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1. Introduktion

1. Introduktion
HOFOR planlægger at etablere en ny
kraftværksblok der skal anvende bæredygtig
biomasse som brændsel. Projektet, benævnt
BIO4, kommer til at bestå af en række
store bygningsvolumener til bl.a. turbine,
kedel, miljøanlæg, lagring af biobrændsel,
transportanlæg, samt en udvidelse af
havnekaj og losningsareal. Efter planen er
BIO4 klar til drift i 2020.

prækvalifikation. Alle anmodninger blev
optaget til bedømmelse. Fem ansøgere blev
prækvalificeret til at deltage i konkurrencens
Fase 1- Skitsemæssigt idéforslag.
Udvælgelsen skete ved en samlet vurdering
af ansøgernes personlige, økonomiske,
finansielle og tekniske kapacitet.

I tillæg til BIO4 planlægges det at opføre
nye lokaler til administrations-, laboratorie-,
værksteds- og velfærdsfaciliteter.

Hold 1
Henning Larsen Architects A/S

HOFOR ønsker at der skal ske en
arkitektonisk bearbejdning af det samlede
anlæg, der understøtter visionen om
bæredygtig og ansvarlig energiproduktion.
Med en projektkonkurrence er det
hensigten at få belyst, hvordan anlæggene
arkitektonisk kan tilpasses øvrige bygninger
på Amagerværket og Kraftværkshalvøen, og
hvordan Amagerværket vil markere sig i det
fremtidige bybillede.
HOFOR offentliggjorde den 31.10 2014
ved bekendtgørelse S 213-378157-2014
en projektkonkurrence i henhold til EUdirektiv nr. 2004/17/EF som en indbudt
projektkonkurrence med et begrænset
antal deltagere efter en forudgående
prækvalifikation.

1.1 Deltagere

Hold 2
BIG-Bjarke Ingels Group A/S med
Hermann-Kaufmann, SLA, Superflex som
underrådgivere
Hold 3
3XN A/S med Schønherr som underrådgiver
Hold 4
Gottlieb Paludan Architects A/S med Møller
& Grønborg, Speirs + Major LLP som
underrådgivere
Hold 5
KHR arkitekter A/S med Arkitekt Kristine
Jensens Tegnestue som underrådgiver

Projektkonkurrencen er delt i to faser. Fase
1 omfatter udarbejdelse af et skitsemæssigt
idéforslag. Efter Fase 1. vil der blive udpeget
tre vindere til Fase 2, der gennemføres
efter proceduren Udbud med forhandling
uden forudgående bekendtgørelse, hvor
tildelingskriteriet vil være Økonomisk mest
fordelagtige tilbud.

Konkurrenceprogrammet blev udsendt
9. december 2014. Der blev afholdt
besigtigelsesmøde 16. december 2014 med
deltagelse af to repræsentanter fra hvert
hold. På opfordring af de deltagende hold
blev der afholdt endnu et besigtigelsesmøde
19. januar 2015, hvor alle hold ligeledes
var repræsenteret. I konkurrencefasen blev
der udsendt et rettelsesblad, og afklarende
spørgsmål fra konkurrencedeltagerne blev
besvaret i anonymiseret form.

Ved ansøgningsfristens udløb havde
HOFOR modtaget 27 anmodninger om

De fem konkurrenceforslag blev modtaget
rettidigt og anonymt 26. februar 2015.
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1.2 Bedømmelsen
Konkurrenceforslagene blev bedømt af
den nedsatte dommerkomité:
Leo Larsen, bestyrelsesformand HOFOR,
formand for dommerkomitéen
Lars Therkildsen, administrerende direktør,
HOFOR
Esben Nielsen, ejendomschef, HOFOR
Jörgen Edström, sektionsleder for Strategi &
Udvikling, HOFOR
Kolja Nielsen, arkitekt MAA, fagdommer
udpeget af Arkitektforeningen

Som rådgivere for dommerkomitéen
deltog:
Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns
Kommune
Peter Juul Nielsen, byplanlægger, Københavns
Kommune
Carsten Schneider, projektchef BIO4, HOFOR
Frank Nabe Nielsen, projektleder
Administration og helhedsplan, HOFOR
Ulrich Ditlev Christiansen, projektchef
Ejendomme, HOFOR
Olav Flach, COWI

Tom Danielsen, arkitekt MAA, Fagdommer
udpeget af Arkitektforeningen

8

DOMMERBETÆNKNING - ARKITEKTURPROJEKT PÅ AMAGERVÆRKET, MARTS 2015

1. Introduktion

Som sekretær for dommerkomitéen
deltog:
Lone Busk, Sweco Architects
Alle forslag blev vurderet konditionsmæssige
og blev optaget til bedømmelse.
Forslagene er blevet bedømt anonymt
i henhold til bekendtgørelsens
bedømmelseskriterier.
Ved bedømmelsen blev der lagt vægt
på forslagenes evne til at opfylde
konkurrenceprogrammets krav og ønsker,
herunder forslagenes arkitektoniske,
funktionelle og økonomiske løsninger:
•

at det arkitektoniske hovedgreb
afspejler HOFORs vision, fremstår
visionært med en tydelig identitet, og
indskriver sig i konteksten på
Amagerværket og Kraftværkshalvøen

•

at Amagerværket efter 2020 er en
funktionelt velfungerende
arbejdsplads med en bygningsmasse,
der har en robusthed overfor
forandring

•

at de foreslåede løsninger er
realiserbare indenfor anlægsrammen
på 200 mio. DKK, og at der i
materialevalg er taget højde for
drifts- og vedligeholdsudgifter

tre vinderforslag af konkurrencens Fase 1.
Dommerbetænkningen blev underskrevet,
hvorefter navnekuverterne blev åbnet og de
deltagende hold blev indføjet i betænkningen:
Forslag 12764
Forslag 84261
Forslag 99842
De tre vindende hold inviteres til at
deltage i Fase 2, udbud med forhandling
uden forudgående bekendtgørelse, hvor
tildelingskriteriet vil være det økonomisk
mest fordelagtige tilbud.

Dommerkomitéen var samlet til møder
torsdag den 12. marts, fredag den 20. marts
samt torsdag den 26. marts 2015.
Ud fra en samlet vurdering af
bedømmelseskriterierne udpegede en enig
dommerkomité på mødet den 26. marts
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2. Konkurrenceopgaven

2. Konkurrenceopgaven
Målet med konkurrencen er, at der skabes
et samlet arkitektonisk koncept for
Amagerværket.
I konkurrenceprogrammet er beskrevet
de visioner, krav og ønsker HOFOR har til
projektet.
Forslagsstillerne blev bedt om at redegøre for
det overordnede koncept, samt komme med
konkrete og realistiske løsninger i relation til
de to opgaver:
1.
2.

Arkitektonisk bearbejdning af
BIO4-projektets produktionsanlæg og
brændselslager
Placering og udformning af
administrations-, laboratorie-,
værksteds-, og velfærdsfaciliteter

Desuden blev forslagsstillerne bedt om at
illustrere, hvordan Amagerværkets bygninger
og anlæg efter år 2020 arkitektonisk
og logistisk er tilpasset konteksten på
Kraftværkshalvøen, herunder relationen til
Amager Bakke.
Endelig skal forslagsstillerne redegøre for, at
de foreslåede løsninger kan realiseres indenfor
den økonomiske ramme, og tilstræbe at de
foreslåede løsninger har et begrænset driftsog vedligeholdelsesniveau.
2.1 BIO4 – arkitektonisk bearbejdning af
produktionsanlæg og brændselslagre
Med afsæt i det udarbejdede layout for det
samlede produktionsanlæg til BIO4, der viser
hvor alle hovedkomponenter er placeret, er
forslagsstillerne blevet bedt om at redegøre for
løsningen af klimaskærmen, herunder valg af
materialer, farver, belysning etc.
Produktionsanlæggets bygningsvolumen har
en størrelse og placering, der vil påvirke

synsoplevelsen af Amagerværket fra de
omkringliggende områder, fra centrale dele
af København og fra Amager Strandpark. Det
forventes derfor, at konkurrenceforslagene
forholder sig til hvordan byggeriet fremstår,
set fra såvel nær og fjern, herunder set fra
Refshaleøen, Margrethehavnen og Amager
Bakke, der rummer rekreative områder,
hvor der er offentlig adgang og aktivitet
året rundt, såvel i lyse som i mørke tider af
døgnet.
2.2 Administrations-, laboratorie-,
værksteds-, og velfærdsfaciliteter
Den eksisterende administrations- og
værkstedsbygning er delvist lukket ned pga.
bygningsforurening af de miljøskadelige
stoffer PCB, asbest, bly, og den skal
gennemrenoveres, hvis den fremover skal
benyttes til kontorarbejdspladser, værkstedsog laboratoriefaciliteter.
HOFOR overvejer derfor tre scenarier
for placering og udformning af
administrations-, laboratorie-, værksteds-, og
velfærdsfaciliteter, der herunder er oplistet i
prioriteret rækkefølge:
a)
b)
c)

Ny administrationsbygning placeres
i ankomstzone 1 og integreres med
BIO4-projektet
Eks. administrationsbygning
renoveres og nyindrettes
Ny administrationsbygning opføres i
ankomstzone 2

Det blev understreget i konkurrenceprogrammet, at en placering i tilknytning
til produktionsbygningen BIO4 prioriteres
højt, og forslagsstillerne blev derfor bedt
om at belyse administrationsbygningens
udformning, og diagrammatisk redegøre for,
hvordan de programsatte funktioner kan
disponeres inden for byggefeltet ved BIO4.
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Forslag 1 - 12764
Plant Power
Totalrådgiver:
Gottlieb Paludan Architects A/S
Underrådgiver:
Møller & Grønborg
Speirs + Major LLP

Forslag 2 - 24118
Amagerværket Bio 4
Totalrådgiver:
BIG-Bjarke Ingels Group A/S
Underrådgiver:
Hermann-Kaufmann
SLA
Superflex

Forslag 3 - 31337
Et bæredygtigt ansigt til byen
Totalrådgiver:
Henning Larsen Architects A/S

Forslag 4 - 84261
Værket i byen
Totalrådgiver:
KHR arkitekter A/S
Underrådgiver:
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Forslag 5 - 99842
Amager Skov
Totalrådgiver:
3XN A/S
Underrådgiver:
Schønherr
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3. Dommerkomitéens
sammenfatning
Forslagene giver fem markante og meget
forskellige bud på løsning af den på alle måder
store opgave. Forslagenes forskellighed er så
markant, at det modsat, hvad der ofte ses i
arkitektkonkurrencer, ikke har været muligt
at kategorisere forslagene i ”typologier” eller
slægtsskab. Dommerkomitéen har sat stor pris
på den forskellighed, da forslagenes idérigdom
og anviste arkitektoniske virkemidler har
belyst den meget synlige opgaves potentiale
til fulde, og gjort valgmulighederne legio.
Dommerkomitéen har udvalgt tre projekter til
en videre bearbejdning. Det er Forslag 12764,
benævnt `Plant Power`, Forslag 84261,
benævnt `Værket i byen` og Forslag 99842,
benævnt `Amager Skov`.
3.1 Arkitektonisk hovedgreb
Som følge af de indledende bemærkninger
er de fem forslags arkitektoniske koncepter
og hovedgreb individuelle. Alle står stærkt,
og alle er de ”hægtet” op på et kraftfuldt
udsagn. I hvert og et står og falder projektet
i høj grad med det konceptuelle bud på
forløsningen af det store volumen som den nye
BIO4 blok bliver. Etiketten for konkurrencen
”Arkitekturprojekt på Amagerværket”
tydeliggør også, at besvarelsen på netop
denne del af opgaven, det `Arkitektoniske
hovedgreb`, er meget væsentligt og afgørende
for Dommerkomitéen.
Om der kan peges på en kategoridannelse
blandt de fem forslag, er det i forhold til
offentlighed. Forslag 24118, forslag 84261 og
forslag 99842 har som udgangspunkt, at de
skal kommunikere på distancen. BIO4 blokken
kan ikke som hos naboen Amager Bakke få
offentlighed omkring og på sig, så at sige.
Sikkerhedsaspekterne er for mange og for
komplekse. Derfor skal de store facadeflader
signalere til omgivelserne med virkemidlerne
(24118) Farvet glas på facaderne, (84261)
Vandfald fra BIO4´s højeste punkt og (99842)
Store grønne skrånende tagflader.

Forslag 12764 og forslag 31337 inviterer
offentligheden tættere på, samtidig med
at de også kommunikerer på distancen.
Førstnævnte forslag (12764) har
”Himmelstige” på facaden til udsigtsplatform
på BIO4`s tag, og (31337) har Et
producerende landskab på taget af BIO4. En
tomatproduktion der nødvendigvis må have
et driftsselskab, uden for HOFOR´s regi.
3.2 By & Havns arealer
I mange forslag anvises idéer for
disponering af By & Havns arealer. Det er
dommerkomitéens opfattelse at idéerne
støtter og styrker forslagsstillernes bud på
en helhedsplan, men en inddragelse af By &
Havns arealer må ikke være en forudsætning
for forslagenes gennemførelse og oplevelse af
forslagenes arkitektoniske styrke. Et forhold
der vil skulle belyses i en viderebearbejdning
af forslagene.
3.3 Offentlighed/ sikkerhed
Som noteret indledende i punkt 3.1,
er der en forskellig tilgang til punktet
offentlighed og sikkerhed. De tre udvalgte
projekter vil alle umiddelbart kunne
opfylde Amagerværkets krav til sikkerhed.
Aspektet offentlighed/ sikkerhed ønskes
yderligere belyst i næste fase, gerne med
interessante landskabsarkitektoniske bud på
perimetersikring.
3.4 Arealdisponering og nærhedsprincip
De fem forslagsstillere har forholdt sig
forskelligt til centralisering/decentralisering
af Amagerværket som arbejdsplads og dens
organisering. Flere forslag har prioriteret,
at specielt Administrationsafsnittet kom i
højden, og prioriterer derved en formidabel
udsigt for de administrative medarbejdere.
Ulempen ved denne disposition er oftest en
besværlig og ikke synlig adgang, hvor også
sikkerhedsaspektet udfordres.
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Amagerværket har i dag fælles kantine for
alle medarbejdere, og den vigtige sociale
og ”informative” funktion skal, som også
beskrevet i konkurrencens program, fortsætte.
Dommerkomitéen har derfor prioriteret
plandispositioner, hvor tilgængelighed fra alle
arbejdspladser til denne vigtige funktion var
tydelig og ligeværdig.
3.5 Helhedsplan og landskab

3.6 Lokalplantillæg
I lokalplan nr. 464 for Kraftværkshalvøen er
der på Tegning nr. 2 Vejforhold og byggefelter
vist et vejudlæg der forbinder Kraftværksvej
og Vindmøllevej. Vinderne i Fase 1 vil i Fase
2 skulle viderebearbejde deres forslag, med
henblik på at sikre en parkeringsløsning og
ankomstzone, der kan lægges til grund for
lokalplantillægget.

Prioritering og arbejdsmæssigt omfang af og
med Helhedsplanen er meget forskellig blandt
forslagsstillerne. Forslagene 12764, 84261 og
99842 er kommet med grundige anvisninger,
hvor der fremkommer idéer til hvordan der
kan skabes funktionelle og bygningsmæssige
helheder.

Flere forslag flytter det `Blå lager`. Det synes
umiddelbart som en udmærket idé, set i
relation til de muligheder som de pågældende
plandispositioner tilfører.

Alle forslag bruger landskabstiltag, og
Amagerværkets unikke situation, bynært og
lokaliseret på en menneskeskabt odde ud i
sundet, til yderligere at skabe homogenitet i
det samlede anlæg af blandet bygningsgods.
Alle forslag bruger således træer og
beplantninger til at begrønne mødet med vand
og havnekanter.

Alle fem forslagsstillere har afleveret
budget for forslagets anlægsøkonomi.
Dommerkomitéen har med bistand fra
rådgiverne vurderet, at alle fem, set i
forhold til forslaget skitsemæssige stade,
har bestræbt sig på at tilpasse forslaget til
den fastsatte budgetramme på 200 mio.
DKK. Det skal dog understreges, at der i alle
forslagene er forhold, der vurderes at skulle
viderebearbejdes og optimeres såfremt de
skulle realiseres.

Forslagene hægter ofte landskabsstrategien
op på fortællingen om København Kommunes
ambitioner om at blive CO2 neutral år 2025,
samt det faktum at BIO4 skal driftes med
biobrændsel. Stort set alle forslag vælger at
facadebeklæde brændselslagrene med samme
overflade som BIO4 værket.

3.7 Realiserbarhed indenfor den
økonomiske ramme

I Fase 2 vil forslagsstillerne til vinderforslagene i Fase 1 skulle redegøre nærmere
for hvordan, de viste løsninger kan holdes
indenfor den udstukne økonomiske ramme.

Der er efter konkurrenceudskrivningen sket
ganske få ændringer på brændselslagrenes
udformning. Dette ændrer ikke de
planmæssige forudsætninger, men
ændringerne vil tilgå de tre forslag der går
videre til næste fase.
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4. Bemærkninger til hvert af de
fem forslag
4.1 Forslag 12764 Plant Power
Vinderforslag til
viderebearbejdning i Fase 2
Udarbejdet af
Totalrådgiver:
Gottlieb Paludan Architects A/S
Underrådgiver:
Møller & Grønborg
Speirs + Major LLP
Koncept
Projektet tager udgangspunkt i
forslagsstillerens ønske om konceptuelt
at formidle skiftet fra fossile brændsler til
bæredygtig energiproduktion gennem et
naturligt og poetisk arkitektonisk udtryk på
det kommende BIO4-anlæg, i kombination
med en grøn og beplantet helhedsplan,
der robust kan optage fremtidige behov for
tilpasning af det samlede Amagerværk.
Gennem en grøn og rekreativ bearbejdning af
området nord for BIO4, i kombination med en
flot udtænkt strategi for det samlede værks
sikkerhedsperimeter, tilbydes offentligheden
muligheden for at komme helt tæt på
BIO4. Fra en kommende bygningsbase og
en langstrakt trappe, beliggende bag en
udtryksfuld fremskudt facadebeklædning af
lodrette træstammer, kan energiproduktionen
i hjertet af det nye BIO4-anlæg opleves
på tæt hold gennem store vinduespartier
strategisk placeret for indkig. Som en ekstra
oplevelsesrig belønning til de besøgende
afsluttes trappen af en stor udsigtsplatform
på toppen af BIO4 med en imponerende
udsigt til værket og omgivelserne.
Helhedsplan
Den eksterne infrastruktur opdeles for
henholdsvis tung og let trafik. Tung trafik
ankommer ad Kraftværksvej til en sydligt
beliggende port med opmarchområde, mens
let trafik ankommer ad Vindmøllevej til en ny

nordlig port og en beplantet ankomstplads.
Nord for BIO4 udlægges areal for parkering
for 80 biler, mens der på en tværvej mellem
de to ankomstveje udlægges parkeringsbuffer
for yderligere 80 biler.
Øst for BIO4 anlægges et nyt samlende
nordsyd-orienteret hovedstrøg der markerer
adskillelsen mellem ren og uren zone.
Hovedstrøget udgør en ny central rygrad
og færdselsåre for let trafik, og definerer
samtidig byggefelter for værksteder og
laboratorier, der placeres som indskudte
volumener på hovedstrøget.
Den eksisterende Blok 2 og den eksisterende
administration nedlægges, og der defineres
tre øst/vest-orienterede veje, der i samspil
med hovedstrøget og et cykelloop i værkets
urene zone opdeler trafikken i adskilte
systemer.
Gennem en markant og identitetsskabende
beplantningsstrategi, hvor veldefinerede
geometriske felter efter nedlagte bygninger
eller disponible byggefelter beplantes med
hjemmehørende sorter med lavt plejeniveau,
skabes en smuk, grøn klangbund for en
helhedsplan med stor fleksibilitet og plads til
værkets kommende udvikling.
Den kommende administrationsbygning
placeres i forbindelse med BIO4’s østlige
ende, hvor den har tæt forbindelse med det
øvrige værk via hovedstrøget, og samtidig
udgør grænsen mellem offentligt og sikret
område.
Funktionsdisponering
Den kommende administrationsbygning
udformes som en glasboks på nordsiden
af BIO4 beliggende for enden af et større
offentligt trappeanlæg. Under trappeanlægget
disponeres der med reception, mødefaciliteter
og omklædningsrum. Herover – i selve
glasboksen – udlægges kantinen med egen
udgang til trappeanlægget og dernæst to
etager med kontorlokaler, kontrolrum og
yderligere mødefaciliteter.
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Boardwalken forbinder Amagerværket
med København

Ved fremtidig udfasning kan
silohalvøen udvikles til en
rekreativ oase.

Belægningen sænkes mod vandspejlet
og etablerer nem adgang til land fra
kajakker og lignende

Ny bro forbinder
boardwalken med
silohalvøen
Med græseng trækkes naturen helt ind
til værket og fortæller historien om det
rene værk
orbinder Amagerværket,
ager Bakke og resten af
enhavn

Hovedindgang med reception/
portvagt
Administrationsbygningen lægger
sig tæt op af Hovedstrøget og den
indre færdsel på AMV

Indkørsel for ansatte og besøgende
Parkeringen udføres i
græsarmering for at få
naturen helt ind til BIO4

Udsigtsplatformen giver
fantastisk udsigt til
Amagerværket og København

System af cykelstier giver
sikrer intern færden på
området

De nye bygninger udføres med sedum på tagene den 5. facade vil med opførelsen af Amager Bakke
blive særligt synlig

Hovedstrøget bliver det nye
bindeled for blød trafik på
Amagerværket

Når Blok 3 udfases efter opførelsen
af BIO4 etableres rektangulære
beplantninger indtil området igen
skal bruges til produktion

Den nye værkstedsbygning
placeres ved Hovedstrøg på kanten
mellem ren og uren zone
De nye laboratorier
placeres tæt på havn,
værk og Hovedgaden

Zone for parkering i
forbindelse med revision, 80
pl. (græsarmering)
Der etableres ny kørevej for
at skabe klare og regulære
byggefelter for fremtidig byggeri
på areal for eksisterende blok 3

Evt. zone for skurby i
forbindelse med revision

Rektangulære beplantninger
bygger videre på den eksisterende
struktur for bygningsmassen
Zone for skurby i forbindelse med
revision

Parkering i det grønne
Indkørsel for tung trafik med
portvagt

ATIONSPLAN 1:2000
100M

Langs hovedstrøget placeres, som nævnt,
en ny større værkstedbygning optimalt
på grænsen af den urene zone, mens
en ny mindre bygning med laboratorier
og logistikfunktioner ligeledes placeres
langs hovedstrøget tættere på havnen.
Lagerbygningerne udlægges som formuleret i
udbuddet.
Arkitektonisk udtryk
De tre BIO4-volumener er beliggende på
en base, hvortil der er offentlig adgang
og indkig til værkets bagvedliggende
’maskine’. Herfra fører en imponerende
trappe op til store vinduespartier, der tilbyder
indkig for offentligheden og dagslys til
produktionsanlægget. For enden af trappen
udformes en spektakulær udsigtsplatform,
der som en rundgang præsenterer BIO4’s
grønne sedum-tage, Amagerværkets samlede
areal og det lange kig til omgivelserne for
beskueren.
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Det samlede BIO4-anlægs klimaskærm
udføres i gylden eloxeret tyndplade
med en svag reliefvirkning, som følge af
krydsbuk i pladerne, mens det yderste
arkitektoniske lag udgøres af et halvåbent
lag af afbarkede træstammer, der vil skabe
en interessant og spændingsfyldt kontrast til
såvel tyndpladebeklædningen som værkets
produktionsæstetik i øvrigt. I dagtimerne
vil kedelhuset fremstå som en ny markant
kuppel der løfter sig over træstammerne,
mens det om aftenen vil tilføres et ekstra lag i
fortællingen om bæredygtig energiproduktion,
når lyssætningen af stammerne som i en
skov kaster skygger af træerne på den gyldne
facade.
Kommentarer
Dommerkomitéen har i sin bedømmelse
af forslaget været optaget af konceptet
for offentlighed, som udtrykker en ny,
spændende og inviterende måde, at formilde
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grøn energiproduktion for besøgende. At
BIO4 i sig selv udgør en grænse mellem
offentlighed og sikkerhed, der udviskes
gennem muligheden for indkig, rummer
mange muligheder for interaktion mellem
værk, by og borger. Denne vil dog
skulle tilpasses værkets dagligdag og
sikkerhedsprocedurer, hvilket forslagsstilleren
selv formulerer er muligt, uden at
kompromittere forslagets bærende koncept.
Med hensyn til den samlede helhedsplan
fremstår den helstøbt og robust, og skal
fremhæves for sin evne til at rumme og
illustrere fremtidens Amagerværk. Ydermere
skal forslaget fremhæves for sin evne til at
opfylde nærhedsprincipperne, sammenbinde
væsentlige funktioner og fremme mødet
mellem personalegrupper, hvad enten de
er beskæftiget i administration eller på
værksteder, samtidig med at funktionerne
og arealer placeres dér, hvor funktionaliteten
tilsiger det.
Dommerkomitéen finder at forslaget fremstår
poetisk og smukt set fra byen, samtidig med
at det vil opleves kraftfuldt ved ankomsten.
Fra en dialog med brandmyndighederne
gennem bedømmelsen er der dog udtrykt
meget stor bekymring for valget af
træstammer som det yderste arkitektoniske
lag. Hvis dette materiale skal fastholdes,
vil det forudsætte væsentlige tiltag, såsom
brandimprægnering, sprinkling, forbedrede
flugtvejsforhold osv. Samtidig peger
økonomiske vurderinger af de ophængte
træstammer på, at kompleksiteten vil være
mere omkostningstung end fremstillet i
estimatet.

Det ønskes samtidig belyst hvorledes
offentlighedens nære visuelle kontakt til
BIO4 kan bevares, enten på basen alene,
eller som nu, via trappen, der dog skal
tilgodese flugtvejsforhold, dvs. at der ikke
kan accepteres en løsning med flugtvej fra
trappen eller platformen i kun én retning.
Forslagsstilleren bedes desuden redegøre
for, hvordan sikringsniveauet omkring
terrasseområdet foran kantinen kan bevares
parallelt med offentlighedens adgang til
trappeanlægget mod øst, og hvordan der
skabes forbindelse fra dette trappeanlæg til
trappen bag træstammerne.
I den videre bearbejdning af forslaget,
gør dommerkomitéen opmærksom på,
at løsningen, hvor arealet nord for BIO4
som ejes af By & Havn, er interessant og
medvirker til at skabe et sammenhængende
koncept, men at forslaget ikke må være
afhængigt af, at dette areal kan inddrages
i løsningerne. Det bearbejdede forslag skal
derfor indtænke, at arealet ikke kan forventes
omfattet af den endelige løsning.

Ønsker til viderebearbejdning i Fase 2
Dommerkomitéen ønsker belyst hvorledes
forslaget kan dokumentere brugen af træ
som facademateriale, eller hvordan forslaget
kan bevare sin poetiske styrke gennem en
alternativ facadeløsning eller et alternativt
facademateriale, der ikke har samme
brandmæssige følgevirkninger.
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4.2 Forslag 24118 Amagerværket Bio 4
Udarbejdet af
Totalrådgiver:
BIG-Bjarke Ingels Group A/S
Underrådgiver:
Hermann-Kaufmann
SLA
Superflex
Koncept
Med arkitekturhistoriske referencer til
transparente, koloristisk signalerende
bygninger som Viktoriatidens Crystal Palace
og Pompidou Centeret, argumenterer
forslagsstilleren for at lave en ukonventionel
fusion mellem de traditionelle arketyper:
maskinhallen og drivhuset. BIO4`s
installationskraft og storskala skal eksponeres
til omgivelserne. Der foreslås en transparent
bygning, der skal afsløre kraftværkets indre
maskineri.
Der argumenteres for, at der i stedet for
traditionelle kraftværkers fremmedgørende og
hermetisk lukkede fremtræden, så bibringes
volumenets store silhuet transparens til at
københavnerne kan få lærerige glimt af det
der sker indenfor i BIO4. For yderligere at
styrke den signalerende bygning er facaderne
farvede glaspaneler i hele pallettens
bredde. Afsættet for farvesætningen er
termografi, termisk stråling som arkitektonisk
udtryk, hvor farver afspejler bygningernes
varmeudledninger/varmeproduktion. BIO4´s

centrale og højeste volumen indeholder
kedelanlæg, området vil samtidig have den
største varmeudledning.
Helhedsplan og funktionsdisponering
Forslaget opdeler Amagerværkets nye
organisatoriske og funktionelle program i to
præcise områder. Administration, laboratorier,
kantine m.v. foreslås placeret øverst på
det nye BIO4 værks turbine/elektriske
bygningsafsnit. Værkstederne placeres hvor
nuværende administration, værkstedsvelfærdsbygning findes i dag.
Udover forslagsstillernes organisatoriske
program med opdelingen af særskilte
bygningsafsnit, Administration og Værksteder,
giver forslaget ganske få og sparsomme
anvisninger til Helhedsplan, og forslaget
forholder sig ikke yderligere til tiloversblevne
bygninger og anlæg. Der anvises 80 p-pladser
ved Vindmøllevej, langs hele den nordlige
facadeflugt. Perimetersikringen ligger lige
nord her for på Værkets grund.
Landskabsforslaget plæderer for stor
diversitet i træer og beplantninger, for at
tiltrække fugle og dyreliv. Læhegnenes
beplantningssammensætninger gives også
præcise farveholdninger. Forslaget kommer
også med anvisning til hvordan BIO4´s
signalerende facade kan forstærkes yderligere
i form af andre sansepåvirkninger. Der
foreslås opsat ”lyttestationer” i sigtelinieafstand fra Værket. I ”lyttestationerne” kan
værkets støj og lyde opleves, samtidig med at
den farvede facades spil i dags- og kunstlys
kan opleves.
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Arkitektonisk udtryk
Værkets store og mest projicerede
nordfacade gives således rødlige og varme
farver, følgende termografiens `spilleregler`.
Tilsvarende gives det store værks gavlender
kølige og blå farver. Nordfacaden giver på
denne måde et sandfærdigt og stationært
billede af processernes liv i fabrikationen
af varme og energi. Glasset er lamineret
med den farvede folie som mellemlag.
Glasset sættes op i et klemsystem kendt
fra drivhusfacader. Administrationsafsnittet,
der som nævnt er placeret øverst på
turbine volumenet, har tilsvarende farvede

22

glaspaneler i alle facadeflugter fra gulv til loft.
Farverne her beskrives som ”et mønster”,
med mulighed for udsyn.
Kommentarer
Dommerkomitéen anerkender de farvede
facaders stærke og kommunikerende styrke.
Det er et koncept der før kun er set i mindre
skala. Imidlertid er der betænkeligheder
hvad angår det farvede glas og dets
påvirkning både indadtil i bygningen og til
omgivelserne. Indadtil i selve værket vil det
farvede lys have uheldige indvirkninger på de
sikkerhedsmæssige strategier og procedurer
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for arbejdet og driften af anlæggene. Mange
sikkerhedssignaler fungerer ved hjælp af
farvekoder hvor det vil være svært foreneligt
med påvirkningerne fra den mangefarvede
glasfacade. I administrationsbygningen er
der de samme betænkeligheder, her mere i
retning af indeklima og visuelt miljø.
Udadtil er der i Dommerkomitéen en
bekymring for, at i særdeleshed nordfacaden
vil virke for anmassende og samtidig visuelt
stationær. Spejlinger er yderligere en
problematik i den sammenhæng. Der kan
ikke slukkes for ’fjernsynet’.

Den valgte overordnede disposition vil
bevirke stor – fysisk og mental – afstand
blandt medarbejdere i henholdsvis
administration og værksted. Kantinen ligger
uhensigtsmæssigt i forhold til folk der
arbejder på havnen. En anden uheldig – også
sikkerhedsmæssig - konsekvens ved, at
placere administrationsbygningen på taget er,
at gæster ikke bliver modtaget før man når
kote 39, ankomst.
Forslagsstillerne har ikke forholdt sig til
ren/uren problematik i forhold til køkken,
omklædning og med Helhedsplanen som
sådan.
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4.3 Forslag 31337 Et bæredygtigt ansigt til byen
Udarbejdet af
Totalrådgiver:
Henning Larsen Architects A/S
Koncept
Konceptet bag forslaget er i sit udgangspunkt
overbevisende enkelt og identitetsskabende;
overskudsvarmen og returvandet fra
energiproduktionen udnyttes til en
bæredygtig produktion af tomater i et stort
drivhus, der så at sige visuelt foldes ned over
BIO4’s markante volumener og udlægges
over de tre tagflader. Der opstår således
en udtryksfuld og lysende arkitektonisk
afslutning på det store anlæg, der vil
kunne ses på lang afstand fra store dele af
København.
Helhedsplan
Ankomsten ind til selve værket opdeles i en
Sydport og en Nordport, hvor den sydlige
øremærkes tung trafik, der ankommer
ad Kraftværksvej, mens den nordlige er
forbeholdt let trafik, der ankommer ad
Vindmøllevej. Parkeringen anlægges som
en samlet lomme syd for DONGs bygninger
samt som to langstrakte parkeringsstriber
henholdsvis langs vejforbindelsen mellem
Kraftværksvej og Vindmøllevej og nord for
BIO4.
Gennem en godt tænkt nedlæggelse af
det eksisterende Blå Lager, der ideelt
foreslås genplaceret på grænsen til den
urene zone, opstår en ny ankomstplads
foran BIO4’s vestlige gavl. Herfra er der
adgang til et nyt administrationsafsnit
beliggende på turbinebygningen ved siden af
kedelbygningen.
Den eksisterende administration nedlægges,
og der opstår et indre trafikalt flow,
hvor hårde og bløde trafikanter adskilles

traditionelt ved hjælp af beplantning og
fortovslignende områder.
Arealet nord for BIO4 og Silohalvøen, samt
området vest for Amagerværket, beplantes
tæt med hurtigvoksende og oprensende
træsorter som pil og poppel. Tilsvarende
beplantes nedlagte og kommende byggefelter
tæt, i en plantagelignende struktur i
geometriske veldefinerede felter, der i
kombination med vejbeplantningen vil skabe
en fin grøn baggrund for medarbejdere og for
værket set på afstand.
Funktionsdisponering
Den kommende administrationsbygning
placeres knap fyrre meter over terræn
på taget af turbinebygningen, mens
selve receptionen er beliggende på
terræn i det sydvestlige hjørne. Selve
administrationsbygningen etableres over fire
etager samlet omkring et gennemgående
atrium med en markant trappe. Funktionerne
disponeres med omklædning nederst,
dernæst laboratorier og velfærdsfaciliteter,
så kontorer og endelig kantine på øverste
etage mere end tres meter over terræn.
Kontrolrum placeres som en integreret del af
turbinebygningen op ad kedelbygningen, en
etage over terræn.
På de tre store tagflader etableres
et omfattende drivhusanlæg for
tomatproduktion. Tomatarealerne tilgås
via vertikale forbindelser i hjørnerne på
kedelbygningen og sekundære trapper langs
BIO4’s sydfacade.
Langs den nordsyd-gående adskillelse mellem
ren og uren zone placeres henholdsvis en
ny udgave af Blå Lager mod vest/ren zone
og nye værksteds- og logistikfunktioner,
samt omklædning disponeret under en stor
samlende tagstruktur mod øst/uren zone.
Brændselslagrene placeres som defineret i
konkurrencegrundlaget.
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Arkitektonisk udtryk
Det samlede BIO4-anlæg udføres
med facader i polycarbonat eller
akryl, der benyttes på såvel de tre
produktionsenheder som på drivhusene.
Administrationsbygningsdelen udføres med
glasfacader. Resultatet er et transparent
industrielt og inciterende udtryk, der antyder
den indre maskine såvel som det grønne
miljø på taget af BIO4. Om aftenen vil det
samlede byggeri fremstå flot og næsten
mystisk glødende, som et billede på den
bagvedliggende energiproduktion.
Kommentarer
Dommerkomitéen er fascineret af ideen
om en energirigtig produktion af tomater,
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der i synergi kan udnytte overskudsvarme
og returvand, og værdsætter konceptet
om visuelt så at sige at krone værket.
Forudsætningen for tomatproduktionen er
dog, at der reelt er et overskud af uudnyttet
varme ved energiproduktionen, men da
denne udnyttes i fjernvarmesystemet, er
dette ikke tilfældet.
Dommerkomitéen finder samtidig, at der
ikke overbevisende er redegjort for de
funktionelle og logistiske forhold omkring
selve tomatproduktionen, herunder
parkering, til- og frakørsel, pakkerifunktioner
og personalefaciliteter. Derudover vil en
tomatproduktion medføre omfattende
sikkerhedshensyn i forbindelse med
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værkets produktion, og da der tidligere
er forsøgt tomatproduktion uden held i
forbindelse med Masnedø-værket vurderer
dommerkomitéen, at forslagets styrke er
idéen bag det, snarere end realismen, og at
det tilbageværende projekt uden drivhusenes
arkitektur ikke tilfredsstillende vil svare på
konkurrenceopgaven.

af lange ganglinjer og en reception, der
ikke er i logisk forbindelse med resten
af administrationsafsnittet. Samtidig er
det dommerkomitéens opfattelse, at
kombinationen af en højt beliggende
administration og en adskillelse fra
værksteder skaber en uhensigtsmæssig
adskillelse mellem medarbejdergrupper.

Det vurderes i øvrigt, at den optiske
forurening og markante lyspåvirkning fra
drivhusene vil være til gene for omgivelserne.

Forslaget skal fremhæves for idéen bag
flytningen af det “Blå Lager”, der skaber
en god logistik omkring ankomsten og en
efterfølgende funktionel beliggenhed for et
nyt lager.

For så vidt angår placeringen af
administrationen, forstår dommerkomitéen
fascinationen af den høje beliggenhed,
men resultatet er et indre flow bestående
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4.4 Forslag 84261 Værket i byen
Vinderforslag til
viderebearbejdning i Fase 2
Udarbejdet af
Totalrådgiver:
KHR arkitekter A/S
Underrådgiver:
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Koncept
Forslaget har en kraftfuld, og for alle sanser,
spektakulær fremtoning. På BIO4`s store
nordfacade, er der i nærværende forslag
skitseret en neddroslet, lukket, ren og
anonym facade for at danne baggrundstæppe
for et højt og bredt vandfald. Vandfaldet er
givet mest mulig effekt, da det etableres
fra Værkets højeste punkt, det centrale
bygningsafsnit indeholdende kedelanlægget.
Dette giver et frit vandfald på ca. 70 meter
med en bredde på ca. 50 meter.
Vandfaldet beskrives af forslagsstillerne som
en gestus til København, og vil visuelt og med
andre sanser i brug være nærværende i store
dele af indre by. Vandfaldet er forslagets
altdominerende og bærende ide, det er derfor
afgørende for projektets bæredygtighed
og videre færd, at alle funktionelle og
økonomiske forhold omkring vandfaldet
belyses og dokumenteres. Forslagsstilleren
har givet Helhedsplanen en prisværdig og
grundig bearbejdning, der viser fin forståelse
og indlevelse i opgaven. Den beskrivende
tekst understøtter dette udmærket, dog med
mange ordekvilibristiske snublerier.
Helhedsplan
Forslagets planmæssige hovedgreb giver
en fin anvisning til hvordan de eksisterende
produktionslinjer funktionelt og fysisk kan
sammenbindes i et bygningsbånd med
den nye BIO4 produktionslinje. Forslaget
tager afsæt i det sammenbindende niveau,

kote 14,5. Helhedsplanen fastholder det
eksisterende port - og perimeterområde ved
Kraftværksvej, som ankomsten for lastbil
og leverancetrafik. Denne trafik ledes ind i
anlægget via en sløjfe. Ind og udkørsel sker
fra samme punkt. Vindmøllevejs betydning
neddrosles til ”stitrafik”. Persontrafik
og besøgende kommer således også ad
Kraftværksvej og ledes via en nyetableret
lukket tværvej til et parkeringsområde,
et tosidigt bånd på 80 p-pladser med
nyetableret portsluse foran den nye BIO4´s
vestgavl. Her foreslås ”det blå lager” fjernet,
og der etableres en beplantet adgangsplads,
kaldet Entrélunden, til en ny kombineret
administrations – og værkstedsbygning.
Forslaget giver et fint grundlag for et
aflæseligt og demokratisk hus. Forslagets
landskabsdel er sporadisk beskrevet, men
veksler mellem ”vildsom” natur og ”styrede”
beplantninger og trægrupper. Der disponeres
meget frit over arealer der ikke er HOFORs,
hvoraf meget tilhører By og Havn. Det er
forslagsstillernes intension at trådhegn som
perimetersikring afløses af mere venlige
og smukt forståelige elementer, der visuelt
og praktisk sikrer Amagerværket privathed
og sikkerhed. Som eksempel nævnes en
vandfyldt å som afgrænsning mod nord, som
overgang mellem skov og bygning.
Funktionsdisponering
Det eksisterende ”medarbejderflow” i nordsydgående retning opnås ved at sænke
den bagerste del af bygningskroppen i
den nye BIO4 (maskinhal og elafsnit) så
der opnås niveausammenhæng med blok
1, 2, og 3 i kote 14,5. Hermed kan tunge
emner transporteres med truck på tværs i
det samlede anlæg. Samtidigt spejlvendes
elafsnittet så kontakt og flow optimeres.
Den nye bygning er funktionelt lagdelt, men
har stor transparens og er visuelt forbunden.
De tunge og umiddelbart terrænkrævende
funktioner, så som smedeværkstedet
etableres som et dobbelthøjt velbelyst
rum i bunden af den nye bygning. Øvrige
funktioner som laboratorier, el-værksted og
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omklædning på de næste etager. Omklædning
og el-værksted er etableret på det fælles
sammenbindende niveau, kote 14,5. Øverst
er kantine, administration, teknisk support,
velfærd m.v. Denne bygningsdel ligger i kote
39 og udkrages som ”skive”, med fin visuel
kontakt mod by og ”op og ned langs kysten”.
Arkitektonisk udtryk
Det funktionelle flow videreføres,
samtidig med at den nye mellembygning
indeholder alle funktionelle programmer
der efterspørges i konkurrenceprogrammet.
Samtidigt udgør nybygningen en samlet
arkitektonisk komposition, der enkelt og
ubesværet indlejrer sig med det øvrige
ensemble af blandet bygningsgods der udgør
Amagerværket. Bygningen har endvidere
en ønskelig transparens og fin synlighed
og `velkommende` udformning, set fra
ankomstniveau. Nordfacadens stringens
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og vandfald bevæger sig som arkitektonisk
komposition i et grænseland mellem kunst i
makroskala og arkitektur.
Kommentarer
Dommerkomitéen finder i plandispositionen
et fint og brugbart udgangspunkt for en
videre bearbejdning. Styrken ligger som
nævnt i dens sammenbindende funktioner
fra terræn til top på BIO4, samtidig med
at den tværgående sammenbinding synes
løst optimalt. Der skal dog redegøres
yderligere for smedeværkstedets
kontakt til brændselslagre og havn, samt
logistik i forbindelse med tung trafik til
produktionsanlægget.
“Den grønne strategi”, beplantningsforslaget
er kun sparsomt belyst. Der efterspørges en
præcisering af beplantningstyper, form og
ideer til anvendelse af friarealerne i en stor
skala.
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Ønsker til viderebearbejdning i Fase 2
Vedrørende nordfacaden skal der - også af
arbejdsmiljømæssige grunde - etableres
dagslys. Det til trods for styrken i det ”rene
facadetæppe”, elokserede aluminiumsfacader
som baggrund for vandfaldet. I den
forbindelse henledes opmærksomheden også
på Københavns Kommunes betænkeligheder
i forhold til reflekterende facader. De af
forslagsstilleren nævnte muligheder for på et
senere tidspunkt at revurdere disponeringen
af maskinhallens layout, så vareindlevering
flyttes ind hvor den tunge trafik i forvejen
er – altså på indersiden af anlægget så
støjgener og påkørselsrisiko undgås - bør
ligeledes afprøves.

meget på en række problematikker:
driftsomkostninger og energiforbrug,
vandfaldets ”spray”, lyden forbundet
med vandfaldet, dampdannelse, drift og
vedligehold, herunder tænkes også på de
omgivende facader, vil facaden fremstå
kedelig når vandfaldet ikke er i drift, styring
og præcisionen af vandfaldstæppet, eventuelt
med skot, alternativer til det ”frie fald”,
såsom vandfilm på steelmesh o.s.v.

Som indledningsvis nævnt, er det for
dommerkomitéen altafgørende at vandfaldet
og de tekniske, funktionelle aspekter
forbundet hermed belyses og dokumenteres.
Dommerkomitéen anderkender, at der
allerede nu er gjort tanker om vandets
returløb, og saltvands - og varmetilførsel
m.m., men dommerkomitéen har fokuseret

Dommerkomitéen gør endvidere opmærksom
på, at arealet nord for BIO4, som ejes af By &
Havn, er interessant for et sammenhængende
koncept, men at forslaget ikke må være
afhængigt af, at dette areal kan inddrages
i løsningerne. Det bearbejdede forslag skal
derfor indtænke, at arealet ikke kan forventes
omfattet af den endelige løsning.

Dommerkomitéen anser ovennævnte
problematik for forslagets store udfordring.
Det undrer desuden dommerkomitéen at
det store cirkulære opsamlingsbassin ikke er
placeret i vandfaldets centerlinie.
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4.5 Forslag 99842 Amager Skov
Vinderforslag til
viderebearbejdning i Fase 2
Udarbejdet af
Totalrådgiver:
3XN A/S
Underrådgiver:
Schønherr
Koncept
Forslagsstilleren ønsker med projektet, at
udtrykke nødvendigheden af, at mennesker
indgår i en bæredygtig dialog med naturen,
og understrege mødet og behovet for synergi
mellem produktionens effektivitet og naturens
rå kraft.
Kræftværkshalvøen beplantes som en
skovklædt pynt, der omkranser kraftværket,
hvorved produktionen symbolsk iscenesættes
og visuelt bæres af sit brændselsmateriale,
i form af træerne, og derigennem
fortæller historien om den bæredygtige
energiproduktion.
Med en velvalgt reference til Kronborgs
karakteristiske voldanlæg skabes en
identitetsskabende træbeklædt bastion
langs hele kraftværkshalvøens periferi,
der definerer og fastholder fremtidens
Amagerværk og BIO4’s lyse volumener,
der med beplantede svungne tagformer
rejser sig mod himlen, og formulerer et
flot arkitektonisk samspil med den nye
Amagerforbrænding.
Helhedsplan
Langs hele Kraftværkshalvøen etableres et
poppelbeplantet voldanlæg med jord fra
byggerierne. Voldene skaber en fleksibel,
men fastholdende ramme omkring
værkets indre aktivitet og fremtidige

udvikling, mens ydersiden tiltænkes
mulige publikumsorienterede faciliteter.
Voldanlæggene gennemskæres på strategiske
steder for tværgående kig, der tilgodeser
såvel medarbejdere som forbipasserende.
På området nord for Amagerværket foreslås
en egentlig skovbeplantning, der podes med
rekreative aktiviteter og skaber den visuelle
forgrund for voldene og BIO4. Beplantningen
forventes i forslaget at tiltrække dyreliv, og
dermed en øget biodiversitet for området og
byen.
Tung trafik ankommer til værket ad
Kraftværksvej, og benytter den sydlige port,
mens let trafik ankommer ad Vindmøllevej,
der omlægges delvist og afsluttes i en ny
forplads, hvorfra der er ankomst til en ny
administrations- og værkstedbygning, der
placeres i den vestlige ende af BIO4 i direkte
forlængelse af turbinebygningen. Udenfor
værkets sikkerhedsperimeter forbindes
Kraftværksvej og Vindmøllevej af en tværvej,
langs hvilken al parkering udlægges,
mens de indenfor forbindes af Stormgade.
Ensretninger og trafikseparering sikrer, at
cyklister og gående kun få steder er i kontakt
med tung trafik.
Blok 2 og den eksisterende
administrationsbygning nedlægges, og
brændselslagrene placeres som defineret i
konkurrencegrundlaget.
Nye og eksisterende bygninger får grønne
tage, samtidig med at ledige byggefelter og
tomme arealer mellem bygningerne beplantes
med pil, der fremtidigt fældes, når nye
bygninger fordrer det.
Funktionsdisponering
I forlængelse af BIO4 etableres en ny
fjerde enhed, der rummer administrationog værkstedfaciliteter, og kan opføres
uafhængigt af de øvrige tre volumener i
serien. Administrationsbygningen er dermed
beliggende i direkte forbindelse med den nye
plads og porten mod nord.
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Bygningen disponeres overordnet med de
rene funktioner mod nord og de urene mod
syd. I stueetagen etableres den primære
indgang og en inviterende foyer. Etagerne
herover sammenbindes af et gennemgående
atrium med en åben trappe og sociale
funktioner, der skaber mødesteder for
medarbejdere på tværs af afdelinger.
Nord for trapperummet placeres der generelt
kontorer og mødelokaler, mens der syd
for dette disponeres med værksteder og
laboratorier. Parallelt med adskillelsen i rent
og urent af trapperummet er der midt i
bygningen horisontalt indskudt en etage med
omklædnings- og velfærdsfaciliteter. Kantine
med egen tagterrasse er beliggende på
næstøverste etage, mens kontrolrummet er
beliggende på øverste.
Arkitektonisk udtryk
BIO4’s tre hovedvolumener og det nye
volumen for administrationsbygningen

adskilles visuelt og effektfuldt med
lodrette nicher, der rummer flugtvejs- og
forbindelsestrapper.
Tagfladerne beplantes med buske og
små træer, og for at optimere tykkelsen
på vækstlagene og øge synligheden af
tagene fra omgivelserne, løftes hjørnerne
på de enkelte dele af BIO4. Arealerne
under hjørnerne udnyttes til teknik og
vandtanke. Der opstår herved et blødt
formet udtryk, som kontrasterer det grønne
terræn og yderligere understreges af, at
aluminiumsbeklædningen på facaderne
gentager og følger tagenes kurver. I løbet af
dagen vil aluminiumspladerne desuden tage
farve og karakter af omgivelserne, og således
spejle himmellys og årstid.
For at tilføre arbejdspladserne i den
nye administrationsbygning dagslys
bearbejdes aluminiumsfacaderne, således
at facaden i gavlen fremstår mest åben,

Amager Skov
99842
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mens den gradvist på langsiderne bliver
mere og mere lukket, og dermed matcher
turbindebygningens facader.
Kommentarer
Dommerkomitéen er optaget af det visuelle
møde mellem BIO4 og det nye ARC,
der på fin vis supplerer hinanden og er i
arkitektonisk dialog. Tilsvarende opleves det,
at beplantningsstrategien omkring BIO4 og
halvøen vil skabe en stærk visuel ramme
og identitet for Amagerværket som helhed.
Dommerkomitéen er dog af den opfattelse, at
den del af voldanlæggene der er beliggende
langs kajen og havnen, vil være til gene for
det daglige arbejde.
Beliggenheden af administrationsbygningen
og den indre disponering af funktionerne,
hvor de forskellige medarbejdergrupper
vil være tæt forbundne, opleves
overbevisende, men det bemærkes dog,
at værkstedfunktionerne er beliggende
langt fra mange af de arealer og funktioner
de servicerer, herunder havnen og
lagrene. Samtidig skal det bemærkes, at
dagslystilgangen, på trods af gennemgående
vinduesbånd i betonbasen, i BIO4 bør øges af
hensyn til medarbejderne.
Formgivningen af de bølgede tage
medvirker til at skabe et ekspressivt
udtryk, der tilfører det stringente
produktionsanlæg en klædelig blød karakter,
der flot afsluttes af de grønne tage. Det
er dog dommerkomitéens bekymring at
beplantningen på tagene forudsætter så dybe
vækstlag at konstruktioner, og derigennem
projektøkonomien, vil udfordres væsentligt.
Med hensyn til facadebeklædningen er
karakteren velvalgt til at skabe sammenhæng
med det samlede værk og som kontrast
til skoven og det grønne miljø. Den
reflekterende overflade må dog forventes at
være til gene for både de nære omgivelser og
den omgivende by.
Ønsker til viderebearbejdning i Fase 2
Voldene på havnen vil konflikte med det
arbejde, der udføres på havnearealet.

Forslagsstilleren bedes derfor redegøre for
hvorledes konceptet med voldanlægget
som identitetsskabende element kan
varetages uden anlæg af volde langs hele
havnekanten, men gerne med beplantning,
under hensyntagen til den nødvendige
funktionalitet. Forslagsstilleren bedes desuden
viderebearbejde beplantningsstrategien, og
redegøre for mulighed for dialog mellem
ude og inde evt. med indkig til BIO4’s
energiproduktion fra voldene nord for BIO4
samt behandle det mellemrum, der opstår
mellem vold og bygningsfacaden mod nord.
Dommerkomitéen ønsker belyst hvordan
et alternativt facademateriale eller en
justering i materialets overfladekarakter og
evt. reliefvirkning vil kunne imødekomme
bekymringen for gener som følge af
refleksioner. Der bør desuden arbejdes
videre med facadens stoflighed, som
den opleves både tæt på og på afstand
samt en skalabevidst behandling af
bygningsvolumenet. Der ønskes desuden en
arkitektonisk og funktionel bearbejdning af
dagslystilgang til BIO4.
Forslagsstilleren opfordres til at belyse
hvordan nødvendige tekniske anlæg, der
kræver gennembrydning af tagfladen og
servicering af disse, kan indarbejdes i
konceptet for taghældninger og beplantning.
Samtidig ønskes det redegjort, hvorvidt den
foreslåede beplantning lader sig realisere med
de angivne taghældninger uden væsentlig
belastning af konstruktioner, eller om en
alternativ beplantning med mindre vækstlag
eller en lavere taghældning vil kompromittere
det arkitektoniske udtryk og synligheden fra
omgivelserne.
Dommerkomitéen gør endvidere opmærksom
på, at arealet nord for BIO4, som ejes af By &
Havn, er interessant for et sammenhængende
koncept, men at forslaget ikke må være
afhængigt af, at dette areal kan inddrages
i løsningerne. Det bearbejdede forslag skal
derfor indtænke, at arealet ikke kan forventes
omfattet af den endelige løsning.
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5. Underskrifter

Vinderforslag 12764 - Plant Power

Vinderforslag 84261 - Værket i byen

Vinderforslag 99842 - Amager Skov
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