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Hvad optager dig for øjeblikket?
Udviklingen af projektet, Bryggens Bastion på Islands Brygge.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Med 125.000 kvm bliver Bryggens Bastion et nyt grønt byområde.
Med projektet får vi mulighed for at deltage i udviklingen af København med et stort
byudviklingsprojekt som er både visionært og spændende.
Både de kommende brugere af bygningerne og hele områdets beboere vil i fremtiden få glæde af
projektet.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Området omkring Kastellet. Det flotte og historiske fæstningsanlæg er en grøn oase midt i byen, som
bruges flittigt – både af os lokale og af byens gæster.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
New York med Byggesocietetet. To ting gjorde særligt indtryk.
1) Den generelle oplevelse af at transportere sig rundt i byen på cykel. Fantastisk måde at opleve
byen på over tre dage. Citi Bike systemet fungerer godt og der er flere cykelstier end man lige
tror.
2) ”Around Manhattan Architecture Tour”. Meget interessant sejltur med en kompetent og
pensioneret lokal arkitekt.

Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects har overdraget stafetten til dig
med spørgsmålet:
”Hvordan sikrer I, at jeres nyudviklede lejlighedsbyggerier i København differentierer sig?”
Der bliver bygget mange interessante projekter i byen i disse år.
Vi har med Bryggens Bastion forsøgt at skabe et særligt projekt, som bl.a. kommer til at indeholde:
-

spændende arkitektur, herunder to højhuse på 86 og 99 meter

-

grønne friarealer med et gennemgående, offentligt parkstrøg, begrønnede facader og et samspil
med det fredede fortidsminde, Faste Batteri

-

integration af to ”grønne cykelruter” og introduktion af særlige indbyggede cykelelevatorer, så
beboerne nemt kan parkere cyklen tørt og sikkert i kælderen

-

en vandplads med funktion som klimasikring

-

meget velbeliggende fælleslokaler, som gør det troværdigt at beboerne kan udleve et stigende
ønske om fællesskab igennem fællesspisning osv.

Udover ca. 1.000 boliger, vil projektet indeholde detailhandel langs Njalsgade samt mulighed for hotel,
café, kontor, serviceerhverv, daginstitutioner og kulturfaciliteter.
Man kan se mere om projektet på www.bryggensbastion.dk

Hvem sender du stafetten videre til?
Rikke Sønder Larsen - stifter og partner i Eco Village.

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
“Hvilken inspiration til nytænkende boligformer kan branchen hente i de nuværende
livsstilsstrømninger?”

