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DOMMERBETÆNKNING
ÅBEN PROJEKTKONKURRENCE
KIRKE I SYDHAVNEN
2016

Hermed præsenterer vi resultatet af den åbne projekt
konkurrence om en ny kirke i Sydhavnen. Et resultat, 
vi har set frem til med stor spænding. 

Den nye kirke i Sydhavnen skal være en åben kirke for alle med mulighed 

for mange forskellige aktiviteter. Et mødested for de mange nye beboere 

(prognosen siger over 15.000), der forventes at flytte til kvarteret i de kom-

mende år.

Det er ikke hverdagskost at være med til at bedømme så mange forslag til 

en ny kirke, og det har derfor også været nødvendigt i bedømmelsesforløbet 

at stoppe op, gå tilbage, diskutere en ekstra gang, sove på det og diskutere 

igen – før vi er nået frem til det endelige resultat. Det har været overvældende, 

spændende og udbytterigt.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle 114 teams, der har beriget os 

med denne oplevelse. Menighedsrådet, og med dét hele sognet, ser nu frem 

til i samarbejde med vinderteamet at få projektet realiseret.

LONE RASMUSSEN

Menighedsrådsformand Sydhavn Sogns menighedsråd

Formand for dommerkomiteen 
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KONKURRENCEUDSKRIVER OG -FORM

Konkurrencen blev udskrevet som en indbudt projekt-

konkurrence i henhold til EU direktiv 2014/24/EU af 

Sydhavn Sogns menighedsråd med Arkitektforeningen 

som konkurrencerådgiver.

KONKURRENCEPERIODE

17. maj til 31. august 2016.

ANTAL INDSENDTE FORSLAG 

116.

ANTAL FORSLAG OPTAGET TIL BEDØMMELSE

114.

DOMMERKOMITÉ

For menighedsrådet

Lone Rasmussen, menighedsrådsformand

Eva Larsen

Nana Scheibel.

For Københavns Stift

Biskop Peter Skov-Jakobsen

Domprovst Anders Gadegaard.

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen

Arkitekt MAA Christian Cold

Professor, arkitekt MAA Thomas Bo Jensen

Arkitekt MAA Rasmus Jessing.

RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITÉEN

Sognepræst Helene Ferslev, Frederiksholm Kirke

Stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns Kommune

Arkitekt Lars Korn, Københavns Kommune

Arkitekt MAA Jens Bertelsen, rådgiver for menigheds-

rådet.

DOMMERKOMITÉENS SEKRETÆR

Arkitekt MAA Bent Kolind, Akademisk Arkitektfor-

ening.

KONKURRENCEFAKTA

BEDØMMELSESKRITERIER

Forslagene blev bedømt på de arkitektoniske løsninger, 

funktionalitet, bygbarhed, bæredygtighed samt anlæg-

søkonomi og vedligeholdelsesomkostninger.

SAMLET PRÆMIESUM

DKK 600.000.

BEDØMMELSESPERIODE

13. september til 18. oktober 2016. I bedømmelsesperi-

oden afholdtes i alt et formøde for fagdommerne samt 

fem bedømmelsesmøder.

BEDØMMELSESFORLØBET

På formødet blev samtlige 114 forslag gennemgået.

På møde 1 blev følgende 12 forslag drøftet: 4, 6, 7, 11, 19, 

20, 28, 85, 88, 100, 108 og 112. 

På møde 2 blev følgende 20 forslag drøftet: 5, 8, 10, 17, 

22, 37, 43, 45, 48, 50, 51, 57, 60, 61, 64, 65, 67, 81, 99 og 110.

På møde 3 blev følgende ni forslag drøftet: 8, 19, 20, 28, 

50, 60, 64, 65 og 112.

På møde 4 blev konkurrencens resultat besluttet.

På møde 5 blev dommerbetænkningen underskrevet.

RESULTATET

Forslag 64/20048 tildelt 1. præmie på DKK 200.000.

Forslag 50/11411 tildelt 2. præmie på DKK 140.000.

Forslag 28/38752 tildelt 3. præmie på DKK 100.000.

Følgende fire forslag hver indkøbt for DKK 40.000: 

Forslag 19/66891, forslag 20/23149, forslag 65/12232 

og forslag 112/74384.

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET

2. november 2016.
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offentlig og tilgængelig

rum for refleksion

fleksibelt kirkerum

et pejlemærke i kvarteret

transparens og kontakt til vandet

en moderne kirkebygning

enkel symbolik

plads omkring kirken

ro til kirkelige handlinger

tydelig som kirke

Fra konkurrence-
programmet:
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Konkurrenceområdet
set fra nord
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KONKURRENCEDELTAGERE

1/12816, Steen Høyer, arkitekt MAA, Danmark  #  2/06912, Worksonland arkitektur og landskap AS, Agustin Seba-

stian, arkitekt, Norge  #  3/15252, Jack Robert Green, Skotland  #  4/74591, Creo Arkitekter AS, Jes Johannsen, Dan-

mark  #  5/311050, Zaha Hadid Architects, Ken Bostock, mphil. arch., England  #  6/51015, Andreas Hermansson, 

arkitekt SAR/MSA, Andreas Hiller, arkitekt SAR/MSA, Samuel Lundberg arkitekt SAR/MSA, Måns Björnskär, arkitekt 

MSA, Anders Stenholm, arkitekt MSA, Sverige  #  7/22155, Emil Carstens, arkitekt, Danmark  #  8/10414, Esplan OÜ, 

Anne Piirsoo, M.Arch, Kaur Talpsep, M.Arch, Urmo Mets, M.Arch, Lauri Eltermaa, B.Arch, Julia Trunova, dipl.arch, 

Estland  #  9/01720, Stefan Jesper Gründl, Danmark  #  10/84822, Kant Arkitekter, Karl-Martin Buch, Sebastian Soel-

berg, Kevin Dekkers, ark.stud., Lotte Christiansen, stud. arch. , Danmark  #  11/41153, Cubo Arkitekter AS v.  Bo 

lautrup, arkitekt MAA, Peter Dalsgaard, arkitekt MAA, Lars Juel Thiis, arkitekt MAA, Ib Valdemar, arkitekt MAA, 

Søren Marxen, arkitekt MAA, Sune Nielsen, Arkitekt MAA, Per Ravn, arkitekt MAA, Rune Riis, arkitekt MAA, Sanne 

Holm-Søndergaard, arkitekt MAA, Trine Hjortshøj, arkitekt MAA, Eva Kurlanc, cand. polyt. arch., Rikke Elisabeth 

Nielsen, Sidsel Lindskrog Skogstad stud. arch., Danmark  #  12/32656, Cobcroft Architects & Danko Lekic – Archi-
tect Studio v. Tyrone James Cobcroft, arkitekt MAA, Danko Lekic, Oana-Maria Parashiv, Polina Moroz, Danmark  #  

13/16207, Christoffer Pilgaard, Danmark  #  14/21914 , Kim Løystrup Jensen, cand. polyt. arch, Danmark  #  15/31816, 

Jeanne Juel Lichon, Line Toft Jensen, Danmark  #  16/72831, Guglielmo Buzzegoli, arkitekt, Claudio Bellini, Irakli 

Sharpilo, Italien  #  17/49562, Cornelius + Vöge Atelier for Arkitektur, Dan Conelius, arkitekt MAA, Nanna Vöge, ar-

kitekt MAA, Søren Harder Nielsen, arkitekt MAA, Emma Uncles, arkitekt MAA, Otto Exner, stud. arch., Danmark  #  

18/20115, Arkitektfirmaet Nexus v. Bo Weber Fenst, cand. arch. Magnus Bo Andersen, arkitekt MAA, Art-tek Inge-

niører Rådgivning ApS, Christian Kruse, orgelbygger, Danmark  #  19/66891, Høyer Nielsen arkitekter, Danmark  #  

20/23149, Rørbæk og Møller Arkitekter, Arkitekt MAA, partner Anders Wesley Hansen, arkitekt Irina Maksimovich 

og arkitekt Anders Tversted, Danmark  #  21/12345, OP Arkitekter v. Jennifer Dahm Petersen og Niels Lund Petersen, 

arkitekt MAA, Danmark  #  22/15151, Mathilde Petri Arkitekter, Mathilde Petri, stud. arch. Peter Vibing Aagaard Sø-

rensen, Danmark  #  23/80856, Andraos Associates, Georges Andraos, Pani Patsalos, Patricia Braga, Yasmine Ab-

boud, Salvatore Morales, Lorenzo Scisciani, Henry Schofield, England  #  24/98962, Ross Aitchison, Skotland  #  

25/63947, Smak Architects, Danmark  #  26/13110, Fogh & Følner Arkitektfirma, Johan Fogh, Helene Hansen, Lennard 

Dose, Stig Andersen, Per Følner, Danmark  #  27/01086, SML Architects v. Morten Mygind, arkitekt MAA, Jørgen Bech 

Taxholm, arkitekt MAA, Nils Jeppe Hansen, arkitekt MAA, Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt mdl, Mikkel Zoff-

mann, landkabsarkitekt, Trine Elisabeth Stock-Thy, arkitekt MAA, Martina Rubino, arkitekt MAA, Stefano Rosselli, 

landskabsarkitekt, Nanako Oka, Japan arch. Ass., Jens Bredsdorff, arkitekt MAA, Danmark  #  28/38752, Gustav Ap-
pell Arkitektkontor, Sverige  #  29/18525, Stefan Doehler, Tyskland  #  30/88888, Kristo Eklemes, Maria Escobosa, Anis 

Souissi, Elias Delgadillo, Yael Peñuñuri, Diego Colmenero, Jorge Ochoa, Mexico  #  31/04868, Jordi Hidalgo Tané, 

Spanien  #  32/04132, Giovanni Luca Follo, Valdo Canepa, Giuditta Rizzato, Hamidreza Mikaeili, Marco Radaelli, 

Italien  #  33/29114, Lukasz Andrzej Pita, Federico caputo, Martina Melegari, Susanna Boreham, Sebastian Skovsted, 

konsulent, Søren Johansen, konsulent, Danmark  #  34/12450 , Studio David Thulstrup v. David Thulstrup, arkitekt 

MAA, Georgina Prittie, arkitekt MAA, Bjørn Reynisson, arkitekt MAA, Petra Vejtasikova, ing. Arch., Thibaut Allgayer, 

produkt designer, Lorenzo Rossi, designer, Danmark  #  35/09091, Lise Juel, Louise Madsen, Atsuki Okamoto, Dan-

mark  #  36/68315, Michael Sten Johnsen, arkitekt MAA, Helene Skotte Wied, stud. arch., Danmark  #  37/85781, 

Vietzke&Borstelmann Architekten, Jens Borstelmann, dipl-ing. Architekt, Thomas Vietzke, M.A. Architekt, Arrash-

Jan Paivasteh Bueno, B.Sc. Architektur, Tyskland  #  38/97645, Yrjänä Tynkkynen, sivilarkitekt SAFA, MNAL, Finland  

#  39/57810, Elias Melvin Christiansen, Simon Nebelung, Martin Frederik Cederval Kragh, Niels Guenec, Danmark  #  

DELTAGERE I KONKURRENCEN    
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40/17825, Andersen & Sigurdsson Arkitekter v. Thorhallur Sigurdsson, Ene Cordt Andersen, Kim Bendsen, Jørn Jen-

sen, konsulent, Sigurdur Pall Sigurdsson, fotograf, Fractal Mind, Danmark  #  41/10101, Anders Heede Arkitekter v. 

Anders Heede, arkitekt MAA, Niels Edvard Nørgaard Sørensen, arkitekt cand. arch., Nicolai Kofod Larsen, stud. 

arch., Danmark  #  42/27456, Mutopia Arkitekter, ophavsret kirkeforslag, Morten Stræde, billedhugger, ophavsret 

kirkeinvetar, Tegnestuen v. Kasper Køppen, Danmark  #  43/83429, Arkitektastofan OG v. Sigurder Gustafsson, Gar-

dar Gudnasson, Sævar Örn Magnusson, Island  #  44/14314, Arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS v. Charlotte Folke, 

arkitekt MAA, Jan Reymond Jørgensen, ingeniør, Jakob Dahl Hansen, bygningskonstruktør, Allan Gregersen, byg-

ningskonstruktør, Hanne Lotterup Nielsen, arkitekt, Hans Buch Christensen, bygningskonstruktør, Danmark  #  

45/16180, Andrea Ravagnani, arkitekt, David Vecchi, arkitekt, Paolo Coppola, arkitekt, Marta Benedetti, arkitekt, 

Elisa Cecchini, arkitekt, Italien  #  46/01752, Roma Chatham, Walter Chatham, Danmark/USA  #  47/01536, Magnus 

Bligaard Søby, arkitekt MAA, England  #  48/35813, Primus Arkitekter ApS, David Bülow-Jacobsen, arkitekt MAA, 

Kristian Rehder, arkitekt MAA, Kenneth Bo Nielsen, bygningskonstruktør, Marta Wojciechowska, Monika Godlew-

ska, Danmark  #  49/70000, Bogdan Constantin Neagu, arkitekt, Alexandru Scarlat, arkitekt, Artenian Soldea, arki-

tekt, Lulian Oanta, arkitekt, Dana Stanciucu, arkitekt, Rumænien  #  50/11411, Stine Christiansen og Olmo Ahl-

mann, Danmark  #  51/91011, Erséus arkitekter v. David Gillberg, Hanna Jakobsson, Peter Erséus, Sverige  #  52/32237, 

Faed Browne Architects, Skotland  #  53/166121, STOCK35 v. Tom Mose Petersen, arkitekt MAA, T2 v. Tue Teinar El-

skær, arkitekt MAA, Sander Stenderup Glahn stud. arch., Cecillie Gry Jacobsen, stud. arch, Danmark  #  54/202680, 

Christina Kousgaard, Natalie Koerner, Danmark  #  55/38446, Bonell+Doriga v. Laura Bonell, Daniel López-Dòriga, 

Spanien  #  56/98755, Jakob Pabst Skov, Norge  #  57/112120, Atelier Lorentzen Langkilde ApS v. Kristian Langkilde, 

Kasper Lorentzen, Mathias Holm, Peter Stillin, Thea Berg, Danmark  #  58/31012, POINT ApS v. Michael Droob, ar-

kitekt MAA, Jesper Laust Sørensen, arkitekt MAA, Ule Grineviciute, stud. arch., Aurelien Barbry, designer, Danmark

#  59/42121, Aske Hagenbøl Hansen, Danmark  #  60/18283, Lars Møller Andersen, arkitekt MAA, Johanne Holm-

Jensen, stud. arch., Mia Behrens, stud. arch. , Danmark  #  61/28771, Dall & Lindhardtsen A/S v. Christian Kloch, 

arkitekt MAA, Christian Kloch, Christian Pfeil Larsen, Berit G. Andersen, Camilla Ulrikkeholm Klinkby, Danmark  #  

62/15323, Frank Maali, arkitekt MAA, Gemma Lalanda, arkitekt, Bruno Bravo, arkitekt, Christian Teisner, arkitekt 

MAA, Javier Barriuso, arkitekt, Danmark  #  63/81216, Krydsrum Arkitekter v. Kenneth Skytte, arkitekt MAA, Agnes 

Garnow, Caroline Crüger Ahm, Kaare Endrup Iversen, Danmark  #  64/20048, JAJA Architects, Søren Jensen, Rådgi-

vende Ingeniører Danmark  #  65/12232, Filip Lipinski, Juras Lasovsky og Hanna Johansson, Danmark  #  66/36553, 

Folkarkitekter v. Michael de Lichtenberg, Morten Hansen, Christopher Galliano , Danmark  #  67/00502, AZPML ltd, 
TERROIR ApS, Alejandro Zaera-Polo, Gerard Reinmuth, Maider Llaguno, Ivaylo Nachev, Blanca Munoz, Irene Abel-

lán, Federica Campeotto, Rodrigo Velázquez, Rolf Svendsen, Danmark/England  #  68/21183, Sangberg Architects 
ApS, Jonas Sangberg, Christer Nesvik, Signe Nielsen Kjær, Charlotte Noer, Mette Juhl, Rosalia Svendsen, Søren 

Jensen Rådgivende Ingeniørfirma v. Andreas Castberg, Danmark  #  69/53728, Iñigo de Viar Fraile, arkitekt, Sara 

Navazo Saez de Arregui, arkitekt, Alex Boyano, Alicja Kubicka, Iñigo Tudanca, Spanien  #  70/55555, Nørløv+Nørløv 
Arkitektfirma ApS v. Jacob Borup Nørløv, Charlotte Ea Brandt, stud. arch., Casper Emil Alberts, stud. ing., Danmark  

#  71/28628, Svante Griffel, arkitekt MAA, Nils Østergård, Polyfactory, Danmark  #  72/27653, Pålsson Arkitekter AS 

v. Karsten Pålsson, Søren Holck Christiansen, Mads Stage Mølgaard, Claus Pedersen, Nynne B. Thykier, Simone 

Stelsø Lauridsen, Danmark  #  73/13581, Jørn Schütze, arkitket MAA, Benjamin Avdic, cand. bach. arch., Jannis  Kal-

nins, bach. const. arch., Danmark  #  74/13080, Houser & Stenström v. Jonathan Houser, Mikkel Stenstrøm, Dan-

mark  #  75/12358, Frederik Lassen Hesseldahl, Jan Voetmann, rådgiver i akustisk design, Sven Hjort Andersen, 

DELTAGERE I KONKURRENCEN    
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orgelbygger, Mikkel Wold, sognepræst, Christina Hesseldahl, Anders Drøidal, Frederik Bjørn Tjellesen, Danmark  #  

76/37125, NOMO studio, Karl Johan Nyqvist, Alicia Casals, Mira Botseva, Santa Freimane, Spanien  #  77/56390, 

StudioArch, v. Agostino Marinoni, Marco Peroni Engineering, Living Engineering srl, Claudio Magnoli, Gianandrea 

Nicolai, Italien  #  78/27046, Lasse Gam Folke, arkitekt MAA, Jakob F. Holmqvist-Larsen, arkitekt MAA, Danmark  #  

79/511528, Colorcloudstudio, Danmark  #  80/153107, Samuel Drago, Marco Lecis, Spanien/Italien  #  81/27861, Ar-
chitects of Invention, NRE Group A/S, HED, landskabsarkitekt, DSA Ingeneering, Engenuiti, England  #  82/2309, 

UGO architecture, Hugon Kowalski, Maria Dondajewska, Klaudia Dopierala, Michal Wasielewski, Marlena Sliwka, 

Polen  #  83/82953, Marie Joo Thorup, arkitekt MAA, Troels Skov-Carlsen, arkitekt MAA, Danmark  #  84/78551, Ric-

cardo Renzi, Phd, Prof. C. arch., Dott. Valentina Guarino, Dott. Alessandra Marchetti, Dott. Giacomo Troiani, Chiara 

Giuseppini, arkitekt, Dott. Jovana Markovic, Elena Ceccarelli, Stefania Bracci, arkitekt, Italien  #  85/82460, 

Ernst+Kindt-Larsen Arkitekter APS , Danmark  #  86/11666, Sacher. Locicero. Architects v. Gerhard Sacher, arkitect 

DI, Eric Locicero, arkitect DPLG, Sanela Pansinger, architect DI Dr. tech., Aleksandra Maricic, Frankrig  #  87/75731 

Spektrum Arkitekter v. Sofie Willems og Joan Raun Nielsen, Anders Peder Larsen, Danmark  #  88/04067, Luca Poian 
Forms v. Luca Poian, Italien  #  89/01950, Farnando Martin Menis, architect, Morten Paustian, Spanien  #  90/84837, 

Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy v. Aaro Artto, arkitekt SAFA, Finland  #  91/29552, DGS Arkitekter v. 

Henrik Ceccaroli Syvertsen, Anton Kolesnikov, Andrea De Guio, Anna Kopacsi, Julia Boromissza, Martin Thors-

hauge, Natalia Cucenescu, Sverige  #  92/12731, MDH Arkitekter SA, Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Minna Riska, Ida 

Revfem, Sigbjørn Willemsen, Alvar Aronija, oversættelse v. Kathrine Holm, Norge  #  93/110185, Anders Villum 

Lautrup, Daniel Illum-Davis, Danmark  #  94/14123, Daniel Illum-Davis, arkitekt MAA, Ander Villum Lautrup, Dan-

mark  #  95/17462, Samuel Quagliotto, Matteo Galetto, stud. arch., Caroline Scalco, stud. arch., Paolo Maiozzi, stud. 

arch., Italien  #  96/04283, Antonio D´Aurelio, arkitekt, Paolo Cicoria, arkitekt, Stefano De Carlo, Giulia Cellitti, Jesper 

Jarmbæk, Italien  #  97/71625, Isabella Lagomarsino, arkitekt, Laura Podestà, arkitekt, Attilio Delucchi Baroni, arki-

tekt, Beatrice Peroni, Pietro Papa, Ivan Squeri, Italien  #  98/19371, Ivy Design Associates LLC v. Roberto Viola Ochoa, 

Thomas Barker, Sarah Thompson, Miguel Quismondo, EU architect, USA  #  99/12479, Karin Krokfors Architects / 
ALARM studio, Karin Krokfors, architect SAFA, Matus Pajor, architect, Heikki Myllyniemi, stud. arch., Henrik Möller, 

acoustic consultant, Christina Lynge Gjørup, Finland  #  100/51914, Jesse Taylor, USA  #  101/11846, Argo Arkitekter 
AB v. Jim Forsberg Argo, Ulrika Gynnerstedt, Ays Alayat, Matthias Dornhofer, Marko Sosic, Luis Filip Rocha, Danny 

Crisp, Claes Rogmark, Sverige  #  102/91390 Josep Ma Casadevall i Marquez, arkitekt, Dolors Sayeras i Quera, arki-

tekt, Anna Casadevall i Sayeras, stud. arch., Spanien  #  103/11215, Megan Ruth Elizabeth Blake, Ole Egelund Jensen, 

Danmark  #  104/26195, Ryo Hatano, Anders Peter Rod, Abe Genki, Wataru Ogino, Japan  #  105/32191, bau15 Berlin 
/ Paris v. Jordan Aucant, architect, Lola Marlhoux, architect, Mélissande Aucant, interior designer, Ole P. Hagen, 

arkitekt og translator, Andre Bunnick, Tyskland/Frankrig  #  106/23045, Cecilie Simonsen, Danmark  #  107/Gallion, 
U2 Arkitekter AS, Johnny Kristensen, siv ark MNAL, Richard Barriteau, siv ark MNAL, Stain Ramseng, CADNord, 

Norge  #  108/85112, Studio Parklee og MSH Architects v. Park Jusin, Nam Sang-Hyun, Joo Myung-Hyun, Kim Myung-

Kyu, England  #  109/35694, I+AA Studio v. Alessandro Lovadina, Ilaria Giurgola, Italien  #  110/01010, Studio Maks 

v. Marieke Kums, Dan Lindau, Dezhong Kong, Nika van Berkel, Holland  #  111/00457, Hafsteinn Ævar Jöhannsson, 

Sophie Daugaard Andersen, Axel Kaaber, Danmark  #  112/74384, Jens Thomas Arnfred, arkitekt MAA, Svend Al-

gren, Algren og Bruun landskabsarkitekter, Jesper Bo Andersen, Rambøll, Vladan Paunovic, Rambøll, Fredrik 

Winther, Rambøll, Danmark  #  113/55652, Atelier van Wengerden v. Jacco Van Wengerden, Camille Barbo, Elise 

Laurent, Nanna Janby, Xichen Sun, Holland  #  114/35223, Faber&Have v. Lars Faber, arkitekt MAA, Ruben Karstoft 

Have, arkitekt MAA, Kari Moseng, arkitekt MAA, Danmark

DELTAGERE I KONKURRENCEN    
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Det er tre årtier siden, der sidst blev bygget en ny kirke i København. Alene dette fak-

tum rummer en udfordring: at arkitektbranchen så at sige er ’ude af form’ i arbejdet 

med kirkearkitekturen. Hvor det frem til 1980’erne var en naturlig del af arkitekternes 

arbejdsfelt, er kirkebyggeriet gledet i baggrunden, hvilket også har afspejlet sig i arki-

tektskolernes pensum. 

I tillæg til dette, kan vi lægge en anderledes konkret udfordring i 

form af selve det sted, hvor den nye kirke skal opføres. Teglhol-

men er indtil videre kun halvt bebygget. Vi kender ikke de kom-

mende nabobygninger på syd- og østsiden. De omkringliggende 

vejføringer er endnu ikke anlagt, ligesom den tiltænkte nord-syd 

løbende kanal langs byggefeltets østside endnu ikke er udgravet. 

De historiske rester fra datidens industriarkitektur er næsten ud-

slettet. Kun de tiltænkte vejnavne omkring den kommende kirke, 

Cylindervej, Topstykket, Dieselvej, antyder stedets industrielle hi-

storie som et fjernt minde. 

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Det er tre årtier siden, 
der sidst blev bygget en ny kirke
i København. Arkitektbranchen
er så at sige ”ude af form” 
i arbejdet med kirkearkitekturen ...
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Sluseholmen og den sydlige del af Teglholmen er under hastig udbygning med skalmu-

rede boligkarreer en masse. Man Diesel & Turbos lidt gumpetunge corporate bygning 

mod havneløbet i øst, og deres anonyme fabrikshal mod vest udgør tilsammen den 

’sandwich’, som den nye kirke og dens endnu ukendte nabobygninger vil blive indlagt 

i. Der er med andre ord ikke specielt meget i den omkringliggende bydel at tage hensyn 

til, andet end de betingelser lokalplanen har forskrevet. Denne forudsætning giver på 

den ene side stor frihed til formgivningen, og på den anden side meget lidt bygnings-

mæssigt modspil at forholde sig til.

En tredje væsentlig udfordring til de konkurrerende arkitekter, har været konkurrence-

programmet. Menighedsrådet i Sydhavn Sogn ønsker en kirke, der i udstrakt grad åb-

ner sig imod bydelen og offentligheden. Der ønskes ”en åben 24-timers kirke” med 

opholdsarealer rundt om kirken, transparent indgangsområde med plads til udstil-

lings- og caféarealer og måske vigtigst af alt; med et fleksibelt og multianvendeligt 

kirkerum. Et yderligere væsentligt funktionskrav er et ca. 500 m2 stort ’kulturrum’ til 

sociale, kulturelle og musikalske formål. 

Da det samlede byggeri er programmeret til over det tredobbelte 

af byggefeltets areal, har opgaven krævet en bygning i flere etager. 

Med krav om et kirkerum med plads til 350 siddende gæster, har 

programmet åbnet mulighed for at kirkerummet enten kan place-

res frit i stueplanet eller på en af etagerne. Indadtil ønsker pro-

grammet i tillæg et enkelt kirkerum, der indbyder til ro og fordy-

belse. Udadtil en tydelig og moderne kirkebygning, der skal fremstå 

med en ”markant og synlig profil som kvarterets pejlemærke”.

Om end disse ret omfattende konditioner og krav måske har været en lovlig stor mund-

fuld for nogen, så har det ikke forhindret konkurrencedeltagerne i at formulere nogle 

meget forskelligartede løsningsforslag. På det overordnede, programmatiske plan, har 

forslagene kunnet inddeles nogenlunde ligeligt imellem forslag, der placerer kirkesa-

len i stueplanet og forslag, der løfter kirkesalen til en af etagerne. Fordelene ved det 

første er kirkesalens umiddelbare tilgængelighed og øjenhøjde med omgivelserne. For-

delen ved det andet er muligheden for at placere de udadvendte funktioner i en åben 

stueetage, hvor indgang, café og kulturrum mv. kan integreres, og hvor kirkerummet 

får mere fred ovenpå.

Men der er forslagene imellem også andre betydelige forskelle, som i høj grad har at 

gøre med vægtningen imellem ønsket om udadvendthed og kulturel aktivitet på den 

ene side, og rum til fordybelse på den anden side. Håndteringen af denne balancegang 

synes at have været vanskelig for mange af forslagsstillerne. I den ene lejr har det multi-

Forslagene deler sig ligeligt 
mellem forslag, der placerer 
kirkesalen i stueplan og forslag, 
der løfter kirkesalen til en
af etagerne ...

En udfordring har været, at der 
ikke er specielt meget i den omkring
liggende bydel at tage arkitektonisk
hensyn til ... 

DOMMERKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER    
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f unktionelle og kulturelle aspekt vejet så tungt, at bygningen er kommet til at signa-

lere kulturhus mere end kirke. I den anden lejr er bygningen blevet indadvendt med 

beskeden kontakt til omgivelserne. 

En tredje forskelsmarkør har handlet om bygningens udtryk. Må-

ske som følge af en generel usikkerhed på kirkearkitekturens om-

råde eller en overdreven fascination af tidens trendsættende stil-

udtryk, kombineret med programmets ønske om en markant 

bygning, har en del af forslagene ringe sammenhæng imellem det 

ydre og det indre. Mange forslag forekommer således at være 

formgivet udefra og ind, frem for omvendt. En del projekter synes 

ligefrem at have applikeret et formudtryk fra andre samtidsbyg-

ninger, med det resultat, at nogle forslag i højere grad end at sig-

nalere kirke, har ligheder med kontorhuse eller indkøbscentre, 

banker eller museer. 

Som svar på programmets udfordrende arealkrav, har en del af forslagene med større 

eller mindre held arbejdet med den kubiske etagebygning, som fylder grunden ud og 

derved giver maksimal udnyttelse af planerne. Andre forslag har forsøgt at skævvride 

bygningen, krage ud over grundens afgrænsning eller sno sig i højden.

De syv præmierede og indkøbte forslag udtrykker med deres vidt 

forskellige organisationsmæssige, formmæssige og materiale-

mæssige intentioner samlet set konkurrencefeltets store bredde. 

De udtrykker samtidig bredden og engagementet i dommerkomi-

teens diskussioner. Det har fra dommerkomiteens side ikke været 

et spørgsmål om at finde det mest spektakulære forslag eller gå 

efter et særligt arkitektonisk stiludtryk. Det har derimod handlet 

om at finde det forslag, der bedst løser den stillede opgave i al sin 

kompleksitet, og samtidig giver noget ekstra til stedet, æstetisk 

såvel som rumligt, bymæssigt såvel som bygningsmæssigt. 

De tre præmierede forslag deler alle denne ambition om at give noget mere til stedet 

end de tager. Fornemst repræsenteret i vinderforslaget, der med sin besnærende ud-

vendige spiralgang vil kunne skabe stor tiltrækningskraft, samtidig med at det tæt på 

tilbyder fine stofligheder og helt specielle, skræddersyede rammer for bygningens kul-

turelle og kirkelige funktioner.

Mange forslag forekommer
at være formgivet udefra og 
ind, fremfor omvendt ...

Vinderforslaget kan med 
sin besnærende udvendige
spiralgang skabe stor 
tiltrækningskraft ...

DOMMERKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER    
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Med projektet Himmel og Hav markerer den nye kirke 

i Sydhavnen sig ganske effektfuldt som en lys, let og 

facetteret spiralformet pyramide. Eller rettere i form 

som en ziggurat: et trappetårnet tempeltårn med en 

helligdom på toppen. Her er tale om en bygning, der 

med enkle midler og stor autoritet står frem i det ur-

bane arkitektoniske hierarki.

Kirkens spiralbevægelse udgøres af en rampe, der be-

gynder i vandkanten. Via terræn løftes man langsomt, 

men sikkert mod himlen. Fænomenet kendes fra Frel-

ser Kirkens spir på Christianshavn. Men i 2016 er Frel-

sertårnets eksklusive himmelstræbende markering 

transformeret til en blid inkluderende gestus: Kirken 

tilbyder sig nu ikke kun som et indre rum men også 

som et ydre rumligt forløb. Et rum, som skal fungere 

som offentligt tilgængeligt rum 24/7. En serie af ganske 

intime små eksteriøre rum forenet til en ”promenade 

architecturale” (med kunsthistorikeren Mogens Kru-

strups ord – en Arkitektonisk Lystvandring) føres besø-

gende i en stadig opadstigen mod et åbent men medi-

tativt rum med udsigt ud over byen. Bygningen har 

således den store skala (zigguraten), mellemskalaen, 

hvor ganske få mennesker kan samles (kolonnaden og 

de små haver) og detaljen (materialiteten i form af en 

varieret anvendelse af tegl, beton og træ).

Bygningen organiserer funktionerne med de udad-

vendte kulturaktiviteter i stueplan. Formålet er at ska-

be maksimal aktivitet i øjenhøjde i gadeplan. Transpa-

rens og interaktion sikres via store glasfacader ind til 

de dobbelthøje kulturrum, der omkranses af to etager 

med funktioner som kontorer og bifunktioner, der kræ-

ver mindre loftshøjde.

Bygningens 3. plan vies til kirkerummet, der tegner 

den indre form af den opadstigende pyramide. Rum-

met er en ganske særegen afstøbning eller ”negativ” af 

husets ydre. Det er et rum, der med alvor henvender 

sig til vores indre verden, understøttet af sin dobbelt-

tydighed, sære form og varme materialitet.

Bygningen er konstrueret i en stålkonstruktion, der 

kan optage de krævende konstruktive kraftforløb. Byg-

ningens facader er muret, og den udvendige kolonnade 

er opført i en ganske lys beton.

Projektet tegner billedet af en rummelig Sydhavnskir-

ke, der kan og vil række dybt ind i sjælen og langt ud i 

kvarteret. Denne dobbelttydighed er projektets og byg-

ningens primære gestalt, og resultatet er både sofisti-

keret, elegant og robust. Det er et projekt, der kan kom-

me helt i mål, når rådgiverne træder i værdiskabende 

samarbejde med bygherre og brugergrupper. 

1. PRÆMIE DKK 200.000 
FORSLAG 64/20048

JAJA ARCHITECTS HOVEDRÅDGIVER MED OPHAVSRET

PROJEKTGRUPPE

JAN YOSHIYUKI TANAKA, JAKOB STEEN CHRISTENSEN, KATHRIN GIMMEL, SAM DE BOEVER, 

ANANDA EHRET, TONI ANTONOV, MONICA SAFTA, ROBERT SCHRAMMEN, STEPHEN DIETZ-HODGSON, 

CLAUDIA CAPORALE OG EIVOR VIK

UNDERRÅDGIVER

SØREN JENSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRER

DUNCAN HORSWILL

FORSLAG 64/20048   1. PRÆMIE DKK 200.000
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Tvetydigheden mellem den åbne, legende og lyse ud-

vendige gestalt og kirkerummets koncentrerede og 

himmelstræbende struktur står som et tankevækken-

de billede på mange af livets spørgsmål og udfordrin-

ger. Hovedanslaget er stærkt overbevisende, og i lyset 

heraf har dommerkomiteen diskuteret en lang række 

aspekter, som kan og bør bearbejdes. Disse anses ikke 

som værende kompromitterende for helheden. Deri-

mod vil det kommende samarbejde mellem arkitekt og 

kirkens brugere hjælpe til at udnytte bygningens fulde 

potentiale. Følgende kritiske kommentarer skal ses i 

lyset heraf!

Dommerkomiteen efterspørger et større fokus på land-

skabet i terrænniveau. Hvilke materialer, hvilken be-

lysning, hvilken beplantning og hvilken geometri ind-

frier bedst forslagets ambition om at skabe et stærkt og 

aktivt forhold mellem bygningens indre og ydre?

Kirkens rolle og identitet er inkluderende: Alle er vel-

komne. I den sammenhæng er det helt afgørende, at 

taglandskabets arkitektoniske lystvandring er for alle. 

Kirken kan naturligvis ikke leve med, at gangbesvære-

de eller medborgere med andre handicap ikke når til 

det fine søjlerum, som kroner bygningen.

Bygningens stueplan rummer de udadvendte kultu-

relle funktioner. Men programmets visioner for en ny-

fortolkning af våbenhuset, som værende et rum der 

kan besøges uden for åbningstid med en åndelig og 

visuel forbindelse til kirkerummet, er ikke løst. Dom-

merkomiteen anerkender og værdsætter naturligvis, at 

zigguratens landskabelige forløb kan udgøre denne 

funktion. Vi betragter det som en bonus, og ser derved 

frem til at bygningens interiør i en ny organisering kan 

fremkomme med det ønskede ”våbenhus”. 

Kirkerummet har ligeledes været genstand for diskus-

sioner i dommerkomiteen. Rummet er stærkt i sin ge-

stalt og kan blive en ganske effektfuld ramme om de 

kirkelige handlinger. Bygherre og brugere ser frem til 

en berigende proces med forslagsstiller, hvad angår 

frembringelsen af det rette forhold mellem rummets 

absolutte karakter og den ønskede fleksibilitet, og hvad 

angår placering og udformning af alter, prædikestol, 

døbefont og øvrig møblering. Dommerkomiteen må i 

denne sammenhæng pointere, at rummet i forslaget 

stort set er renset for liturgien. Dette betragtes som en 

mangel. Man kan spørge sig selv, om rummet ligger for 

tæt op ad smukke koncertsale i moderne arkitektur? 

Hvad gør rummet til et kirkerum og ikke til en koncert-

sal? Denne mangel på den liturgiske tilstedeværelse 

kan udbedres i et stærkt samarbejde in spe mellem kir-

ken og rådgiveren. 

Kirkerummets interiør står i træpaneler. Også her har 

der været diskussioner, om træ er det rigtige valg. Med 

reference til en dansk modernistisk tradition, hvor in-

teriører som i det gamle Radiohus på Rosenørns Alle, 

Tivolis Koncertsal og i nyere tid Falkonergårdsgymna-

siets store sal, ser bygherren frem til en stor fokus på 

en bearbejdning og præcisering af kirkerummets inte-

riøroverflader i træ, herunder bearbejdning af dagslys 

og transparens/translucens, hvis virkning på kirke-

rummet har høj prioritet hos bygherre og forekommer 

mangelfuldt udnyttet i forslaget. Samtidig med dette 

arbejde vil bygherre udfordre forslagsstiller til at stille 

forslag om andre materialer og overflader i kirkerum-

mets interiør. Det er altafgørende, at kirkens brugere 

og arkitekt kalibrerer rummets stemning og anvendel-

se i deltalje og helhed, i disponering af dagslys og 

transparens, så den rette karakter og stemning opnås. 

Hvad angår kirkens eksteriør finder dommerkomiteen, 

at sammenspillet mellem den lyse beton og den lyse 

tegl, facadens dybde og landskabets blå og grønne ele-

menter, udgør en frapperende helhed. En helhed, der 

på den anden side er sårbar overfor slid, algevækst, 

nedbrydning og lign. Projektet kræver således et stærkt 

fokus på overfladernes egenskaber over tid, med refe-

rence til at bl.a. meget lys beton og tegl ofte anløber 

meget grimt, hvis ikke der træffes de rette foranstalt-

ninger. 

Forslagsstiller har med dette projekt skabt et stærkt og 

robust projekt, som kan integrere og styrke sig ved at 

løse ovenstående skitserede problematikker. Sydhav-

nen vil med dette forslag få en kirke, der forener den 

indre og åndelige dimension med en ydre tiltræknings-

kraft. En dualitet, der indfrier menighedens ønske om 

et aktivt hus, der kan rumme bredden af livlig kristen 

aktivitet. 

FORSLAG 64/20048   1. PRÆMIE DKK 200.000
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Tværsnit 1:1000 Længdesnit 1:1000
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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
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Kirken er en ellipseformet bygning, der med sin slut-

tede form skaber en bygning uden bagside. Form og 

placering skaber forplads mod sydvest samt mindre 

byrum eller pladsdannelser mod nordøst og nordvest. 

På pladserne er der skabt lavninger til ophold og leg, og 

den gennemgående beplantning er enkelt- og dobbelt-

stående sølvpil. Der er arbejdet med en træbrygge i 

Frederiksholmsløbet, hvor mindre både kan lægge til. 

Bygningskroppen udkrager og skaber mindre, over-

dækkede uderum. En bevidst bearbejdning af lamelfa-

caden styrer udsigten fra det indre og regulerer dagsly-

set i især kirkerummet. 

Der er arbejdet med to ellipser lagt inden i hinanden, 

hvor den ene definerer bygningens omkreds og den an-

den det indre kirkerum. Alle husets andre rum place-

res ind i de to styrende hovedformer.

Våbenhuset strækker sig over flere etager, og vil, hvis 

man som ønsket skal have adgang døgnet rundt, kræ-

ve at en stor del af huset skal være åbent for at sikre 

visuel kontakt til kirkerummet. Man bevæger sig op til 

kirkerummet ad en bred generøs trappe, der svinger 

langs facaden op i det trippelhøje våbenhus.

Der er bevidst gjort brug af begrønning som en del af 

facadeudtrykket, og en taghave på 3. sal understøtter 

billedet af et grønt og venligt hus. Der er dog ikke tale 

om et hus, der i høj grad signalerer kirke, som ønsket i 

programmet.

2. PRÆMIE DKK 140.000  
FORSLAG 50/11411 

STINE CHRISTIANSEN ARKITEKT MAA 

OG OLMO AHLMANN ARKITEKT MAA

  

Projektet har en klar og styrende idé med en let aflæse-

lig form. Dog bliver de to ellipser også en svaghed for 

projektet, når man begynder at se på funktionaliteten 

på de enkelte etager og rum. Kirkerummet skal have 

ros for dets visuelle kobling til den omkringliggende by, 

vandet og fælleden, på en måde, der hverken forstyrrer 

eller skaber uro. Bagvæggen, der lukker sig til bag om 

alteret, vil være en god baggrund for kirkelige handlin-

ger. Kulturdelen i stueetagen, med mange muligheder 

for at lukke op og invitere byen indenfor, lever godt op 

til ønskerne i programmet.

Planløsningerne er ikke helt faldet på plads, og idéen 

med de to ellipser, der skærer ind i hinanden, skaber 

flere steder uhensigtsmæssige hjørner, der er svært 

anvendelige. Kulturrummet lever ikke op til program-

mets intentioner om ét funktionelt sammenhængende 

rum, der kan deles i tre.
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Principiel funktionsfordeling
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Kirken set fra syd/øst_Cylindervej
Cafe/våbenhus og taghave åbner sig mod gaderummet, mens kirken 
skærmes ind mod nabobebyggelsen

Kirken set fra syd/vest_Topstykket
Forbindelsen til kirken tegner sig tydeligt i facaden og åbnerVåbenhuset 
op mod gaderummet. Cafe og kultur mødes af en syd/vestvendt plads.

side 7  - kendingstal 11411

Kirken set fra vest_havneløbet
Vestfacaden tillader et diskret kig ind til kirkerummet som en del af den 
aktive facade med våbenhus, hovedadgang, kulturrum og kontorer.

Kirkerummet ligger sig oppe, tættest på himmelen, med udsigt, 
lys og ro mens kulturrummene kobler sig til pladsrum, kajkant og 
gaderum. Samlet udgør de en lanterne, med variationer af indkig og 
udsyn, hvis lys og transparens inviterer byen indenfor. 

På taget, synligt forbundet af den trappe der kobler alle husets 
etager, ligger et disponibelt rum som både kirke og kultur kan bruge. 
Dette er koblet med en syd/vestvendt, frodig have i solbeskinnet 
læ. Her er rum til både store og små begivenheder med udsigt og ro 
og med mulighed for at spænde et midlertidigt tag af lys eller lærred 
mellem træerne.  Havens vegetation vandrer ud på facaden i samspil 
med lodretvoksende slyngplanter, som begrønner facaderne og 
farver lyset.

Strukturelt består bygningen af to ellipser. 
- Den indre, Kernen, hvis akse orienterer sig direkte nord/

syd og rummer kirke, kultur og administration. 
- Den ydre, skærmen, en større, let drejet ellipse, som 
favner kernen og udgør våbenhus med adgang og forrum til både 
kirke og kultur. 
 
Facaden ved kirke og våbenhus tegnes af lodrette lameller i 
lys fiberbeton. Lamellerne følger de indvendige rektangulære 
limtræssøjler, der bærer de store eksponerede spær og kirkens tag. 

Lameller og limtræsøjler står ortogonalt på kirkerummets akse og 
tegner rummets krumning med evigt foranderlige forskydninger. 
De store flader af træ reflekterer og varmer sollyset.  Ovenlys der 
følger kirkerummets vest facade kaster himmellys ned i rummet, 
filtreret af de høje spær. 

Kirkerummet åbner sig op mod udsigten og lyset og giver samtidig 

ro til fordybelse og nærvær. 
De udvendige lameller bliver dybe, så de kan rette kigget fra 
kirkerummet og skærme den dobbelthøje glasfacade for solen. 
Lamellernes udstrækning reduceres ved administrations og 
kulturdelen hvor store udhæng skærmer for solen mod øst, vest og 
syd. 

Den samme facade folder hele vejen rundt om bygningen, men 
reagerer på orientering og program. Mod boligbebyggelsen i nord, 
syd og sydøst lukker kirkerummet sig for indblik, mens facaden 
åbner sig mod øst til kigget mod havneløbet, Nokkens grønne kant 
og det tidlige blide morgenlys. 
Mod vest kanter Våbenhus og trappeløb kirkerummet og møder 
gadeforløb og pladsrum. 

Kulturrum og administration samles på stueplan og 1sal med samme 

grad af åbenhed og derfor også et stort behov for solafskærmning.  
De delvis dobbelthøje kulturrum, som kan samlet til et stort lægger 
sig i den nordlige del af bygningen, skærmet for sol, dels med 
udhæng, dels med det rolige lys fra nord. Denne placering kobler sig 
til pladsrummet ved kanalen og udgør samtidig den visuelle entré 
fra broen over vandet til Teglholmen og den kommende metro.

Cafe/Våbenhus og administration lægger sig i den syd/østlige 
facade, trukket tilbage i forhold til kirken. Hovedindgangen til kirken 
sker fra vest og sætter af i et trappeforløb, som tydeligt tegner sig 
i facaden og forbinder til kirkerummet på 2 salen. Passagen- det at 
gå op mod kirkerummet, ser vi som en vigtig del af overgangen fra 
gaderum/kultur til kirkerum. Trappen som sted, er et vigtig del af 
religiøse fysik og markerer et åndeligt skift som sker i bevægelsen.

KULTUR/KIRKE/HAVE
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Bygningen set fra Nord
Kirke og kulturrum åbner sig mod vandet

kultursalen
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Kirkerummet
Kirkerummet er holdt i træ og bevæges henover dagen af det skiftende lys. 
Morgenlys fra øst, et ovenlys der tager lys ind igennem hele dagen samt åbninger i 
vest facade ved alteret som farves af aftensolen.
Gennemgående er det rolige himmellyset og vandets spejlinger som orienteringen 
nord/øst giver

side 17  - kendingstal 11411
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Kirken består af en række rektangulære bygningskrop-

pe i lyse tegl, hvor kirkerummets høje volumen marke-

rer sig som særligt synligt i den omkringliggende by. 

Der er arbejdet med en graduering af offentlighed helt 

ude fra entrétorvet, der som et særligt markeret byrum 

både inviterer indenfor og ned i tempo. En åben invi-

terende stueetage med en høj glasfacade og oplukke-

lige partier byder indenfor og videre ind til kulturrum-

met, der både åbner sig mod den fremtidige kanal i øst 

og Frederiksholmsløbet i nord. I våbenhuset kan kirken 

i stueplan potentielt være åbent døgnet rundt, og man 

kan visuelt være i forbindelse med kirkerummet ved at 

se op mod det hvælvede loft i det næsten monumen-

tale rum på 1. sal.

Kirkerummet nås via en bred trappe fra våbenhuset, og 

her er der for alvor noget på spil. Et meget oplevelses-

rigt rum, der vil sætte kirkegængeren i en helt anden 

stemning fra det øjeblik, man træder ind i rummet. Det 

er et højtloftet rum i lyse eller hvide mursten, der med 

sit tøndehvælv og sideskibe er nærmest traditionelt i 

sin udformning. Dagslys filtreres ned fra ovenlys over 

altervæggen, fra høje sidelys fra taghaven en etage 

oppe, og et stort vindue mod havnen bagerst i rummet.

Bevæger man sig fra kirkerummet videre op i bygnin-

gen kommer man til brude- og dåbsværelset, der er en 

mindre version af kirkerummet med samme tønde-

hvælv. Rummet kan potentielt også fungere som et 

mindre kapel.

3. PRÆMIE DKK 100.000  
FORSLAG 28/38752 

GUSTAV APPELL 
ARKITEKTKONTOR
STOCKHOLM, SVERIGE
 

Den anden store kvalitet på 2. sal er taghaven, der er 

kirkens ”hemmelige” rum. Dog kan det undre, at denne 

ikke kan tilgås fra dåbs- og brudeværelset men kræver 

trappe- eller elevatoradgang fra stueplan.

Umiddelbart et stilfærdigt, men også meget markant 

forslag der meget bevidst arbejder med tegl både ude 

og inde. Et greb der giver projektet en vist robusthed 

men også stor dramatik i de forskellige rum. 

Et stramt og præcist forslag, der passer sig fint ind i en 

københavnsk kontekst. Gode svar på programmets øn-

sker om åbenhed, en velfungerende ”hemmelig” tag-

have og et oplevelsesrigt kirkerum.

Evnen til at passe sig ind i den kommende bydel er må-

ske også forslagets svaghed. Derfor kan der argumen-

teres for, at det ikke til fulde lever op til de ønsker, pro-

grammet havde i forhold til et ikonisk byggeri, der i høj 

grad signalerer kirke.

FORSLAG 28/38752   3. PRÆMIE DK 100.000



29

Situationsplan 1:50038752  0   5  10m

Tværsnit 1:200

38752

 0   5  10m

Længdesnit  1:200

38752

FORSLAG 28/38752   3. PRÆMIE DDK 100.000

Situationsplan 1:1000 Tværsnit 1:1000

Længdesnit 1:1000



30

Stueetage    1:200
 0   5  10m

38752

  1. Entrétorv
  2. Indgangshal
  3. Kulturrum
  4. Hobbyrum/studiekredsrum/øvelokaler
  5. Venteareal
  6. Garderobe & toiletter
  7. Kontorer
  8. Professionelt køkken
  9. Depot
10. Vaskerum, værksted
11. Teknikrum

1.

2.

3.

8.

4.4.

10. 9.

11.

9.

6.

6.

7. 5.

Disposition

Den grundlæggende idé for bygningens disposition 
er en sekvens af  offentlige rum med varierende 
karakter og med en klar forbindelse til omgiv-
elserne.

Entrétorvet er et rum i byen. Det er beliggende på 
sitets solrige sydvestlige hjørne og samler Cylin-
dervejs og Topstykkets bevægelser. På pladsen 
er der træer og et vandspejl, der skaber en intim 
rumlig fornemmelse.

Indgangshallen er åben, synlig og tilgængelig. 
Glaspartierne kan åbnes op mod entrétorvet. Med 
café, udendørs servering og aktiviteter i indgang-
shallen og på entrétorvet har kirken mulighed for 
at blive en vigtig del af  Sydhavnens byliv. En ind-
gang på bygningens nordside forbinder indgang-
shallen direkte til kajen ved Frederiksholmsløbet.

Kulturlokalerne er grupperet i stueetagen med 
glaspartier i facaden, der giver mulighed for en 
åbenhed og visuel kontakt til kirkens aktiviteter. 
Værelserne vender i forskellige retninger, med 
udsigt mod både vandet og gaden.

Køkkenet kobles til kulturrummene og indgang-
shallen.

2. sal    1:200
 0   5  10m

38752

1. Have
2. Dåbs- og brudeværelse
3. Balkon
4. Orgel
5. Toilet

1.

2.

5.

4.3.

3.

Taghaven er kirkens “hemmelige” rum. En oase 
i byen med stilhed og natur. Her er mulighed for 
personlig meditation, udendørs gudstjenester og 
andre udendørs arrangementer. Haven er om-
givet af  en perforeret mur, der slipper lys ind og 
samtidig skaber intimitet. Nogle steder i muren er 
der åbninger, som indrammer udsigten i forskellige 
retninger.

Dåbs- og brudeværelset ligger på 2. sal over den 
høje indgangshall. Bevægelsen fra entreen sker i en 
spiral. Lokalet genopretter kontakten til byen med 
et vindue ud mod etrétorvet.

Første etage    1:200
 0   5  10m

38752

1. Kirkerum
2. Kor
3. Praesteværelse
4. Kor/kunstnere/møderum
5. Tekøkken
6. Kontorer
7. Kopi/depot
8. Toiletter 
9. Spise-/opholdsrum

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.

6.

7. 8.

8.

9.

Kirkerummet er beliggende på første etage. Let at 
se og entrere fra indgangshallen, men med en helt 
anden karakter. Det er et stille, højt rum med indi-
rekte lys fra flere kilder. Rummets form er aflangt 
for at skabe intimitet ved koret, selv ved et mindre 
antal besøgende. Glaspartier i østfacaden giver et 
glimt af  Frederiksholmsløbet og kanalens vand. 
Mod Vest skaber en balkon med vinduer forbin-
delse til tagterrassens grønne have.

Administration og kontor er samlet på første 
etage, med korte interne afstande og nærhed til 
kirkens samlede funktioner. Planen i denne del 
er fleksibel og rationelt for at kunne forandre og 
udvikle sig over tid. Spise- og opholdsrummet har 
udsigt over det lille entrétorv.
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Facade mod vest  1:200
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Facade mod Nord
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Facade mod øst  1:200
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En meget præcis kubisk bygning med en ambition om 

at lyse Sydhavnen op som et stykke rav, der glimter i 

solen. Forslaget er et af de bedste bud på en stærk inte-

gration mellem kirke, kultur og byliv. De udadvendte 

funktioner er orienteret mod syd og forplads, og vå-

benhusets café kan i sommermånederne flyde ud på 

forpladsen. Huset deles i to af en monolitisk skive, der 

som en reol med indbyggede nicher giver mulighed for 

ophold, møder og samtaler. Et forslag, der i høj grad 

forsøger at svare meget konkret på nogle af de ønsker, 

der kommer til udtryk i programmet. Kirkerummet er i 

høj grad fleksibelt og kan både åbnes til udearealerne 

eller skærmes af med træskodder. 

Der er i illustrationerne af forslaget i for høj grad en 

karakter af et offentligt bibliotek og kulturhus. Ønsket 

om tydeligt at signalere kirke efterleves derfor ikke. 

Stemningen i bygningen vil komme an på, hvordan der 

arbejdes med materialerne, og de mange referencefo-

tos peger i lidt forskellige retninger. Der udestår et vist 

projekteringsarbejde for at påvise at facaden kan reali-

seres som illustreret.

INDKØB DKK 40.000  
FORSLAG 19/66891 

HØYER NIELSEN ARKITEKTER
THOMAS FÆRGEMAND HØYER, ARKITEKT MAA OG JULIUS NIELSEN, ARKITEKT MAA

 

FORSLAG 19/66891   INDKØB DDK 40.000

Snit 1:500
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Udgangspunktet er en præcis og stjernelignende form, 

der skal fungere som et pejlemærke i byen. Den tun-

gere del af bygningen løftes på en glasfacade, og en ge-

nerøs og åben stueetage inviterer ind til kulturelle for-

mål. Det kantede formsprog går igen i kirkens indre, 

hvor opstigningen til kirkerummet iscenesættes på en 

bred tribunetrappe op gennem det trippelhøje atrium. 

I selve kirkerummet arbejdes der med et dagslyskon-

cept, hvor der lukkes mere og mere lys ind mod rum-

mets top. Udfordringen med kirkerum på 1. sal – hvor 

kisten ved begravelser skal ned til rustvognen i gade-

plan på en værdig måde – løses originalt i dette forslag 

med en gulvlift, der forsvinder ned i et aflukket rum i 

stueplan, hvorfra kisten kan bæres ud.

INDKØB DKK 40.000  
FORSLAG 20/23149 

RØRBÆK OG MØLLER 
ARKITEKTER OPHAVSRET 
ARKITEKT MAA, PARTNER ANDERS WESLEY HANSEN, ARKITEKT IRINA MAKSIMOVICH 

OG ARKITEKT ANDERS TVERSTED

Der er udfordringer omkring facadekonceptet, der er 

en af projektets bærende idéer. Her skal nogle små tre-

kantelementer både rumme indvendig træbeklædning, 

blændingsgardin, graduerende vinduesåbninger, isole-

ring og udvendig keramisk facadebeklædning. Hele 

overdelen af huset svæver ikke bare visuelt; der er 

hverken angivet søjler eller skiver, der kan bære og sta-

bilisere huset. Det vurderes, at projektet i sin nuvæ-

rende form ikke kan realiseres inden for den økonomi-

ske ramme angivet i programmet, og udtrykket af den 

svævende bygning vil desuden ændre sig, så snart der 

skal arbejdes videre med konstruktionen.

Projektet skal fremhæves for sin formgivning, idéer til 

facadeudtryk og en bevidst strategi for bæredygtige til-

tag.

FORSLAG 20/23149   INDKØB DDK 40.000
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SITUATIONSPLAN 1:500  

Et projekt, der i høj grad lever op til ønsket om et byg-

geri, der klart signalerer kirke; her ved at arbejde med 

et tårnmotiv mod havneløbet. Tårnet rummer udven-

digt et samlingssted og udsigtspunkt og indvendigt et 

højtloftet kirkerum. Det er et godt bud på et offentligt 

tilgængeligt taglandskab, hvor der også er tænkt uni-

versel tilgængelighed ind på flere plateauer, der kan 

nås ved hjælp af elevator. Den store oplevelse ligger i 

høj grad på turen op over husets tag, selvom det dog er 

problematisk, at kun dele af tagfladen er tilgængelig 

for alle. 

Kirkerummets højde til trods er det tvivlsomt, hvor 

godt det reelt vil fungere. Den store glasfacade bag al-

teret vil skabe et kraftigt og uhensigtsmæssigt modlys 

bag præsten. Desuden bliver de foreslåede altangange 

så smalle, at det er svært at se dem have en reel brug i 

kirkesammenhænge.

Bortset fra den klare idé om tårnmotivet og det offent-

lige taglandsskab, der giver noget tilbage til byen, vir-

ker forslaget noget ubearbejdet i forhold til planløsnin-

ger, materialevalg og facadedetaljering. 

INDKØB DKK 40.000  
FORSLAG 65/12232 

FILIP LIPINSKI, JURAS LASOVSKY,  
HANNA JOHANSSON 

FORSLAG 65/12232   INDKØB DDK 40.000

Situationsplan 1:1000
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LÆNGDESNIT A-A 1:200  
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Et lavmælt effektivt bygningskompleks, der med et 

gennemarbejdet og seriøst forslag kommer med et 

stemningsfuldt bud på et byggeri, hvor både kirke- og 

kulturrum er placeret i stueetagen. Der er indlevelse og 

gode argumenter i forhold til placering, materialevalg, 

organisering og kirkerum. Forslagets særlige kvalitet 

skal findes i kirkerummet, der er organiseret i tre di-

mensioner med to etager balkoner eller pulpiturer. Et 

greb, der virker til at have potentiale – især ved arran-

gementer med få kirkegængere, hvor kirken alligevel 

kan opleves som fyldt i nederste niveau. Samme orga-

nisering og idé går igen kulturrummet. 

INDKØB DKK 40.000  
FORSLAG 112/74338  

JENS THOMAS ARNFRED ARKITEKT MAA, OPHAVSRET

MEDARBEJDERE: MAYA ITO, ARKITEKT MAA, KIRSTEN IBSEN KURE, ARKITEKT MAA OG TROELS TRIER MØRK, ARKITEKT MAA

LANDSKAB: SVEND ALGREN, ALGREN OG BRUUN LANDSKABSARKITEKTER DAL

STATIK: HANS EXNER, RÅDGIVENDE INGENIØR, RAMBØLL

AKUSTIK: JESPER BO ANDERSEN, RAMBØLL

LYSDESIGN: VLADAN PAUNOVIC, RAMBØLL

INDEKLIMA OG ENERGI: FREDRIK WINTHER, RAMBØLL

Bygningen er rykket langt mod syd på grunden for at 

skabe en pladsdannelse med nord og Frederiksholms-

løbet. Placeringen af byrummet vurderes mindre god, 

da det på store dele af dagen vil henligge i skygge.

Et af de få forslag, hvor der er foreslået et kirketårn 

med klokker, der har et reelt klangkammer. En anden 

original idé er en langstrakt balkon, der rækker ud over 

det nordlige byrum, hvorfra præsten kan afholde uden-

dørs kirkelige arrangementer. 

FORSLAG 112/74338   INDKØB DDK 40.000

Facade set fra Topstykket 1:500
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25

Konstruktioner  
Kirkens bærende konstruktion udføres af stål. Den åbne stålkonstruktion 
muliggør store vinduer i alle bygningens facader. Udfyldningen mellem 
søjler, bjælker og gitre udføres af træelementer på horisontelle dragere. 
Bygningens dæk udføres af lette dækelementer.
Taget bæres af etagehøje gitterdragere der monteres på gittersøjler og 
udkrages mod nord og syd på administrationsetagen plan + 8. Bygnin-
gens stabilitet sikres ved afgitring i facader og tag. Nogle af disse er 
synlige i rummene. 

De høje gitre spænder fra søjle til søjle og giver således et frit spænd, 
som giver frihed i indretning. Trappe, balkoner og pulpiturer ophæng-
es i gitterdragerne, hvorved der friholdes gulvplads. Klokketårnet fast-
gøres udkraget til top- og bund på yderste spærfag, der via overliggere 
overfører vridkræfter til øvrige spær. Klokketårn afsnøres med wirer til 
spærfag. Stålkonstruktionerne brandbeskyttes ved beklædning og ved 
brandmaling (graphital) af de synlige dele. Flugtvejstrapper og vådrumsk-
erner i beton bidrager til at optage de vandrette kræfter i dæk.

FORSLAG 112/74338   INDKØB DDK 40.000

Situationsplan 1:1000

Facade set fra kanal 1:500
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