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Kirkens betydning kan aflæses i vores byer. De er en del af vores byrum, som ved 
særlige lejligheder også danner rammen om dåb, konfirmationer, bryllupper og begra-
velser, samt højtider og sociale aktiviteter. De er omdrejningspunktet om livets store 
begivenheder, hvilket er manifesteret i markante bygningsværker, der ofte tårner sig 
over byens tage og skaber identitet for hele byer og bydele. 

I rækken af smukke københavnske kirker er det bl.a. Vore Frelsers Kirke der tilbyder 
udsigt over byen, Grundtvigs Kirkens imponerende demonstration af teglstenens mu-
ligheder og Trinitatis indbydende byrum, der adskiller sig fra mængden og som har 
kvaliteter der rækker ud over de rent æstetiske. 

Visionen for kirken i Sydhavnen lægger kimen til et kirkebyggeri, der tager den ét skridt 
videre. ”En ny kirke i Sydhavnen – som er tilgængelig for offentligheden, også når det 
ikke er kirkelige handlinger” er et udsagn, der i den grad favner mangfoldigheden og 
understøtter kirkens grundlæggende rolle som byens samlingssted. Uanset alder, køn 
eller baggrund, samt religiøs overbevisning eller kulturelt gøremål er velkomne, hvilket 
fornyer og gør kirken til et fantastisk udvekslingsrum for nye idéer, indsigtsfulde tanker 
og oplevelser. Visionen for kirken i Sydhavnen imødekommer på mange måder menne-
skets grundlæggende behov for at samles og mødes, mellemmenneskeligt og åndeligt.  

Netop balancen mellem det åndelige og folkelige er afgørende i den fremtidige kirke 
i Sydhavnen. Kirkerummet, som vi kender den i dag, er en af de få steder i byen, der 
stadig tilbyder rum til ro, fordybelse og refleksion. Det skal værnes om. Udfordringen 
bliver ikke at skabe en kirke eller kulturhus hver for sig, men snarere en bygning der 
skaber dialog og muliggør begge. Sagt på en anden måde, den fremtidige kirke skal 
være et sted der både er levende og samtidig giver plads til stilfærdige ritualer.  

I vores forslag vi har forsøgt at ramme balancen. Balancen mellem at være et åndeligt 
frirum for den enkelte og et byrum for de mange. Et sted, der respekterer de traditio-
nelle kirkelige handlinger, samtidig med at være udadvendt og åben overfor omgivel-
ser. Og inspireret af de københavnske kirker ønsker vi at løfte arven af kirkebyggerier, 
så kirken i Sydhavnen bliver lige så inspirerende og som på samme måde udfordrer 
forestillingerne om den moderne kirkebyggerier. Ambition er at den fremtidige kirke i 
Sydhavnen bliver et smukt samlingssted for menigheden, og samtidig et særligt om-
drejningspunkt i byen, der inviterer mennesker inden for og op i højden, så kirkens rum 
og udsigten over by og havn bliver allemandseje. 

INTRODUKTION

Udsigten over byens taglandskab med Vore Frelsers Kirketårn

Byrummet omkring Trinitatis Kirken

Mulighedernes kunst demonstreret i Grundtvigs Kirken





For den fremtidige kirke i Sydhavnen forslår vi at strække bylivet fra vandkant til kirke-
top. Udformet som en opadgående spiral af 1:20 ramper fletter vi kirkens taglandskab 
sammen med havnepromenaden, og leder mennesker og de tilstødende byrum natur-
ligt op til en rumlig og sanselig oplevelse i højden.

Hovedgrebet tager afsæt i ønsket om at skabe adgang til udsigten, samt etabler et 
gensidigt samspil mellem livet inde og uden for kirken, på alle etager.

Med udgangspunkt i lokalplanens infrastrukturelle og rumlige forudsætninger place-
res kirkens mere udadvendte funktioner i stueetagen. Hovedindgangen orienteres mod 
Cylindervej, den publikumsorienterede cafe og de levende kulturrum mod havnerum-
met, og øvrige udadvendte funktioner placeres ud mod hovedvejen, hvilket tilsammen 
skaber aktive facader langs alle bygningens fire sider.

Søjlerækken langs facaderne skaber en overdækket kantzone, der dels markerer ind-
gange og skaber gradvis overgange mellem inde og ude. Kantzonen skaber også et 
møbleringsareal, der på forskellig vis understøtter de aktive facader med siddepladser, 
opholdsrum, nicher og forskellige oplevelsesrum.

Kantzonen i stueetagen forlænger vi opad spiralforløbet, så der opstår en naturlig 
rumlig overgang, der inviterer alle på vandringen op i højden – og samtidig muliggør 
direkte adgang til alle kirkens funktioner. Eksempelvis er der adgang til kirkekontorene, 
uden at skulle gennem hovedindgangen. Og når vejret tillader det, så kan familie og 
barnet, der skal døbes gå langs taglandskabet og direkte til dåbsværelset. Efter viel-
sen kan brudeparret gå ud af kirkerummet, ud på taglandskabet og ned til båden ved 
træbryggen. Og nogen gange er det bare for folk, som gerne vil opleve byen set fra en 
anden vinkel. 

Kort sagt, taglandskabet er kirkens og byens fællesrum. Det er for alle. Og det er ste-
det der favner Sydhavnens mange forskellige mennesker, også dem som normalt ikke 
går i kirke.

KIRKEN OG BYEN
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KANTZONE TYPER

Pause bag vandfaldet

Ophold ved bassinet

Leg med vand

Trædesten bag vandfaldet

Vandplantebænken

Inde og ude liv

Vandhaven

Siddetrappen

Podiet





Vand er et allestedsværende element, i kristendommen og på stedet, hvor den frem-
tidige kirke skal opføres. Det er desuden et element, der naturligt indbyder til leg og 
ophold, og som skaber særlige stemninger, samt lyd- og lysoplevelser, afhængig af 
dets tilstand. Regn, damp, is og vand der flyder, reflekterer, drypper og risler skaber 
vidt forskellige fænomener og oplevelser, som vi mener skal afspejles i  arkitekturen 
og understrege kirkens møde med vandet.

Vi forslår at iscenesætte forbindelsen til vandet ved at lave et sammenhængende 
vandforløb – fra kirketop til havnerum – der på vej ned fremhæver kirkens arkitektur og 
skaber indbydende byrum, der skifter karakter i samspil med vandets foranderlighed.

På en solskinsdag risler vandet roligt fra toppen af kirken ned ad spiralen, forbi de 
terasserede byrum og kirkens forskellige rum for endeligt at rende ud i havneløbet. 
Styret af mindre nedsænkninger i overfladen ledes vandet ned fra det ene spejlbassin 
til et andet. 

Ved kraftig regnvejr flyder spejlbassinerne over, hvor vandet i stedet ledes ud over 
tagkanten, og skaber en serie af mindre vandfald fra den ene terrasse til den anden. 
Den tilbagetrukket facade sikrer ly for regnen, men skaber også smukke opholdsrum, 
hvor vandet og bygningens søjlerække danner fælles symfoni. 

Uanset vejrforholdet er vandet altid tilstede, ude såvel som inde. Spejlbassinernes 
farve og lyspil reflekteres op på facader og ind i kirkens rum, og skaber sammen med 
vandets klukke og materialernes taktilitet et poetisk samspil, hvor vandet og kirkens 
arkitektur hænger uløseligt sammen. 

KIRKEN OG VANDET

Detalje af Carlo Scarpa
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VANDETS FORLØB

KILDEN
Kilden udspringer fra kirkens højde-

punkt i det åbne ’horisontrum’. Vandet 
pumpes op fra havnen, og sikrer en 
kontinuerlig gennemstrøm gennem 

hele vandforløbet

Vandet risler ned ad taglandskabet i en 
lille fordybning i overfladen. Mens det flet-
ter ind og ud mellem søjlerne og henover 
tagfladen skaber det en serie af rum og 

oplevelser i forbindelse med vandet.

Ved skybrud og længerevarig nedbør render van-
det over og ledes kontrolleret ud over tagkanten 
og skaber en serie af vandfald, der opsamles og 
ledes videre i et sammenhængende forløb fra 

terrassebassin til terrassebassin

RISLEN VANDFALDET





Kirken i Sydhavnen skal danne rammen om bydelens mange forskellige mennesker. 
Den skal imødekomme en række behov og muliggøre vidt forskelligartede aktiviteter, 
både de mere stilfærdige og de mere livlige. Det kræver imidlertid en bygning, som er 
fleksibel og multianvendelig, samt en arkitektur der favner bredt mellem det folkelige 
og åndelige. 

Vi forslår en overordnet strategi, hvor rumprogrammene grupperes og optimeres hver 
især, men knyttes sammen af taglandskabet, samt gode interne forbindelser. Det mu-
liggør forskellig brug og ankomstmuligheder til alle rum, uden unødvendige forstyr-
relser. Det betyder bl.a. at der kan foregå arrangementer i kulturrummene, uden at 
det forstyrrer folk der skal til gudstjeneste. Eller der kan foregå begivenheder inde i 
kirkerummet, uden at man behøver at gå gennem hovedindgangen. Ankomsthallen kan 
også skærmes helt af, uden at forhindre tilgang til kontorerne eller kulturrummene. 

Kirkens rumprogram kan opdeles i tre hovedkategorier, kirkerummet, kulturrummene 
og kontorerne. 

Kulturrummene – med café og fælles opholdsarealer – placeres i stueetagen, der 
med store og aktive facader skaber liv i de tilstødende byrum. Med direkte forbindelse 
inde- og udefra kan de fleksible kulturrum opdeles og tages i brug, uden unødvendig 
gennemgangstrafik. De over fem meter høje rum ud til facaden sikrer godt dagslys 
og muliggør desuden aktiviteter der kræver stor rumhøjde – som eksempelvis teater, 
udstillinger, koncerter eller klatring. 

Kontorerne placeres på anden etage, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage og 
samtidig være en del af kirkens aktiviteter. De gode forbindelser til alle bygningens 
funktioner styrkes både af de dobbelthøje kulturrum, der muliggør visuel kontakt til 
det pulserende liv i stueetagen, samt taglandskabet, der skaber mulighed for direkte 
adgang ude fra. 

Kirkerummet placeres på tredje etage, og har bygningens mest himmelstræbende rum. 
Det er det traditionelle og tidsløse kirkerum, der danner rammen om gudstjenester og 
de mere højtidelige kirkelige ritualer. Her fornemmer man tydeligst hvordan bygnin-
gens spiralform også tegner det indre rum, der i ét sammenhængende forløb strækker 
den træbeklædte (akustiske) væg fra gulv til toppen af kirkerummet. Enkelte åbninger 
slipper refleksionerne fra vandbassinerne uden for, ind i kirkerummet, så der opstår et 
levende lysspil på rummets træbeklædte vægge. 

KIRKENS RUM

Vandets reflekterende lysspil på væggen
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Vi forslår en enkel materialesammensætning bestående af beton, tegl og træ. 
Materialernes forskellige egenskaber bruger vi for at fremhæve rumlige og 
arkitektoniske elementer, samt for at skabe et kirkebyggeri der kombinerer 
varme, taktilitet og robusthed. 

Den fremtidige kirke i Sydhavnen bliver et sted for mange mennesker, hver dag. 
Vi har derfor valgt at benytte en in-situ beton på overflader med højbelastning. 
Beton slidstærkt og desuden alsidig, og kan på enkelt vis håndtere overflade-
vandet på taglandskabet. 

I forbindelse med vandforløbet benyttes betonens plastiske egenskab til at lede 
vandet gennem et  sammenhængende forløb af fordybninger og former, der 
giver forskelligartede rumlige- og oplevelsesmæssige kvaliteteter, fra kirketop 
og ned til havnen. Vandet giver betonen en smuk patinering, der sammen med 
dets rislen skaber en fornemmelse af tid og sted. 

Betonen kan desuden behandles, så overfladen i nogle situationer får en sær-
lig karakter, der fremhæver rummets karakter og brug. Eksempelvis kunne der 
være terrazzo i nogle rum mens andre kunne have en poleret eller mere rå 
karakter. 

Søjlerækken og taglandskabet forestiller vi i in-situ beton, der udføres så det 
står glat og skarpt, i stærk kontrast til den tilbagetrukket teglbeklædte facade. 
Kombinationen mellem skyggespillet fra de skarptskårende beton søjler og 
teglfacadens detaljering giver bygningen en skala, der gør den levende og stof-
lig set fra afstand og helt tæt på. 

Udover de æstetiske kvaliteter er brugen af tegl er en reference til Teglholmens 
industrielle historie, samt arven fra de mange flotte københavnske kirker, der 
smukt eksemplificerer teglens talrige kvaliteter. Hvis vi skulle være så heldige 
at blive udvalgt til et videre forløb er det vores ambition at udvikle en særlig 
tegl til kirken i Sydhavnen, så byggeriet dels rodfæstes i Teglholmens historie 
og samtidig bliver en enestående oplevelse og fortælling i København. 

Hvor kirkens ydre og de indre fællesarealer primært vil bestå af beton og 
slidstærke materialer, skal der i bygningens særlige rum, som eksempelvis 
kirkerummet, benyttes en varm træbeklædning, der står i smuk kontrast til be-
ton og tegl, og iscenesætter rummenes betydning.

MATERIALITET

Trappe i Neues Museum i Berlin

Murværk i Louisiana Kunstmuseum

Facade på Kulturwerk und Musikschule Norderstedt

Væg i Woodland Cemetary af Johan Celsing





KIRKERUMMET M.M.                      690 M2

Kirkerummet                  605 m2 

Depoter for kirkerummet:  20 m2

Børnareal:    20 m2

Organister-/og korareal  45 m2

KONTORER / VÆRELSER MED DIREKTERADGANG TIL KIRKERUMMET  50 M2

Præsterværelse med toilet:   19 m2

Rum møderum m.fl med toilet (HC): 19 m2

Tekøkken:      7 m2

Brandsikkert depot:     5 m2

INDGANSHAL                       160 M2

med offentlige café   

 

DÅBS - OG BRUDEVÆRELSE         40 M2

med toilet (HC)

KULTURRUM TIL SOCIALE, KULTURELLE OG MUSIKALSKE FORMAL                  480 M2

Kulturrum    380 m2

Hobbyrum/ studiekredsrum m.fl.  100 m2

SEKUNDÆRE RUM TIL KULTURRUMMET                    169 M2

Køkken med depoter:    60 m2   

Depoter:    36 m2

Publikumstoiletter, heraf HC:   23 m2

Garderobeareal:   40 m2

Rengøringsrum:   10 m2

 

ADMINISTRATION- OG KONTORLOKALER                    191 M2  

Kontorer/samtalerum for præster:  72 m2

Kontorer til organister:   29 m2

Hvilerum til organist:    se kirkerummet

Kontorer/samtalerum for kordegne:  34 m2

Kontorer for kirketjener m.fl.:   38 m2

Disponible kontorer:    18 m2

SEKUNDÆRE RUM TIL ADMINISTRATIONS- OG KONTORLOKALER                  106 M2

Venteareal for publikum:  10 m2

Fealles spise-/opholdsrum:  75 m2

Publikumstoiletter, heraf HC    7 m2

Personaltoiletter inkl badefaciliteter 11 m2

Kopi/depotrum     3 m2

DIVERSE:         37 M2

Vaskerum     22 m2

Værksted     15 m2

 

I ALT, NETTO                     1923 M2

ØVRIGE IKKE PROGRAMSATTE RUM                    577 M2

I ALT, BRUTTO                     2500 M2

Den primære konstruktion tænkes udført som en stålrammekonstruktion der med sit lave forhold mellem 
vægt og styrke er et godt valg, når der skal opnås store spænd. Samtidigt kan stålkonstruktioner præfabri-
keres i store moduler, der kan fragtes på pramme til pladsen, hvor de samles og derefter løftes og monteres 
i større sektioner. Dette giver anledning til en minimal brug af midlertidige understøtninger.

Udover besparelser på midlertidige understøtninger resulterer stålløsningen også i hurtigere byggetid og 
grundet den relative lave vægt kan der ydermere spares på funderingsarbejdet. Dette er med til at under-
støtte bæredygtighedsprofilen ved at begrænse betonmængden og derved udledningen af CO2.

Kirkens store åbne rum skabes ved at lade facaderne fungere som etagehøje gitterbjælker der fører laster 
fra dæk ud på søjler eller vægge.

Vederlaget af gitterbjælkerne på de forskudte facader mod, nord og vest, giver anledning til en vandret 
forskydning hidrørende fra den lodrette last. Denne last optages af dækskiverne og overføres sammen med 
de resterende vandrette påvirkninger, såsom vind, til de stabiliserende dele. Stålrammerne diagonalafstives 
således at vandrette belastninger kan føres til fundamenter.

Facaderne i det øverste ceremonielle rum holdes vidt muligt fri af dominerende bærende konstruktioner og 
understøttes derfor af den underliggende konstruktion.  

KONSTRUKTIONSPRINCIPPER AREALOVERSIGT



AREALOVERSIGT




