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Silver Arrow hedder det nye højhus på Islands Brygge i København, der har fået 
sit navn efter Mercedes-Benz’ ikoniske aerodynamiske racerbiler i sølvfarvet 
aluminium. Byggeriet er blevet rost til “skyerne“ af arkitekturanmeldere, 
der kalder byggeriet ”det fineste højhusbyggeri i København i nyere tid”.

Carsten E. Holgaard er arkitekten bag byggeriet, der er på 14 etager med i alt 
26 boliger på 150 kvadratmeter hver især. Lejlighederne i bygningen er del af 
STAY-konceptet, der er udlejning af møblerede lejligheder på korttidsbasis.

Byggeriet har sin særegne geometriske form efter de omkringliggende veje   
og man får lyst til at gå hele vejen rundt om bygningen, der fremstår forskelligt 
fra alle vinkler. De vandrette bånd mellem vinduerne er lavet af strækplader, 
der har en åben og en lukket side, som ligeledes gør at bygningen reflekterer 
lyset  forskelligt  fra hver side.

Indvendigt er den bærende konstruktion trukket tilbage fra facaden, som i  
hjørnerne gør plads til gardiner. De transparente hjørner leder tankerne hen 
på det ikoniske SAS Hotel, som er tegnet af Arne Jacobsen i 60’erne.

Fra øverste etage i bygningen er der en fantastisk udsigt ud over Amager 
Fælled og Københavns tage, som vi fik lov at beundre under besøget.



Strækpladerne reflekterer lyset forskelligt så byg-
ningen fremtræder forskelligt fra alle vinkler.

Carsten E. Holgaard står bag flere af områdets 
byggerier. Bl.a. A-huset, som ligger ved siden af.



Der er gardiner i hele vinduesbåndenes længde, så det er 
muligt at lukke helt af. Det giver en dynamisk facade.



Lejlighederne har både kig mod nord og syd og er alle forsynet 
med en altan med udsigt over Fælleden og havnen.



Konstruktionen er trukket tilbage i hjørnerne og giver 
en naturlig plads til gardinerne, som skjuler søjlen.

Strækpladerne har en lukket og en åben siden 
og modtager lyset forskelligt.



Steen Bjerrum Andersen er konstruktionsin-
geniør i COWI og har stået for konstruktionen.

Lejlighederne er indrettet og møbleret på forhånd. STAY-konceptet er de såkaldte hotellejligheder, der 
udlejer i kortere og længere tid til forretningsfolk og andre, der ikke bor i byen permanent.



Bygningens sokkel er beklædt med en lys sten og indeholder en stor 
pumpestation. Den markante sokkel er med til at støtte konstruktionen.



Fra en af de øverste lejligheder er der 
panoramaudsigt over Amager Fælled.



TAK FOR I DAG




