
Fællesrummenes funktion i den ny 
Nordhavn er i sig selv mere end blot rum. 
De er punkter i en ny  fortælling om en 
bydel, der ikke søger at lukke sig inde. 
Gestikulationen er langt mere 
inkluderende og inviterer folk og beboere 
indenfor og velkommen til bydelen. 

Ud på gaden
De ny fællesrum placeres konsekvent i 
stueplan på hjørnet af den karré, de 
indgår i. Her vender de som udgangspunkt 
ud mod en lommepark og de tre 
tilstødende nabobygninger. Det skaber en 
bevægelse mod et fællesrum, der 
ligger uden for karréens struktur og styrker 
således nærmiljøet yderligere. 

Fællesrummets fokus er 
brugerfleksibilitet, tilpasning og nærhed. 
Det er her, du plejer kajakken over en kaffe, 
passer overvintrende citrontræer fra 
tagterrassen og holder fællesspisning hver 
anden søndag. Med sin placering på 
hjørnet af karréen er fællesrummet 
synlig fra to sider og signalerer åbenhed og 
gennemsigtighed med sin åbne struktur. 
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SANAA - åben og inviterende struktur og aktiv tagflade



Plan 1:100Reoldiagram - reolerne og fællesrummets fleksibilitet og udfoldelsesmuligheder

K ø k k e nÅ b e n  f u n k t i o n

R e o l e r

Ny Bydel
Det ny Nordhavn bryder karréens gamle kanter med en varierende nedtrapning og etagehøjde. Hertil kommer aktiveringen 
af tagfladerne og de åbne forløb gennem baggårdene. Dette peger ligeledes mod en nedbrydning af byens klassiske sociale 
sfærer, hvor hjemmet repræsenterede det private, gårdmiljøet det semi-private og gaderne det offentlige. 
 I Nordhavn vil lommeparkerne kunne opbløde den strenge inddeling af de sociale sfærer med lidt hjælp. Det er her, at 
fællesrummene kommer ind i billedet: Fællesrummet sniger sig ind mellem den semi-private sfære og den offentlige. Hvis 
fællesrummene åbner kollektivt op mod lommeparkerne skabes et nyt byrum mellem det semi-private og det helt offentlige. 

Fleksibilitet og tilpasning
Udover at selve fællesrummets fleksibilitet sikrer et varieret brug, er designet fleksibelt i forhold til karréens 
designparametre. Det kan variere i dimensioneringen, placering og være med og uden en udendørs søjlerække. På trods af 
denne fleksibilitet går det ikke på kompromis med dets grundprincip om åbenhed og inklusion. 

Fællesrummet
Fællesrummet er inddelt i tre zoner: Den store fleksible flade, reolerne og kernen. 
- Den store fleksible flade ligger ud mod lommeparken og har køkkenfaciliteter mod kernen. Stilen er skandinavisk og enkel 
med betonflader og søjler, mens køkken, reoler og vinduesrammer er holdt i træ; altså et rum der tåler lidt.
- Reolerne animerer de opmagasinerede genstande, og taler om fællesrummets mange udfoldelsesmuligheder og til dels også 
Nordhavns gamle industrielle havnekarakter. 
- Kernen indeholder adgang fra gården, toilet og skakt til installationer og tilbyder samtidigt et hyggerum ovenpå til mindre 
mennesker. 

Fællesrummet kan åbnes op mod lommeparken via skydevinduer, som sikrer en direkte overgang til lommeparken og 
gadens rum, hvis vejret tillader det. Reolerne har bag deres søjleorden en åbning, som er en mindre sæsonbetinget ‘port’, 
som større objekter – eksempelvis kajakker – kan fragtes ind gennem. Hvis fællesrummet placeres ved siden af porten til 
baggården, vil reolerne kunne ses indefra porten og give fællesrummet en ekstra sides åbenhed. 

De ny fællesrum vil pege mod essensen af det Ny Nordhavn. En levende bydel med bløde overgange, aktive grønne 
fællesrum og en aktiv vandkant. En moderne bydel med store skalaspring, som alligevel føles mere hjemlig og tilbyder det 
‘ekstra’. 
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