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Dommerbetænkning, Rolighedsvej Bycampus

Det er en fornøjelse hermed at kunne præsentere resul-
tatet af parallelopdraget om udviklingen af Rolighedsvej 
Bycampus, som blev udskrevet i begyndelsen af februar 
2018. 

Det har været et spændende forløb med tre meget stærke 
teams, der hver er kommet med et bud på, hvorledes 
området kan udvikles fra en lukket til en åben bycampus 
med nye funktioner og fælles faciliteter. Forslagene giver 
alle en række gennemarbejdede og kreative bud på at ud-
vikle og nyfortolke området, som kan bruges i den videre 
udvikling af området. 

Forslagene indeholder, på hver sin måde, gode bud på, 
hvorledes området åbnes og inviterer byen og lokalområ-
det indenfor, samtidig med at det er et godt sted at bo, 
studere, dyrke idræt og arbejde. Endvidere understøtter 
helhedsplanerne Frederiksberg som en vidensby. Dette 
giver et godt grundlag for at arbejde videre på og få udar-
bejdet først en samlet helhedsplan og derefter lokalplan-
lægning for området. 

Vi vil gerne takke for de fine bidrag.

I det følgende præsenteres resultatet af dommerkomi-
téens arbejde med tilhørende tegninger og illustrationer 
fra de tre forslag. 

Freja ejendomme      NREP       Frederiksberg Kommune

Forord
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Området ved Rolighedsvej og Bülowsvej. Foto: Eagle Luftfoto
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Dommerbetænkning, Rolighedsvej Bycampus

Freja ejendomme, NREP og Frederiksberg Kommune 
inviterede i februar 2018 tre tegnestuer til et parallelopdrag 
om udviklingen af Rolighedsvej Bycampus. 

Formålet med parallelopdraget var at få forskellige bud 
på en helhedsplan for udviklingen af området, så områ-
det blev udviklet fra en lukket til en åben bycampus. Der 
er ikke udpeget en vinder, men i det videre arbejde med 
udviklingen af området vil der blive taget afsæt i de idéer, 
der er fremkommet af parallelopdraget.

Deltagerne
De deltagende hold har hver haft til opdrag at komme med 
et bud på en helhedsplan for udviklingen af Rolighedsvej 
Bycampus. De blev udvalgt og indbudt på baggrund af 
forskellige faglige styrker og blev sammensat, så de hver 
især havde kompetencer indenfor følgende områder:

 — Mødesteder
 — Landskab
 — Forbindelser 
 — Byrum
 — Byliv 
 — Samspillet mellem forskellige funktioner.

Følgende tre teams blev udvalgt:
 — EFFEKT   CFBO
 — ENTASIS
 — COBE

Vurderingskomitéen
Vurderingen af de tre teams bud på en helhedsplan er 
blevet vurderet af en vurderingskomité bestående af:

 — Fagdommer, Pernille Schyum Poulsen, Vandkunsten
 — Lisbeth Nørskov Poulsen, Freja ejendomme
 — Carsten Rasmussen, Freja ejendomme
 — Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune 
 — Jan E. Jørgensen, Frederiksberg Kommune
 — Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune
 — Toke Sundernæs Clausen, NREP
 — Michael Helbo, NREP
 — Mette Jakobsen, Prins Henrik Skole

Tilknyttet vurderingskomitéen
 — Jan Christiansen, Freja ejendomme
 — Christian Nielsen, Freja ejendomme
 — Ulrik Winge, Frederiksberg Kommune
 — Claus H. Sivager, Frederiksberg Kommune
 — Jesper Dahl, Frederiksberg Kommune
 — Ane Oksbøl Tonnesen, Frederiksberg Kommune
 — Steen Jønsson, NREP
 — Claus Mathiesen, NREP
 — Jacob Chemnitz, NREP
 — Nils Holscher, rådgiver for Prins Henriks Skole
 — Peter Stanley, Via Trafik
 — Dorthe Søeberg Hovmand, Kuben Management
 — Rikke Lethare Nielsen, Kuben Management

Ved vurderingen af helhedsplanerne er der, ud over den i 
økonomisk henseende bedste udnyttelse, blevet lagt vægt 
på følgende: 

 — Den gode idé, der underbygger visionen om en åben 
bycampus, som forholder sig til det omkringliggende 
bymiljø og kobler byrum og funktioner sammen på en 
overbevisende måde.

 — Kvaliteten i udearealerne, herunder mødesteder og 
synergi mellem de forskellige funktioner og brugere.

Parallelopdraget
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Foto: Frederiksberg Kommune

 — At forslaget rummer miljømæssig og social bæredyg-
tighed, grønne uderum og kobling til Den Grønne Sti 
og de omkringliggende grønne områder.

 — Forslagets arkitektoniske kvalitet, herunder balancen 
mellem de bevaringsværdige bygninger og nybyggeri 
samt at forslaget er realistisk og bygbart. 

Opgaven 
Opgaven for de deltagende teams har været at udarbejde 
en helhedsplan for udviklingen af Rolighedsvej Bycampus. 
Helhedsplanen skulle vise, hvorledes området kan udvikles 
fra et lukket campusområde til en åben bycampus, så det 
bliver et særligt sted via nye og blandede funktioner og 
boligformer. Helhedsplanens hovedgreb skulle skabe et 
grundlag for stedets videreudvikling og beskrive stedets 
fremtidige udformning, og gerne arkitektoniske fremtræ-
den, der både skal understrege og videreføre stedets 
byarkitektoniske kvaliteter. 

De deltagende hold blev bedt om at vise, hvorledes der 
kan skabes byrum med kvalitet og byliv, og hvordan 
udearealerne indbyder til ophold, aktiviteter og fælleskab 
for både fremtidige beboere, brugere og naboer. Der har 
været fokus på sammenhængen til de grønne træk fra de 
omkringliggende områder, og hvordan det grønne integre-
res i området. Der har også skulle redegøres for forslagets 
sociale og miljømæssige bæredygtighed. 

Der var på forhånd fastlagt en række funktioner, som 
skal placeres på udviklingsområdet; Prins Henriks Skole, 
moderne studieboliger/kollegie, særlige boformer med 
fokus på fællesskab for ”young professionals” og idræts-
faciliteter. Herudover potentielle funktioner, som kan 
placeres på området; familieboliger samt mindre butikker 
og serviceerhverv, der kan understøtte livet på Roligheds-
vej Bycampus. 

Der var to scenarier for Prins Henriks Skole, som beg-
ge skulle belyses i den første fase af parallelopdraget. 
 Efterfølgende blev et af scenarierne udvalgt, som der så 
blev arbejdet videre med. 

Endvidere blev deltagende hold blevet bedt om at vise, 
hvordan Den Grønne Sti kobles op på området, og vise 
hvordan der skabes sammenhæng mellem områdets 
uderum, idrætsfaciliteternes udearealer samt Den Grønne 
Sti. Herunder også hvorledes de trafikale forhold og støj 
håndteres.

Endelig har opgaven været at vise, hvorledes det er muligt 
skabe et område, der er åbent og imødekommende samti-
dig med, at Prins Henriks Skoles sikkerhed kan håndteres i 
arkitekturen og udearealerne. 

Processen for parallelopdraget
Forud for programskrivningen til parallelopdraget blev der 
afholdt et borgermøde og en række møder med udvalgte 
interessenter, hvis ideer og ønsker til området fremgik af 
konkurrenceprogrammet.  

Parallelopdraget blev indledt med en kick off-workshop 
februar 2018, hvor konkurrenceprogrammet blev præsen-
teret, og de deltagende hold fik mulighed for at besigtige 
området og stille spørgsmål til parallelopdraget, og møde 
de forskellige parter, som var involveret i parallelopdraget. 

Herefter blev der afholdt to workshops. På workshop 1 
skulle hvert team hver for sig præsentere to scenarier 
for placeringen af Prins Henriks Skole. For hvert scenarie 
skulle der opstilles en liste med fordele og ulemper med 
udgangspunkt i ”det gode byliv”. På workshop 2 skulle 
holdene præsentere, hvordan der var blevet arbejdet 
videre ift. de tilbagemeldinger, der var givet på den første 
workshop, og endelig skulle færdiggørelsen - det endelige 
bud på helhedsplan - afleveres og præsenteres for dom-
merkomitéen. Afleveringen blev afholdt i april 2018. 

Bevaringsværdig bygning på Bülowsvej
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Dommerbetænkning, Rolighedsvej Bycampus

Alle tre forslag har peget på dette steds fantastiske kvali-
teter, grønne kanter og særlige identitet og har udarbejdet 
indlevende analyser af stedet, konteksten og det særlige 
frederiksbergske. De har arbejdet bevidst med at åbne 
området mod den omkringliggende by, og Den Grønne Sti 
er i alle forslag underbygget som en central forbindelse, 
hvor der på forskellige måder tilkobles byrum, mødesteder 
mv, der inviterer indenfor. Alle forslag arbejder med grønne 
byrum eller grønne kanter mod de omgivende vejrum. To 
af forslagene friholder det grønne træk ud mod Roligheds-
vej, mens det tredje forslag vælger at trække bebyggelsen 
frem. 
 
Placeringen af Prins Henriks Skole ligger i alle tre forslag 
ud mod Rolighedsvej fra hjørnet mod Den Grønne Sti til 
Bülowsvej. Den bevaringsværdige bygning omkranses af 
’mindre’ bygningsvoluminer i varierende højder. Forslagene 
udfolder dette på forskellige måder, men den eksisterende 
bygning danner i alle forslag en form for tyngde- og om-
drejningspunkt for de nye bygninger. Forslagene sammen-
kobler det eksisterende og det nye på varierende måder. 

Alle forslagene placerer studie-/kollegieboligerne og 
young professionals boligerne primært mod Åboulevar-
den. I forskellige gestalter danner alle forslag en form for 
sammenhængende eller næsten sammenhængende ryg/ 
støjskærm mod Åboulevarden, mens bebyggelsen ind mod 
selve campusområdet generelt nedskaleres og opbry-
des i mindre solitære voluminer. Alle forslagene markerer 
hjørnerne mod Åboulevarden på forskellig vis, dels mod 
Den Grønne Sti og cykelbroens landing, dels mod hjørnet 
ved Bülowsvej. Endvidere arbejder alle forslagene med 
hævede stueetager i forskellige højder for at løfte boliger-
ne, så de ikke ligger direkte i niveau ud til Åboulevarden. 
Alle forslagene har prioriteret at lægge en relativ stor del 
af bygningsvolumet ud mod Åboulevarden. I projekterne 
er der på forskellige måder arbejdet med dagslys og støj-
udfordringen ift. boligernes bokvalitet. Endelig er der i alle 
forslagene vist en højere bebyggelsesprocent end den, 
som er angivet i kommuneplanen. Parallelopdraget har ikke 

på tilfredsstillende vis dokumenteret, at der kan bygges 
markant tættere end angivet i kommuneplanen, hvorfor der 
i det videre arbejde skal ske en tilpasning af projekterne på 
dette område.

Idrætsfaciliteten er i alle forslag placeret, så den har en 
sammenhæng til Den Grønne Sti og det grønne hjerte. To 
af forslagene har placeret idrætshallen øst for Den Grønne 
Sti, og et har placeret det vest for. 

Der er kun et af forslagene, som har redegjort fyldest-
gørende for bæredygtighed. 

Alle tre forslag peger på en central parkeringskælder under 
studie-/kollegieboligerne, enten helt under, halvt under 
eller delvist oven på terræn.

Freja ejendomme, NREP og Frederiksberg Kommune har 
således fået 3 overordnet interessante bud på, hvordan 
der kan skabes en ny bycampus på Rolighedsvej, som 
med forskellige helhedsgreb peger på grundens fantasti-
ske potentiale og udviklingsmuligheder.

Generelle bemærkninger
Vurderingskomitéens generelle bemærkninger og anbefalinger
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Det videre arbejde

Intentionen med parallelopdraget har været at indsamle idéer, der har haft til formål at belyse for-
skellige muligheder og  potentialer til brug for det videre arbejde med en helhedsplan og efterfølgen-
de lokalplanlægning. 

I bedømmelsesprocessen har der været mange gode og interessante diskussioner, som har udvidet 
perspektivet på Rolighedsvej Bycampus. Der har været overvejende enighed i dommer komitéen om 
følgende umiddelbare anbefalinger til det videre arbejde:

 — Det videre arbejde vil hovedsagelig tage udgangspunkt i de forslag, der inddeler i tre zoner 
med skole, blandede funktioner (herunder idræt) og studieboliger/young professionals, og som 
arbejder med tilbagetrækning ud mod Rolighedsvej. Der vil i særlig grad blive arbejdet videre 
med forslaget om en stor grøn plads på terræn mellem Den Grønne Sti og idrætshallen. 

 — Det ønskes, at der skabes en åben bycampus med en særlig identitet, hvor der opnås en 
balance mellem bygningsvolumen og de grønne uderum, der skal have en vis størrelse og 
variation..

 — Der skal arbejdes videre med én eller flere bygningstyper, -variationer og –højder, der i 
sammenhæng og balance kan rumme at møde Åboulevardens store skala, og samtidig ramme 
stedets særlige campusidentitet ind mod KU campusområde. Det skal fremadrettet afklares 
hvad der er den rigtige skala og tæthed, og hvordan denne kan prioriteres på grunden, for at 
opnå maksimal kvalitet i rummene mellem bygningerne.

 — Ligeledes skal det sikres, at den nye bebyggelsesplan og arkitektur, på tilfredsstillende vis 
respekterer de to bevaringsværdige bygninger.

 — Det skal undersøges yderligere, hvordan campusidentiteten kan styrkes i bygningernes 
arkitektoniske udtryk, så typologierne, f.eks. den solitære bygning eller ryggens karakter, 
understreges; rytme, hulsætning, symmetri, stoflighed, detaljering, variation, markering af 
stueetagen, taget osv. spiller sammen. 

Forbindelser og sammenhæng
 — Der skal fokuseres på koblingen mellem Den Grønne Sti, området og resten af byen, så der 

bliver en oplevelse for de forbipasserende, og de oplever at blive inviteret ind i områdets 
byrum. Endvidere skal der arbejdes med kotering omkring Den Grønne Cykelsti, så de bliver let 
tilgængelige og der skabes naturlige sammenhænge.

 — Der skal arbejdes videre på, at sammenhængen mellem Rolighedsvej Bycampus og KU campus 
vest for styrkes ved at indtænke matriklerne umiddelbart vest for Den Grønne Sti på hele 
strækningen mellem Rolighedsvej og Åboulevarden. 
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Robusthed og bæredygtighed
 — Der skal arbejdes med, at helhedsplanen og hovedgrebet bliver robust og fleksibelt ift. 

lokalplanlægningen og udbygningstakten.

 — Mulige bæredygtige løsninger skal belyses nærmere i det videre arbejde f.eks. mulighed for 
DGNB certificering, genbrug af materialer mv. 

 — I det videre arbejde anbefales det at undersøge bygningers påvirkning af mikroklimaet med 
hensyn til , vind, sol, støj, på Den Grønne Sti og på adgangs- og opholdsarealer.

Funktioner og samtidighed
 — Studie-/kollegieboliger og young professionals boliger er primært placeret i zonen ud mod 

Åboulevarden. I det videre arbejde med tilpasning af disse boligkoncepter til planen, skal det 
sikres, at der skabes fornuftig vægtning mellem fordelings-, fælles- og boligareal i relation til 
boligkvalitet, dagslys, støj og økonomisk bæredygtighed for de studerende. Ligeledes skal det 
sikres, at der kan etableres attraktive sammenhængende fællesfaciliteter. 

 — Prins Henriks Skole er vist  placeret ud mod Rolighedsvej. Der skal arbejdes videre med at finde 
forpladsens balance mellem offentligt tilgængeligt byrum og ankomstareal for skolens elever, 
samtidigt med indarbejdelse af nødvendige terrorsikring. I den videre proces skal skolens 
program også komme tættere på en afklaring.

 — Placeringen af forskellige funktioner skal endeligt fastlægges, særligt skal der arbejdes med  den 
midterste zone med idrætshallen m.m. og placering af familieboliger. 

 — Der skal arbejdes  videre med at skærpe programmeringen, så der opnås størst mulig synergi og 
samtidighed mellem de forskellige funktioner, f.eks. for idrætsfaciliteterne, øvrige udadvendte 
funktioner og parkering, så funktionerne beriger hinanden og kan dobbeltudnytte anlæg. 

 — Arbejde videre i et tæt samarbejde mellem alle områdets interessenter om realisering af de 
ønskede idrætsfaciliteter på tværs af matrikelskel. 

Trafikale løsninger
 — Der skal arbejdes  videre med gode cykelforbindelser og mere hensigtsmæssig placering af 

cykelparkering i forhold til de forskellige behov. 

 — Der skal arbejdes videre med den trafikale løsning ift. afsætning ved Prins Henriks Skole, 
brandredning, renovation og en parkeringsløsning under terræn, herunder parkeringskælderens 
ind- og udkørsel mod Bülowsvej. 
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Team Effekt og CFBO

Forslagets vision er at skabe et åbent campusområde, der 
opleves grønt, intimt og med en varieret campusbebyg-
gelse. Det primære hovedgreb er at koble et større, grønt 
rum på Den Grønne Sti inde i området. Idrætshallen ligger 
mod øst mod det grønne rum.

De grønne kanter mod byen bevares og bearbejdes, så de 
understreger områdets nye forbindelser gennem området. 
Ud over Den Grønne Sti er der to primære forbindelser/
stræder fra Bülowsvej, der løber gennem området, møder 
det grønne rum og kobles til Den Grønne Sti. Det styr-
ker sammenhængen til den omgivende by, at parken og 
idrætshallen tydeligt har kontakt til de primære forbindel-
ser.

Denne overordnede struktur er bestemmende for planen 
og opdeler området i et byggefelt mod syd til skolen og et 
byggefelt mod nord, hvor den overvejende del af studie-/
kollegieboligerne ligger. Bebyggelsen er sammensat af en-
keltstående voluminer af lidt varierende fodaftryk, retning 
og optræder i forskellige højder. Ved Prins Henriks Skole er 
de generelt lidt lavere.

På byggefeltet ved Prins Henriks Skole er bygningernes 
tagflader oppe bundet sammen via mindre gangbroer. 
Derudover er bygningerne knyttet sammen i anden sals 
højde af en mellembygning, der danner et tagfladeniveau, 
som bliver til udeareal til Prins Henriks Skole. Boligerne er 
tilsvarende placeret på en sammenhængende base, der er 
ikke er højere end, at man kan kigge fra det ene uderum til 
det andet, hvormed det tydeliggøres, at alle udearealerne 
er tilgængelige for alle. 

Koblingen til det omkringliggende bymiljø, forbindel-
ser og funktioner
Det grønne hjerterum ved Den Grønne Sti binder grun-
den sammen med den øvrige by og skaber en naturlig 
ankomst til området for gående og cyklister. Den Grønne 
Sti fastholdes i sit nuværende tracé. Det grønne hjerte-
rum afgrænses mod øst af den nye idrætshal, der åbnes 

mod det grønne, så ude og inde flyder sammen. Fra det 
grønne hjerterum og Den Grønne Sti kobles forbindelsen 
til de to øst/vestgående stræder, der danner forbindelse til 
Bülowsvej.

På den vestlige side af Den Grønne Sti er der placeret 
et mindre antal boliger til young professionals. I dette 
knudepunkt ved stien og det grønne hjerterum ville det 
være mere oplagt at placere en mere offentlig tilgængelig 
funktion.

Der er ikke taget stilling til, hvordan gående krydser Den 
Grønne Sti, og hvordan parkens liv skal sameksistere med 
cykelrutens trafik. Det kan måske gå, hvis der er boliger 
på vestsiden af stien, men dette synes som nævnt ikke 
at være det mest optimale set ud fra et bylivsperspektiv, 
og i relation til sammenhængen mellem det nye campus-
område og KU campusområde vest for. 

Bebyggelsesplanen for Prins Henriks Skole er robust og 
mangfoldig. Den består af 7 huse, der funktionelt bindes 
sammen af et dobbelthøjt atrium i stueetagen og gang-
broer på de øvrige etager. Tagene fungerer som uden-
dørsopholdsarealer og bindes sammen, så de danner 
et stort samlende areal. Endvidere er skismaet mellem 
en åben skole og skolens sikkerhed forslået løst ved at 
lave sammenhængende, private taghaver samtidig med 
semi-private uderum ud mod resten af området. Ud mod 
Rolighedsvej er sikkerheden løst ved at placere cykel-
stativer, beplantning og amfi-nedtrapning til kælderen 
af den bevaringsværdige bygning, samtidig med at det 
grønne bånd stadig træder tydeligt frem. 

De nye bygninger flankerer nænsomt den eksisterende 
bygning, så der opstår en fin balance mellem nyt og 
gammelt.

Idrætshallen ligger i hjertet af bebyggelsen i direkte sam-
menhæng med det grønne hjerterum. Den er tænkt som 
en let bygning med transparente facader i stueetagen, så 
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CFBO

BYCAMPUS PÅ FREDERIKSBERG

INTRODUKTION

Konkurrencens mål er at gå ’fra lukket forskningsmiljø til åben bycam-
pus’. Et ønske om at få skabt en helhedsplan som åbner området op, og 
etablerer en ny campusbebyggelse med blandede funktioner. 

Vi har fra start arbejdet med et klart ønske om at åbne området op og 
skabe et nyt sted og et grønt åndehul langs den grønne rute. Vi har 
også arbejdet med et klart ønske om at bebyggelsen bliver en naturlig 
og visuel integreret del af Frederiksberg karakterfulde og tætte bymiljø 
med en bygningsmasse i høj kvalitet og detaljerigdom.

Bebyggelsesplanen er disponeret med henblik på at få en klar campus-
struktur i enkelt og overordnet greb, som balancerer robusthed og flek-
sibilitet i forhold til den kommende proces, og arkitektoniske bearbejd-
ning af bygningerne.

Grunden ligger midt på den grønne stis forløb gennem byen og som en del af 
de store campusområder stien binder sammen.

Vi ser et stort potentiale i at skabe en ny destination langs ruten hvor området 
åbnes op og bliver en ny attraktion for den omkringliggende by.

Frederiksberg er karakteriseret ved at være en tæt og mangfoldig by med høj 
kvalitet og variation i bygningsmassen. På trods af tætheden opleves Frede-
riksberg stadig grøn, med gadetræer, små forhaver, og kig mellem husene til 
grønne gårdrum og parker.

Vi vi gerne fortsætte de kvaliteter i udviklingen af grunden. Tæt, blandet og 
grønt. Egenskaber som kan gå godt sammen med at skabe oplevelsen af en 
campus bebyggelse.

SITEPLAN 1:1000

FORUDSÆTNINGER

Sitet omkranses af Rolighedsvej, Bulowsvej og Åboulevarden som alle tre er vigtige og befærdede 
trafikale årer i byen. Mod vest bliver  grunden en del af den grønne sti, som binder byen sammen i 
den store skala. De to bevaringsværdige bygninger, de bevaringsværdige træer, samt den grønne 
sti er vigtige forudsætninger for placeringer af program og bygningsvolumener.

EN GRØN KANT

De bevaringsværdige træer skaber en naturlig grønt kant langs de tre veje. Rummets dybde er 
forskellig alt efter beskaffenhed og relationer til eksisterende bygninger og veje. Langs Roligheds-
vej fortsættes den grønne forplads ved KVL’s bygninger så den skaber en grøn forplads til bysko-
len. Langs Åboulevarden bevares de eksisterende træer og skaber en buffer mod den støjende vej. 
Små forpladser langs Bulowsvej skaber ankomst og respektafstand til vejen.

DEN GRØNNE STI OG EN NY LOMMEPARK

Den grønne sti binder grunden sammen med den øvrige by i den helt store skala for de bløde tra-
fikanter. Den er også den naturlige færdselsåre, som binder de store universitets campus områder 
sammen. Derfor vil det for mange være en forside til grunden og den naturlige ankomst til bolig, 
sportshal eller byskole.
Visionen er at skabe en ny lommepark - et grønt åndehul som binder de nye bebyggelser sammen 
og skaber en naturlig ankomst langs den grønne sti.

FORBINDELSER PÅ TVÆRS 

På begge sider af lommeparken forbinder to tværgående passager området på tværs fra 
Bulowsvej til eksisterende stier på KVL’s campusområde mod vest.
Passagerne er ’langsomme’ byrum. De varierer i bredde og er fyldt med nicher og ophold 
langs bygningernes kantzoner. De kan være et pladsrum mellem to bygninger og passage et 
andet sted. Ved lommeparken kan de blive til promenade med plads til udeservering. 
De markeres helt til fortov langs Bulowsvej og inviterer ind gennem området.

BYGGEFELTER

Disponeringen giver plads til klare byggefelter for hhv. byskolen, NREP og sportshallen.
Byggefeltet til byskolen giver den franske skole mulighed for facade langs Rolighedsvej samt kryd-
set mod Bülowsvej. 
Idrætshallen placeres ved lommeparken og bliver hjertet i området.
Studieboligerne og Young Professionals placeres mod Åboulevarden.

CAMPUS BEBYGGELSE

Bebyggelsens samlede udtryk udformes som en Campus bebyggelse, med bygningsvolumener som 
visuelt fremstår som enkeltstående bygninger.
Volumenerne til studieboligerne og Young Professionals dannes af boligerne.
Volumenerne til byskolen dannes af undervisningslokaler og funktioner såsom auditorium.
Idrætshallen fremstår som en særlig typologi i centrum af bebyggelsen.
Højderne varierer så de generelt er højere i kanten, og lavere ind mod det grønne hjerte.

PLINTE OG SAMMENHÆNG MELLEM HUSENE

Studieboligerne forbindes med transparente fælleslokaler, som kittet mellem husene. En del-
vist nedgravet p-kælder skaber en plint til bygningerne med et semiprivat uderum i åben og 
naturlig forlængelse af lommeparken mellem husene.
Byskolens bygninger forbindes med gangbroer mellem husene og trapper til tagene. Bygning-
erne forbindes med et dobbelthøjt atrium som skaber byskolens indre hjerte og et udendørs 
hævet uderum mellem husene.

CAMPUS PÅ TAGENE - TAGTERRASSER 

Offentlige byrum og private tage. Campus i højden!
Byskolens taglandskab tages i brug til uderum og aktiviteter. Fra de to højeste bygninger 
skabes direkte adgang til de øvrige som forbindes via tagene på gangbroerne. Trapper fra 
det hævede gårdrum skaber adgang til tagene helt til gadeplan.
Samme princip anvendes til at skabe private fælles uderum til studieboligerne. 

SITEPLAN 1:1000
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den skaber en visuel åbenhed. Badmintonhallen er delvist 
nedgravet, og den store hal svæver oven på. Idrætshallen 
har en god sammenhæng med Prins Henriks Skole, vilket 
er eftervist i projektet. 

Idrætshallen synes lidt stor dels til siderne nord/syd, dels 
i dens relation til den bevaringsværdige bygning mod 
Bülowsvej, hvor det foreslås at lægge familieboliger. Det 
kunne overvejes at placere en anden mere offentligt til-
gængelig funktion i det gamle hus, så flere mennesker kun-
ne få glæde af dets særlige og identitetsgivende kvalitet. 
Det kan også overvejes, om den del af bygningen, som 
ikke er bevaringsværdig, skal rives ned for at give plads og 
lidt afstand til idrætshallen. 

Studieboligerne er placeret i den nordøstlige del ud mod 
Åboulevarden og Bülowsvej, som fem volumener der 
forbindes af transparente fællesarealer. Young profes-
sionals er placeret mod sydvest. Et enkelt volumen er 
placeret vest for Den Grønne Sti. Den eksisterende børne-
institutionen forslås flyttet, der er dog ikke anvist nogen ny 
placering. 

Studieboligerne og young professionals er placeret oven 
på og på kanten af en hævet plint, der vender mod det 
grønne hjerterum, strædet og idrætshallen. Det hævede 
areal er synligt og tilgængeligt, fordi det ikke er så højt, 

men danner trods alt et mere privatiseret uderum til boli-
gerne. I de bygninger på plinten, der vender mod parken, 
er der placeret fællesfunktioner i stueetagen. På hjørnet 
mod Den Grønne Sti er det foreslået at placere en café, 
der vil få en fin central placering i området med masser af 
sol. Øvrige fællesfunktioner er, sammen med en del cykel-
parkering, ligeledes placeret i stueetagen.

Studie-/kollegieboligerne er traditionelt indrettet omkring 
en midterkorridor med gennemgående fællesarealer med 
mellemrum. For den halvdel af boligerne, der vender mod 
støjen og mod nord, er der foreslået en skråkarnap, der 
giver mulighed for at trække lys ind fra både nord og øst. 
Karnapperne giver et flot kig ned langs Åboulevardens 
bugtede forløb. 

Hovedindgangen til studieboligerne ligger ud mod Åboule-
varden. For at skabe mere liv kunne det overvejes at vende 
denne situation, så der i hvert fald var tydelige indgange 
inde fra campusområdet.

Parkeringen placeres i en delvist nedgravet parkeringskæl-
der i den nordlige del af området og med god adgang fra 
Bülowsvej. Som projektet er disponeret nu, er der ikke helt 
nok kapacitet, men dette kunne evt. løses ved at fokusere 
på samtidighed for parkering og dermed reducere det 
samlede krav til parkering. Cykelparkeringen er place-
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INTRO

Konkurrencens mål er at gå ’fra lukket forskningsmiljø til åben by-
campus’. Et ønske om at få skabt en helhedsplan som åbner områ-
det op, og etablerer en ny campusbebyggelse med blandede funk-
tioner. 

Vi har fra start arbejdet med et klart ønske om at åbne området op 
og skabe et nyt sted og et grønt åndehul langs den grønne rute. Vi 
har også arbejdet med et klart ønske om at bebyggelsen bliver en 
naturlig og visuel integreret del af Frederiksberg karakterfulde og 
tætte bymiljø med en bygningsmasse i høj kvalitet og detaljerig-
dom.

Bebyggelsesplanen er disponeret med henblik på at få en klar cam-
pusstruktur i enkelt og overordnet greb, som balancerer robusthed 
og fleksibilitet i forhold til den kommende proces, og arkitektoniske 
bearbejdning af bygningerne.

Vi har siden sidste møde arbejdet med at få bygningernes samle-
de udtryk og udformning til at blive en klar campus typologi, hvor 
bygningerne i højere grad fremstår som enkelte volumener i stedet 
for det typiske karréudtryk. Vi havde en god diskussion med jer på 
sidste møde om hvordan vi kunne få åbnet kanten mere op, og det 
giver nu et mere åbent og imødekommende udtryk. Bygningsstruk-
turen er nu mere klar og er med til at give bebyggelsen en særlig 
karakter og sammenhæng til det store campus område.
Vi har arbejdet videre med jeres feedback på de forskellige funk-
tioner. Idrætshallens fodaftryk er gjort mindre i planen og den er 
designet uden en bagside. Vi har arbejdet med at få koncentreret 
studieboligernes fællesfunktioner sammen i stueetagen. Fællesrum-
mene på etagerne bruges aktivt til at skabe en mere klar dispone-
ring og arkitektonisk retning for byggeriet i samspil med campus-
områdets udtryk.

Der er mange emner som er rettet til siden sidste møde som i kan 
nærlæse bogen igennem. Bogen gennemgår først projektets over-
ordnet idé for bebyggelsesplanen og derefter gennemgåes de for-
skellige funktioner i planen. Vi har valgt at illustrere bygningerne 
med skitser for plan og snit for at vise hvordan disponeringerne er 
tænkt og hænger sammen med hinanden i bebyggelsesplanen. Det 
er vigtig at notere at plantegninger og snit for bygningerne stadig 
er på skitseniveau.

God læsning!

5ROLIGHEDSVEJ BYCAMPUS CFBO
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ret decentralt og let tilgængelig. Niveauforholdene ved 
sti broen over Åboulevarden udnyttes til at skabe direkte 
adgang til en stor cykelparkering. 

Varelevering og renovation afvikles internt via en vejbøj-
le fra Bülowsvej, hvilket vurderes at være en udmærket 
løsning.

Kvaliteten i udearealerne ift. mødesteder, funktioner, 
miljø og social bæredygtighed
Det er en stor kvalitet ved projektet, at der skabes et 
større, centralt grønt rum og mødested for campusfolket 
og resten af byen. Det grønne hjerterum er koblet godt op 
på Den Grønne Sti. Den er synlig og let tilgængelig. Der 
er også fin adgang via de to stræder, der bevæger sig lidt 
ud og ind og sine steder er meget smalle. Fra det sydligste 
stræde er der visuel kontakt med parken, mens det nordli-
ge stræde via et mindre byrum mod Bülowsvej åbenbarer 
hovedindgangen til idrætshallen.

Det synes overbevisende, at idrætshallen og det grønne 
hjerterum har mulighed for at ’flyde sammen’, så begge 
funktioner kan drage nytte af naboskabet og skabe synergi 
for bylivet. Som nævnt er parkens overgang til Den Grøn-
ne Sti ikke løst overbevisende, også selvom der kunne 
være et stort potentiale i deres ’sammenstød’. I forslaget 
er der redegjort for uderummenes hierarki mellem private, 
semi-private, offentlige og grønne korridorer. 

Prins Henriks Skoles udearealer virker velfungerende og 
som et godt udgangspunkt for en nærmere programme-
ring. Det grønne areal mod Rolighedsvej har dog ikke 
fundet sin endelige form, da en større del af dette område 
i højere grad ønskes integreret med skolens øvrige ude-
arealer. 

Der er foreslået fire karakteristiske og genkendelige be-
plantninger, som skal være med til at understøtte byrum-
menes forskellige funktioner. Det synes at være en lidt 
’firkantet’ idé til dette alligevel ret lille område.

Der mangler en redegørelse for forslagets bæredygtighed. 

Forslagets arkitektoniske kvalitet, herunder balancen 
mellem de bevaringsværdige bygninger og nybyggeri
Der har igennem processen været dialog om bygningernes 
specifikke forhold til stedet, planen og deres særlige måde 
at tilpasse sig campuskarakteren. Bygningerne i forslaget 
er beskrevet som solitære. Det er de jo i konkret forstand, 
men i deres måde at stå på i relation til hinanden synes 
de at referere til karréen som typologi. De er stykker af 
karré eller en karré, der er skåret i stykker. Karrékarakteren 
fastholdes yderligere ved de indskudte glasinddækkede 
fællesarealer, der limer den opskårede karré sammen igen. 
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Dette forhold gør bebyggelsen noget upræcis: Hvad er 
det for en logik eller forståelse af campusområdet, der 
formidles ift. den eksisterende omkringliggende karré-
by? Hvis intentionen er at skabe et særligt sted med en 
særlig campuskarakter, bør der arbejdes arkitektonisk 
mere bevidst med bygningernes karakter, så de i deres 
grundtypologi har en anden tilstedeværelse med nogle 
andre spilleregler end den moderne, klassiske karré skåret 
i stykker. Der er ikke opnået en præcis og bevidst afklaring 
af typologienernes møde med dels Åboulevardens store 
skala på den ene side og campusområdets mindre skala 
og åbne grønne karakter på den anden side. Dog er der 
en fin skalamæssig forståelse blandt andet omkring Prins 
Henriks Skole og det grønne hjerte rum.  

Ved Prins Henriks Skole er dette ikke helt så udtalt, da 
bygningerne dels er lidt forskellige i fodaftryk og snarere 
placeres rundt om den eksisterende bygning ved at vende 
og dreje i stedet for langs med grundens skel. 

Den bevaringsværdige bygning ud mod Rolighedsvej får 
en fin, fremhævet placering mellem de nye bygninger, 
der ligger rundt om, men ikke helt op af den. Den gamle 
bygning mod Bülowsvej flankeres af de nye bygninger på 
en måde, der accenturer de lange kig gennem stræderne 
og iscenesætter et samspil mellem nyt og gammelt.

Bebyggelsen er generelt foreslået i lyse teglstensfaca-
der, som skal være med til at skabe en helhed og sam-
menhæng med de bevaringsværdige bygninger, mens 
idrætshallen står frem som en særlig funktion med sine helt 
anderledes lette og åbne facader.

Økonomi og realiserbarhed
Den overordnede plan vurderes at være realiserbar og 
robust. Idrætshallen er fleksibel ift. funktioner og en 
etapedeling af byggeriet. Der er betydelig med volumen 
ud mod Åboulevarden, som er med til at danne en støjmur. 
Her er kollegieboligerne placeres. Dette virker til at være 
en god økonomisk løsning. Det samme gør sig gældende 
ift. den halvt nedgravede kælder, men som også er med 
til at undgå studie-/kollegieboligerne ud mod Åboulevar-
den i stueplan, samtidig med at den giver mulighed for 
samtidighed på parkeringspladser med de øvrige anven-
delser. Derudover bidrager bibeholdelsen af den ikke-be-
varingsværdige del af den bevaringsværdige bygning 
mod Bülowsvej også positivt til den samlede økonomi i 
projektet. De viste øvelser skaber et godt grundlag for den 
videre bearbejdning af Prins Henriks Skoles arealer. Den 
bevaringsværdige bygning mod Bülowsvej indtænkes som 
et kvalitetsskabende omdrejningspunkt i fin balance med 
den dobbelthøje bases store rumlighed. Der opnås herved 
robust bebyggelsesstruktur som grundlag for de på basen 
placerede mindre volumener, der herved kan bearbejdes 
og etapedeles i den videre proces. 

42 CFBO

DEN FRANSKE SKOLE - FACADER
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Team Entasis

Forslaget har en meget indlevet analyse af Landbohøj-
skolens og de grønne oasers karakter på dette sted på 
Frederiksberg, som noget helt unikt og værdifuldt. Den 
bærende idé i projektet er at skabe en helt særlig struktur 
og identitet på dette særlige sted. Der peges på, at Land-
bohøjskolen i dag tilbyder store, åbne og grønne oaser, 
og at man med dette forslag vil skabe en række af mindre, 
grønne og varierede rum, der kan tilbyde en anden form 
for intimitet og nærhed i oplevelsen.

Stedet har i dag to bevaringsværdige bygninger, og 
forslaget tager specifikt udgangspunkt i den ene bygnings 
volumen og karakter, der genfortolkes og ’lægges ud’ i 
et forskudt grid over hele grundens areal, der skaber en 
række mindre grønne rum i mellem sig. En samlet landsby. 

Et dogmatisk, stramt og stringent hovedgreb, der herefter 
brydes af en række benspænd; mod Åboulevarden intro-
duceres et højere sammenhængende kanthus, skolen bry-
der ’rytmen’, højden og drøjden, cykelstien løber igennem 
i et bredere format og tilkobles en række nye byrum, der 
spænder ud i konteksten. Idrætshallen har en større skala, 
arkader skæres ind og forbinder øst/vest, og mod Rolig-
hedsvej trækker skolens bygninger ud i den grønne zone, 
og der etableres en arkade, der danner hegn og grænse.

Hovedgrebet har en særlig tone og skønhed og en 
meget konsekvent stramhed, der dog udfordres til det 
aller yderste af de nævnte benspænd. Det sår tvivl om 
 hovedgrebets fleksibilitet og robusthed. På den måde 
bliver konsekvensen og stramheden også forslagets 
akilleshæl.

Forslaget arbejder med et interessant materialevokabulari-
um på de nye bygninger, der anbefaler at genbruge alt fra 
stedet i de nye bygningers arkitektur og sidenhen lasere 
det hele sort for at skabe sammenhæng.

Koblingen til det omkringliggende bymiljø, forbindel-
ser og funktioner
Forslaget kobler sig på omgivelserne via en række mindre 
byrum og begivenheder, der åbner mod kanten af bebyg-
gelsen. Den Grønne Sti gøres bredere, så den er sikret 
mod fremtidig belastning, og langs stien ligger 3 byrum 
som perler på en snor, der hver har sin funktion. Dette er 
med til at give forbipasserende en oplevelse og en nysger-
righed for at stoppe op. 

Mod Bülowsvej er der tre øst/vestgående forbindelser, 
som er smalle, tætte arkader i en vekslende rytme mellem 
søjlegang og de små grønne rum. To forbindelser har 
fat i en ’klassisk’ plads mod Bülowsvej, mens den sidste 
fanges gennem en port. Der har været mange spørgsmål 
til og diskussioner om, hvorvidt denne serielle række af 
forbindelser skaber tilstrækkelig åbenhed mellem den nye 
campus og byen, og der har overvejende været enighed 
om, at der savnes en tydeligere kobling mod øst/vest. 
Derudover synes frihøjden og de nødvendige trafikarealer 
underdimensioneret ift. afvikling af intern servicetrafik. 

Prins Henriks Skole består af 6 nye bygninger, som bindes 
sammen af et atrium i én etage. Den bevaringsværdige 
bygning bliver skolens nye hovedindgang og bibliotek. To 
af de nye bygninger skyder sig frem i den grønne zone, 
men åbnes i de nederste etager for at fastholde en vis vi-
suel sammenhæng. Den vestlige fremrykkede bygning mø-
der den nuværende veterinærbygning på den anden side 
af Rolighedsvej i en form for spejling, der understreger 
Den Grønne Stis krydsning på dette sted. Prins Henriks 
Skoles kantine er placeret i en af disse åbne stueetager på 
hjørnet af Rolighedsvej og Den Grønne Sti ud til et mindre 
byrum. 

Som en del af skolen etableres en høj kolonnade ud mod 
Rolighedsvej for at binde nyt og gammelt sammen. I 
kolonnaden er der plads til en portier ved skolens indgang, 
cykelparkering, mindre butikker mv. Kolonnaden er med til 
at løse sikkerheden for Prins Henriks Skole.  
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I dommerkomitéen har der været enighed om, at kolon-
naden sammen med de to fremskudte bygninger er for 
voldsomt et indgreb ift. oplevelsen af den karakteristiske 
grønne zone, og at den åbenhed, der beskrives, ikke helt 
opleves som sådan. På den måde bliver den vigtige ople-
velse af den bevaringsværdige bygning fra Rolighedsvej 
ligeledes kompromitteret. 

Der har i dommerkomitéen været stor interesse og sympati 
for projektets stærke arkitektoniske greb, men Prins Hen-
riks Skoles program som benspænd synes overvejende 
at have været for svært at løse. Det handler om skolens 
ønske om høj grad af rumlig sammenhæng, fleksibilitet 
mv. I forslaget arbejdes der med, at den bevaringsværdige 
bygning sammen med vandrehallen fungerer som det sam-
menbindende element, og dette synes ikke rigtigt at være 
forløst. Hele den sammenbindende ryg i Prins Henriks 
Skole vil blive hængt op på kolonnaden, der herved både 
skal fungere som samlende rum ved særlige arrangemen-
ter, samtidig med at den har funktion som forbindende 
gangareal. Dette kommer også i mindre grad til udtryk på 
taget af kolonnaden, hvor den brugsmæssige værdi af 
dette areal savner nuancering.  

Studieboligerne er placeret ud mod Åboulevarden i en 
lang kantbygning inspireret af den bygningsstruktur, der 
kendetegner Åboulevarden i dag. Boligerne til young 

professionals er placeret mellem Prins Henriks Skole og 
studieboligerne i planens byvillaer. Fællesarealer til studie-
boliger og young professional er primært placeret i stue-
etagen i kanthuset, og resten er placeret rundt omkring i 
stueetagerne i byvillaerne, så de understøtter forbindelser 
og variation i de mindre grønne rums funktioner. Der er fra 
nogen side rejst tvivl om, hvorvidt fællesfaciliteterne er for 
spredte til at skabe det ønskede byliv. Studieboligerne er 
primært placeret omkring en midterkorridor, der dog op-
løses omkring adgangssystemet/atrium, hvor der skabes 
plads til fællesfaciliteter, der har facader mod syd og vest. 

Idrætshallen er placeret vest for Den Grønne Sti med en 
stor hal i bunden og en badmintonhal øverst. Idrætshallen 
har et større fodaftryk end de øvrige byvillaer i planen. 
Den er sænket, så den ikke syner så stor. Det er dog en 
udfordring, at idrætshallen ligger så tæt på og skygger 
for den eksisterende børneinstitution mod Åboulevarden, 
hvor der evt. kunne etableres en ny børneinstitution. Som 
løsning på dette er der foreslået et byggefelt nordvest for 
Den Grønne Sti mod Åboulevarden. Hovedindgangen til 
idrætshallen sker via første sal ad en trappe, der folder 
ned over Den Grønne Sti, således at man kører gennem en 
kort undergang på dette sted.
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Bilparkeringen er foreslået i en parkeringskælder i et plan 
under den nordlige del af bebyggelsen, med god adgang 
fra Bülowsvej. Cykelparkering er anvist i kælder og primært 
i randzonen. Det forekommer problematisk, at der ikke er 
anvist cykelparkering tæt ved de enkelte bygninger inde i 
området. 

Der er foreslået varelevering, renovation og korttidspar-
kering på Åboulevarden, med dette er ikke muligt grundet 
vejens funktion og trafikintensitet. 

Kvaliteten i udearealerne ift. mødesteder, funktioner 
og miljø og social bæredygtighed
Forslaget indeholder mange vellykkede uderum med for-
skellige formål. Det er et fint hovedprincip, at ’indgangene’ 
til området introduceres via større eller mindre byrum. Af 
byrummene langs Den Grønne Sti er specielt den nordli-
ge, meget aktive plads og den mindre plads ved skolens 
kantine meget vellykkede. Rummet ved idrætshallen 
forekommer lille til det store hus og til de funktioner, der 
skal løses her blandt andet indgang til idrætshal, cykelsti, 
cykler, boldbane m.v. 

De små grønne haverum har mange indlysende kvaliteter. 
De er intime, poetiske og oplevelsesmæssigt forskellige 
med varierende beplantningstemaer inspireret af Landbo-
højskolens haver. Der er et større eller mindre LAR-anlæg i 
alle rum. Det har været diskuteret, om rummene er for små 

ift. indbliksgener, der hvor der ligger boliger i stueetagen, 
selvom dette er behandlet i bygningens snit. Endvidere har 
der været tvivl om, hvorvidt de små rum er for opsplittede 
ift. at fremme fælles byliv, og om de er med til at skabe en 
kvalitet eller om der skulle værre færre men større uderum. 
Men samlet set har dette forslag mange grønne uderum 
og byrum af høj kvalitet. 

I forslaget er der redegjort troværdigt for bæredygtig-
hed ift. genbrug af materialer, LAR, skybrud og biologisk 
mangfoldighed. 

Forslagets arkitektoniske kvalitet, herunder balancen 
mellem de bevaringsværdige bygninger og nybyggeri
Forslaget har en meget gennemarbejdet strategi ift. 
bygningernes arkitektoniske principper. Bygningerne har 
generelt samme volumen, samme tag og samme principiel-
le hulsætning med udgangspunkt i den eksisterende byg-
ning mod Bülowsvej. De indarbejdede benspænd udvirker 
en bearbejdning af ’grundhuset’, kanthuset, den større 
idrætshal, tilrettede bygningslængder, sammenstillede og 
modellerede voluminer ved Prins Henriks Skole osv. Nogle 
af disse benspænd klæder planen og tilfører den en vel-
kommen og finurlig variation, mens andre ikke er forløste. 
F.eks. sammenstødet mellem ’grundhuset’ og kant huset, 
udformningen af skolen, der ’kvæler’ den eksisterende 
bygnings fremtræden.
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Variationen i facaderne er underspillet. Med reference til 
udviklingen af Aarhus Universitet gennem årtier, hvor få 
spilleregler har været nok til at holde sammen på helheden, 
foreslås det, at facaderne opbygges af genbrugsmateria-
ler og derefter laseres sorte eller mørkegrå. En subtil vari-
ation, der sættes i scene af de meget forskellige haverum, 
der skaber den egentlige oplevelsesrigdom. 

Der er ingen tvivl om, at forslaget har en stærk arkitekto-
nisk identitet i samspillet mellem bygninger og de grønne 
rum i den respektive struktur. En landsby i byen. Et meget 
særligt sted med tydelige referencer til de omgivende 
campusmiljøers karakter.

Forslaget har, som det eneste, belyst muligheden for en 
høj bygning/tårn, som de har placeret på hjørnet af Den 
Grønne Sti og Åboulevarden, som en indgang til Frede-
riksberg. Forslagets greb ud mod Åboulevarden, hvor der 
er lagt et stort volumen, muliggør flere og større grønne 
udearealer på resten af området. 

Dog har der i dommerkomitéen været en overvejende 
bekymring for, om bebyggelsen lukker sig for meget om 
sig selv, om ’typologien’ passer til stedet og til de ønsker, 
der er til at åbne området og invitere indenfor.

Økonomi og realiserbarhed
Den overordnede plan vurderes at være realiserbar og 
robust. Forslaget peger på, at projektet med brandets 
værdi, fleksibilitet, bygningsvolumenernes kendte statik 
og teknik samt intentionen om cirkulær økonomi m.v. er 
helt fornuftigt og økonomisk i balance. I forhold til Prins 
Henriks Skole virker forslaget troværdigt og økonomisk 
realiserbart med sin traditionelle tilgang til byggeteknik, 
der tager udgangspunkt i den frederiksbergske egenart 
med ligefrem og klart aflæselige løsninger. 

Som det har været nævnt tidligere, har det stramme kon-
cept været diskuteret i forhold til fleksibilitet og robusthed. 
Nogle af de indarbejdede benspænd illustrerer, at det er 
en svær øvelse at udfordre det. 

Det er et spændende bud på den økonomisk bedste 
udnyttelse. Betydelig volumen ud mod Åboulevarden hvor 
kollegieboligerne placeres, som samtidig danner støjmur, 
virker til at være en god økonomisk løsning. Det er positivt, 
at forslaget har taget udgangspunkt i kendte og afprøvede 
byggeprincipper, dog bør det nævnes, at oplægget til ma-
terialevalg er i den dyrere ende, hvis det skal lykkes med 
den branding af området, som der lægges op til. 
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koncept

1. Ågades arkitektoniske egenart En ny 6 etagers bygning med 
studieboliger vil hænge godt sammen med de nuværende bygninger langs 

Ågade. Bygningen vil samtidig skærme det nye nedskalerede og grønne 
område for trafikstøj.

2. Skole Skolen skal levere tryghed til eleverne, men også signalere 
åbenhed og interaktivitet. Fortrukket placering langs Rolighedsvej, ligesom 
eks. institutioner i området

3. Cykelsti Cykelstien fastholder sit nuværende forløb gennem matriklen, 
men gøre bredere, og der skabes lommer og pladser langs forløbet, der 

kobler stien langt bedre på området.

4. Sportshal Hallen placeres som en aktivitet langs cykelstien med en stor 
forplads til opvisning og boldspil. Adgang til hallen sker via en stor trappe 
over cyjekstien, der sikrer uhindret krydsning af cyklisker og gående.

5. Invitation og åbenhed - Passagerne åbner området og inviterer 
byen og naboer indenfor. Passagerne fører til fælleslokaler, indgange til 

boliger og til de små intime have- og byrum. Passagerne har sin egen 
stenbelægning, der spænder ud som en inviterende løber på tværs af hele 

matriklen fra cykelstien til Bülowsvej.
6. Facadeflugt Rolighedsvej - I de gamle bygningers flugt skabes en 
kontinuerlig tværgående forbindelse i stueplan med åbne facader og 
aktiviteter, mens facadeflugten fra karrebyen forlænges ved den lette 
kolonadestruktur, der skaber sikkerhed til skolen. 
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Team COBE

Forslagets hovedgreb dannes af 3 elementer – ’haverne’ 
(der binder KU Campus vest for og Rolighedsvej Bycam-
pus sammen), de offentlige stueetager og den frederiks-
bergske villatypologi. 

Forslaget zoomer ud og peger på, at der ligger et særligt 
potentiale i at sammenkoble projektområdet med KU 
campusområdet mod vest til et samlet campus. Dels via et 
centralt, aktivt landskabsrum, ’aktivitetshaven’, der krydser 
og kobler til Den Grønne Sti, og dels ved at bevare og 
sammentænke den brede grønne zone, ’byhaven’, mod 
Rolighedsvej. 

Det overordnede landskabsrum strukturerer planen 
overbevisende og enkelt. Rummet kantes af to centrale 
øst/vestgående stiforbindelser og rummer alle projektets 
idræts- og kulturfaciliteter, altså de faciliteter som alle kan 
benytte. Syd for placeres Prins Henriks Skole mod Rolig-
hedsvej, og nord for ligger alle boliger.

På baggrund af en grundig analyse af områdets fremtidige 
funktioner peger forslaget på at organisere alle udadvend-
te funktioner i stueetagen; skolens kantine, fællesarealer 
til boligerne osv. Ind mod det centrale grønne, indre rum 
placeres grønne landskabstrapper, der fører op til et højt 
hævet niveau, der danner et næste lag i de offentlige 
uderum. 

Under og mellem studieboligerne og young professionals 
skaber den hævede parkeringskælder en base, som hulles 
af grønne lysgårde for at give dagslys i den sammenhæn-
gende stueetage. På den måde opfattes hele basen og 
de to store ’haver’ som et horisontalt sammenhængende 
landskabsrum med grønne rum i mange skalaer. Basens 
højde, langt over øjenhøjde, skaber nogle væsentlige 
udfordringer ift. intentionen om sammenhæng. Dommer-
komiteen har været i tvivl om, hvorvidt forslaget har opnået 
den rigtige og svære balance mellem landskabstrapperne, 
der skal binde forskellige niveauer sammen, og antallet af 
reelt åbne tilgængelige stueetager. Ligesom det har været 

diskuteret, om lysgårdene vil virke ift. den høje stueetage-
højde. 

Ud over de offentlige, udadvendte funktioner placeres 
alle andre funktioner i en sammensat struktur af mindre 
bygningskroppe med varierende højder, oven på basen/
stueetagen. Voluminerne rammer generelt en passende 
skala og uderum af varierende størrelse, der giver en åben 
struktur. Dog synes det voldsomt med de høje voluminer 
ind mod det store grønne rum, der måske snarere kunne 
være placeret mod Åboulevarden. 

Koblingen til det omkringliggende bymiljø, forbindel-
ser og funktioner
Forslaget har en stærk principiel opkobling på den omgi-
vende by. Det er et klart og forståeligt overordnet greb, 
at de øst-vest gående forbindelser er koblet op på det 
grønne, offentlige rum, der forbinder fra Bülowsvej til KU 
campusområde vest for.  Idrætshallen ligger i dette grønne 
rum, skubbet ned i terrænet, så den kun optræder som 
en åben plint i én etages højde med et aktivt grønt tag. 
På den anden side af den grønne sti er badmintonhallen 
ligeledes skudt ind i landskabet. For at etablere adgang 
mellem de to haller indføres en mellembygning ’under’ 
terræn, og den grønne sti ’løftes op’ tidligere og bevæger 
sig op mellem de to haller.

Det synes som en gordisk knude, der er skabt med dette 
greb lige på dette sted, hvor øst/vest forbindelserne kryd-
ser Den Grønne Sti, og dermed udfordres intentionen om 
at åbne og give adgang til og gennem det nye campusom-
råde. Den nordlige del af den øst/vest gående forbindelse 
’spærres’ af den nu endnu større terrænforskel, der skal 
forceres. Ligeledes kan der stilles spørgsmålstegn ved 
den principielle idé om at lade Den Grønne Sti stige, og 
om den umiddelbare stigning kan løses med henblik på 
tilgængelighed.
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Ud over sportsfaciliteterne foreslås det at lade den beva-
ringsværdige bygning mod Bülowsvej fungere som klub-
hus/foreningshus. Bygningen ligger helt solitært, lidt på 
sned i det grønne rum og fremhæves på den måde smukt 
i planen. Det grønne uderum på terræn ligger lidt skjult og 
utilgængeligt mellem idrætshallen og det bevaringsværdi-
ge hus på Bülowsvej. 

Prins Henriks Skole ligger syd for idrætshallen og spænder 
ud mellem Bülowsvej og Den Grønne Sti med en række 
mindre bygningsvoluminer i forskellige højder, der i to 
klynger omkranser den bevaringsværdige bygning. De to 
klynger ’bor’ på hver deres base, der er forbundet af en 
bygning i én etage med stor fælles tagterrasse, der vender 
ud mod aktivitetshaven, hvilket giver fin kontakt og ekspo-
nering af både den nye og den gamle bygning. 

Der er usikkerhed om den 1-etages bygning kan skabe 
fyldestgørende forbindelse mellem funktioner og nok 
samlet fællesareal til Prins Henriks Skole. Fællesarealerne 
på taget af basen er lidt snævre ift. ophold og leg, og det 
kunne være en kvalitet og samtidig øge brugsværdien, hvis 
tagfladerne var forbundet oppe.

Generelt er voluminerne mod Rolighedsvej overbevisende, 
ligesom hjørnerne møder byen og Den Grønne Sti næn-

somt. Hovedindgangen (reetableringen) giver bygningen 
værdighed og karakter samt rigtig og logisk relation til det 
grønne bælte mod Rolighedsvej.

Studie-/kollegieboligerne og boligerne er placeret nord for 
idrætshallen i en række voluminer i forskellig højder. Mod 
Åboulevarden ’tander’ de og danner støjskærm. Over for 
Henrik Rungs Gade er der lavet et hul i bebyggelsen, så 
der relevant åbnes for forbindelse og sammenhæng med 
bystrukturen på den anden side af Åboulevarden. Der kan 
dog være en problematik ift. støj fra Åboulevarden. Ind 
mod haven er bygningerne placeret mere ’frit’ på kanten 
af basen/stueetagen. Basens højde, langt over øjenhøjde, 
skaber nogle væsentlige udfordringer ift. intentionen om 
sammenhæng mellem haven og de hævede, offentlige 
arealer. Selvom store landskabstrapper forbinder og kan 
danne attraktive opholdszoner, opleves specielt rummet 
mellem idrætshallen og basen klemt.

Boligerne organiseres omkring et fællesareal, der ind-
drager gangarealer. Boligerne ligger, så så få som muligt 
kommer til at vende mod både nord og mod støjen fra 
Åboulevarden. Dog har der i dele af dommerkomitéen 
været i tvivl om, hvorvidt denne struktur skaber den rette 
kvalitet og fælleskab for de studerende. 
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BYSKOLE

Stueetage total
Auditorie
Kantine 
Forskole

Over stueetage total
Grundskole
Mellemskole (College et lycee)
Faglokaler
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Administration
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Øvrige

TOTAL

KOLLEGIE OG YOUNG PROFESSIONALS

Stueetage total

Over stueetage total
Kollegie
Young Professionals

TOTAL

KOLLEGIE
Etagehøjde: 3.1 m

Tallet på toppen af byg-
ningerne angiver antal etager

BYSKOLE
Etagehøjde: 3.5 m

IDRÆTSFACILITETER
Frihøjde: 8 m

FÆLLES FUNKTIONER
Etagehøjde: 4 m

4

4

4

4

4

4

3
3

5

5

5

5

1

1

1

1

1

7

7
7

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

5

1

1

YOUNG PROFESSIONALS
Etagehøjde: 3.1 m

PARKERING

Stueetage total

Under terræn total

TOTAL

BUTIK / CAFÈ

Stueetage total

TOTAL

IDRÆTSFACILITETER

Under terræn total
Idrætshal
Ny badminton hal

Over terræn total
Café og foyer

Eksisterende bygning
Klub og forsamlingshus

TOTAL

2.900 m2

400 m2

900 m2

1600 m2

6.600 m2

2200 m2

3400 m2

1000 m2

2.100 m2

900 m2

800 m2

400 m2

11.600 m2

6.025 m2

1500 m2

800 m2

650 m2

1400 m2

1700 m2

2.300 m2

23.600 m2

11.000 m2

12.600 m2

25.900 m2

2.200 m2

5.500 m2

7.700 m2

550 m2

550 m2

2.750 m2

1950 m2

800 m2

350 m2

350 m2

1500 m2

1500 m2

4.600 m2

Udearealer total
Indhegnet på Rolighedsvej
Ankomst areal
Taghaver (på toppen af “villaerne”)
Gårdhaver (på toppen af “basen”)
“Haven”
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Parkeringen er primært placeret i en p-kælder under 
boligerne, en realistisk løsning med høj kapacitet. En 
mindre andel af parkeringen er placeret ovenpå i basens 
indre. Der er udfordringer med indkørslen til p-kælderen, 
der ligger meget tæt på krydset mellem Åboulevarden 
og Bülowsvej. En meget stor del af cykelparkeringen er 
placeret i et centralt anlæg ud mod Den Grønne Sti, hvor 
der er forbindelse via en cykelrampe og direkte til Åbou-
levarden, men der er også vist decentral cykelparkering 
mange steder på området. Løsningerne virker udmærkede 
og fleksible.  

De anviste principper for varelindlevering, brand m.v. er 
godt løst.

Kvaliteten i udearealerne ift. mødesteder, funktioner 
og miljø og social bæredygtighed
Projektets store force er intentionen om at skabe et 
samlet, grønt og offentligt byrum, der skaber forbindelse 
og spænder fra Bülowsvej til KU campusområde vest for. 
Med Prins Henriks Skole mod syd, boligerne mod nord 
og alle rekreative faciliteter i midten i det grønne rum 
skabes et tydeligt hierarki og ’socialt’ stærkt rum, som alle 
har relation og ejerforhold til. Som nævnt i ovenstående 
er der i det nuværende konkrete bud nogle udfordringer 
med forbindelserne og tilgængeligheden. Endvidere er det 

eneste offentlige uderum placeret lidt gemt bag idrætshal-
len og den bevaringsværdige bygning, som ligger ud mod 
Bülowsvej.

Alle kanter ud mod omgivelserne har en grøn karakter, der, 
suppleret med en række vellykkede ankomstrum og byrum, 
inviterer inden for og giver adgang til området. 

Rummet foran Prins Henriks Skole mod Rolighedsvej 
tænkes sammen med det grønne rum foran KU campus-
område vest for og skaber en overbevisende særlig land-
skabelig byrumskvalitet, der understreger stedets egenart. 
Der forekommer fine forbindelser mellem basens opholds-
arealer og arealerne mod Rolighedsvej. Men der udestår 
en fortælling om, hvordan Prins Henriks Skoles arealer i 
det grønne træk både sikrer børnene, samtidig med at der 
sikres en åbenhed. Dette gør sig også gældende for den 
direkte adgang til udearealerne på basens top.  

De store, grønne rum suppleres af en række mindre rum/
byrum og mødesteder på dels Prins Henriks Skoles areal, 
dels på basen ved boligerne. Som nævnt tidligere har 
nogle af disse mindre rum udfordringer, fordi de ligger højt 
oppe på basen, og dermed til en vis grad ’privatiseres’ 
pga. af den store terrænforskel. 
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Bebyggelsen trapper ned mod 
Rolighedsvej og Den Grønne Sti

Gode sol- og vindforhold i Haven

Forslagets arkitektoniske kvalitet, herunder balancen mel-
lem de bevaringsværdige bygninger og nybyggeri
Den foreslåede villatypologi, selvom ’villa’ som begreb 
måske er en smule ’skævt’ ift. projektets skala, har klart 
potentiale i volumen, skala og fodaftryk til at blive en sær-
lig typologi på dette sted. Den konsekvente placering af 
bygningskroppene i samme retning som den eksisterende 
bygning mod Rolighedsvej giver ro og balance og et link til 
’historien’.

Nogle bygningskroppe er højest ind mod den grønne 
have, hvilket synes lidt voldsomt. Åboulevarden kunne 
måske bedre bære en større højde.

Udover at projektets skala måske ’støder sig lidt’ på 
begrebet ’villa’, beskrives ’villaerne’ på renderingerne som 
mere sammenhængende bygningsforløb med et relativt 
ligeværdigt arkitektonisk udtryk. Det kunne være inte-
ressant at definere og arbejde videre med et udtryk, der 
understregede de enkelte volumener tydeligere og måske 
f.eks. pegede på en række elementer, der skulle synliggø-
res, uden at den arkitektoniske historisk gik tabt. Indgang, 
tag (som der også peges på i forslaget), rytmer, mezzanin 
m.v. 

Økonomi og realiserbarhed
Den overordnede plan vurderes at være mindre realiserbar 
og robust, og der peges på en række gode overvejelser 
om etapedeling, specielt ift. udbygningen af idrætsan-
læggene. Projektet er som udgangspunkt fornuftig ift. 
realiserbarhed, ift. Prins Henriks Skole, boliger og rekreati-
ve arealer. 

Forslaget kommer med et bud på den økonomisk bedste 
udnyttelse. Betydelig volumen ud mod Åboulevarden hvor 
kollegieboligerne placeres, så de samtidig danner støjmur, 
virker til at være en god økonomisk løsning. Forslagets idé 
med at parkeringen er i stueplan for at undgå for meget 
kælder, er positiv, og det giver mulighed for samtidighed 
med de øvrige anvendelser. Det arkitektoniske greb med 
de mange forskydninger af facadelinjen ud mod Åboule-
varden er spændende arkitektonisk, men umiddelbart også 
en fordyrende løsning.

Forslaget virker fornuftigt og realiserbart ift. Prins Henriks 
Skole. Der kan dog være bekymringer for den forholdsvise 
store overflade, som de mange mindre volumener på ba-
sens top afstedkommer ud fra en økonomisk betragtning. 
Dette med respekt for at netop dette styrker ude/inde 
forholdet som en af projektets store kvaliteter. Projektets 
bygningsbasis danner et godt udgangspunkt for den vide-
re programmering af Prins Henriks Skole. Basen som det 
gennemgående element, hv
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I dag - en grøn kant om hele campus
Hele campus er omgivet af en grøn kant hvilket gør, at det opleves som et  

samlet område som er et særligt sted i byen

I dag - åben bebyggelsesstruktur og opbrudte volumner
Bebyggelsesstrukturen er åben hvilket medfører, at der skabes små åbne, 

grønne rum mellem volumnerne som er i forbindelse med hinanden. 

I fremtiden - en differentieret grøn kant som læser den nære kontekst
I fremtiden vil der fortsat være en grøn kant om hele campus og grunden. Kanten vil i 

fremtiden være mere differentieret og udformes ud fra en læsning af den nære kontekst

I fremtiden - rumskabende, åben bebyggelsesstruktur
Den åbne bebyggelsesstruktur skaber mindre rum imellem sig. 

Der er forbindelse mellem de grønne rum hvilket skaber et sammenhængende 
landskabsrum

Byen

Byen

Den smalle kant

Den varierede kant

Den brede kant

KVL

KVL

Ny bygning

Ny bygning

I dag - grunden er afskåret fra resten af campus og byen
Grunden er en del af en større helhed som er KVL’s grund vest for det nye campus’ 

grund. Desuden er området hegnet i dag.

I fremtiden - et samlet campus i forbindelse med byen
Der skabes forbindelser på tværs af den grønne sti, så de to campuser 

bindes sammen til et samlet område. Den grønne sti bliver en del af et større 
landskabsrum. Der skabes desuden et åbent campus og gode forbindelser til byen.
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Gode sol- og vindforhold i Haven Bebyggelsen trapper op mod ÅgadeGode mikroklimaer i gårdrummene

Volumnerne er udformet sådan at de møder den nære 
kontekst hensigtsmæssigt og med øje for at skabe gode 
mikroklimaer i de mange uderum. Der er arbejdet med 
3 hovedprincipper som sikrer dette

Kontekstbestemte højder

”Optrapning” mod Ågade, ”nedtrapning” mod 
Rolighedsvej og Den grønne sti. Dette gør ikke kun at 
bebyggelsen møder konteksten hensigtsmæssigt men 
sikrer også gode sol- og dagslysforhold inde som ude 
idet Ågade ligger mod nord og Rolighedsvej ligger mod 
Syd. 

Gode mikroklimaer i uderummene

Volumerne er nedskalerede for at sikre sollys i 
uderummene og der er desuden store sydvendte 
åbninger. Derudover undgås turbulens i gårdrummene 
ved at bebyggelsen omkring gårdrummene har omtrent 
samme højder. 

Respektafstand til eksisterende bebyggelse på grunden

Der inkorporeres respektafstand til de eksisterende 
bygninger. Desuden skal den nye bebyggelse, som ligger 
umiddelbart ved siden af eksisterende bebyggelse, ikke 
være for ”dominerende” i sit udtryk.

VOLUMNERNES UDFORMNING SIKRER GODE UDERUM OG AT BEBYGGELSEN PASSER IND - 1:400

SITUATIONSSNIT
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