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BYRUMSPROGRAM FOR KONGSBAKKEN 
Hensigten med dette byrumsprogram er at skabe et 
aktivt værktøj i udviklingen af Kongsbakken. 
Byrumsprogrammet beskriver på et diagrammatisk ni-
veau, hvorledes udformningen af Kongsbakken bedst 
muligt kan understøtte bylivet. 

Byrumsprogrammet indledes med en kort introdukti-
on, der beskriver visionen fra konkurrencen ’Nyt Byliv’ 
i Bjørvika og derefter selve Kongsbakken.
 
Byrumsprogrammet tager udgangspunkt i allmennin-
gens givne forudsætninger. Disse forudsætninger er 
faktuelle og objektive forhold, der vil påvirke bylivet.

De følgende kapitler udgør byrumsprogrammets ho-
veddel. Disse kapitler beskriver Kongsbakken udfra 3 
perspektiver - liv, terræn og kant.
Som indledning til hvert af disse kapitler fi ndes to op-
summerende sider med titlerne ’Vision’ og ’Anbefalin-
ger’. Disse opsummerende sider er ’smutvejen’ til at 
danne sig et hurtigt overblik over indholdet af byrums-
programmet.

Læsningen af byrumsprogrammet for Kongsbakken 
kan med fordel kombineres med byrumsprogrammer 
for henholdsvis Havnepromenaden og Loallmennin-
gen.
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I N T R O D U K T I O N

Bjørvika Byrum

Illustration af Havnepromenaden fra konkurrence forslaget ’Nyt byliv’ 
- SLA & Gehl Architects

Kongsbakken

Bjørvika koncentrerer sig om en række centrale allmen-

ninge, som har til opgave at forbinde det eksisterende 

Oslo med den nye bydel og fjorden. I 2004/2005 udskrev 

Bjørvika Infrastruktur en konkurrence i samarbejde med 

Oslo Kommune. Konkurrencen omhandlede Bjørvika’s 

allmenninge og havnepromenaden. Gehl Architects og 

SLA A/S vandt konkurrencen med forslaget »Nyt Byliv«.

Forslaget »Nyt Byliv« strukturerer byrummene udfra en 

tankegang, der sætter bylivet først, derefter terrænet og 

til sidst kanten. Det foreslåes således først at planlægge 

for byrummenes aktiviteter og derefter efterstræbes det 

at terræn og bygningskant understøtter bylivet. 

Vandets tilstande er et gennemgående tema i konkur-

rence forslaget - Vand der bruser, damper, klukker, sprøj-

ter osv. Hver allmenning får særegen karakter gennem et 

særligt vandtema. 

I »Nyt Byliv« beskrives Kongsbakken som et byrum med 

særlig lokal betydning med boliger og plads til rekrati-

on og leg. Kongsbakken formidler den visuelle forbindel-

se på tværs af fjorden fra Middelalderparken til Kultur-

havnen og Festningsallmenningen. Til sammenligning er 

f.eks. Akersalva planlagt som et byrum for aktiv rekrea-

tion. 
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I N T R O D U K T I O N

Kongsbakken

Kongsbakken kobler den aktive kommercielle del af Havnepro-

menaden i Bispevika med restaurant og caféliv til den mere lo-

kale og rolige del i Lohavn. Kongsbakken kobler Middelaler-

parken til fjorden og indrammer det fredede historiske kik til 

Akershus Festning fra Mariakirkens ruiner.

Kongsbakken tilbyder rekreation for familier og børn fra de 

omkringliggende boliger og institutioner. Kongsbakken invi-

terer til aktivt og passivt ophold i uformelle omgivelser med 

leg for mindre børn og mulighed for at bade fra en beskyttet 

badestrand.

De forudsætninger, der ligger til grund for Byrumsprogrammet 

for Kongsbakken er baseret på materiale fra Reguleringsplan, 

Designhåndbog og konkurrence forslaget ”Nyt Byliv”.

Kongsbakken møder Havnepromenaden.

Bebyggelsen i Kongsbakken anlægges med halvprivate 
kantzoner til ophold.

Et byrum der inviterer til leg og udfoldelse for 
mindre børn.

Et attraktivt solrigt hjørne kobler Kongsbakken til 
havnepromenaden.

Kongsbakken møder fjorden i en sandstrand, hvor 
børn og voksne kan lege og bade.





Forudsætninger

Kulturhistorie og Sigtelinier 

Byrummets skala

Vand- og vindforhold

Solforhold

Bygningshøjder og Funktioner

Trafi k og Bevægelser

•

•

•

•

•

•
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Middelalderpark

Kulturhistorie og Sigtelinier

KULTURHISTORIE
Kongsbakken støder mod øst op til Middelalderparken, 
hvor der fi ndes reminiscenser fra det gamle Oslo - blandt 
andet kirkeruiner fra middelalderen og bevaringsvær-
dige historiske bygninger. Vandspejlet i overgangen til 
Middelalderparken markerer den historiske strandlinie 
fra Oslo’s grundlæggelse. Mod vest, hvor Kongsbakken 
møder havnepromenaden, afgrænser en ny kajkant by-
rummet. 

SIGTELINIER
Kongsbakken indrammer en fredet sigtelinie fra ruinerne 
af Mariakirken til Akershus Festning, der således skal 
friholdes for slørende beplantning mv. Ligeledes fi ndes 
der en vigtig sigtelinie mod fjordlandskabet med Ho-
vedøya som visuelt tyngdepunkt - historisk er Hovedøya 
med sine klosterruiner knyttet til Bjørvika med Gamleby-
en og Akershus Festning. Fra Kongsbakken vil der være 
kik mod Bispekilen, Kongsbakken og Sørengutstikkeren. 
Mod syd hæver Ekebergåsen sig over byen som et mar-
kant landemærke.

Udsigtspunkter

Sigtelinier mod fjorden

Sigtelinier mod landskab og byrum

Sigtelinier mod specifi kke bygninger

FREDET SIGTELINIE 
MOD AKERSHUS

SIGTELINIE MOD 
HOVEDØJA OG 
FJORDLANDSKABET

SIGTELINIE MOD 
MIDDELALDERPARKEN 
OG MARIAKIRKEN

BISPEKILEN

LOHAVN 

SØRENGUDSTIKKER EKEBERG

LOALLMENNINGEN

UKM
- mulig placering

Bispevika

Mariakirken - ruin

Lokomotiv Verkstedet
- bevaringsværdig bygning

UKM
- mulig placering

Vandspejl markerer 
historisk strandkant

Klemenskirke
- ruin

Oslo Ladegård

Historiske bygninger

Ekisterende kajkant fra 1800

Ny kajkant

Grænse for forminneområde

Oprindelige strandlinie ved Oslo’s 
grundlæggelse
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YOUNGSTORGET, OSLO  1: 4.000 BRYGGETORGET, OSLO  1: 4.000STORTORVET, OSLO 1: 4.000

KONGSBAKKEN 1: 4.000

BASKETBALL BANE 1: 4.000

15 M

28 M

FODBOLDBANE 1: 4.000

64 M

100 MKONGSBAKKEN 1: 4.000 MED SKALAREFERENCE - FODBOLDBANER 

Byrummets skala 

Kongsbakkens størrelse - svarende til ca. 2 stk. fodbold-
baner - vil være en udfordring for den intime skala der 
ønskes. Da den fredede udsigt fra Middelalderparken 
skal respekteres vil mulighederne for at etablere rum-
dannede beplantning være begrænset.
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VINDFORHOLD
Den dominerende vindretning i Oslo er sydvestlig, hvor 
vinden kommer ind fra fjorden. Om vinteren blæser kolde 
vinde fra nordøst. Kongsbakken vil generelt være beskyt-
tet for vind fra syd og nord. Dog kan der være risiko for, 
at bl.a. Lohavnsgata vil udgøre en korridor, der trækker 
vind ind i byrummet. Når vinden kommer fra en mere 
østlig retning vil Kongsbakken være udsat for vindpåvir-
kning. Dette kan være en udfordring i forbindelse med at 
etablere beskyttede opholdspladser i læ samtidig med, 
at der sikres luftudskiftning for at begrænse effekten af 
forurenet luft fra Sørenggata.

DESTINATIONER VED VAND 
AKVARIUM - KULTURHAVN

AKTIVITETER PÅ VAND

TRAFIKOMRÅDE

INDUSTRIHAVN

Vand- og Vindforhold 

Helårsvind fra sydvest

Kold vintervind fra nordøst

VANDFORHOLD
Under normale omstændigheder varierer vandstanden mel-
lem - 0,54 og - 0,26 m. I ekstreme tilfælde kan det variere 
fra - 1,5 til + 1,6 m.- dette bør tilgodeses i disponeringen af 
Kongsbakkens udmunding i Bispevika.

Rutebåde kan få anlægsplads ved Kongsbakken. Dette vil 
betyde et dynamisk tilskud til livet i Kongsbakken, hvilket 
bør udnyttes ved udformning og detaljering af byrummet. Der 
vil være fi n udsigt til det maritime kulturliv ved akvariet og 
kulturhavnen, hvilket vil understrege byrummets rekreative 
karakter.

KAJKANT 

LOHAVN 

BJØRVIKA 

Rutebåde
BISPEVIKA 

HØJSTE OPSERVERET 

VANDSTAND  + 1,6 M

MIDDELHØJ VAND NIVEAU - 0,26 M

MIDDEL VAND NIVEAU -0,4 M

MIDDEL LAV VAND NIVEAU -0,54 M 

LAVESTE OPSERVERET  - 1,5 M

VANDSTAND   
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ATTRAKTIVE STEDER OM DAGEN
Oslo har ca. 200-250 solskinstimer per måned i månederne maj til august, 
hvor solen står højt på himlen, og således oplyser størstedelen af Kongs-
bakken i dagtimerne. Soldiagrammerne viser, at Kongsbakkens nordlige 
bygningskant over hele året vil være eksponeret for sol i dagtimerne. Den 
nordlige del af byrummet vil således udgøre en attraktiv zone for ophold om 
dagen.

ATTRAKTIVE STEDER OM EFTERMIDDAGEN OG AFTENEN
Kongsbakken vil på gode sommeraftener være fuldt oplyst og har således 
potentiale for attraktivt ophold i solen. Om vinteren, når solen står lavt, vil 
størstedelen af byrummet henligge i skygge fra tidligt på eftermiddagen, 
bortset fra den nordlige del tættest på havnepromenaden. Dette poten-
tiale bør udnyttes til at skabe en god opholdszone tæt på vandet med 
mulighed for sol. 

Solforhold

FORMIDDAGSSOL VED JÆVNDØGN
Kl 10.00  21 marts. 

EFTERMIDDAGSSOL VED JÆVNDØGN
Kl 15.00 21. marts

AFTENSOL OM SOMMEREN
Kl 18.00 1. Juli. 

FORMIDDAGS SOL OM SOMMEREN 
Kl 10.00  1. Juli.
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B9 
15.10o m2

Boliger

Boliger: 80 %

Bygningshøjder og Funktioner

FUNKTIONER
Funktionerne omkring Kongsbakken: skole, legeplads og de 
mange boliger vil udgøre et væsentligt potentiale for at kunne 
skabe et byrum med liv og aktivitet både dag og aften.

BYGNINGSHØJDER
Fra Sørenggata trapper bebyggelsen i Kongsbakken ned 
mod havnepromenaden og udsigten over fjorden. Mod 
Sørenggata bør den højere bebyggelse etableres som 
en beskyttende støjskærm med højdevariation for at 
reducere den visuelle dominans. Bygningskroppene bør 
generelt udformes så negativ vindpåvirkning og eventuel 
”dawn-wash” effekt reduceres mest muligt.

(+ 22) (+ 30-33)

(+ 21) (+ 21) (+ 26)

3 - 6 etager

5 - 10 etager

4 - 8 etager

+ 21

+ 21
+ 26

+ 22
+ 30/33

D2
8.00o m2

Grundskole

Boliger (min. 80 %)

Blandet brug

Skole

Min 1. stk offentlig legeplads

D1a
93.00o m2

Boliger

Boliger: 90 %

B8b 
23.00o m2

Boliger

Boliger: 80 %

D5 
21.00o m2
Blandet brug: boliger, forretning, 
kontor, hotell, bevertning, allmennyttig 
formål, kultur, undervisning, idrett, 
serviceanlæg) og garageanlegg

Boliger: 20 %
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ALLMENNING SOM BINDELED
Et bærende element i konceptet for udviklingen af Bjørvika er idéen 
om, at hver allmenning skal forbinde det nye byområde med det 
eksisterende Oslo. Kongsbakken kobles til Middelalderparken og 
Gamlebyen via en fodgænger- og cykelforbindelse. For at sikre 
dette som en attraktivt forbindelse er det vigtig at nedtone Søreng-
gatas barriereeffekt. Kongsbakken danner koblingen til Lohavn og 
Sørengutstikkeren fra nord.

Trafi k og Bevægelse

FODGÆNGERE OG CYKLER
Kongsbakken skal være et godt byrum for fodgængere og cykli-
ster. Der skal derfor etableres sikre overgange og krydsninger for 
de bløde trafi kanter. Det er især vigtig at sikre trygge forhold ved 
skolen, hvor der vil færdes mange børn under spidsbelastningen 
morgen og eftermiddag.

OFFENTLIG TRANSPORT OG BILER
Fra Kongsbakken vil der være nem adgang til offentlig transport på 
Lohavngata, der ved Kongsbakken har status af bus-/trikk sluse.
Kongsbakken vil være belastet af trafi kken på Sørenggata, Lohavn-
gata og adgangsvej til Sørengutstikkeren. Det vil være en udfor-
dring at opnå en god balance mellem de forskellige trafi kformer.
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forbindelse

Hovedgater

Lokalgater

Tværgater

Cykelfelt

Gang- og cykelvej

Fodgænger

Biltrafi kk

Busser

Trikk

Beredskabsvej

Holdeplads kollektiv trafi k

Holdeplads Fjordbus
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Liv

Vision

Anbefalinger

Funktioner og bylivszoner

Byliv

•

•

•

•
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Vision 01. 02.

04.03.

Livet i Kongsbakken tager udgangspunkt i de omkring-
liggende primære funktioner - boliger og skolen - som 
kilder til aktivitet i byrummet. Den offentlige legeplads 
vil bidrage med et særligt tilskud af liv og aktivitet. 
Byrummet skal kunne tilbyde attraktive opholdsmu-
ligheder og oplevelser for de lokale beboere, og folk 
der arbejder i området, brugere af legepladsen og de 
besøgende på vej fra Middelalderparken til havnepro-
menaden. Kongsbakken skal formidle adgangen til 
fjorden med mulighed for leg og ophold tæt på vandet. 
Hvor Kongsbakken møder havnepromenaden udspiller 
det mere officielle byliv sig med udeservering og kom-
mercielle tilbud.
Kongsbakken skal danne ramme om det rekreative og 
mere offentlige boligliv som f.eks. picnic og leg samt 
udgøre et alternativt uderum for skolens elever.
Veldefinerede opholdszoner skal understøtte livet i 
Kongsbakken.
Vandbusser og taxaer forbinder livet i Kongsbakken 
med bylivet i det øvrige Oslo. Der vil være bådforbin-
delse mellem museerne på Bygdøy og museerne i Mid-
delalderparken.

SÆRLIGE AKTIVITETER FOR FAMILIER OG BØRN
Kongsbakken skal kunne tilbyde rekreative aktiviteter for alle 
brugergrupper. Med udgangspunkt i de omkringliggende funktioner 
og legepladsen vil familier og børn udgøre særlige brugergrupper, der 
vil være repræsenteret i byrummet over hele dagen. Kongsbakken bør 
derfor tilgodese disse brugergrupper med en vifte af tilbud. 

ET SANSELIGT BYLIV
I kontrast til livet på havnepromenaden skal Kongsbakken kunne tilbyde 
helt særlige oplevelser med vægt på den lille skala. I Kongsbakken skal 
man kunne dyrke det legende og sanselige byliv.

skolebørn 
på vej til 

skole

familier & unge 
mødes

om aftenen

familier & 
større børn 

mødes /leger

leg efter skole

frokostpause

frikvarter
mindre børn

i børne-
institution

BYLIV I ”LOMMER”
Kongsbakkens rumlige potentiale giver mulighed for at etablere 
forskellige zoner for liv - langs kanten og i det store mellemrum. 
Attraktive og oplevelsesrige lommer på fl aden vil invitere til ophold, 
udforskning og leg. 

LOKALT LIV
Kongsbakken vil danne ramme om det lokale liv. Livet tæt ved boligen 
og skolen; det uformelle ophold og leg. Det kommercielle byliv vil 
udfolde sig ved havnepromenaden, hvor kaffen kan nydes i solen med 
udsigt over havnen og fjorden.  
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Anbefalinger

POTENTIALE: BOLIGERNE OMKRING  
BIDRAGER MED DYNAMIK OG LIV I 
KONGSBAKKEN. 

RISIKO: HVIS BYRUMMET IKKE INVITERER 
TIL OPHOLD VIL DET IKKE GENERERE LIV OG 
AKTIVITET.

1

Kongsbakken bør etableres som et attraktivt 
mødested for det lokale liv med tilbud om 
forskellige former for rekreation herunder leg for 
børn i et stimulerende og udfordrende miljø.
Kongsbakkens mange herlighedsværdier, så som 
udsigt, nærhed til vand og gode solforhold bør 
udnyttes og tilføre bylivet særlige dimensioner.
Den fysiske rumlighed i Kongsbakken bør udnyttes 
optimalt og kunne tilbyde forskellige typer liv 
og aktiviteter. Der bør etableres gode trygge 
forbindelser til omkringliggende destinationer 
og funktioner. Der bør etableres en god balance 
mellem det offentlige og det lokale liv.

Mangler der attraktioner og fikspunkter for 
aktiviteter, der inviterer til ophold bliver 
Kongsbakken et gennemgangsrum. Belastet af 
gennemkørende trafik uden et tydeligt trafikalt 
hierarki med gode forhold for fodgængere og 
cyklister vil Kongsbakken ikke kunne skabe 
attraktive og beskyttede rammer for livet. 

POTENTIALE: ATTRAKTIVE OPHOLDSZONER 
MED GODT MIKROKLIMA UNDERSTØTTER 
LIVET I KONGSBAKKEN.

RISIKO: MANGLENDE LÆ OG UDNYTTELSE 
AF SOLSIDEN VIL BEGRÆNSE UDELIVET I 
KONGSBAKKEN. 

3POTENTIALE: KONGSBAKKEN UDGØR ET 
ATTRAKTIVT LINK I MELLEM DE FORSKELLIGE 
BYDELE, MIDDELALDERPARKEN OG FJORDEN.

RISIKO: GENNEMKØRENDE TRAFIK BELASTER 
BYRUMMET. UKLARE OG UTRYGGE OVERGANGE 
ISOLERER KONGSBAKKEN FRA OMGIVELSERNE.

2

POTENTIALE: BØRN FRA SKOLE, BOLIGER 
OG LEGEPLADS UDGØR ET SÆRLIGT AKTIV 
FOR BYLIVET I KONGSBAKKEN.

RISIKO:  MANGLENDE AKTIVITETSTILBUD  
OG TRYGHED VIL BEGRÆNSE BØRNELIVET I 
KONGSBAKKEN.

76 POTENTIALE: KONGSBAKKEN UDGØR 
ET SUPPLEMENT TIL LIVET PÅ 
HAVNEPROMENADEN.

RISIKO: MANGLER KONGSBAKKEN IDENTITET 
OG ATTRAKTIONER VIL BYRUMMET IKKE 
INVITERE DET MERE OFFENTLIGE BYLIV 
INDENFOR. 

POTENTIALE: KONGSBAKKEN HAR UDSIGT 
OG NÆRHED TIL VAND, OG DER ER PLADS TIL 
UFORMELLE REKREATIVE AKTIVITETER OG 
ANDERLEDES OPLEVELSER.

RISIKO: MANGLENDE KONTAKT TIL VAND OG 
MANGLENDE DEFINITION AF ANKERPUNKTER 
FOR AKTIVITET VIL FORRINGE POTENTIALET 
FOR OG KVALITETEN AF LIV I BYRUMMET. 

5

N

8

1

1

1

2

3

3
6

5

POTENTIALE: HJØRNE MOD 
HAVNEPROMENADE UDGØR ET ATTRAKTIVT 
MØDESTED.

RISIKO: DEN IDEELLE BELIGGENHED 
UDNYTTES IKKE OG KOBLING TIL LIVET PÅ 
HAVNEPROMENADEN SVÆKKES .

8

2

POTENTIALE: PUBLIKUMSORIENTEREDE 
OG AKTIVE FUNKTIONER I STUEETAGEN 
STIMULERER BYLIVET.

RISIKO: INTROVERTE FUNKTIONER 
HÆMMER INTERAKTION OG BYLIVET 
MISTER EN VIGTIG DIMENSION. 

4

4

7

2

1
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Funktioner og bylivszoner

Boliger, den lokale skole og legepladsen vil udgøre et 
godt udgangspunkt for et rigt børneliv i Kongsbakken. 
De mange boliger vil ligeledes kunne bidrage med lokalt 
liv aftener og weekender. Erhvervsfolk vil befolke byrum-
met morgen og aften og i middagspausen på gode dage. 
Det er således en sammensat brugergruppe Kongsbak-
ken skal tilgodese med gode rammer for rekreativt op-
hold.
Livet i Kongsbakken skal udspille sig i attraktive kantzo-
ner med fin detaljering og mulighed for interaktion mel-
lem ude og inde. Veldefinerede opholds- og lege zoner 
i byrummets midte skal invitere til både aktiv og passiv 
rekreation.
For at skabe trygge rammer for livet i Kongsbakken skal 
der etableres et tydeligt trafikalt hierarki med markering 
af zoner for de forskellige trafikarter.

skole aktiviteter

kommercielle aktiviteter

ganglinier

rekreativt liv i kanten

vand aktiviter ved 
fjorden

leg

leg med vand

ophold i ”lommer”

ophold og leg i semi-private gårdrum

TRYG I TRAFIKKEN
Tydelige overgange og zoner 
for de forskellige trafi karter  
tilgodeser de mange børn der 
færdes i byrummet.

GRØNNE GÅRDRUM
Grønne gårdrum tilbyder 
beskyttede rammer for der 
mere private boligliv.

REKREATION VED VANDET
Overgangen til vandet tilbyder 
udsigt og attraktive opholds- 
og lege muligheder ved vandet 
med sol hele dagen.

DEN LOKALE SKOLE
Skolen inviteres til interaktion 
med byrummet via en aktiv og 
rekreativ kantzone. 

UDESERVERING
På det solrige hjørne vil den 
lokale café bidrage til bylivet 
med udeservering.

AKTIVE HJØRNER
Lokale butikker og service på 
gadehjørner understøtter det 
lokale gadehierarki.

LEGELANDSKAB
Børn i alle aldre inviteres til leg 
og bevægelse i et inspirerende 
landskab. 

BLØDE KANTZONER
Detaljerede kantzoner, der 
tilgodeser den menneskelige 
skala og stimulerer livet tæt på 
bygningerne. 

MØDESTEDER
I forbindelse med legeom-
råderne etableres gode 
siddemuligheder.

VANDLEG
Legeplads med vandtema tilfører 
ekstra dimensioner til børnelivet i 
Kongsbakken. 
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Byliv

Dejligt at nyde af solen i et miljø med for-

skellige aktiviteter!

Vi kælker på bakkerne om vinteren!

Et alsidigt byrum, hvor mennesker i alle 

aldre mødes!

Vand tiltrækker liv både på land og ved 

fjorden!

Det sjoveste legeplads i hele Oslo!

Et super godt sted at bo og lege!





Terræn

Vision

Anbefalinger

Fladen

Ophold og møblering

Vand

Beplantning

Belysning

•

•

•

•

•

•

•
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Vision

Kongsbakken har et landskabeligt bearbejdet terræn 
med bakker, der inviterer til leg.
Terrænet i Kongsbakken appellerer til rekreation med 
en mere fri og uformel udformning. Halvprivate ude-
rum giver mulighed for ophold tæt på bygningerne.
Kongsbakken skal være et rekreativt byrum, der kob-
ler byen til fjorden. Terrænet skal etablere en attraktiv 
forbindelse mellem de forskellige bydele og formidle 
adgang fra Middelalderparken til havnepromenaden. 
Udsigten over fjorden til Akershus festning og til Mid-
delalderparken skal fejres og understøttes.

Beplantningen skal skabe rum og identitet samt un-
derstøtte den  vigtige sigtelinie i rummet.

Belysningen i Kongsbakken skal underbygge rum-
mets særlige identitet som et dynamisk byrum til leg 
og rekreation. Belysningen skal skabe en generel op-
levelse af tryghed, når man opholder og bevæger sig 
i rummet.

ET BYRUM TIL LEG
Terrænet i Kongsbakken skal invitere til leg og fysisk udfoldelse for 
mindre børn i trygge og inspirerende rammer. Samtidig skal byrummet 
tilbyde forældre og andre besøgende attraktive opholdsmuligheder.

ET OVERSKUELIGT BYRUM
Kongsbakken skal signalere et tydeligt trafi kalt hierarki med overskuelige  
og tydelige overgange og krydsninger mellem de forskellige trafi karter. 
Terrænet skal skabe gode forhold for fodgængere og cyklister - særligt 
skal de mange børn, der færdes i området tilgodeses. 

ET LANDSKABELIGT BYRUM
Kongsbakkens terræn skal udformes som en landskabelig forbindelse 
mellem Middelalderparken og fjorden. Byrummets rekreative karakter 
understøttes af grønne fl ader, beplantning og vandelementer.

EN HISTORISK FORBINDELSE
Kongsbakken danner en historisk kobling og en visuel korridor 
mellem Middeladerparken og Akershus Festning på den anden side 
af  fjorden. Terrænet skal underbygge denne forbindelse og tilgodese 
sigtelinier i gennem byrummet. Fjordbusser varetager forbindelsen 
mellem museerne i Middelalderparken og Bygdøy.

01. 02.

04.03.
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Anbefalinger

POTENTIALE: TERRÆNET I KONGSBAKKEN 
UDNYTTER BYRUMMETS SOLORIENTERING OG 
SKABER ATTRAKTIVE OPHOLDSZONER.

RISIKO: HVIS TERRÆNET IKKE TILGODESER 
OPHOLD I SOL OG LÆ VIL BRUGEN AF 
BYRUMMET FORMINDSKES.

31 POTENTIALE: TERRÆNET I KONGSBAKKEN 
SKABER STIMULERENDE RAMMER FOR LOKALE 
FAMILIER OG BØRN TIL LEG OG OPHOLD.

RISIKO: INVITERES DER IKKE TIL REKREATION 
MISTER BYRUMMET SIN ATTRAKTION FOR DE 
LOKALE BEBOERE.

5
POTENTIALE: TERRÆNET I KONGSBAKKEN 
SIKRER REKREATIVT OPHOLD VED VANDET.

RISIKO: HVIS ADGANG TIL VANDET IKKE 
ETABLERES VIL BYRUMMET MISTE EN DEL AF 
SIN SÆRLIGE KARAKTER OG IDENTITET.

2 POTENTIALE: TERRÆNET INVITERER TIL 
OPHOLD MED FORSKELLIGE GRADER AF 
OFFENTLIGHED.

RISIKO: MANGLER DER MULIGHED FOR SÅVEL 
OFFENTLIGT SOM MERE PRIVAT OPHOLD VIL 
BRUGEN AF BYRUMMET BEGRÆNSES.

6
POTENTIALE: BELYSNINGEN I KONGSBAKKEN 
STYRKER OPLEVELSEN AF TRYGHED OG TILFØR-
ER SÆRLIGE DIMENSIONER TIL BYRUMMET.

RISIKO: UKOORDINERET BELYSNING VIL BE-
TYDE MANGLENDE AFLÆSELIGHED, KOMFORT 
OG TRAFIKSIKKERHED.

POTENTIALE: TERRÆNET FORMIDLER GODE 
VISUELLE OG FYSISKE FORBINDELSER TIL OG 
IGENNEM KONGSBAKKEN.

RISIKO: MANGLENDE OG SVAGE FORBINDELSER 
VIL SVÆKKE AFLÆSELIGHEDEN OG DEN 
BYMÆSSIGE SAMMENHÆNG.

4

Kongsbakkens identitet som rekreativt lokalt 
mødested for familier og børn skal forankres i ter-
rænbearbejdningen med fokus på den lille skala. 
Terrænet skal sikre en høj grad af tilgængelighed, 
skabe veldefinerede opholdszoner og beskyttede 
rammer for børneleg ved fjorden og på fladen. 
Ligeledes skal terrænet optimere det lokale mi-
kroklima og skabe attraktive opholdssteder. Ter-
rænet skal sikre en høj grad af aflæselighed og 
differentiering af de forskellige trafikarter. 

Terrænet tilgodeser ikke de lokale herligheds-
værdier og væsentlige aspekter af Kongsbakken 
særlige identitet går tabt så som udsigt og nær-
hed til vand. Terrænet inviterer ikke til ophold og 
byrummet vil ikke blive brugt. Terrænet skaber 
visuelle og fysiske barrierer, der opdeler rummet 
og forringer bylivskvaliteten og den bymæssige 
tilknytning.

7

8

4

5

6

1

1

2

2

2

64 2

2

POTENTIALE: BELÆGNINGEN I KONGSBAKKEN 
SIKRER GODE FORHOLD FOR DE BLØDE 
TRAFIKANTER.

RISIKO: ET UTRYGT FODGÆNGERMILJØ VIL 
FORRINGE TILGÆNGELIGHEDEN I BYRUMMET.

8

3

POTENTIALE: UNIVERSAL UDFORMNING SKAL 
TILGODESE ADGANG FOR ALLE TIL OPHOLD 
TÆT VED VANDET.

RISIKO: KOMPLICEREDE ADGANGSFORHOLD 
BEGRÆNSER TILGÆNGELIGHED OG 
UDELUKKER BRUGERE MED SÆRLIGE BEHOV.

7

1
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Fladen - leg og bevægelse Vigtige ganglinier

Et kuperet landskab med særlige overflader og elemen-
ter i den lille skala inviterer til leg og aktivitet.
Kongsbakken udgør et forbindelsesrum mellem Middel-
alderparken og havnepromenaden, terrænet skal derfor 
sikre en god balance mellem bevægelse og rekreation, 
skabe en god tilgængelighed og understøtte ganglinier 
og sigtelinier i gennem byrummet. 
Terrænoverfladen - belægningen - skal understøtte den 
visuelle oplevelse af Kongsbakken som et sammenhæn-
gende byrum samt signalere en høj prioritering af fod-
gængere og cyklister.
Den planlagte biltrafik til og fra Sørengutstikkeren vil 
belaste byrummet fysisk og visuelt og begrænse mu-
lighederne for at etablere et tillokkende lokalt byrum til 
rekreation og leg. Det vil derfor være relevant at overveje 
alternative trafikløsninger. Se følgende side.

BELÆGNING / OVERFLADER
Der etableres en samlende belægning, der defi nerer og understreger Kongsbakken som 
ét byrum. Lege- og opholdsområderne etablers med særlige overfl ader. Uformelle stier in-
tegreres i terrænet, understøtter ganglinier og forbinder Kongsbakken på tværs af rummet.

BAKKELANDSKAB TIL LEG
Kongsbakken stimulerer til leg med kuperede terrænformer. Materialer 
afpasses til en multifunktionel brug - leg, cykling, løb og hop.

Legeområderne skærmes mod de trafi kerede gader, således at der 
sikres tryghed for børnene. Belægning på gader skal signalere høj priori-
tering af fodgængere med indikation for øget opmærksomhed.

BØRNESTRAND VED FJORDEN
En sandstrand skaber et børnevenligt miljø 
ved fjorden med en glidende overgang til 
vandet.

Universal udformning før att komme ned til vand
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Fodgænger forbindelse med 
mulighed for cykling
- adgangsvej og ”hurtigrute” 

Fodgænger passager i rekreationslandskabet 
- ”slentreturen”

Bil- og cykelforbindelse Fodgænger forbindelse 
- adgangsvej og ”hurtig-
rute”

MODEL B
ALTERNATIV TRAFIK FØRING

MODEL A
PLANLAGT TRAFIK FØRING

Fladen - trafi k og bevægelser

MODEL A
Den gennemkørende biltrafi k vil 
opdele Kongsbakken og begrænse 
fodgængerbevægelser på tværs af 
rummet. Derudover vil trafi kken 
belaste byrummet med støj og 
forringet luftkvalitet.

MODEL B
Med omlægning af den gennemkørende 
biltrafi k vil Kongsbakken fremstå som et 
byrum primært for bløde trafi kanter - et 
5 - 10 km/t byrum, hvor terrænet tillader 
og inviterer til frie bevægelser på tværs 
af rummet, og således bliver et mere 
trygt byrum for børn.

Forbindelser på langs for de bløde trafi kanter og passager i rekreationslandskabet - ”slentreturen”

max højde 1,40m

Alternativt trafik scenarie:
For at forstærke den rekreative karakter af Kongsbakken 
og reducere trafikbelastningen foreslås det, at vejen på 
langs af byrummet nedlægges, og den gennemkørende 
trafik til og fra Sørengutstikkeren ledes udenom byrum-
met syd for Kongsbakken. Trafikmængden i byrummet 
vil på denne måde være den samme, men vil opleves 
mindre dominerende, idet den alene afvikles i Lohavn-
gata. Bylivet i Kongsbakken vil således få bedre vilkår og 
primært fremstå som et lokalt rekreativt pladsrum, der 
funktionelt og visuelt grundlæggende bør varetage fod-
gængernes behov.  Bus og trikk slusen ophæves, og der 
tillades biltrafik i Lohavngata igennem Kongsbakken. 
Trafiksignalerne i Lohavngata bør etableres, således at 
den ikke bliver en attraktiv gennemfarts- og smutvej.

Trafik til og fra Sørengutstikkeren vil primært være lokal 
trafik af størrelsesordenen 2.000 køretøjer/ døgn med 
spidsbelastning morgen og aften. 

Den foreslåede løsning vil dog udgøre en udfordring 
for skolen, hvilket imidlertid vil kunne håndteres via en 
reorganisering af skolen. Dette vil blive beskrevet nær-
mere under kapitlet ”Kant” (s. 34). 

max højde 1,40m
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XL

XS

XS

S

S

S

Ophold og møblering

XS

XL

K

XS

S

Kongsbakken bør tilbyde forskellige opholdsmulighe-
der. Rummet og møbleringen inviterer både børn og 
voksne, og terrænet understøtter såvel passiv som aktiv 
rekreation.

Ved vandet bør det være muligt at nyde udsigten over 
fjorden og følge med i livet på havnepromenaden fra 
komfortable offentlige siddepladser. Adgang til vandet 
sker via trapper og ramper til en sandstrand.

Overgangen fra den aktive offentlige del af havnepro-
menaden i Bispevika til den mere lokalt orienterede 
del mod Lohavn markeres med en udvidelse af rummet. 
Dette solfyldte hjørne kan tilbyde kommercielt ophold i 
forbindelse med café med udeservering.

Kongsbakken skal tilgodese en differentieret brug af 
byrummet med halv-privat ophold tæt på bygninger og 
mere offentlig rekreation på fladen og ved fjorden. Ter-
rænet bør afspejle denne zonering.

XL

S

K

S

S

XS

M

L

XL

K

Sekundære sid-
depladser - på kanter, 

pullerter og mure.

Bænke - pladser til 
fl ere, mulighed for at 
sidde på fl ere måder.

Sociale siddepladser 
- grupper af bænke 

og siddepladser med 
borde. 

Rumlige elementer 
- pladser i læ for vind, 

skabe grænser.

Siddepladser for mange 
- ved specielle events 

og for rekreation, 
topografi ske elementer, 
integreret i landskaber.

‘K’ - kommercielle siddep-
ladser. Disse kan generere 

liv i byrummet, men kan 
aldrig erstatte behovet for 

offentlige siddepladser.

XL

OPHOLD - OFFENTLIGHEDSGRADER
Kongsbakken danner ramme om forskellige typer ophold: halv privat udeophold i forbin-
delse med boliger, lokalt offentligt ophold på fl aden og kommercielt offentligt ophold i 
forbindelse med kontorer og forretninger evt. med udeservering.

PASSIV OG AKTIVT OPHOLD - GODE MØDESTEDER
Kongsbakken henvender sig til familier med børn. Det er derfor vigtigt, at der 
skabes gode opholds- og siddepladser i forbindelse med de aktive områder, 
hvorfra forældre kan holde opsyn. Disse vil også udgøre gode sociale mødeste-
der for beboere og gæster til området. 

½ PRIVAT OFFENTLIGT REKREATIVT OFFENTLIGT KOMMERCIELT
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Vand

Vandet introduceres i Kongsbakken som et inviterende 
og stimulerende element for at understrege den re-
kreative karakter. På land kan man pjaske og soppe i 
bassiner og lege med vand under forskellige former. 
Nærheden til fjorden understreges med mulighed for at 
kunne opholde sig tæt på vandet og bade i fjorden. Der 
anlægges en sandstrand i forbindelse med havnepro-
menaden. Stranden udgør et børnevenligt bademiljø. 
Trapper og opholdsramper leder fra havnepromenaden 
til stranden. Disse udføres i et materiale, der er behage-
ligt at opholde sig på og som understøtter den rekrea-
tive karakter f.eks. træ.

SNIT A-A  BADESTRAND
Brede trappetrin giver mulighed for afslappet ophold, og på stranden kan man lege i sandet og bade i fjorden.

A

A

B

B

HAVNEKANTZONE
Havnepromenadens terrasserede kant afsluttes ved Kongsbak-
ken i et rekreativt opholds- og bademiljø med sand og en blød 
overgang til fjorden.

SNIT  B-B  VANDLEG
Vand udøver en magisk tiltrækning på børn - og voksne! En serie af bassiner, kanaler, labyrinter og vandelementer indgår i legepladsen og skaber et attraktivt miljø 
for de allermindste børn. Interaktive vandinstallationer kan tilføre ekstra dynamik.
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Beplantning

Beplantning markerer af-
grænsning  og overgang

Beplantning danner 
ryg og beskyttelse 

Beplantning definerer 
særlige ”steder” 

VISUEL KONTAKT
Valg af beplantningstyper skal tilgodese 
overskuelighed og sikre visuel sammenhæng 
på tværs af Kongsbakken.

SIGTELINIER
Placering af beplantning skal tage hensyn til de 
historiske kik fra Middelalderparken mod fjorden og 
Akershus.

REKREATIONSLANDSKABET
Grønne fl ader skaber en varieret og uformel 
ramme for det passive og aktive ophold i 
Kongsbakken.

BEPLANTNING OG RUMLIGHED
Træer i rækker skaber rum og markerer 
overgange mellem forskellige bevægelses- 
zoner - gående og kørende trafi k.

Beplantningen i Kongsbakken skal understøtte den 
rekreative identitet og tilføre menneskelig skala til by-
rummet. Der vælges beplantning, der skaber variation i 
oplevelsen af det grønne, og arter der understreger års-
tidsvariation med stærke farver.
Beplantningen må ikke hindre den historiske sigtelinnie 
fra Middelalderparken mod Akershus. Beplantningen 
skal indramme og understøtte udsigten, hvorfor den 
centrale del af rummet principielt friholdes for beplant-
ning.
Beplantning markerer overgange mellem de forskellige 
bevægelseszoner og trafikarter. Enkeltstående træer og 
træer i klynger definerer særlige steder for ophold og ak-
tivitet, og medvirker til at skabe et godt mikroklima med 
læ og beskyttelse.
Grønne bolig kanter i form af  grønne terrasser uddybes 
nærmere under ”Kant”.

TRÆER MED KARAKTER
Giv Kongsbakken en særlig 
identitet ved at plante træer med 
farver og årstidsvariation.
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Belysning

BELYSNINGS SNIT

Oplysning 
af indgange

Funktionsbelysning 
fodgængere

Oplevelsesbelysning af lege 
og opholdslandskabet

Oplysning af 
indgange

LEGENDE BELYSNING
Legeområderne i byrummets 

midte iscenesættes med særlig 

belysning.

Belysningen i Kongsbakken skal understøtte byrummet 
som et lokalt boligorienteret byrum med et lavere lysni-
veau end på havnepromenaden og i Lohavngata.
Belysningskonceptet for Kongsbakken omfatter en funk-
tionsbelysning af færdselszonerne i kanten og en isce-
nesættende oplevelsesbelysning af opholdsarealerne 
i midten. Færdselsarealerne oplyses fra lysmaster, der 
således indrammer sigtelinien mod fjorden.
Legelandskabet oplyses generelt af lave pullerter, der 
understreger landskabsformen og belyser opholds-
områder og de sekundære forbindelser igennem rum-
met. Pullerter kan udformes, så de kan indgå i brugen 
af rummet - at sidde på, hoppe fra mm. Farvesætning 
på armaturer kan indgå som en del af den overordnede 
farveholdning i belysningskonceptet, der ligeledes kan 
omfatte sæsonvariationer.
Udvalgte træer belyses for at understrege rumlighed og 
give rummet karakter. Vandbassiner oplyses poetisk 
med funklende lys. Oplyste indgange skal sikre en ople-
velse af tryghed, når man kommer hjem.

LYSENDE TRÆER
Belyste træer bidrager til en indirekte 
oplysning af rummet og skaber rum-
lighed.

SKOLEN LYSER OP I MØRKET
Da skolen ofte vil være tom og uden aktivitet 
om aftenen bør særlig lyssætning bringe den 
i spil i de mørke timer.

OPLEVELSESLYS
Soppebassinet funkler i mørket med lys-
sætning, der understreger eller illuderer 
vandets bevægelser.

Funktionsbelysning 
biltrafik / fodgængere

KANT MOD VAND
Markeringslys i den terrasserede kant skaber et lavt belys-

ningsniveau og indføjer sig i den overordnede lyskomposi-

tion for kajkanten langs havnepromenaden.





Kant

Vision

Anbefalinger

Skolen & Det kommercielle hjørne

Boligkant & Erhvervskant

•

•

•

•
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Vision

SKOLEN I BYRUMMET
Skolen udgør en særlig funktion og et særligt aktiv for livet i 
Kongsbakken. Kanten bør derfor udformes så udveksling mellem 
byrum og skole optimeres både visuelt og fysisk, således at 
Kongsbakken kan fungere som supplerende uderum for skolen. 

01. 02.

04.

Kongsbakken danner rammen om det lokale liv med 
en attraktiv kantzone der stimulerer livet i byrummet.
En veldefineret kant med detaljer, menneskelig skala 
og mange indgange og åbninger skaber grundlag for 
udveksling og interaktion mellem det private og det 
offentlige liv. Herfra er det nemt at iagtage det of-
fentlige liv og deltage efter behov. Kanten optimerer 
de lokale herlighedsværdier og sikrer attraktivt og 
beskyttet halvprivat ophold i sol og læ på terasser og 
balkoner, hvorfra udsigten over fjorden kan nydes.

Skole-kanten kommunikerer aktivt med omgivelserne 
og tillader udveksling visuelt og fysisk.

Kongsbakken markerer overgangen fra den kommer-
cielle del af Havnepromenaden i Bispevika til den 
mere lokalt orienterede i Lohavn. På hjørnet placeres 
en café med udeservering, der kan drage nytte af de 
gode solforhold. Kanten mod havnepromenaden ud-
formes med transparente stueetager og funktioner, 
der kan fungere som generatorer for byliv og under-
støtte stedet som et lokalt ankerpunkt. 

BYGNINGSKANTER UNDERSTØTTER HERLIGHEDSVÆRDIER
De mange boliger i Kongsbakken skal sikres attraktive kanter, der 
udnytter de lokale herlighedsværdier så som udsigt og solorientering. 
Boligkantzonen har en god menneskelig skala, detaljerigdom og 
variation og mulighed for behageligt ophold i sol og læ.

KONGSBAKKEN MØDER HAVNEPROMENADEN
Efter Kongsbakken skifter havnepromenaden karakter og bliver 
mere lokalt orienteret. Hjørnet ved Kongsbakken bør afspejle dette 
og invitere café eller restaurant ind på det solrige hjørne. Kanten bør 
udformes med en høj grad af transparens og mulighed for interaktion 
mellem inde og ude, så der skabes et attraktivt mødested.

BLØDE KANTER STIMULERER LIVET
Kanten udgør en bufferzone, hvor det private møder det offentlige 
liv. Der etableres bygninger med mange indgange fra byrummet, og 
stueetager, der tillader interaktion mellem inde og ude, og hvor livet 
kan frit fl yde ind og ud. Den bløde kant med mange detaljer stimulerer 
til ophold og sociale møder.

03. 4.
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Anbefalinger

De mange boliger er en attraktion i Kongsbakken 
og dette bør dyrkes i kantzonen, der udformes 
som halvprivate arealer, der kan fungere som mø-
destede.
Bygningskanten bør udformes med detaljer og 
variation - nicher, fremspring og balkoner - der 
inviterer til ophold og skaber beskyttede steder 
med læ, sol og udsigt.
Der skal etableres en attraktiv kant med mange 
indgange og aktiverende funktioner på gadehjør-
ner. En særlig inviterende funktion placeres ved 
overgangen til havnepromenaden.

Der skabes ikke mulighed for at bygningskanten 
kan interagere med byrummet, og kantzonen in-
viterer ikke til ophold og en vigtig potentiel kilde 
til liv i byrummet bringes ikke i spil. Der mangler 
aktiverende funktioner, der kan generere natur-
ligt liv.

POTENTIALE: BYGNINGSKANT TILBYDER 
ATTRAKTIVE BOLIGER MED TÆT KONTAKT OG 
NEM ADGANG TIL BYRUMMET.

RISIKO: DET POTENTIELLE LIV OMKRING 
BOLIGERNE UDNYTTES IKKE TIL AT SKABE LIV 
I KONGSBAKKEN.

5

1 POTENTIALE: KANTEN MOD 
HAVNEPROMENADEN UDGØR ET 
SÆRLIGT ATTRAKTIVT HJØRNE.

RISIKO: DEN OPTIMALE BELIGGENHED 
UDNYTTES IKKE OG KONGSBAKKEN 
MISTER EN  VIGTIG KOBLING TIL LIVET 
PÅ HAVNEPROMENADEN.

3 POTENTIALE: BLØDE KANTER STIMULERER 
DE SOCIALE AKTIVITETER - MØDER OG 
FÆLLESSKABER - TÆT PÅ BOLIGEN.

RISIKO: KANTZONEN ETABLERES UDEN 
OMSORG OG TILGODESER IKKE OPHOLD TÆT 
PÅ BOLIGEN

POTENTIALE: DE LOKALE KLIMATISKE 
FORUDSÆTNINGER OG HERLIGHEDSVÆRDIER 
UDNYTTES OPTIMALT OG KANTEN SKABER 
ATTRAKTIVT OPHOLD.

RISIKO: KANTENS UDFORMNING TILGODESER 
IKKE ET BEHAGELIGT MIKROKLIMA OG KVALITET 
OG OMFANG AF OPHOLD BEGRÆNSES.

2

6 POTENTIALE: SKOLEN SKABER EN SÆRLIG 
AKTIV KANT MED HØJ GRAD AF UDVEKSLING 
OG BIDRAGER MED LIV TIL KONGSBAKKEN. 

RISIKO: SKOLEN FORMÅR IKKE AT 
INTERAGERE MED BYRUMMET OG EN KLIDE 
TIL AKTIVITET GÅR TABT.

1

4 POTENTIALE: GADEHJØRNER AKTIVERES 
MED PUBLIKUMSORIENTEREDE FUNKTIONER 
F.EKS. LOKAL SERVICE OG FORRETNINGER.

RISIKO: HJØRNER AKTIVERES IKKE, 
OG KONGSBAKKEN MISTER VIGTIGE 
OMDREJNINGSPUNKTER OG GENERATORER 
FOR BYLIV.

2

3

3
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Skolen & Det kommercielle hjørne

Udformningen af bygningskanten på hjørnet ved 
havnepromaden i B9 bør tilgodese en høj grad af 
fleksibilitet og transparens med en optimal kontakt 
og udveksling mellem inde og ude - store vinduer og 
oplukkelige facader. En særlig udadvendt funktion som 
café eller restaurant med udeservering bør placeres i 
stueetagen for at understøtte koblingen til det aktive liv 
på havnepromenaden.

Skolen i D2 bør indgå som et aktiverende element i 
Kongsbakken. Bygningskanten bør derfor give børnene 
mulighed for direkte adgang til legepladsen. Kantzonen 
bør kunne anvendes i forbindelse med pauser. Skolens 
bygningskant bør kommunikere visuelt med byrummet 
og signalere funktionen både dag og aften, og således 
skabe sit eget varemærke.

SKOLEN OG DE OFFENTLIGE RUM OMKRING
Transparente facader kommunikerer funktion og aktivitet og bidrager dermed til liv i 
Kongsbakken. En fl eksibel bygningskant tillader interaktion mellem skolen og byrum-
met.

D5

B8b

B9

D1a

D2

MED SOL OG UDSIGT
Hjørnet ved havnepromenaden udgør et 
attraktivt sted med sol dag og aften og udsigt til 
fjorden og det øvrige liv i Bjørvika bl.a. Akvariet. 

Særlig aktiv kommerciel kant - Café /Restaurant

Særlig kant - Skole

Bolig kant

Erhvervs kant - Kontor /forretning

Indgang

SKOLEN - ALTERNATIV TRAFIKFØRING
Med den foreslåede alternative trafi kale løsning vil Kongsbakken blive et mere roligt og trygt byrum. Forslaget 
nødvendiggør dog en justering af skolens fodaftryk med en opdeling i to afdelinger. Denne opdeling kan understøttes i 
en naturlig og logisk programmering af skolen f.eks. imellem hjemmeområder og faglokaler. Skolen kan herefter kobles 
over den foreslåede nye vej f.eks. via en transparent gangbro. Se i øvrigt s 25.

Vigtigt hjørne

Erhvervs kant - Butik /Service
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Særlig kant - Publikumsrettet lokal funktion
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KANTZONEN SOM OPHOLDSSTED
Hvor boligerne møder terræn udformes kantzonen som semiprivate 
opholdsterasser. Herfra vil der være nem adgang til at iagtage og deltage i 
det offentlige liv i byrummet. En varieret kantzone skaber beskyttede “lom-
mer” med behageligt mikroklima.

Boligkant & Erhvervskant

Boligkanterne ved B9 og B8b skal sikre attraktive boliger 
med tæt kontakt og nem adgang til det rekreative miljø 
i byrummets midte. Kantzonen skal sammen med 
bygningskanten understøtte de lokale herlighedsværdier 
og at skabe beskyttede opholdssteder med sol, læ og 
udsigt, der gavner den daglige brug, således at kanten 
udgør en attraktiv buffer mellem det private og det 
offentlige liv. 

Erhverskanten ved D1a, D5 og D1a bør udformes med 
særligt henblik på at skabe aktive facader med mange 
indgange og en høj grad af tranparens, der kan sikre 
interaktion mellem inde og ude. Eventuel skiltning 
bør tilpasses nøje for at undgå en negativ dominans. 
Hvor bygningerne primært rummer kontorer bør de 
publikumsrettede og sociale funktioner som reception 
og kantine placeres i stueetagen. Bygningskanten bør 
detaljeres, så den kan yde beskyttelse for negative 
klimapåvirkninger. Kantzonen bør tilbyde mulighed for 
uformelle ophold under pauser mm. Kantzonen bør 
udformes så den opleves som offentlig og en del af 
byrummet.

BOLIGKANT
For at understøtte oplevelsen af aktivitet og tryghed 
orienteres entréer og indgange mod allmenningen. 
Kantzonen bliver derfor et naturligt mødested for bebo-
erne og udgangspunkt for sociale aktiviteter.

DET PERSONLIGE UDTRYK
En detaljeret kant og kantzone med nicher 
giver mulighed for, at man kan sætte sit 
personlige aftryk på de nære omgivelser.

ERHVERVSKANT
Kantzonen bør udformes som en halvoffentlig overgang, hvor mø-
bler og planter tilfører bløde kvaliteter til gadebilledet.

KANTZONEN SOM MØDESTED
Foran kontorbygninger kan der indrettes uformelle 
opholdspladser, hvor man kan trække ud i pauser, 
når vejret tillader det.

SOCIALE FUNKTIONER
For at aktivere facaden bør funktioner som 
bl.a. kantine placeres i stueetagen med 
f.eks. udespisepladser for at understøtte 
udveksling imellem inde og ude.


