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Hvad optager dig for øjeblikket?
Transformering af den bevaringsværdige og fredede bygningsarv

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Mine projekter giver indsigt i hvordan den eksisterende bygningsmasse ved ny funktioner kan komme
til at få et nyt liv, hvor bygningerne efter renovering vil bidrage til at bevare kulturarv i brug med de
fantastiske rumligheder og materialitet som man sjældent ser i nyt byggeri.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Holmen, det hænger sammen med tætheden til City samtidig der er en utrolig natur med vand,
voldanlæg og stor beplantning.
De historiske bygninger som er blevet genanvendt til undervisningsformål boliger og erhverv, samt få
af de ny bygninger.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Hamborg.
En vidunderlig by som er mere metropol end København.
En havn der stadig er aktiv, meget grønne gaderum, mange store træer og høj kvalitet i mange af de
nybyggerier, navnlig selvfølgelig Hamborgs ny ikon byggeri” Elbphilamonie”, en bygning der sætter
vores Opera i et andet lys.

Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S har overdraget stafetten
til dig med spørgsmålet: ”Hvilke udfordringer og muligheder ser du i udviklingen af
Københavns industrielle bygningsmasse i transformationen til moderne
anvendelse?”
Jeg ser de industrielle bygningsmasser som et stort potentiale for genanvendelse til ny formål.
Problemet er ofte lovgivningen og myndighedernes krav til denne bygningsmasse, som ikke kan
opfylde nutidige krav til isolering mm.
Det kræver naturligvis også at bygherrerne kan overbevises om at de kvaliteter disse bygninger
indeholder er svære at skabe i nybyggeri. Det gælder etagehøjder materialitet, ofte beton og
stålkonstruktioner samt patineret murværk.
Derudover tilfører disse bygninger en historiefortælling som nybyggeriet kan tage afsæt i.
Bevidstheden om disse bygningers kvalitet er heldigvis i fremgang på grund af gode eksempler der er
udført i de seneste år.

Hvem sender du stafetten videre til?
Anders Bo Bach, Bach Gruppen København A/S

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
”Hvordan sikrer I at jeres nyudviklede lejlighedsbyggerier i København differentierer sig?”

