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AFDELINGSMÆSSIG SAMMENHÆNG
Opgaven bygger videre på begrebet ”overgange”, som var hovedtemaet for semesterets første work-
shop.
Der arbejdes i rummet mellem land og vand i havnen, og dette på en måde så disse elementer kan sam-
menstilles og deraf give plads til aktiviteter i mellemrummet.

AMBITION
Det er ambitionen at opbygge rum for aktiviteter og rekreativitet på kanten af havnen. Dermed nedbrydes 
grænsen mellem land og vand, og en overgang mellem dem skabes.
Mange af havnens nuværende bebyggelser og funktioner lægger sig langs havnekanten, og til trods for 
nem adgang ned til denne havnekant, er det som om der er lukket af for det sidste skridt ned i vandet. 
Ambitionen med dette projekt er at skabe et rum som i langt højere grad går ned og griber fat i vandet og 
bruger det som et aktivt element. Dermed giver projektet muligheden for at inddrage vandet som et mere 
aktivt og brugbart element i københavnernes liv. Derudover er det også planen at lægge rummet i udkant-
en af havnen, hvor det dermed også får mulighed for at gribe mere ud af havnen, og skabe en relation til 
havet.
Området skal være brugbart for fl ere forskellige grupper, og både i sommer- og vinterperioden. Et sted 
hvor sanserne kan komme i spil i forhold til vandet og livet på og i det.
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STEDET
Området er udvalgt til at ligge på den nordlige del af Refshaleøen. Dette i et område som ligger på kanten 
af havnen og havet, hvormed der er rig adgang til begge dele. Det ligger som en slags forpost til Køben-
havn i mødet mellem havnens udmunding og Øresunds store åbne vandrum.
Det udvalgte område inddrager et større vandområde, som dermed bliver en del af rummet og en vigtig 
del af projektet. Måske egentlig hele drivkraften.
Stedets karakter på land bærer stærkt præg af den tidligere tunge industri, kraftværket, vandværket og 
det mindre fort på nordsiden. Man føler sig lille på Refshaleøen, alt er stort og dominerende. Imellem disse 
volumener ligger der dog også huller, som er overtaget eller stærkt mærket af naturens aftryk. 
Langs kajsiden mod inderhavnen ligger fl ere husbåde og forskellige aktiviteter fra mindre erhvervsdrivende. 
På havsiden lidt inde syd for øen ligger lystbådehavnen, hvis både også sætter sit præg på vandtrafi kken 
hele vejen rundt om øen.
Under vandet er der et rigt planteliv ud til en 5 meters dybde, hvilket er tegn på en god miljøkvalitet i 
Københavns havn. Torsk og skrubber fi ndes overalt i havnen, hvorimod rødspætter, sild og ising især lever i 
yderhavnen hvor vandet er mere salt. Derudover er der også et rigt bunddyrsliv, især krebs og børsteorme.
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HISTORISK BAGGRUND
Hele området består af kunstigt opfyld, som har skabt området over længere tid siden 1700-tallet. Gennem 
hele tiden har de primære funktioner relateret sig til skibstrafi k, -produktion, fl åden og forsvaret. Fra 1872 
til 1996 lå skibsværftet B&W midt på Refshaleøen. Nu er de gamle funktioner forsvundet og tilbage ligger 
vandværket og elværket, som de to mest markante aktive funktioner. De gamle B&W bygninger ligger 
stadig som store kolosser, fyldt ud med nye blandede aktiviteter, men helt uden det tidligere maritime liv
Det er som om at denne ø ude i vandet helt har mistet forbindelsen til det den engang kom ud af. Lidt 
bådeliv er der stadig, men ellers står kaj- og vandkanter som en afgrænsning til vandet.
Det er bemærkelsesværdigt at muligheden for kontakt til det omgivende vand ikke er brugt mere fuldt ud. 
Havnen må kunne tilbyde mere end gang langs kanten, og enkelte bademuligheder for offentligheden.

ANTAGELSER
At badeområdet har vandkvalitet som badevand. Det vil sige at spildevandsudløbet ved renseanlægget 
Lynetten afskæres, så vandkvaliteten ikke ødelægges ved overløb.
At opfyldningerne på den nordøstlige del af Refshaleøen stoppes, så de to søer beholdes.
Det antages også at Refshaleøen er på vej til eller er en bydel, som er i udvikling, og derved ved at formes 
som en del af byen som ligger mere knyttet til byen, også infrastrukturelt. Dette vil skabe grundlag for en 
aktivitetsudvidelse på øen, lokalt, men aktiviteterne vil også være til gavn for hele København, som et ud-
fl ugtsmål for alle, og et aktivitetscenter for udøvere
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PROGRAM
Bebyggelsen skal til dels være et samlingspunkt for et varieret udbud af vandaktiviteter, med plads til 
fl ere klubber og aktiviteter, som derved får en fælles base, hvor de sammen kan udvikle sig. Derudover 
tænkes plads til åbenhed for hav/havne-studier, hvortil skoleklasser, studerende og lignende kan komme 
på udfl ugt. i Kombination med disse indtænkes også en form for åbent mini-akvarie, som skal agere som 
biomiljøets ansigt udadtil. De førnævnte sports- og studieaktiviteter skal også have mulighed for ophold 
over fl ere dage, så hertil skal også indtænkes en form for midlertidig bolig til de besøgende. Til sidst skal 
også mulighed for rekreative ophold indarbejdes. Dette gøres til i kombination med de andre aktiviteter, 
men derudover skal det også skabes med en café eller restaurant.
Disse aktiviteter skal så vidt muligt kædes sammen, så viden, oplevelser og studier om vandet og havnen 
her nemt kan deles og formidles.

Vandaktiviteterne kunne være nogle af følgende eller fl ere: Havsvømning, vinterbadning, fridykning 
(snorkeldykning), dyk med fl aske, undervandsjagt, surfi ng af forskellig slags, kajakroning, og til om vinteren: 
vinterbadning og mulighed for skøjtebane.
Disse aktiviteter støttes med faciliteter både på land og i vand. Derudover kan indtænkes mindre svømme-
hal, sauna osv. med særlig fokus på at vandaktiviteterne ikke dør ud i løbet af vinterperioden.
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PLACERING
Projektet lægger sig på den nordøstlige del af Refshaleøen. I kontakt med den dybe ydderhavn, de lave 
rolige kunstige søger, og det fl ade landskab på kanten af øen. Dette område er et sted, som lægger op 
til fokus på rytmen fra vandet, proportionerne i omgivelserne og dybderne i vandet sat op imod fl aden på 
land. 
Det er et sted som vil lade sig skifte meget efter naturens humør. Hermed tænkes på især vindforholdende, 
og forholdet mellem sommer og vinter. Dette er noget som det nye rum skal kunne være modtagelig for.
I forhold til vandsportsaktiviteterne ligger det også tæt på det hertil afmærkede område ud for Trekroner 
Fort. Dertil kan der nemt sejles med båd.
Adgang til det nye rum skal både kunne ske til lands og i vands. Til lands er det nok mest oplagt at have en 
adgang vendt mod syd, uden om vandværkets område. Til vands er der god mulighed i at lægge adgan-
gen op i det nordvestlige hjørne tæt på bådtrafi kkens veje, og fri for det nære aktivitetsområde, som er 
oplagt at lægge ud i vandet øst for stedet.
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FUNKTIONER
Aktiviteterne kan deles op i tre hovedgrupper: Sportsmiljøet, studiemiljøet og det beskuende miljø.
Ind under de miljøer ligger der en hel række underaktiviteter. Det er meningen at aktiviteter fra alle ho-
vedgrupper skal kunne være præsenteret i rummet på samme tid, uden at ligge i vejen for hinanden.
Herunder defi neres hovedgrupperne yderligt:

Sportsmiljøet:
Sommer: Havsvømning, fridykning (snorkeldyk), fl askedyk, undervandsjagt, kajak, vindsurfi ng, kitesurfi ng. 
Vinter: vinterbadning, ishockey, skøjteløb og isdans. Derudover indtænkes også en lille svømmehal til dyk-
kerøvelser til nybegyndere i sommerperioden og vedligeholdelse af færdigheder i vinterperioden.
Der lægges vægt på at de ovenstående aktiviteter er et udgangspunkt, som over tid skal være muligt at 
kunne justere i de dertilhørende rumligheder. Dermed skal de rumlige opbygninger have en mulighed for 
fl eksibilitet i brugen af dem.
Mulighed for overnatning for gæstende sportsudøvere.
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Studiemiljøet:
Undervisning af skoleklasser og f.eks. biologistuderende, mindre akvarium til fangster og fremvisning, mu-
lighed for overnatning for overnatning.
Her er der fokus på læren om vandet, livet i det og havnen. Et sted hvor skoleklasser kan få en dag på 
kanten af havnen, og hvor ældre studerende kan bruge som springbræt til studier vedr. saltvandsbiologi 
osv.

Det beskuende miljø:
Café/restaurant og mulighed for offentlig adgang og observering af de ovenstående miljøer. Derudover 
skal badeanlægene i store perioder være åbne for offentligheden.

Med disse funktioner kommer byen til at få et nyt rekreativt tilholdssted, og på samme tid et professionelt 
og samlende miljø for mange mindre aktiviteter, som tidligere har været spredt ud.
Der lægges vægt på at rumlighederne, som projektet ender op med, rettes mod fl ere af hoved- eller un-
dergrupperne på samme tid, så et blandet og fl ydende overordnet miljø kan opstå.
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RUMPROGRAM

ankomst/information land    40 m2

ankomst vand      40 m2

café, køkken og tilhørende funktioner   120 m2

lille butik til forskelligt specialudstyr   80 m2

undervisningslokale     100 m2

mindre akvarium   50 m2

omklædning med bad og sauna    150 m2

lille svømmehal til træningsøvelser   1200 m2

udendørs badefaciliteter og adgang til vandet    400 m2

klublokaler      200 m2

opbevaring af udstyr + værksted til småreperationer 100 m2

Køling og vedligeholdelse af isbane 100 m2

mindre boliger til maks. 30 personer i alt  500 m2

teknik og depot      50 m2

parkering      200 m2

I alt       3330 m2
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AFLEVERINGSFORM
Afl everingsmateriale udføres med fuld forståelse for projektets arkitektoniske bearbejdning. Følgende liste 
bliver som udgangspunkt fulgt, dog om nødvendigt revideres den i projektforløbet.

Oversigtskort 1:5000
Situationsplan 1:2000
Plan, snit og opstalt 1:200, 1:100
Detaljer eller udsnit 1:50

Områdemodel 1:2000
Bygningsmodel 1:200, 
Udsnitsmodel 1:100/1:50

Rumlige afbildninger
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