
Fællesrum og hjerterum. Nye tendenser inden for 
livsformer, familiemønstre og måder at mødes og 
være sammen på skaber behov for nytænkning af 
byens og boligers fællesrum. Deltag i idékonkurren -
cen om fremtidens fællesrum i Nordhavns boliger 
og kom med idéer til, hvordan mødesteder ser ud 
- udenfor og indenfor.  

I Nordhavn er en ny bydel med et fantastisk po -
tentiale på vej. Nordhavn har vand på tre sider og 
ligger lige ved Øresundskysten ved indsejlingen 
til København, Sveriges kyst mod nord og med 
en central beliggenhed som nabo til det smukke 
Østerbro nær Københavns centrum. 

Bydelens udformning tager afsæt i den kendte 
københavnske profil med forholdsvis lave bygning -
shøjder og karakterfulde tårne. En relativt kompakt 
by, der blander moderne faciliteter med bevar -
ingsværdige kulturmiljøer. Pakhuse og siloer om -
dannes og udvikles til nye formål: boliger, erhverv, 
detailhandel, kultur og sport. Metroen bliver byens 
pulsåre, og de bløde trafikanter får fortrinsret. 

Små og store byrum og pladser bidrager til byens 
udendørs liv. Og på bydelens første p-hus, der står 
klart i efteråret 2015 indrettes et fælles mødested 
på taget. Her bliver der mulighed for at beboere, 
medarbejdere og besøgende i Nordhavn kan 
mødes på tværs og dyrke sport, lege eller bare 
slappe af og nyde den gode udsigt. 

I Nordhavn er friarealer udnyttet som tagterrasser, 
og 1 % af alle bebyggelser er afsat til fællesrum 
inde i bygningerne. Hvordan tager tagterrasser og 
beboerrum i Nordhavn sig ud på innovative måder, 
der spiller sammen med moderne livsformer? By & 
Havn udskriver i samarbejde med 3daysofdesign 
en idékonkurrence for arkitekt- og designstud -
erende for at få inspiration og idéer til fremtidens 
fællesrum. 

IDÉKONKURRENCE

FREMTIDENS FÆLLESRUM I  
NORDHAVN – UDE OG INDE



Alle forslag udstilles i forbindelse med By & Havns 
nye udstilling om Nordhavn, som åbner den 31. 
august samt på www.nordhavnen.dk. Herudover 
samles forslagene i et elektronisk inspirationskata -
log til brug for Nordhavns investorer og udviklere

Dommerkomité
Dommerkomitéen består af repræsentanter fra 
By & Havn, Dansk Design Center, 3daysofdesign, 
Kunstakademiets Arkitektskole samt bygherrer i 
Nordhavn. 

Præmiering
Der udvælges tre vindere, som kåres ved By & 
Havns officielle åbning af Nordhavn søndag den 31. 
august 2014 og præmieres med hhv. 
25.000 kr. 15.000 kr. og 10.000 kr.

Opgave:
Der ønskes minimum ét forslag til en af følgende rumligheder: 
•  Et fælles opholdsrum / lokale på (100 m2)
•  En fælles tagterrasse (50 – 100 m2)

Digital aflevering: 
•  Max 3 stk. A3 plancher, i lavformat. 
•  Format: PDF eller JPEG
•  Opløsning: skal kunne printes ud i A0
•  Plancherne skal indeholde illustrationer og en kort beskrivelse af idéen
•  Forslagene afleveres mandag den 28. juli kl. 12.00 til konkurrencesekretær 
 Peter Larsson pla@byoghavn.dk. 

KONKURRENCENS INDHOLD OG FORLØB

Kickstart og sejltur i Nordhavn 
Konkurrencen kickstartes i forbindelse med 3daysofdesign lørdag den 24. maj kl. 10.00 med en guidet sejltur i 
Nordhavn. By & Havn er med som guider og båden afgår fra Nordre Toldbod 7. Tilmelding til Mathias Nordby 
Thøgersen mnt@byoghavn.dk senest den 21. maj 2014.


