under bebyggelses-
strukturens stokke og punkthuse, der efterlader nogle 
meget traditionelle gade- og byrum – landskabet spiller 
tydeligvis ikke hovedrollen, men er mere brugt som no-
get, der fylder mellemrummene ud. 

Overgangen til den store fælled løses fint med de små na-
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DOMMERKOMITEENS 
BEMÆRKNINGER
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turbastioner og overgangsplads imellem by og det store 
landskab, men de mange små private baghaver og terras-
ser lige ud til fælleden virker skalamæssigt misforstået.

INFRASTRUKTUR 
Det påpeges at Vejlands Kvarter skal være en by med fo-
kus på bløde trafikanter. Forslagsstillerne ønsker en by 
med ”så lidt belægning som muligt” – Dommerkomiteen 
er dog i tvivl om dette reelt kan opnås med afsæt i den 
foreslåede forgrenede infrastruktur. Derfor undrer det 
dommerkomiteen at forslaget anviser et endog meget ur-
bant centralt byrum der præges at de to p-huse som mar-
kante og synlige elementer i strukturen. At p-husenes 
beskrives som aktive facader retfærdiggør i dommerko-
miteens optik ikke for deres placering. 

Dommerkomitéen er ikke overbevist om det centrale by-
rums basale kvaliteter og frygter, at det vil ende som et 
rent trafikrum. De mange forgreninger koncentrerer alt 
fællesliv i de mange små kiler, og risikerer at efterlade 
det indre centrale vejforløb som et udefineret byrum ud-
spændt af to p-huse.

BEBYGGELSESPLAN
Forslagets visualiseringer fremviser smukke oplæg til 
boliger og træbyggeri, men er dog noget overordnet be-
skrevet og forholdsvis skematisk belyst uden den store 
detaljeringsgrad omkring variation af boligtyper, materi-
aler og særlige kvaliteter.

De enkelte planudsnit og boliger bindes i forslaget visuelt 
sammen af de gennemgående grønne kiler. Umiddelbart 
i en velproportioneret komposition og ved hjælp af små 
forskydninger i den overordnede struktur. Sammenhæn-
gen mellem det byggede og det groede vurderes mindre 
robust i forhold til et formodet behov for anden befæstel-
se end den beskrevne intention om en meget grøn og 
landskabelig infrastruktur.

På et overordnet niveau oplever dommerkomiteen en di-
skrepans mellem den indledende landskabsanalyse, der 
anviser fem særegne og stedsspecifikke landskabstyper; 
Slette – Skov – Bryn – Rand og Sø og hvorledes denne 
karakteristik reelt har været retningsgivende i forhold til 
bebyggelsesstrukturens bladformede bolig-tun med de 
parallelle forgreninger af henholdsvis boligstræder og 
naturkiler. 

Dommerkomiteen stiller sig samtidig tvivlende overfor 
om den primære landskabelige diagonal er stor og stærk 
nok til troværdigt at øge oplevelsen af at bo med en særlig 
gennemgribende grøn karaktér på det sted. Mantraet 
”Landskab, før liv, før rum, før bygninger” er vanskelig for 
dommerkomiteen at genkende i den endelige aflevering. 
Planens hovedgreb og disponering byder ikke på de helt 
store overraskelser, og det er svært at få øje på en visio-
nær nytænkning i forhold til de i programmet opstillede 
forventninger og succeskriterier omkring et særligt sam-
spil mellem landskab og bebyggelse.

VURDERING
Det er dommerkomitéens opfattelse, at de skildrede ty-
pologier og bygningsstrukturer er velkendte og repræ-
senterer en både homogen og taktil materialepalette, 
som tillader rumlig variation og tilpasning over tid. For-
slagets fine oplæg til boliger og træbyggeri finder dom-
merkomitéen dog er noget overordnet og forholdsvis ske-
matisk belyst. Forslagets evne til at omsætte den 
indledende landskabsvision til en unik og særegen bydel 
anses derfor kun opfyldt i begrænset omfang. Det lykkes 
ikke at overbevise dommerkomitéen om, at den foreslå-
ede struktur fremstår med en særlig identitet, der mar-
kant adskiller sig fra allerede velkendte bebyggelsesprin-
cipper.

FORSLAG 3   |   TEAM AART ARCHITECTS

FORSLAGET TAGER AFSÆT I, 
AT HOVEDGREBET SKAL DEFINERES PÅ 
LANDSKABETS PRÆMISSER.
 
DET LYKKES IKKE AT OVERBEVISE 
DOMMERKOMITÉEN OM, AT DEN 
FORESLÅEDE STRUKTUR FREMSTÅR 
MED EN SÆRLIG IDENTITET, 
DER MARKANT ADSKILLER SIG FRA 
ALLEREDE VELKENDTE BEBYGGELSES-
PRINCIPPER.

DOMMERKOMITEEN

”
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VIEW / VEJLANDSKVARTERET

Vores vision for Vejlandskvarterets nye bydel tager afsæt 
i drømmen om det enkle liv med nærhed til natur og fællesskab.
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VISION / VEJLANDSKVARTERET

Vores vision for Vejlandskvarterets nye bydel 
tager afsæt i drømmen om det enkle liv med 
nærhed til natur og fællesskab, og i konkur-
renceområdets særlige placering på Amager 
Fælled. 

Bydelen bliver på en gang afskåret fra urban 
kontekst og samtidigt tæt visuelt forbundet 
med Ørestad og København Den uafhængige 
placering giver mulighed for frihed i bebyg-
gelsesstrukturen, for at skabe store rekrea-
tive kvaliteter i nærheden til Amager Fælled 
og mulighed for at indtænke fællesskab og 
bæredygtighed i det liv vi planlægger for i 
Vejlandskvarteret. 

Her kan man på en gang leve omsluttet af na-
turen og samtidigt være en del af byens liv.
 
I Vejlandskvarteret vil vi skabe en bydel hvor 
livskvalitet, sundhed og bæredygtighed prio-
riteres, ved helt lavpraktisk at skabe kort af-
stand fra den enkelte bolig til det grønne, ved 
at minimere biltrafik, gøre det oplevelsesrigt 
og ligetil at bevæge sig rundt som cyklist og 
gående, og ved at skabe enkle tiltag for fælles-
skaber for områdets beboere. 

Derfor tegner vi bolig-”tun”, boligkvarterer 
opbygget af rationelle træmoduler, hvor skala 
og sammenhæng prioriteres. Tun er en norsk 
betegnelse som karakteriserer små landsby-
samfund og rumlige fællesskaber i sammens-
tillingen af simple, homogene volumener. Det 
synes vi passer godt i Vejlandskvarteret.

Vores drøm om at genindføre kvaliteter fra 
landsbyen i den moderne by er ikke kun en ro-
mantisk idé; Det er også faktiske og afprøvede 
parametre for øget efterspørgsel og prissæt-
ning af boliger. Vi ved fra undersøgelser af vær-
diskabende byudvikling at en række konkrete 
tiltag i bebyggelsens overordnede disponering 
bidrager til dette: F.eks ved at sikre korte af-
stande til grønne, rekreative områder, adgang 
til offentlig transport og lokalt butiksliv, tilpas-
set skala i gaderum og struktur, og placering af 
boligernes indgangsdøre mod gade, er med til 
at påvirke boligpriserne.  

Ved at indarbejde disse parametre i bebyggel-
sen, skaber vi en grøn og bæredygtig by med 
høj livskvalitet for beboerne. 

VISION

DIAGRAM / 
DET EKSISTERENDE LANDSKAB

DIAGRAM /
LANDSKABET - NATURKORRIDORER
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MASTERPLAN / HOVEDGREB

MASTERPLANEN

I hovedgrebet definerer landskabet præmis-
serne for bydelen, og det kommer før byg-
ningerne. Landskabet er afsættet for bo- og 
livskvalitet og bebyggelse skal have en gen-
nemgribende grøn karakter, med så lidt be-
lægning og ”by” som muligt. Vi vil øge arts-
mangfoldigheden i de grønne naturkiler, i de 
grønne byrum og på grønne facader og tage, 
med beplantning af stedsspecifikke arter og 
med rekreativ integrering af LAR i landskabet. 
I Vejlandskvarteret er du i det grønne, i byen.

Hovedgreb  
Planens hovedgreb er en organisk og sam-
mensat figur af bolig-”tun”, som åbner sig 
mod landskabet, lys og lange kig mod Køben-
havn og Ørestads skyline. Den består af en 
åben struktur med syv ”tun” med hver sit vel-
definerede, grønne boligkvarterer. Hvert tun 
rækker ud i det omgivende landskab fra by-
delens centrum og skaber stor, åben kontakt-
flade mellem bebyggelse og fælled, så natur-
kiler og korridorer kan trænge ind til hjertet 
af bydelen. 

Landskabet 
De overordnede landskabstræk er defineret 
som et skovbryn mod nord og øst, som knyt-
ter sig til Strandengen og til fælledens åbne 
landskab, og som et rekreativt bakkelandskab, 
der fungerer som støj-buffer mod Vejlands 
Allé. Søen i konkurrenceområdets syd-vestli-
ge hjørne forbindes frem til Skovbrynet mod 
nord, via Naturkorridoren med offentlige, 
rekreative rum, Naturkorridorer, med vand-
løb og regnvandsbassiner som løber langs 
bydelens skole og tværs igennem bebyggel-
sesstrukturen. For at skærme mod trafikstø-
jen fra Vejlands Allé bearbejder vi terrænet 
til en aktiv støjvold, et grønt bakkelandskab, 
der skærmer bydelen. I landskabet indarbej-
des legeområder, rum til bevægelse, bmx- og 
cykelbaner samt forskellige sportsaktiviteter 
mellem bakker og beplantning. 

Naturkiler og Naturkorridor
Naturkilerne afspejler mosaikken af naturtyper 
som findes i det tilstødende landskab. Natur-
typerne forstærkes i deres artsudvalg og be-

arbejdes så de får en højere natur- og rekreati-
onsværdi og trækker naturen helt ind i midten 
af bydelen hvor der etableres stiforløb og rum 
til små opholdssteder og rekreation. Boliger-
nes kantzone ligger direkte ud til kilernes vilde 
natur, i form af små terrasser let hævede over 
det omgivende terræn. 

Naturbastioner
Alle tun afsluttes med en naturbastion, der for-
binder ud til fælleden. Det er små nedslag, som 
udformes forskelligt alt efter placering, det til-
stødende terræn og landskab. Bastionerne bli-
ver grønne samlingspunkter med mulighed for 
ophold og fællesskab. Det kan være mødested 
til naturkurser i spiselige planter, fællesspisnin-
ger i det grønne, løbe- og cykelture, eller der 
hvor børnehaven på tur kan spise madpakker. 
Ved den grønne korridor mod nord er der pla-
ceret et naturformidlingscenter i forbindelse 
med naturbastionen. Bastionerne udføres i na-
tursten og træ, som sammensættes forskelligt 
i forhold til det enkelte sted. 

sø

skov

DIAGRAM / 
FÆLLESSKABER

S - De nærmeste naboer M – Nabolaget L – Boligkvarteret ”Tun” XL – Bydelen
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REFERENCER / MATERIALER

MASTERPLANEN / FÆLLESSKABER

Fællesskaber
Diversiteten i bebyggelsen understøttes lige-
ledes af en række konkrete tiltag for nabo- og 
fællesskaber af forskellig skala; Fra små fæl-
lesskabet med de aller nærmeste beboere, til 
rammer for beboerne i den samlede bydel. 
Fællesskaberne skal understøtte visionerne 
om livskvalitet, sundhed og bæredygtighed i 
bebyggelsen igennem fysiske rammer og pro-
jekter, og desuden som en bydelsstrategi for 
deleøkonomi, energiregnskab og transport 
igennem Smart City-projekter. Dette gør vi 
igennem følgende skalatrin i naboskaber:

S - De nærmeste naboer. For hver boligenhed 
i bebyggelsen skal der skabes enkle steder for 
møder mellem de nærmeste naboer. I bebyg-
gelserne placeres fællesfaciliteter i stueetagen 
med kontakt til uderum og med kontakt til en 
semiprivate ”forhave”, som naboerne er fælles 
om. I forhaven kan der etableres nært ophold 
med sol, bede og træer der skaber karakter og 
læ, fællesskur med værktøj og en aflåselig tør-
replads for beboerne. Ved boliger i stueetagen 

etableres en kantzone langs facaderne, der 
sikrer beboernes privatliv.

M – Nabolaget. Nabolaget er næste skalatrin 
og her kan mindre, fælles uderum overskues 
fra boligernes forhaverum og indrettes med 
legeplads for mindre børn og med plads til 
nære projekter for beboere i de omgivende 
bebyggelser. Det kunne være fælles køkken- 
og blomsterhaver, et overdækket rum til sam-
ling og fællesspisning, regnvandsopsamling til 
havevanding, bistader og kompostbunke. 

L – Boligkvarteret / Tun. For boligkvarteret 
kan der etableres rum med særlige aktiviteter 
og legepladser for de større børn, der kan be-
væge sig mere omkring i bebyggelsen alene. 
Andre tiltag kunne være lunde med frugttræer 
og spiselige sorter, decentral parkering med 
opladning for el-delebiler, cykel-pusleplads, 
kvartérshus, decentral affaldssortering og syn-
ligt energiregnskab i konkurrence med de an-
dre tun i bydelen.

XL – Bydelen. I det store skalatrin for fælles-
skab i det samlede Vejlandskvarter beskrives 
tiltag for både beboere og besøgende, som 
understøtter byliv i det centrale byrum og i 
mødet med fælledens landskab: Udkigsposter 
mod fælleden, skolehaver, oversigtskort over 
cykel- og gangstier med tid og afstande til de 
lokale destinationer, intelligent lys til løb-, og 
cykel-leg på stier mod Ørestadens infrastruk-
tur, nabokiosk eller cafe, sport- og boldbaner, 
naturformidlingscenter, byttebørs til lokalt 
genbrug, synlig formidling af afgangstider på 
lokalområdets offentlige transport.
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Infrastruktur
Vejlandskvarteret skal være en by med fokus 
på de bløde trafikanter. Det sikrer vi ved at ned-
prioriterer biltrafikken i de offentlige rum og i 
boligstræderne, og ved at gøre gang og cyk-
ling til den hurtigste og nemmeste transport-
form i bydelen. Det effektive, interne vejforløb 
forbinder skole, p-huse og udadvendte funkti-
oner i et blødt loop, som friholder boligkvarte-
rerne for gennemkørende trafik. På hvert tun 
fordeles beboertrafik og servicekørsel vide-
re til boligerne via smalle, knækkede stikveje. 
Uderummene mellem boligerne udformer vi 
som grønne, intime naturrum i menneskelig 
skala, med plads til bløde trafikanter og tryg-
ge, nære mødesteder. Beboere og besøgende 
parkerer i de to centrale, runde p-huse, som 
integreres i strukturens centrum med aktive 
facader og tagflader, hvor der kan integreres 
lokale servicefunktioner som f.eks hubs for 
mikromobilitet, fitness, legeplads, decentral 
affaldssortering, eller pakkeboks. Den runde 
form, spiller med i vejforløbets loop, sikrer de 
bedst mulige visuelle forbindelser i det centra-
le byrum og adskiller sig tydeligt fra den øvri-
ge struktur. 

Over tid kan det forventes at trafikmønstre og 
parkeringsbehovet for personbiler ændres og 
parkeringshusene skal derfor konstrueres med 
henblik på senere transformation til andre 
funktioner eller med mulighed for demontage 
af moduler til genanvendelse. 

MASTERPLAN / HOVEDGREB
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Nabogader og Boligstræder
På hver tun bygges boligkvarterne op om-
kring en indre Nabogade, som er disponeret 
til at klare brand- og renovationskøretøjer og 
ærindekørsel. Alle brandveje er disponeret til 
brandredning med stigevogn, og friholdes for 
højere træer og faste elementer i redningszo-
nerne. Brandvejene bruges også som tilkørsel 
til boliger og cykelparkering. 

De øvrige veje, Boligstræderne, kan derfor 
minimeres til en bredde på 4 meter. De smal-
le stræder med klinkebelægning bliver meget 
grønne veje med vilde plantninger og mange 
træer. Boligstræderne udvides punktvis til vi-
gepladser og vendepladser, som til daglig fun-
gerer som små befæstede lysninger i de grønne 
gader. Gående og cyklende kan sikkert færdes 
på de snoede veje, der suppleres med grusstier, 
der til sammen skaber et finmasket net af stier 
på kryds og tværs i boligkvartererne. 

Sidevejene ud mod naturkilerne, er skiftevis 
udlagt som grønne gårde uden trafik og skifte-
vis som ankomststræder med cykelparkering, 
som også fungerer som brandveje. På den 
måde skaber vi et hierarki mellem byrum, ga-
der, gårde og naturrum, med rumlig variation, 
hvor naturen og det sociale fællesskab er nær-
værende.

Vind
Amager Fælled og Ørestaden er kendt for de 
hårde vindforhold, der besværliggør brug af 
bydelens offentlige rum til rekreativ anvendel-
se og ophold. 

Dette ønsker vi ikke skal være tilfældet i 
Vejlandskvarteret, og bygningsstrukturen og 
beplantning er derfor orienteret og placeret, så 
de danner læ for den dominerende vindretning 
fra vest. For at undgå vindkorridorer i struktu-
ren, er bebyggelsen brudt ned i mange mindre 
enheder, der forskydes i højder, plan og vink-
ler. Bakkelandskabet mod syd ved Vejlands 
Allé danner en barriere der, ud over at mindske 
trafik støj i bydelen, også bryder vinden. I de 
åbne arealer i Naturkilerne og Naturkorridoren 
blandes mange typer af træer og buske, så der 
skabes ”ru overflade” i landskabet og stor vari-
ation i højder og tætheder, både i hovedhøjde 
fra træerne kroner og i kropshøjde fra buske. 

Det centrale byrum
Det centrale byrum bliver på en gang bebyg-
gelsens mest urbane rum, hvor vi samler by-
delens udadvendte og samlende funktioner, 
men vil samtidigt være et grønt uderum, med 
mange kig ud i landskabet. Med det tydelige 
bydelscentrum, bliver det rummet, hvor bebo-
erne mødes på vej til indkøb, skole, cafe, par-
kering i p-huse eller fritidsaktiviteter.

Centrum består af en serie af sammenhængen-
de grønne rum, opdelt af læskabende træplan-
tinger og med zoner af granitbelægning, som 
refererer til Ørestad. Grønne lunde af træer 
markerer lommer til cykelparkering, under et 
løvtag af træer, som visuelt indgår i byrum-
mets udformning og underopdeling. Rummet 
er fleksibelt og vil kunne give plads til alle de 
aktiviteter, som har brug for en befæstelse, så 
som markeder, byfester, handel og hverdagsliv. 

Etaper 
I udviklingsfasen forestiller vi os at de over-
ordnede landskabstræk, i Naturkiler, Naturkor-
ridoren og bakkelandskabet, etableres som de 
første skridt, hvor bydelen defineres og hvor 
der skabes rekreative kvaliteter for besøgende 
fra Ørestadens nabobebyggelser, uafhængigt 
af bydelens udviklingstakt. Vi planlægger fa-
serne fra nord mod syd, så så få naboer som 
muligt generes af tilkørsel til, og støj fra byg-
geplads under udviklingen af området. Van-
drerhjemmet bevares så længe i processen 
som muligt og vi tænker at det kan benyttes 
til byggepladskontorer, materialelager på byg-
gepladsen, midlertidig daginstitution, spejder-
hytte, foreningslokaler eller lignende.
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VEJLANDSKVARTERET 

- En levende og varieret bebyggelse, der er forankret i 
omgivelserne og hvor vi er sammen om og i det grønne.

5 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 

34 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 

FÆLLESSKABER / BOLIGERNE

Træ giver bydelen en smuk og homogen materialepallette, som ældes 
karakterfuldt over tid, med grader af patinering og farver. 
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Nabogader og Boligstræder
På hver tun bygges boligkvarterne op om-
kring en indre Nabogade, som er disponeret 
til at klare brand- og renovationskøretøjer og 
ærindekørsel. Alle brandveje er disponeret til 
brandredning med stigevogn, og friholdes for 
højere træer og faste elementer i redningszo-
nerne. Brandvejene bruges også som tilkørsel 
til boliger og cykelparkering. 

De øvrige veje, Boligstræderne, kan derfor 
minimeres til en bredde på 4 meter. De smal-
le stræder med klinkebelægning bliver meget 
grønne veje med vilde plantninger og mange 
træer. Boligstræderne udvides punktvis til vi-
gepladser og vendepladser, som til daglig fun-
gerer som små befæstede lysninger i de grønne 
gader. Gående og cyklende kan sikkert færdes 
på de snoede veje, der suppleres med grusstier, 
der til sammen skaber et finmasket net af stier 
på kryds og tværs i boligkvartererne. 

Sidevejene ud mod naturkilerne, er skiftevis 
udlagt som grønne gårde uden trafik og skifte-
vis som ankomststræder med cykelparkering, 
som også fungerer som brandveje. På den 
måde skaber vi et hierarki mellem byrum, ga-
der, gårde og naturrum, med rumlig variation, 
hvor naturen og det sociale fællesskab er nær-
værende.

Vind
Amager Fælled og Ørestaden er kendt for de 
hårde vindforhold, der besværliggør brug af 
bydelens offentlige rum til rekreativ anvendel-
se og ophold. 

Dette ønsker vi ikke skal være tilfældet i 
Vejlandskvarteret, og bygningsstrukturen og 
beplantning er derfor orienteret og placeret, så 
de danner læ for den dominerende vindretning 
fra vest. For at undgå vindkorridorer i struktu-
ren, er bebyggelsen brudt ned i mange mindre 
enheder, der forskydes i højder, plan og vink-
ler. Bakkelandskabet mod syd ved Vejlands 
Allé danner en barriere der, ud over at mindske 
trafik støj i bydelen, også bryder vinden. I de 
åbne arealer i Naturkilerne og Naturkorridoren 
blandes mange typer af træer og buske, så der 
skabes ”ru overflade” i landskabet og stor vari-
ation i højder og tætheder, både i hovedhøjde 
fra træerne kroner og i kropshøjde fra buske. 

Det centrale byrum
Det centrale byrum bliver på en gang bebyg-
gelsens mest urbane rum, hvor vi samler by-
delens udadvendte og samlende funktioner, 
men vil samtidigt være et grønt uderum, med 
mange kig ud i landskabet. Med det tydelige 
bydelscentrum, bliver det rummet, hvor bebo-
erne mødes på vej til indkøb, skole, cafe, par-
kering i p-huse eller fritidsaktiviteter.

Centrum består af en serie af sammenhængen-
de grønne rum, opdelt af læskabende træplan-
tinger og med zoner af granitbelægning, som 
refererer til Ørestad. Grønne lunde af træer 
markerer lommer til cykelparkering, under et 
løvtag af træer, som visuelt indgår i byrum-
mets udformning og underopdeling. Rummet 
er fleksibelt og vil kunne give plads til alle de 
aktiviteter, som har brug for en befæstelse, så 
som markeder, byfester, handel og hverdagsliv. 

Etaper 
I udviklingsfasen forestiller vi os at de over-
ordnede landskabstræk, i Naturkiler, Naturkor-
ridoren og bakkelandskabet, etableres som de 
første skridt, hvor bydelen defineres og hvor 
der skabes rekreative kvaliteter for besøgende 
fra Ørestadens nabobebyggelser, uafhængigt 
af bydelens udviklingstakt. Vi planlægger fa-
serne fra nord mod syd, så så få naboer som 
muligt generes af tilkørsel til, og støj fra byg-
geplads under udviklingen af området. Van-
drerhjemmet bevares så længe i processen 
som muligt og vi tænker at det kan benyttes 
til byggepladskontorer, materialelager på byg-
gepladsen, midlertidig daginstitution, spejder-
hytte, foreningslokaler eller lignende.

MASTERPLAN / HOVEDGREB

UDSYN FRA BOLIG

BEBYGGELSEN SET FRA SØEN
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SNIT AA / SKOVEN / EJ MÅLFAST

SNIT BB / SKOVEN / EJ MÅLFAST
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PLANUDSNIT / SLETTEN - PRIVATE LEJEBOLIGER  / EJ MÅLFAST

Planudsnit  SLETTEN – PRIVATE LEJEBOLIGER
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24 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 

NATVIEW / VEJLANDSKVARTERET

Den unikke placering udenfor Ørestadens by-grid, har givet 
os afsæt for at skabe en uafhængig bebyggelsesstruktur.

25 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 

30 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 

FÆLLESSKABER / BOLIGERNE

Boligtyperne sammensættes i kvartererne, så bebyggelsen favner en bred 
beboergruppe på tværs af generationer, familiemønstre, køn og indkomst. 

31 VEJLANDSKVARTERET / Nyt nært fællesskab 
NABOGADE OG BOLIGER
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Vejlands KvarterTeam SLETH 05.11.19

Masterplan
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FORSLAG 5   |   TEAM SLETH

TOTALRÅDGIVER  SLETH
Søren Leth / Lars Jensen / Jeppe Niemann Jacobsen / Andreas Kristensen / Adna Babahmetovic

/ Jens Bager / Juan Cruz Acevedo Diaz / Line Østergaard Poulsen / Mathias Skafte Andersen
/ Mathias Kanstrup / Mike Højrup Nielsen / Mille Ahrenkiel Hensberg / Niels Eli Kjær Thomsen

Rubin Qingyuan Zhou 

UNDERRÅDGIVER  HOLSCHER NORDBERG
Mikkel Nordberg / Nils Holscher / Mette Bang Pedersen / Johan Stoustrup / Nuria Carbonell Etayo

/ Aisha Seeberg / Salva Palanca / Søren Yde Jensen 

UNDERRÅDGIVER  NIRAS
Lone Huulgaard Madsen / Rasmus Drangenberg / Sofie Holst Aagaard Silkjær / Anne Gedved Christoffersen

UNDERRÅDGIVER  MØLLER & GRØNBORG
Mads Tenney Jordan / Julie Kaalby Bjerre / Thomas Røn / Pelle Carlsen

KONSULENT  Walter Unterrainer

HOVEDGREB
Forslaget fremstår som særdeles gennemarbejdet og 
den indledende introduktion illustrerer et fornemt over-
blik over Amager Fælleds brogede og tekniske kulturhi-
storie. Præcist og bevidst repræsenteret af forslagets 
nærmest ironiske ordspil omkring `Vej + Land´.

Strukturelt er der tale om et forslag med et koncentreret 
og kompakt hovedgreb. Grundlæggende er den overord-
nede idé et pragmatisk afsæt i de danske parkbebyggel-
ser, hvor ”best practice” bygninger bestående af rumsto-
re træmoduler, placeres på et grønt sammenhængende 
(romantisk?) tæppe. Ifølge forslagsstillerne ønskes en 
kombination af klassisk Københavner karré med parkbe-
byggelsens porøsitet og nærhed til landskab. Et greb som 
kaldes ”en kombination af bygningsmæssige rationaler i 
et sammenhængende landskabeligt billede”.

Forslaget redegør fint for, hvorledes Vejlands Allé marke-
rer en vigtig overgang mellem det åbne og det sammen-
satte. I den eklektiske kontekst beskrives en masterplan 

baseret på fem overordnede strukturerende greb, hvor to 
primære landskabelige forbindelser til de fire forskellige 
landskabstyper; Lærkesletten, Kratskoven, Strandengen 
og Klimabæltet, skaber henholdsvis fire porte/ankomster 
til de fire mosaiklignende kvarterer via et samlende vej-
loop. 

Forslaget anviser det åbenlyse i at koncentrere bebyggel-
sen for at maksimere forbindelsen til det landskab som 
omgiver bebyggelsen. Ved hjælp af forskydninger og rota-
tioner, arbejder forslaget med at sikre variation i den ry-
stede gridstruktur, samtidig med at der skabes gode mi-
kroklimatiske- og dagslysmæssige forhold for boliger og 
byrum.

LANDSKAB
Den landskabelige bearbejdning tager udgangspunkt i en 
læsning af det omgivende landskab i fire karakterer; 
Lærkesletten, Kratskoven, Strandengen og Vejlands Allé; 
dette giver en opdeling i fire kvarterer i hovedsagen ad-
skilt af en central grøn kile ’naturforbindelsen’, hvori en 

Vejlands KvarterTeam SLETH 05.11.19

Masterplan 5

DOMMERKOMITEENS 
BEMÆRKNINGER
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cykelforbindelse er placeret. Denne fylder dog meget så-
ledes at dette rekreative rum hurtig fyldes af cykler, her-
under cykelparkering, og da den vestlige del af vej-loopet 
også får en meget grøn karakter, kan der opstå tvivl om 
det bymæssige hierarki – man risikerer let at alt, flyder 
sammen i et lidt for grønt ’forstadslandskab’.

Indgangen til kvarteret fra Vejlands Alle markeres med en 
stor ’klimaplads’, dennes placering, skåret over af en vej, 
virker ikke oplagt som et urbant bylivssted. De indre går-
drum er meget belagte, hvilket står i fin kontrast til de 
grønne kiler, da man meget sympatisk har lagt brandred-
ningen herind, for at holde den fligede kant mod fælleden 
fri for belægning. 

INFRASTRUKTUR 
Forslaget arbejder med et sammenbindende vejloop - En 
grøn vej imellem belagte, større eller mindre pladser. Det 
er sympatisk tænkt, og kunne fungere fint, dog virker det 
en smule uafklaret omkring skolen og mod syd ved P-
huset, hvor der er tvivl om prioriteringen imellem bløde 
trafikanter, supercykelsti og en forholdsvis tung biltrafik. 
De meget grønne veje risikerer desuden at tage kraft ud 
af den centrale grønne kile i form af manglende kontrast 
imellem gaderum og kile. Endelig kan dommerkomiteen 
også have sine tvivl om det meget grønne udtryk kan fast-
holdes når først forslaget møder vejmyndighedernes 
mange krav.

BEBYGGELSESPLAN
Materialet er forbilledligt gennemarbejdet og fremstår 
med stor troværdighed omkring en rationel etapeplan, 
generel bygbarhed samt strategi for regnvandshåndte-
ring, dagslys og anden komfort. Ligeledes skal forslaget 
roses for pragmatisk at indtænke aktive afværgeforan-
staltninger i forhold til trafikstøj fra Vejlands Allé hvor 
placeringen af henholdsvis landskabelige støjdiger samt 
p-hus + idrætshal er foreslået som aktive støjbarrierer.

Forslaget fangede dommerkomiteens interesse under 
midtvejspræsentationen, hvor det forholdsvis lineære 
grid arbejdede med det lange kig mod fælleden så snart 
man ankom til den nye bydel. Den tilnærmelsesvis radia-
le orientering med udgangspunkt i en ryg mod Vejlands 
Allé ønskedes yderligere styrket i den endelige afleve-
ring. Desværre fortabes det ellers fine og grundige ar-
bejde med de dynamiske byggefelter, sammensatte læn-
gehuse med aktive hjørner og aktive stueetager, i et 
overordnet greb, som undervejs har mistet forbindelsen 
og udsynet til den store fælled. 

Den overordnede idé er opbygget som en enkel struktur, 
der ikke helt formår at overbevise om et nyt område med 
en særlig og stærk egenart og identitet og landskabelig 
sammenhæng med det store landskab for øje. Hvor den 
indledende analyse illustrerede et fornemt blik for forbin-
delsen til den store skala, er den rumlige variation og op-
levelse af forslagets bebyggelsesstrukturer og byrum dog 
mindre tydelig at få øje på. 

VURDERING
Dommerkomiteen havde gerne set, at man med det over-
ordnede greb havde arbejdet med en større porøsitet, for 
dermed at kunne have opnået en mere rumligt varierende 
struktur i flere skala. Umiddelbart savnes der et større 
hierarki i forbindelsen til de fire udpegede særegne land-
skaber og hvorledes disse påvirker de respektive bygge-
felter og byrum. Den porøsitet og åbenhed som de åbne 
karreer i strukturens periferi tilbyder, savnes videreført i 
de indre gaderum og overgangene mellem bygningernes 
og landskabernes kantzoner. 

Dommerkomitéen savner en mere klar sammenhæng 
mellem den indre Fælledhave og det store eksisterende 
fælledlandskab mod nord, hvor en noget mindre kompakt 
strukturplan med fordel ville kunne have skabt et bedre 
samspil mellem pragmatik og romantik – mellem tæt be-
byggelse og åben natur. På den baggrund har dommerko-
miteen været i tvivl om planens hovedgreb.
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Dynamiske byggefelter

Klassisk grid-struktur Byggefelter påvirkes af landskabet Porøs bygningsstruktur
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TO FORBINDELSER
LOOPET

FIRE PORTE BEBYGGELSESMOSAIK

BYGGEFELTER OG LANDSKABET PORØS BYGNINGSSTRUKTUR

STRUKTURELT ER DER TALE OM 
ET FORSLAG MED ET KONCENTRERET 
OG KOMPAKT HOVEDGREB.
 
VI HAVDE GERNE SET, AT MAN MED DET 
OVERORDNEDE GREB HAVDE ARBEJDET 
MED EN STØRRE PORØSITET, 
FOR DERMED AT KUNNE HAVE OPNÅET 
EN MERE RUMLIGT VARIERENDE 
STRUKTUR I FLERE SKALA.

DOMMERKOMITEEN
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Byggefelt 01 Urbant knudepunkt, detail,
ungdomsboliger og Livsstilsboliger

Vejlands KvarterTeam SLETH 05.11.19

Byggefelt 02 En fod i Fælleden og en fod i byen:
Private lejeboliger og fællesrum

Vejlands KvarterTeam SLETH 05.11.19

Udsnit  URBANT KNUDEPUNKT, UNGDOMSBOLIGER OG LIVSSTILSBOLIGER

Udsnit  PRIVATE LEJEBOLIGER OG FÆLLESRUM
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Vejlands KvarterTeam SLETH 05.11.19

BEBYGGELSENS KANT MOD FÆLLEDEN
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NABOGADEN

Snit
NABOGADEN

Planudsnit  FÆLLEDKILERNE Snit  FÆLLEDKILERNE
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PARKBEBYGGELSEN
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Rita Justesen

Michael Soetmann

Nicolai Irminger Axholm

Marius Møller

Mia Manghezi

Ole Schröder

Jan Christiansen

Jacob Kamp

DOMMERKOMITEENS   |   UNDERSKRIFTER



69

KONKURRENCEN 
Konkurrencen er udskrevet af P/S Vejlands Kvarter

ejet af By & Havn og PensionDanmark

DOMMERBETÆNKNINGEN
Dommerbetænkningen er udarbejdet af 

By & Havn og PensionDanmark

Tekst: By & Havn samt fagdommerne
Jan Christiansen, Jacob Kamp og Ole Schrøder

 
Grafisk redaktion: Jens V. Nielsen
Luftfoto: By & Havn / Ole Malling
Produktion: Production Facilities

Udgivelsesdato: 5. december 2019
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Fælledby

41Henning Larsen

Data micki

- gode pointer

- DGNB

- 

Fælledby

N

Vi styrker Fælledens kvaliteter!1.

4. Vi skaber mere natur og bedre 
vilkår for dens trivsel!

5. Vi bygger en by, som giver mulighed 
for at den enkelte kan deltage i 
fællesskabet på sine egne præmisser!

2. Vi laver en by, som svarer på 
behovet i samfundet for at leve 
mere bæredygtigt og i relation til 
hinanden og naturen!

3. Vi skaber et forbillede for grøn 
omstilling i urbaniseringen!

6. Vi laver et helt særligt sted i København!


