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Hvad optager dig for øjeblikket? 
Vi er ved at lægge sidste hånd på en monografi om tegnestuen, der udkommer først i det nye år. Det 

er tankevækkende, så aktuel den kritik af tidens byggeri, som tegnestuens stiftere blev drevet af i 

1970’erne, er. 

 

Vi arbejder også på CIRCuIT, der er et EU-projekt under H2020. Her er målet fremtidens byer uden 

affald, og det er en masse dygtige partnere fra København, London, Hamburg og Helsinki og byerne, 

der sammen finder nye løsninger og data for mere transformation, design for adskillelse og på urban 

mining af bygninger og kvarterer. 

 

 
Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
Særligt CIRCuIT er et direkte samarbejde med Københavns Kommune, så vi håber at de mange 

delprojekter og demonstratorer gør det enklere og mere åbenlyst at bevare byens byggede ressourcer 

på en værdifuld måde. Vi er 10 parter i København der her har mulighed for at udvikle os sammen. 

 



 
Hvilket sted holder du mest af i din by? 
Cirkelbroen af Olafur Eliasson er en lille perle, der samtidig har forbundet Christianshavn med Islands 

Brygge, hvor jeg bor. De mange stibroer giver helt nye forbindelser i byen. 

 

 

Hvordan oplever du den situation, vi pt. står i grundet Coronakrisen? 
Vores nye virkelighed fylder selvfølgelig i forhold til samarbejder som fx det internationale arbejde i 

CIRCuIT, som er rent digitalt nu. Men sådan er det, og vi skal passe på hinanden.  

 

Det er en surreel tid med en påmindelse om, at vores byer og bygninger skal kunne rumme en 

uforudsigelig foranderlighed. Nu, hvor mange arbejder hjemme, er det vigtigt, at der i alle kvarterer er 

gode byrum og nogle gode lokale steder, man kan mødes og indtage. 

 

 
 

Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har 

overdraget stafetten til jer med spørgsmålet:  

 

Hvordan sikrer man bedst, at et byggeprojekt afspejler og fostrer diversiteten i det samfund, det 

tjener? 
 
Orv, den er virkelig svær men gode samarbejder med bygherrer og rådgiverne er en stærk måde at 

rykke på. Skal jeg blive lidt mere konkret, er variation og fleksibilitet to grundsten, vi arbejder med i 

både boligbyggeri og byplanlægning. Det er nogle principper og intentioner, som ikke nødvendigvis 

handler om økonomi. Fleksible byggesystemer giver mulighed for at lave meget forskellige boligtyper. 

Og i byudvikling er det enormt vigtigt at få indlægge strategier for en blandet by fra starten. 

 

Hvem sender du stafetten videre til? 
Nyland Kommunikation 

 

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille? 
 

Du har lavet en sanselig podcast-serie om tegl og nu snart om Arktis, hvor de ’globale perspektiver 

fortælles lokalt’ - fantastisk! Hvor synes du, Københavns globale eller lokale fortællinger lyder 

stærkest? 


