
FORTÆTNING OG FÆLLESSKAB I BYEN

KONKURRENCEPROGRAM - JUNI 2019

SIDE OM SIDE
KONKURRENCE FOR ARKITEKTSTUDERENDE 

ARKITEKT HALLDOR GUNNLØGSSONS FOND



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.  INTRODUKTION       S.3

2.  KONTEKST       S.5

 2.1.  Konkurrenceområde
 2.2 Stedets historiske udvikling
 2.3.  Det gamle København

3.  KONKURRENCEOPGAVEN    S.8
 
 3.1  Funktionsprogram
 

4. KONKURRENCEBETINGELSER    S.9

 4.1 Konkurrenceudskriver 
 4.2 Deltagere 
 4.3 Konkurrencesekretær
 4.4 Konkurrencemateriale 
 4.5 Konkurrences varighed 
 4.6 Spørgsmål
 4.7 Besøg på grunden 
 4.8 Konkurrenceforslagets omfang 
 4.9 Forslagets udførelse 
 4.10 Indlevering 
 4.11 Dommerkomité
 4.12 Bedømmelseskriterier
 4.13 Præmier
 4.14 Offentliggørelse af resultatet 
 4.15 Rettigheder  
 4.16 Forløbet efter konkurrencen 
 4.17 Forsikring
 4.18 Afhentning af materiale 

 

SIDE OM SIDE - FORTÆTNING OG FÆLLESSKAB I BYEN | KONKURRENCEPROGRAMS.2



Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond har inviteret 
LETH & GORI, til at stille opgaven til fondens årlige 
arkitektkonkurrence for studerende på KADK og 
Arkitektskolen Aarhus. Konkurrencen omhandler 
udformningen af et boligprojekt i Adelgade i det 
indre København. 

Baggrund for opgaven
Urbaniseringen i Danmark begyndte i midten af 
1800-tallet og i dag er Danmark et af de europæiske 

Men urbaniseringen har, paradoksalt nok, ikke 
forhindret Danmark i at være et af de lande i verden 
med det højeste boligarealforbrug. Hver dansker 
havde i 2018 et gennemsnitligt boligareal på 52,2m2 
og tallet er steget støt i hele urbaniseringsperioden.

På trods af urbaniseringen, der bringer os fysisk 
tættere på hinanden, går det også den forkerte vej 
med fællesskabet. Undersøgelser viser, at én ud af 
fem danskere føler, at de står udenfor fællesskabet. 
Samtidig vælger et stadigt stigende antal danskere 
at bo alene [38% i 2018]. 

Byudviklingen i indre by er også interessant at 
studere ift. urbaniseringen. Befolkningstætheden i 
den historiske del af København er faldet drastisk 

pågået og er i dag langt lavere end i brokvartererne 
og på Frederiksberg. 

At bo tættere, på mindre areal og i fællesskab 
med andre, burde være en logisk konsekvens 
af urbaniseringen, men er det altså ikke. Derfor 
handler denne konkurrence om at vise, hvordan 
man kan bo tæt, småt og som en del af et stærkt 
fællesskab med andre og med byen.

Ved at arbejde med bygningens, boligens, og byens 
rum er opgaven at tegne et konkurrenceprojekt, 
som udfordrer og nytænker den måde vi bor på i 
byen. Projektet skal skabes som en integreret 
del af København og en genfortætning og åbning 
af grunden på Adelgade. Som en del af opgaven 
skal stedets særlige historiske, bymæssige og 
rumlige kvaliteter værdisættes og transformeres i et 
kraftfuldt og personligt projekt, der sammenvæver 
boligen med den omgivende by.

1. INTRODUKTION

LUFTFOTO ADELGADE, 2018
KONKURRENCEOMRÅDE MARKERET MED KRYDS. 
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KONKURRENCEOMRÅDE, ADELGADE 2-4
FOTO: LETH & GORI
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2. KONTEKST

  GOTHERSGADE ELVÆRK - HØJSPÆNDINGSBYGNING 2 
ADELGADE 2-4 - TEGNING - 1956

2.1 Konkurrenceområde

Konkurrencen omhandler følgende område:
   
Adelgade 2-10
Matrikler: 626a og 206

Konkurrenceområdet er en del af en større matrikel, 
der rummer en række tekniske bygninger, fra den tid 
hvor Gothersgade Elektricitetsværk var i drift. Dette 
gælder f.eks. elværkets hovedbygning fra 1904. 

Konkurrenceområdet og de tilstødende gårdrum er 
i dag utilgængelige, da de er lukket til med hegn og 
porte. Dette bør gentænkes i konkurrenceforslagene 
så området gøres til en aktiv og inviterende del af 
byen. 

På konkurrenceområdet er placeret et byggefelt 
beliggende i et smalt mellemrum i husrækken i 
Adelsgades sydlige ende tæt på Gothersgade.  

Byggefeltet er afgrænset af nogle af de få 
oprindelige huse i området, der blev bevaret, da man 
gennemførte en omfattende sanering i 1950’erne. 
Byggefeltet er beboet af et enkelt træ og 
fungerer som adgangsvej til elværkets tidligere 
højspændingsbygning.

Det projekt, som konkurrencedeltagerne skal 
skabe på grunden, kommer til at indskrive sig i 
sammenhæng med stedets bevaringsværdige 
klassicistiske byhuse fra 1850’erne, historicistiske 
industribygninger, og de moderne bebyggelser der 
er kommet til da saneringsplanerne fra 1942 blev 
gennemført i 1950’erne og de følgende år.
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2.2 Stedets historiske udvikling
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ADELGADE FØR SANERING, 1807

Kortet viser den tidligste bebyggelse i 

opført i perioden 1600-1720 som en del af 
byplanen for Ny-København, en stor bydel i 
København, som opstod, da kong Christian 
IV fordoblede byen Københavns areal med 
en udvidelse mod øst.
At området lå et stykke fra den gamle 
middelalder by, gjorde at ødelæggelserne 
efter bybrandene i 1728 og 1795 ikke gik ud 
over bygningerne i Adelgade, som heller ikke 
blev ramt af englændernes bombardement i 
1807. Denne heldige beliggenhed gjorde, 
at bindingsværkshusene nåede at ligge 
her 250 år, inden de blev revet ned og var 
derfor de ældste boliger i byen. Folk fra de 
ødelagte dele af byen søgte til Adelgade-
Borgergadekvarteret, og det endte med at 
blive et overbefolket slumkvarter. Husene 
blev så nedslidte og faldefærdige, at det var 

usundt at bo der. 

ADELGADE UNDER SANERING, 1954

Kortet viser Adelgade under indførelsen 
af saneringsplanen for Adelgade-
Borgegadekvarteret, som Københavns 
Borgerrepræsentation vedtog i 1942 og som 
blev gennemført fra 1942-58. 
At sanere vil sige, at man gør noget 
sundere – I dette tilfælde betød det, at man 
forbedrede boligmassen i den gamle bydel 
for at forbedre leve- og bygingsstandarden. 
Husrækken på venstre side af Adelgade er 
på dette tidsunkt endnu ikke saneret, men 
i de tilstødende gader, f.eks. Borgergade, 
er det tydeligt at se, hvordan mange af de 
gamle huse fra 1700-tallet er blevet erstattet 
af nye karréer. 
Man ser også Gothersgade Elektricitetsværk 
(mørkegrå markering) som blev opført 
i 1892 i gadens sydlige del. Det var 
Københavns første kommunale elværk. 
Bygningsanlægget er tegnet af Ludvig 
Fenger (1833-1905) En del af anlægget 
blev i 1998 transformeret til skuespilscene 
for Det Kongelige Teater under navnet 
’Turbinehallerne’ der fungerede indtil 2007. 

tegnet af Kay Fisker. 

ADELGADE EFTER SANERING, 2019

Kortet viser hvordan Borger- og Adelgade 
kvarteret ser ud i dag. Man ser den 
omfattende sanering der skete i årene før, 
under og efter 2.verdenskrig. Det var den 
største samlede saneringsplan man havde 
set hidtil. 
Man havde nedsat et udvalg i 
Borgerrepræsentationen, som bestod af 
stadsarkitekt Poul Holsøe, stadsbygmester 
Svend Møller, arkitekt Povl Baumann og 
professor Steen Eiler Rasmussen. Udvalget 
skulle sikre, at der var sammenhæng i de 
nye bebyggelser, og at de mødte kravene 
fra kommunen.
Gennem saneringen udskiftede man ikke 

også anledning til at udvide gaderne. Både 
Borgergade og Adelgade blev udvidet 
til næsten dobbelt bredde. Den lille skrå 
Helsingørgade forsvandt helt i begyndelsen 
af 1990’erne, da Københavns Energi 
udbyggede området. 
Man kan også se hvordan en del af 
Elektricitetsværkets bygninger er revet ned. 
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ADELGADE 2-4, 1930
FOTO: Peter Elfelt
Københavns Museum

TILBYGNINGER, 1899
FOTO: Ukendt
Københavns Museum

ADELGADE 2-4, 1940
FOTO: Ernst Hannuss
Københavns Museum

BAGGÅRD I ADELGADE 1902
FOTO: Fritz Theodor Benzen
Københavns Museum

TRAPPETÅRN, BAGGÅRD I ADELGADE 1898
FOTO: Ukendt
Københavns Museum

ADELGADE: 2-4, 1976
FOTO: Ukendt
Københavns Museum

Billede af en bebyggelse i  Adelgade 
omkring år 1900. 

På dette tidspunkt var området meget 
tæt bebygget og kraftigt overbefolket.

At der var så mange mennesker på 
lidt plads, gav området et spraglet 
arkitektonisk udtryk, med tilbygninger, 
udvendige trapper og svalegange. 

Indtil 1930’erne var grunden bebygget 
af en bygning i 5 etager.

I 1940 er huset nedrevet og kun 
stueetagen der huser to butikslokaler 
er tilbage. 

Det lave hus forbliver sådan indtil det 
bliver revet ned i 1980’erne. Siden da 
har grunden været ubebygget.

2.3 Det gamle København
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3.1 Funktionsprogram
Konkurrenceområdet er fordelt på de to matrikler, 
206 og 626a. Placeringen af en ny bygning skal 
ske på det markerede byggefelt. Den resterende 
del af konkurrenceområdet skal bearbejdes, så 
den indgår som en del af projektets friareal og 
byens rum.

Bygning. 
Konkurrencedeltagerene skal skabe en bygning 

og fællesarealer til boligerne. Antallet af boliger 
og omfang af program for fællesarealer er op til 
konkurrencedeltagerne.  

Bolig
Konkurrencedeltagerne skal skabe gode små 
boliger som indeholder de basale funktioner ift. 
at lave mad, spise, slappe af og sove samt et 
badeværelse. Funktionerne skal alle være til stede 
i boligen, men behøver ikke være separate rum og 
kan organiseres som nicher, alkover, hems eller 
lignende. Boligerne skal have et areal på 20-40m2.

Fællesskab
Boligen skal fungere som en del af et fællesskab. 
Fællesskabet kan indeholde funktioner som 
værksted, fællesrum, have, terrasse m.m. 

Byen    
Projektet skal bearbejde, formidle og beskrive 
mødet med bygningen og byen. Hvordan kan 
projektet være en integreret del af byen og samtidig 
give noget tilbage til byen? 

Myndighedsforhold
Der findes en lokalplan for området. 
‘375 Elværksgrunden’ som er vedtaget i 2004. 
Konkurrenceforslaget behøver ikke at forholde sig 
til lokalplanen eller andre myndighedskrav som 
f.eks. parkering. Der vil dog blive lagt vægt på, at 
konkurrenceforslaget er realistisk ift. at skabe en 
velfungerende boligbebyggelse på dette sted. 

3. KONKURRENCEOPGAVEN
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4. KONKURRENCEBETINGELSER

4.1 Konkurrenceudskriver
Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond i samarbejde 
med LETH & GORI

4.2 Deltagere
Alle arkitektstuderende indskrevet på KADK 
eller Arkitektskolen Aarhus ved konkurrencens 
indleveringsfrist i september. Inkluderet er også 
studerende med en bachelor fra 2018 eller 2019, og 
studerende der har taget afgang i sommeren 2019.

Følgende kan ikke deltage i konkurrencen:
-  Alle personer eller virksomheder, som   
 har været med til at tilrettelægge   
 konkurrencen, eller har ydet væsentlige  
 bidrag til formulering af konkurrence-  
 opgaven.
-  Repræsentanter for konkurrence-   
 udskriverne eller ansatte hos dem.
-  Ansatte hos kompagnoner til eller   
 arbejdsgivere for noget medlem af   
 dommerkomitéen.
-  Personer, der er i nær familie med eller har  
 et nært familielignende forhold til noget  
 medlem af dommerkomitéen

Uanset på hvilken måde man medvirker ved 
udarbejdelsen af et konkurrenceforslag, har man 
pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående. 

4.3 Konkurrencesekretær
LETH & GORI fungerer som konkurrencesekretær i 
konkurrenceforløbet.

4.4 Konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet består af dette program med 
nedenstående bilag.

Bilag:
Bilag 01 - Tegning af området (dwg) 
Bilag 02 - Skråfoto NV (jpg)
Bilag 03 - Skråfoto SV (jpg)

Bilag 04 - Luftfoto (jpg) 
Bilag 05 - Foto fra stedet (jpg)
Bilag 06 - Foto fra stedet (jpg)
Bilag 07 - Tegninger - eksisterende bygninger (pdf)

Det er op til konkurrencedeltagerne selv at 

Konkurrencedeltagerne bedes undlade at rette 
henvendelse til grundejere eller beboere på stedet.

4.5 Konkurrencens varighed 
Konkurrencen indledes tirsdag d.18. juni 2019 med 
en forelæsning og introduktion til konkurrencen ved 
LETH & GORI kl. 16.00, KADK, Aud. 5

Deadline for indlevering af konkurrenceforslag er 
torsdag d. 12. september 2019 (se punkt 4.10) 

4.6 Spørgsmål 
Der kan stilles spørgsmål til konkurrencen frem 
til d. 5. september 2019. Spørgsmål stilles på 
konkurrencens hjemmeside:
www.halldorgunnloegssonsfond.com 

LETH & GORI vil besvare spørgsmål løbende og de 

4.7 Besigtigelse af grunden 
Man kan besigtige konkurrenceområdet på egen 
hånd. Når man besøger stedet, skal man respektere 
hegns-afgrænsninger, der er på stedet. Man bør i 
øvrigt respektere grundejer og privatpersoner, der 
bor på stedet. 

4.8 Konkurrenceforslagets omfang 
Ophængning
Forslaget skal præsenteres på to liggende A1-
plancher opsat på skumpap. Plancherne vil blive 
hængt oven over hinanden. 
Plancherne må gerne være udført som A3-ark limet 
op på skumpap og behøver således ikke at være 
printet på et sammenhængende ark.
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Følgende materiale skal som minimum
være indeholdt på plancherne:

- Situationsplan med markering af projektet i  
 skala 1:500   

- Plan, snit og opstalter i skala 1:50
- Aksonometri som viser projektet som 
 helhed
- Perspektiver eller andre rumlige 
 illustrationer efter eget valg, som beskriver 
 projektet og relationen til byen.
-  En kortfattet tekstbeskrivelse. 
 Beskrivelsen skal redegøre for, hvilke   

 overordnede tanker, forslagsstillerne har  
 gjort sig om projektet.

- Supplerende detaljer i skala 1:10 / 1:5 /  
 1:1, efter eget valg.

Tegningerne skal redegøre for materialer, 
konstruktionsprincipper og forhold til nære 
omgivelser.

Model
Model af projektet og de nære omgivelser i mål 
1:50. Modeludsnittets afgrænsning fremgår af kort 
på s.8 samt Bilag 01. 

Digitalt materiale 

navngives ‘Side om Side’ efterfulgt af forslagets 
femcifrede kendingstal (se punkt 4.9). Størrelsen 
på Pdf’en må ikke overstige 20MB. USB-nøglen 
markeres desuden udenpå med det valgte 
femcifrede kendingstal.

Navnekuvert 
En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende 
navneseddel i A4-format med forslagsstillerens 
navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt 
forslagets kendingstal (se punkt 4.9)

kontaktoplysninger angives. 
Desuden skal holdets kontaktperson angives. 
Kuverten forsynes med teksten ‘Navneseddel – 
Side om Side’ og det valgte kendingstal.

Det understreges, at andet forslagsmateriale ud over 
ovennævnte ikke vil blive optaget til bedømmelse.

4.9 Forslagets udførelse 
Forslaget skal være anonymt, og konkurrence-
forslaget, eller dele af det, må ikke tidligere have 

skal tydeligt mærkes med et 5-cifret  tilfældigt 
kendingstal, valgt af konkurrencedeltageren (undgå 
tal som 11111, 12345 etc.). Alle tekster, herunder 
tegningspåskrifter, skal være skrevet på dansk, 
norsk, svensk eller engelsk.

4.10 Indlevering 
Forslag skal indleveres torsdag d. 12. september 
2019 i tidsrummet kl. 12.00 – 13.00, på Gl. Dok, 
Strandgade 27, 1401 København

For at sikre de enkelte forslagsstilleres anonymitet, 

deres forslag på sociale medier og lignende, før 
konkurrencen er afgjort.

4.11 Dommerkomité
Christ
Arkitekt m.a.a., professor, bestyrelsesmedlem

Knud Fladeland Nielsen,
Arkitekt, cand.arch., tidl. lektor, bestyrelsesmedlem

Jesper Pagh,
Arkitekt, cand.arch., suppleant for bestyrelsen

Rådgivere for dommerkomiteen
e Leth, 

Arkitekt m.a.a., partner LETH & GORI, opgavestiller 
 
Karsten Gori, 
Arkitekt m.a.a., partner LETH & GORI, opgavestiller

Erhardt Gram, 
Advokat, bestyrelsesformand

Dommerkomitéen har ret til at indkalde særligt 
sagkyndige som rådgivere, såfremt der i 
dommerkomitéen er enighed herom.
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4.12 Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, 
funktionelle og tekniske løsninger i forhold til 
konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil 
blive lagt stor vægt på forslagenes kunstneriske 
kvalitet.

Der lægges desuden vægt på:
- Forholdet mellem boligen og byen
- Forholdet mellem helhed og del
-  Funktion og anvendelighed 
- Tektonik, materialevalg og konstruktion 
-  Fællesskab, fællesarealer og forbindelser  
- Projektets relation til stedet

4.13 Præmier
Dommerkomitéen råder over en samlet præmiesum 
på DKK 150.000. 1. præmie:100.000.kr, 2. præmie: 
30.000 kr, 3. præmie: 20.000 kr. Herudover kan der 
blive uddelt hædrende omtale.

udstilling af samtlige indleverede forslag, fredag 
d. 27. september kl. 14, Gl. Dok, Strandgade 27B, 
1401 København. Udstillingen vil herefter have 
åbent lørdag d. 28. september kl. 12-16

4.15 Rettigheder
Ejendomsretten til de præmierede forslag tilhører 
Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond. Ophavsretten 
til et konkurrenceforslag forbliver altid hos 
forslagsstilleren. Konkurrenceudskriver har ret til 
at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade 
og elektroniske medier. Ved publiceringen vil 
forslagsstillernes navne blive oplyst.

4.16 Forløbet efter konkurrencen
Det er ikke fondens hensigt at realisere projektet. 
Hvis realisering af projektet skulle blive aktuelt  
har  fonden ikke ret til at realisere forslag uden 
foreslagsstillers deltagelse. 

4.17 Forsikring
Forslagene vil ikke blive forsikret, og der vil ikke 
kunne ydes nogen form for erstatning for eventuel 
beskadigelse eller bortkomst af det indleverede 
materiale. 

4.18 Afhentning
Hvis forslagsstillerne ønsker plancher og model 
retur efter endt bedømmelse kan disse hentes 
onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 12-14.00, på 
samme adresse som forslaget blev indleveret. Det 
påhviler den enkelte konkurrencedeltager at stå 
for afhentningen i dette tidsrum. Forslag som ikke 
bliver afhentet i dette tidsrum vil blive bortskaffet.
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KONKURRENCEOMRÅDE, ADELGADE 2-4
FOTO: LETH & GORI
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