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KONCEPTET:
Krøyers Plads har en helt unik beliggenhed, 
og har i en årrække været en stor attraktion 
for Christianshavnere i kraft af Luftkastellets 
fantastiske beliggenhed og evne til at udnytte 
stedets mange spændende potentialer.

De 3 tegnestuer har gennem hele processen været 
inspireret af stedets rumlige kvaliteter  og den 
mangfoldighed af liv der præger Christianshavn. 
Den primære målsætning har været at bevare det 
liv, der hidtil har udfoldet sig på stedet. Krøyers 
Plads´ status som samlingspunkt for et meget 
livligt og solbeskinnet Christianshavner cafémiljø, 
genetableres på Krøyers Pynt med den fantastiske 
udsigt udover havneløbet. Havnepromenaden 
understreges med en arkade langs vandet, hvor 
der i tilknytning hertil, er restaurant, bådelaug og 
kajakklub. 

Der skabes en smuk ny afslutning af Strandgade, 
der munder ud i en udvidelse af havnebassinet med 
et fl ot trappeforløb ned til vandet. Trappeforløbet vil 
danne en optimal ramme om kajakaktiviteter og et 
socialt leben som det sker langs Christianshavns 
Kanal. Indskæringen af havnebassinet beriger 
endvidere rummet mellem de fl ankerende 

bygninger med smukke refl eksioner skabt af 
vandspejlet. 

Udfoldelsen af det offentlige liv i den nære skala har 
dannet rammen for placeringen af de 3 bygninger. 
Forslaget knytter sig til den eksisterende bystruktur, 
ved at fortsætte  Strandgades fi ne bugtede forløb 
og tilpasse anlæggets periferi til de eksisterende 
huses højder. De varierede og meget skulpturelle 
facadeudtryk danner smukke skyggespil og skaber 
et rigt og mangfoldigt arkitektonisk rum mellem 
bygningerne.   

De rumlige forløb danner endvidere spændende og 
varierede kig i den store skala ud mod havneløbet og 
markerer sig som et helt unikt bygningsanlæg med 
3 forskellige og dog beslægtede bygningskroppe, 
helt i forlængelse af den charmerende diversitet der 
præger Christianshavns øvrige bygningsmasse.
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HAVNELØBET - AKTIVITETER
Krøyers Plads indgår som en del af havneløbet, 
der spænder fra Teglholmen i syd til Nordhavnen 
i nord. 

Kortlægningen af havnens aktiviteter udgør 
et inspirationskatalog for hvad der skaber liv i 
havneløbet, og er samtidigt referenceramme for 
hvilke aktiviteter der måtte passe ind som en 
naturlig del i den store og i den nære skala.

DEN LOKALE KONTEKST
Området er præget af en meget varieret 
bebyggelsesstruktur med store pakhuslænger, 
opløste større og mindre karréer og mindre 
industrielle bygninger. Bygningerne er kendetegnet 
ved at være meget forskellige i både placering, 
dimensioner og materialer: Der er store pakhuse i 
fi ltset tegl laceret langs eller på tværs af kajforløbet, 
der er mindre industrielt prægede bygninger 
placeret langs Strandgade i forskellige materialer 
og der er kontorhuse med metalpladefacader langs 
Strandgade.
  
Bygningerne i Strandgade er placeret parallelt med 
vejretningen, og de indrammer således det bugtede 
vejforløb der munder ud i Krøyers Plads.
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ANKOMST UDSIGTNår man bevæger sig ned af Strandgade, er der 
trods en fornemmelse af en nærhed til vandet ikke 
en direkte visuel forbindelse. Efter Wilders Plads 
opleves små kig til havnen og til kanalen.

På Krøyers Plads får man som det første visuel 
kontakt til Nordatlantisk Pakhus, der med sin 
regulære tidstypiske murstensfacade danner 
bagtæppe for ankomsten.

Efterhånden som man bevæger sig frem på Krøyers 
Plads åbner der sig en bred vifte af snævre og vide 
kig og udsigter til havnens og kanalens forskellige 
dele.
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Længere inde på pladsen åbner udsigterne sig til 
havneløbet og indsejlingen og horisonten kommer 
til syne. 

Ude på Krøyers Pynt får man den fulde oplevelse 
af havnen med et 180 graders panoramakig ud 
over vandet, det nye Kongelige Skuespilhus, 
Københavns Opera, Nyhavn, Knippelsbro og 
havneindsejlingen. 
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MAXIMERE PLADSEN OG OPDELE I MINDRE RUMBygningerne på Krøyers Plads er  skubbet ud til 
kanten af grunden, for at skabe en stor offentlig 
plads: Krøyers Plads.

Pladsen er suppleret af mindre pladser og 
forløb med hver deres karakteristiska, således 
at der opstår lokale attraktioner og mere intime 
rumforløb.

I PERIODEN, HVOR CAFEEN/
BAREN LUFTKASTELLET 
HOLDT TIL PÅ KRØYERS 
PLADS, VAR  DER 
UDENDØRSSERVERING 
PÅ ET RELATIVT SMALT 
AREAL LANGS KAJKANTEN. 
NU SKABES EN STOR 
OFFENTLIG PLADS
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HÅRD TRAFIK

BLØD TRAFIK

Bebyggelsen muliggør en opdeling af trafi kken 
således at Strandgade ved ankomsten til 
Krøyers Plads splittes i hård trafi k, blød trafi k og 
ophold.

Længebygningen langs Strandgade, bygning 
2, opdeler trafi kken således at den bløde trafi k, 
primært gående og cykeltrafi k ledes hen foran 
bygningen langs bassinkajen og kajakkrogen og 
biltrafi kken ledes bagom langs det eksisterende 
kontorhus. Dermed friholdes selve pladsen for 
hård trafi k. 

Cykeltrafi kken og fodgængerne trækkes ind på 
pladsen. Den kan derfra enten forsætte i fl ugt 
med Strandgade mod Nordatlantisk Pakhus eller 
langs vandet i arkaden på bygning 3.

Der etableres en høj og bred portåbning i 
bygning 2, således at den bløde trafi k langs 
Christianshavns Kanal forbindes med pladsen.

Nedkørsel til P-kælder udføres i gavlen af 
bygning 1 med direkte forbindelse til Strandgade 
uafhængigt af selve pladsen. 
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Placeringen af bygningerne langs grundens 
periferi, optimerer muligheden for en attraktiv 
udsigt fra lejlighederne til såvel havnen som den 
nye plads og de aktiviteter som her udspiller som 
en del af Christianshavns byliv.

Udover at  lejlighederne har udsigt til havnens liv, 
har de fl este lejligheder også sekundære kig til 
karakteristiske steder i lokalområdet.
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AKTIVITETER PÅ PLADSEN
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Vi har i vores bearbejdelse af Krøyers Plads 
prioriteret og maksimeret pladsen, for at skabe et 
attraktivt offentligt rum. 

For at sikre en naturlig tilstrømning af liv på pladsen 
integreres der så mange fritidsaktiviteter som muligt, 
eksempelvis bådelaug, kajakclub og restauranter 
og cafeer. Andre aktiviteter vil opstå efterhånden 
som pladsen tages i brug af Christianshavnerne.  



Situationsplan 1:500

Belægningen
binder pladsen
sammen med havnen 
og det  øvrige 
Christianshavn

Træ-broer skaber
nærhed til vandet



GENERELLE KARAKTERISTIKA FOR HELE 
ANLÆGGET

De varierende højdekoter for anlægget,  sikrer 
en tilpasning til højderne på stedets eksisterende 
bygninger, samt fremhæver de 3 bygningskroppe 
som dele af et samlet anlæg med en skulpturel 
dybde.

Pladsbelægningen udføres af et materiale 
der med en varieret og grov belægning, som 
chausséesten med felter af beton og asfalt, 
samler pladsen og understreger stedets historiske 
anvendelse og maritime karakter.
 
Trappeanlægget ved indskæringen af havneløbet 
udføres af træ. og tænkes anvendt til både ophold 
og eksempelvis isætning af kajakker.

Den øvrige plads tænkes møbleret med elementer 
i lokale grupperinger, placeret forskellige steder 
på pladsen, der kan anvendes til ophold. Disse 
elementer udføres i samme materiale som den 
øvrige pladsbelægning. 
















