
RIngbanen



INDLEDNING

Afdelingsmæssig sammenhæng

Den overordnede opgave knytter sig til ring-
banen (S-toglinjen F), som går over Nørrebro 
Station. Jernbanesporet har skåret sig gennem 
byens net, og i sammenstødet mellem den bløde 
buede linje og byens kantede vejnet opstår små 
og store afskæringer, som hverken hører til byen 
eller banen.

Grundstykker langs hele banelegemet er i spil, 
men kontrasten mellem by og bane er særlig stor 
mellem Nørrebro Station og Fuglebakken Station.
Der lægges op til at det nye projekt nærmest 
sidder fast på jernbanesporene og derfra lades 
det være frit hvordan mødet med det lokale 
håndteres. 

Dette projekt er placeret lige syd for Nørrebro 
Station i området mellem Bregnerødgade 8 og 
Ørnevej 3 lige for enden af perronen og under 
det gennemskærende togspor.





STEDET

Nørrebro og ringbanen 
 
Ringbanen, som i dens nuværende form, stod 
færdig i 1930, og var afl øser for et banesystem, 
som lå i gadehøjde og blokerede for den den-
gang tiltagende trafi k. Banen blev fl yttet op og 
kom på den måde ikke til at konfl ikte med den 
øvrige trafi k længere. Banen gennemskærer dog 
stadig hele området, men nu kun visuelt. Hele høj-
banen fremstår som en slags bymur eller grænse 
mellem Nørrebro og Bispebjerg (NV), og alligevel 
skal det ikke tolkes som om det er yderzonen af 
de to områder. I stedet er det et midtpunkt for 
begge bydele på grund af Nørrebro Stations 
beliggenhed som knudepunkt mellem fl ere af de 
offentlige trafi klinjer.

Ved grænsen mellem de to bydele sker der også 
en gradvis forandring i bebyggelsen. Nørrebros 
karrestruktur bliver ved mødet med banen brudt 
op, og på Bispebjerg-siden fl yder strukturen ud og 
blander sig med et bredere billede af både stor 
industri og mindre punktbebyggelser.





STEDET

Kvarteret omkring Nørrebro Station

Området omkring Nørrebro Station er et kom-
plekst byrum, stærkt præget af en intens trafi k 
af tog, biler, cyklister og fodgængere. Højbanen 
danner grænse mellem Nørrebro og Bispeb-
jerg. Området er domineret af højbanen, ban-
ebroen og Nørrebro Station, der er opfør sym-
metrisk omkring banelegemet. Stationen, der 
er opført i 1930, er funktionalistisk og udformet 
med tøndevælvet tag og med en fi n skulpturel 
virkning. Området har en klar identitet og en 
stemning af storby, men der er behov for en 
oprydning af det livlige byrum, hvor en del be-
byggelse med fordel ville kunne udskiftes, ligesom 
trafi karealerne i dag dominerer for meget.
Bydelsatlas Nørrebro, 1996, s. 32

Kvarterets nuværende unikke identitet, med stor-
bystemning og livligt byrum, må søges bevaret 
gennem en viderebygning på stedets kvaliteter. 
Det er tvivlsomt om eller i hvor høj grad der er 
brug for en oprydning i området. Trafi k og plads-
dannelse må gerne nytænkes på en måde, så 
området omkring stationen knyttes endnu tæt-
tere sammen i forhold til nu, hvor fodgængere og 
pladsdannelser presses af bil- og bustrafi kkens i 
øvrigt kaotiske forhold.





STEDET

Bregnerødgade 6 til Ørnevej 1

Der lægges op til at skabe nye forbindelser ud fra 
de stærke eksisterende på og omkring grunden. 
Derudover byder grunden på en række løse 
ender. Grunden spænder mellem de to gavle på 
Bregnerødgade og Ørnevej. Herimellem kom-
mer rummet under banelegemet i brug og på 
banelegemet støder enderne af perronerne op til 
grunden.

De interimistiske bebyggelser op af banelegemet 
fjernes, mens den bevaringsværdige perron og 
banelegemet bevares i sin originale form. Den 
rå historie fra miljøet omkring automekanikerne 
søges viderebragt i den nye bebyggelse.

Området omkring grunden byder på mange 
forskellige forhold. Den østlige side vender ud 
mod stille boliggade, mens den nordlige del 
ligger lige op af trafi keret gennemkørsel under 
banelegemet. Indersiden af grunden vender ind 
mod de mere brogede og ikke klart afgrænsede 
baggårde, som er kernen i den gennemskårede 
bebyggelsesblok.





FUNKTIONER

Grundarealet er i alt på omkring 1550 – 1750 m2. 

Der lægges op til en blandet bebyggelse. Flere 
funktioner og forskellige forbindelser bindes sam-
men i en én bygning. Bygningen kobler sig på 
byens puls og derigennem lever og giver den liv 
dagen lang. 

Det fl eksible hus (bl.a. kultur, offentlig formidling) 

Passage

Udadvendt erhverv (som butik)

Indadvendt erhverv (som kontor)

Bolig.
  





PROGRAM

Bygningen tænkes som åben og blandet, med 
plads til forskelligt liv, miljøer og gennemgang. 
Den åbner sig ud i forskellige retninger, griber fat 
og binder sammen. Binder fl ow og trafi k sammen, 
som derefter binder forskelligheder sammen, 
hvilket giver en dynamisk og brugbar bygning.

Der lægges op til en omskiftelig brug af bygn-
ingen, som derfor i høj grad fremstår fl eksibelt, 
og til tider tom, uden overordnet formål. Den 
rummer både bolig, erhverv og ramme for det 
omskiftelige, og derigennem opstår en kontrast 
mellem det statiske og fl ygtige, ligesom det tunge 
banelegemes struktur står i kontrast til togtrafi k-
kens konstante bevægelse. Derigennem også en 
kontrast mellem det åbne og det lukkede rum.
Dele af bygningen kobler sig på banelegemet 
og udgør tyngden i bygningen, mens andre 
dele kobler sig på trafi kken, bevægelsen og de 
konstante forandringer. Denne del bliver en slags 
knudepunkt i en ikke fysisk verden.

Der skabes offentlig rute eller passage som 
trækkes ind i bygningen og sammenbinder de 
forskellige elementer og funktioner.

Noget af bolig og erhverv kan muligvis sam-
menfl ettes, da nutidige arbejdsforhold ofte ikke 
kræver fysisk tilstedeværelse et specifi kt sted på 
grund af det virtuelle samfund, som med tiden 
bliver en større del af vores hverdag. Udformnin-
gen af erhvervsdelen kan også tænkes tilpasset 
som mindre arbejdspladser som del i et større vir-
tuelt netværk med forskellige fysiske placeringer.



Forbindelser



INSPIRERENDE CITATER

Transitional spaces are very often leftover spaces, 
without a specifi c purpose. Those kind of am-
biguous spaces are very important in any good 
house, in my opinion. … According to the Japa-
nese dictionary the word room means “a space 
with a certain purpose”. I believe every private 
house should have spaces without any particular 
purpose.
Go Hasegawa, Mark Magazine, no. 21, August-September 2009, s. 78

A house should look independent and at the 
same time it should involve its surroundings.
Go Hasegawa, Mark Magazine, no. 21, August-September 2009, s. 78

The aesthetic being completely original to this 
place. You come out here and have to invent 
yourself.
Robert Stone, Mark Magazine, no. 21, August-September 2009, s. 123

Who am I in this little black house?
Robert Stone, Mark Magazine, no. 21, August-September 2009, s. 123

In America, every community that’s worth a 
damn has an abandoned house that all the kids 
know about, and that’s where they go and party. 
In some ways, I’m making that.
Robert Stone, Mark Magazine, no. 21, August-September 2009, s. 123

Therefore, the capacity to accommodate 
change could be the most important factor in 
determining economic effi ciency and perfor-
mance in sustainability terms.
Robert Kronenburg, Flexible, 2007, s. 12-13

In the Japanese landscape there are many 
instances where placemaking is not associated 
with buildings, but is achieved by the act of 
“binding”.
Robert Kronenburg, Flexible, 2007, s. 12-13

For… everyone, the act of making a home, a 
place to work or to relax, is something we do 
along the way. It is a transient and continuously 
developing act.
Robert Kronenburg, Flexible, 2007, s. 12-13

All this would suggest that individuals need build-
ings that are responsive to their needs; therefore 
buildings for any purpose would better suit us if 
they had a signifi cant degree of adaptability, 
fl exibility and capacity for change.
Robert Kronenburg, Flexible, 2007, s. 12-13

… as spatial and temporal linkages among activi-
ties selectively loosen, we will see fragmentation 
and recombination of familiar building types and 
urban patterns. … recombine the home and the 
workplace, and to favor fi ne-grained, mixed-
use neighborhood patterns rather than coarse-
grained, single-use zoning.
William J Mitchell, E-bodies, E-building, E-cities, Designing For A Digital 
World, 2002, s. 55



























Kig fra Folmer Bendtsens Plads



Kig fra Nørrebro Station



Kig fra Nordre Fasanvej



Kig fra Tikøbgade



Kig fra banestrækningen syd for Nørrebro Station


