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1. INDLEDNING

Projektforslaget for Kvæsthusprojektet er udarbejdet i samarbejde mellem 
Kvæsthusselskabet og sagens rådgivere. Forslaget tager afsæt i det godkendte 
dispositionsforslag, udarbejdet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og COWI, 
dateret 11. april som appendiks til det oprindelige dispositionsforslag.

Bygherres og bygherrerådgiveres kommentarer til dispositionsforslaget er via 
bygherremøder og arbejdsmøder behandlet gennem hele projektforslagsfa-
sen - og konklusionerne herfra løbende indarbejdet i projektet.

Projektforslaget er en tilpasset bearbejdelse af det godkendte dispositions-
forslag og forligger i en form, hvor de primære arkitektoniske og tekniske 
beslutninger er truffet og indgår samlet i forslaget. Projektforslaget er derfor 
det grundlag, hvorpå der træffes beslutninger om de fremadrettede æsteti-
ske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsninger.

Forslaget er dokumenteret i form af dette hæfte (arkitektarbejder og dispone-
ring), som inkluderer samtlige arkitekttegninger tegninger med supplerende 
illustrationer; ingeniørprojektet er samlet separat med alle relevante tegnin-
ger og beskrivelser. Arkitekt- og ingeniørprojekt i print suppleres af det fulde 
tegningssæt som digitalt bilag. Hertil kommer resterende digitale bilag.

Arkitektprojektet i dette hæfte indeholder en kort projektbeskrivelse med en 
redegørelse for myndighedsforhold og fokuspunkter i projektet. Derudover 
findes i hæftet en kortere redegørelse for materialevalg, samt en række arki-
tekttegninger til belysning af projektet. 

Projektbeskrivelsen suppleres af en generel bygningsdelsbeskrivelse for hhv. 
parkeringsanlæg og plads, samt overvejelser om drift og vedligehold. Arki-
tektprojektet indeholder derudover en arealoversigt, en hovedtidsplan, og 
overordnet redegørelse for anlægsøkonomien og forudsætningerne i den 
økonomiske kalkulation. 

1.1 SIDEN BYGGEPROGRAMMETS VEDTAGELSE
Nedenstående liste refererer til særlige forhold i det illustrerede byggepro-
gram, hvor der er foretaget ændringer eller justeringer igennem projekt-
forløbet. Denne udvikling er en naturlig del af projektets proces og er alle 
foretaget i dialog med bygherren. Sidetal refererer til endelig udgave af byg-
geprogrammet, dateret 31. oktober 2011.

Plads / Terræn
Pavilloner, anløbsbroer & siddetrapper: 
Der er ikke etableret siddetrapper mellem pavillonerne. Disse er udgået med 
pavillonernes tilbagetrækning fra kajen. Til gengæld er der lagt særlig vægt på 
ophold langs kanten, i rummene mellem pavilloner, samt ophold på ’Kysse-
trappen’.

Bolværk: 
Alle strækninger af bolværk reetableres i forbindelse med anlæggelse af Plads 
og Parkering for at sikre en homogen geometrisk helhed hele vejen rundt 
om projektområdet. Alle bolværksstrækninger reetableres 800 mm udenfor 
eksisterende afgrænsning. På Kvæsthusmolen Syd sker reetableringen kun 
kosmetisk dvs. der etableres ikke ny spuns.

Opdeling af projektområdet i ’felter’: 
Generelt, er der etableret en mere holistisk og helhedstænkende tilgang 
undervejs i projektforløbet, som gør at vi gerne vil undgå at se adskilt på 
projektets delelementer.

Vedrørende trafikale forhold på molen nord, samt etablering af bolværk 
1. Der anlægges ikke 2.8 m befæstet vej mod vest, idet hele anlæggets 

konstruktion kan tage last fra tung trafik. Tilsvarende etableres der ikke 
dedikeret kørevej mod øst. Begge kajstrækninger er friholdt for inventar 
og derfor som udgangspunkt farbare.

2. Der etableres ikke særlig afgrænsning af parkeringsanlægget, da der kan 
køres på tag over hele anlægget.

3. Bolværk mod øst er ikke lavet af granit, men beklædes som resterende 
kajstrækninger med materiale som molens belægning.

4. Der etableres ikke ’bånd’ på tværs af molen. De lysende bånd i det oprin-
delige projekt hang sammen med dagslysindtag til en ét etages parke-
ringsløsning. Da en tre etages løsning nu er godkendt og gennemtegnet 
findes dette element ikke mere som en arkitektonisk mulighed. Motivet 
omkring dagslyseffekt i parkeringen er opretholdt ved det ordnende 
element over anlæggets forbindelsesrum.

Mulighed for ophold og læ integreres i molespidsen: 
Mens der er fokuseret på ophold, læ og ro andre steder i projekte,t er der på 
molens spids lagt vægt på oplevelsen af det store rum, vinden, vandet og den 
store skala i havnen. Et udsigtspunkt frem for et opholdspunkt. Det store trap-
peelement gør det alligevel muligt at slå sig ned i hele molens bredde.
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Pavilloner:
1. Antallet 5-8 stk. er udvidet til 10 stk. for at opfylde funktionelle og æsteti-

ske krav til designet.
2. Den maksimale højde på 4 m er blevet til individuelle højder på mellem 

5-10 m for at opfylde funktionelle og æstetiske krav til designet.
3. Fordeling af funktioner i de enkelte pavilloner er kvalificeret i samarbejde 

med flere forskellige konsulenter og afvejet ifht. funktionalitet og æste-
tik. Derfor er der bl.a. lagt op til at etablere skraldeskjul under terræn, 
ligesom der ikke etableres særlige faciliteter til brug for molespidsen.

Kanalrundfart placeret i bassinet: 
Anløb for kanalrundfart er placeret mod øst efter aftale med bygherren, da 
det er vurderet, at aktiviteten i forbindelse med anløb for op til 4 kanalrund-
farteri fast rutefart vil virke forstyrrende for resterende aktiviteter i bassinet.

Cykelparkering i forbindelse med Portscenen: 
Hovedparten af cykelparkeringen er ikke etableret i dette område, men i 
stedet omkring rampen på Skt. Annæ Plads, idet vi efter dialog med Køben-
havns Cykelsekretariat har vurderet at mængden af cykler ofte vil overstige 
det tiltænkte og derfor være forstyrrende i forbindelse med aktiviteter ved 
Portscenen  - og på molen i det hele taget.

Cykelparkering generelt: 
Efter dialog med Københavns Cykelsekretariat er det vurderet at behovet 
for cykelparkering er størst på Kvæsthusmolen Nord, hvorfor fordelingen af 
parkeringsmuligheder er ’spejlet’ nord-syd.

Forankringspunkter: 
Antallet i projektforslaget er begrænset væsentligt, idet det i dialog med byg-
herren er vurderet, at det kan få alvorlige konsekvenser for membranen over 
parkerings-anlægget at placere punkter her. Forankringspunkter etableres 
derfor alene i terræn uden for afgrænsning af anlægget.
 
Vandstand og afvanding:
Kravet om sikring er sfra byggeprogrammets kt. + 2.0k og min. 100 mm over 
omgivende terræn, skærpet af bygherre til kt. +2.20

Parkering
Øvrige funktioner: 
Arealet til teknik, bemanding og depoter overskrider de 200 m2, som er 
angivet i programmet. Det øgede behov er kvalificeret igennem hele projekt-
forløbet og svarer på byggeprogrammets funktionelle krav.

Materialer og kvalitet: 
Parkeringsanlægget er udformet med udgangspunkt i de samlede visioner 
og værdier for Kvæsthusprojektet, men tager ikke udgangspunkt i en særlig 
maritim oplevelse. Således er der i højere grad lagt vægt på en god æstetisk, 
funktionel og positiv oplevelse end på at skabe udsyn til skibsanløb. Det er 
det vores vurdering, at der med udformningen af projektforslaget er skabt 
en stærk arkitektonisk, rumlig og oplevelsesmæssig sammenhæng mellem 
parkering og plads.

Trafik og parkering:
Bomanlægget er udgået i dialog med bygherren. Anlægget udstyres nu som 
gadeparkering.

Anlægget bestykkes med 4 betalingsautomater pr. etage mod byggeprogram-
mets 3 stk. totalt. Dette pga. omlægningen af anlægget fra et bom-justeret 
anlæg til et gadeparkeringsanlæg.

Indikationsbelysning ved alle pladser: 
Det er i dialog med bygherren besluttet, at der indikationsbelyses med grønt, 
når der er ca. 15 ledige pladser, og at der kun indikeres ved de ledige pladser.

El forsyning til biler: 
Byggeprogrammets krav til udtag for elbiler opretholdes som minimum. Sam-
tidig undersøges det, om der kan etableres udtag ved samtlige pladser, dog 
med det forbehold at der findes en løsning, som harmonerer med designet. 
Det er altså ikke en mulighed at etablere udtag ved samtlige pladser, hvis det 
betyder, at anlægget fremstår som reklameskov for lader-systemet.
 
Hertil kommer at der endu udestår endelig afklaring omkring bestykning og 
placering af tilslutning til el, kloak & vand for anløbne skibe, samt forhold 
omkring lokal håndtering af affald fra skibe og molens gæster. 
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2. MYNDIGHEDSFORHOLD
Projektet er igennem hele projektforslagsfasen løbende gennemgået og 
evalueret med relevante myndigheder, interessenter og kontaktpersoner på 
en række centrale områder. Nedenstående svarer overordnet på projektets 
stade mht. godkendelser, dispensationer og fremadrettet dialog med disse 
myndigheder. 

Københavns Kommune
Center for Bydesign
På baggrund af møde med stadsarkitekt Tine Saaby d. 22.05.2012 er centret 
velvilligt indstillet på at anbefale administrativ godkendelse af ansøgning om 
dispensationer, for samtlige punkter i ansøgningen. 

Stadsarkitekten er positivt overfor retningen omkring belægningsvalg for 
mole og kajkanter, både mht. æstetik i form af belægningsmønster, overflader 
og farvevalg, samt omkring overvejelserne vedrørende praktiske foranstalt-
ninger som eksempelvis skridhæmmende tiltag mv. Det er aftalt, at stads-
arkitekten skal høres omkring belægningsvalg, når endelig prøvebelægning 
udlægges.

Center for Byggeri
Dispensationsansøgning for ændringer til lokalplan er diskuteret med Center 
for Byggeri v. Poul Nielsen som oplæg til endelig ansøgning. Oplægget er drøf-
tet med positive tilkendegivelser, og vi afventer derfor fuldmagt fra By & Havn 
inden endelig indsendelse af ansøgningen.

Ved behandling af endelig byggetilladelse er vi blevet gjort opmærksomme 
på at matrikulering, udstykning og ejerskab i relation til byggetilladelsen skal 
være på plads inden tilladelsen kan udstedes. 

De principielle forhold omkring brand, flugtveje og konstruktioner er gen-
nemgået med Københavns Kommune. Såfremt det kan dokumenteres, at der 
ikke opstår personkritiske forhold under evakuering, vil funktionskravene i 
BR10 være opfyldt. Dette vurderes muligt med de skitserede brandtekniske 
løsninger.

Udvidelsen af anlægget er gennemgået og placering af flugttrapper positivt 
modtaget. Se i øvrigt ingeniørprojekt.

Center for Trafik
Der er særligt fokus på sammenhængen mellem Skt. Annæ Plads og Kvæst-
husmolen ved udformningen af Skt. Annæ Projektet, samt på overgangen 
mellem Nyhavn og Kvæsthusmolen Syd, hvor der stadig ligger visse udfor-
dringer i afklaringen af ansvarsområde qua grænser mellem ejerforhold mv. 
Center for Byggeri er inddraget i dialog omkring dette.

Belægningen af Københavns Kommunes areal udfor Nyhavn 71 finansieres af 
Københavns Kommune og er derfor ikke en del af projektforslagets kalkula-
tion. Arealet vises som del af det samlede projekt på oversigtsplanerne, men 
er markeret som del af andet ejerforhold.

Center for Miljø
Jordhåndteringsplan er under sagsbehandling

By & Havn
By & Havn er igennem projektforslagsfasen løbende blevet informeret om 
projektets stade og er umiddelbart meget positive overfor projektets nuvæ-
rende udformning, som i meget høj grad tager hensyn til Kvæsthusmolens 
fremtidige anløbsfaciliteter. Vi afventer fuldmagt til ansøgning om dispensa-
tioner fra lokalplanens bestemmelser. By & Havns kommentarer til ansøgning 
Kystdirektoratet er indarbejdet i ansøgning.

Dialog omkring udformning af bolværk og hammer fortsættes i den kommen-
de fase. Principper for placering af tilslutning til kloak, vand og el for anløbne 
skibe er foretaget denne fase, men endelig kvalificering udestår. I denne 
kvalificering vil også forhold omkring placering og udformning af et forslået 
skraldesug, samt forhold omkring anløb for mindre skibe og endelig placering 
af redningsudstyr indgå.

Yderligere har vi fokus på afklaring af udfordringer omkring samtidig drift af 
havnerelaterede aktiviteter og bylivsrelaterede aktiviteter. 

Kystdirektoratet
Oplæg til ansøgning vedrørende forhold der vedrører Kystdirektoratet frem-
sendes samtidig med aflevering af projektforslag.

Kystdirektoratets godkendelse er helt afgørende for igangsættelse af projek-
tet. Normalt sender de først ansøgning i høring på baggrund af myndigheds-
projekt, men da denne fase først ligger længere fremme er vi allerede nu 
nødt til at ansøge om tilladelsen på baggrund af det ikke-godkendte projekt-

Kvæsthusprojektet hovedgreb Kvæsthusprojektet principper for anløb
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forslag, da kan det kan vise sig kompliceret at overholde justeret tidsplan for 
projektet. 

Tilladelse fra Kystdirektoratet skal være givet inden byggetilladelse.

Søfartsstyrelsen
Dialog med Søfartsstyrelsen omkring påsejlingssikring viser som udgangs-
punkt krav til 2-3 stk. Duc d’Alben placeret ud for molens afslutning. Disse er 
indarbejdet i projektforslaget og vil kvalificeres i den kommende fase.

Yderligere krav til sikring af mole og sejlrende kan fremkomme.

PET
Der er i projektforslagsfasen ikke holdt yderligere møder med PET, da input 
fra dispositionsforslagsfasen stadig er gældende. Det er tidligere aftalt, at PET 
bliver orienteret i løbet af efteråret 2012 om eventuelle ændringer i udform-
ningen af projektet.

KE og øvrige ledningsejere
Ledningskoordineringen pågår med fokus på omlægningen af ledninger i vej-
arealet i Sankt Annæ Plads. Alle hovedtraceer er fastlagt og der udestår den 
ledningskoordinering som er nødvendig i takt med at ledningsejerne detail-
projekterer omlægningen af deres ledninger samt de nye forsyningsledninger 
til P-anlægget.

Pumpestationen er placeret mellem de to nordligste flugtveje og alle adgange 
er separeret fra p-anlægget.  Den endelige placering af dæksler i terræn, 

føringsveje i jorden samt den endelige placering af dæk i niveau -3 skal 
fastlægges. KE har oplyst at deres arealbehov er dækket såfremt rummet har 
dimensionerne 4,5 x 40 m. I anlægget nuværende længde er der ca. 50 m 
mellem trappekernerne hvilket giver en overkapacitet på ca. 10 m i længden.

Interessenter
Det Kongelige Teater
Der har i projektforslagsfasen været fortløbende dialog for at sikre at driften 
af teatret kan forløbe med så få gener fra byggeprocessen som muligt. Denne 
positive dialog fortsættes fremadrettet. Input fra erfaringerne med Ofelia 
Beach er indarbejdet i projektforslaget.

Der har desuden i fasen været særligt fokus på at løse DKTs behov for opbe-
varing og mindre scenefaciliteter på Kvæsthusmolen Syd bedst muligt. Denne 
dialog har været med til at pege på projektforslagets udformning.

Danske Handicaporganisationer
Tilgængelighedsscreening er afsluttet i projektforslagsfasen, og konklusioner-
ne herfra er opsamlet med bygherre og bygherrerådgiver. Det efterfølgende 
møde med DH d. 21.06.2012 vurderer, at det overordnede projektforslag 
tegner positivt.

Fokus rettes fremad på optimeringer af overordnet tilgængelighed: overgange 
i belægning som understøtter god orientering for svagtseende, optimeret 
adgang til de mindre anløbsbroer, værn, håndlister m.v. 

Der er eksempelvis diskuteret muligheden for at integrere en trappe-lift i 

forbindelse med adgang til anløb for turbåde, som den ses af tegningsmate-
rialet. 

Adgang til molespidsen med fuld tilgængelighed er indarbejdet i projektfor-
slaget. 

Nyhavn 71
Fortsat dialog vedrørende udformning og belægning af Kvæsthusmolen Syd. 
Kvæsthusselskabet har lagt op til en løsning, hvor selskabet forestår belæg-
ning på privat matrikel, mod at Nyhavn 71 sørger for ’forskønnelse’ af deres 
nære udeområder. Dialogen med hotellet fortsættes i den kommende fase.

Havnerundfart
Anløbsbro til havnerundfarter med anløb for op til fire både er indarbejdet 
på yderside af Kvæsthusmolen Nord sammen med en mindre pavillon til brug 
for billetsalg. Repræsentanter fra havnerundfarterne er på møde 31.05.2012 
informeret om projektforslagets udformning og er positive overfor løsningen, 
som tilgodeser deres umiddelbare behov.

Ved realisering af bro fra Dokøen til Kvæsthusmolen kan der i den kommende 
fase blive tale om justeringer af detailplacering og udformning af anløb for 
havnerundfart. Projektforslaget indeholder, som igangsat af bygherren, pla-
cering af fremtidigt brofæste kvalificeret med den pt. tilgængelige viden om 
udformningen af broen.

Udformning og placering af anløb for turbåde vurderes ikke at have  markant 
indflydelse på strømforhold og generelle forhold i sejlrenden. 

Kvæsthusprojektet opdeling i områder  l brug for beregning Kvæsthusprojektet fuld  lgængelighed
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Illustra  onen viser Kvæsthusmolen Nord i hele sin udstrækning.
Fra koncentra  onen af byliv omkring pavillonerne  l vandets poesi på molens spids.
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Kvæsthusprojektet Parkeringsanlæg hovedgreb Kvæsthusprojektet Parkeringsanlæg hovedbevægelser

3. PROJEKTJUSTERINGER  PROJEKTSTADE

Fra det godkendte dispositionsforslag til projektforslagets aflevering er der 
ikke ændret ved overordnede konceptuelle beslutninger. I stedet har vi foku-
seret på at kvalificere og justere projektets enkeltdele for at sikre et helstøbt 
og realiserbart projekt. Nedenstående er derfor en gennemgang af projektets 
stade med vægt på de geometriske justeringer af arkitektur og løsninger, som 
er fremkommet ved en nøje gennemarbejdning af balancen mellem æstetik, 
funktionalitet, tid og økonomi.

3.1 PARKERING
Generel disponering / Udvidelse af areal i længde og bredde
Som den væsentligste justering af projektet siden dispositionsforslaget er 
parkeringsanlæggets geometri blevet justeret i både bredde og længderet-
ning for at optimere antallet af pladser – og for at udnytte det allerede kendte 
areal endnu bedre.

Breddeudvidelsen og optimeringen af det interne rampesystem har afsted-
kommet et antal ekstra pladser inden for geometrien i det godkendte dispo-
sitionsforslag. På bygherrens opfordring er der i denne fase udarbejdet en 
løsning med en længdeudvidelse til modullinje 19 (mod tidligere afgrænsning 
mellem modullinjer 16-17). Dette afstedkommer muligheden for op til 500 
faste pladser i anlægget. Der er forberedt dispensationsansøgning til Køben-
havns Kommune med tegningsmateriale, der viser parkeringsanlæg med 
både bredde- og længdeudvidelse som gældende geometri.

Mens justeringer af parkeringsanlægget i bredden ikke umiddelbart har haft 

indflydelse på udformningen af Kvæsthusmolen Nord, vil vi særligt gøre op-
mærksomme på at udvidelsen af anlægget i længderetningen har stor indfly-
delse på placering og antal af pavilloner, samt længde på forbindelsesrummet 
og overdækningen af dette. Disse punkter er alle justeret, bl.a. grundet krav 
til hensigtsmæssig fordeling af flugtveje.

Forbindelsesrum
Forbindelsesrummets geometri er et af de steder, hvor der siden godkendelse 
af dispositionsforslaget, er arbejdet intensivt med at optimere funktionalitet 
og æstetik for at styrke oplevelsen af en enkelt og klar arkitektur. Derfor er 
væggen i rummet nu rettet op til lodret og vandelementet er udgået til fordel 
for en væg, der som et lærred for lysbilleder og filmiske forestillinger udgør 
en oplevelse både til hverdag og fest, med et stærkt scenografisk motiv, som 
gør den rumlige oplevelse stærkere og sammenhængen med pladsen tydeli-
gere. Samtidig skaber væggens neutrale materialitet en klar og karakterfuld 
rumlig homogenitet i parkeringsanlægget.  

Rulletrappe
Rulletrappen fra parkeringsanlæg til terræn skal opleves som et stærk rumligt 
og æstetisk element foruden alle de funktionelle fordele. I projektforslagsfa-
sen har vi afprøvet en række forskellige bredder på trappen ifht. proportio-
nerne i forbindelsesrummet og har på baggrund af disse undersøgelser valgt 
en sammenbygget model med 800 mm trinbredde. Det skal i den kommende 
fase endeligt kvalificeres, hvilken udformning modellen skal have mht. værn, 
farve belysning etc.

Rulletrappen mellem niveau -01 og terræn er ikke overdækket for at give en 

mere flydende oplevelse af sammenhængen mellem pladsen og parkeringen 
som to ligeværdige dele af Kvæsthusprojektet. Derfor udføres denne del af 
rulletrappen optimeret til udendørsbrug. 

Rampe mellem parkeringsanlæg og terræn
Rampen mellem parkeringsanlæg og terræn er bearbejdet som en flydende 
overgang mellem gaderummet på Skt. Annæ Plads og parkeringsoplevelsen. 
Materialer og detaljering fra anlægget trækkes med op ad rampens vægge og 
dæk, hvor mødet med byrummet formidles med en særlig følsomhed overfor 
pladsens fremtidige udformning. Skiltning, belysning og afgrænsning mellem 
vej og anlæg inddrages i denne særlige bearbejdning, således at anlægget 
tydeliggøres æstetisk og funktionelt i samspil med byrummets karakter.

Ledning fra forsinkelsesbassinet længst mod øst omlægges/sænkes i samar-
bejde med KE i dialog om dette. Omlægningen optimerer rampegeometrien 
og giver den ønskede frihøjde omkring til- og fra kørsel.

Rampe Interne
De interne ramper opleves efter justeringerne fortsat som en integreret del 
af anlægget med materialitet, detaljering og proportionering svarende til det 
resterende anlæg.

Den supplerende kantparkering langs ramper gør det samlede anlæg roligere 
og tilbyder en alternativ form for parkering som eksempelvis udnyttes til en 
funktionel zone for handicapparkering eller motorcykelparkering i niveau -01. 

Se parkeringsnotat udarbejdet af Viatrafik for yderligere beskrivelse af dette. 
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Belysningsprincip Parkering
Plan niveau -01  Ikke  l skala
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Balkon, gangbroer, værn
Grundet de æstetiske og funktionelle optimeringer af anlæggets samlede 
geometri, og dermed også af forbindelsesrummets proportioner, er balkon-
bredden ændret til 950 mm foran søjlerne, svarende til åbningen i en 10M 
dør. Imellem søjlerne som står i modul pr 7800 mm udvides bredden med 
arealet foran parkeringspladserne og er derfor omkring 1350 mm. Det er 
vores vurdering, at denne minimering af balkonens bredde tillader tilstrække-
ligt bevægelsesareal på langs af forbindelsesrummet, idet man må forvente, 
at en væsentlig del af anlæggets gæster vil finde andre veje til rulletrapper og 
elevatorer.

Gangbroer mellem balkon og flugttrapper, samt birum bag væggen i forbin-
delsesrummet udføres som en visuel ’forlængelse’ af balkonen, således at 
den lodrette væg fremstår som et særligt element uafhængigt af dæk og 
balkoner i anlægget.

Værn mod forbindelsesrummet og på gangbroer fremstår med lette fladstål 
profiler med håndliste, som beskrevet under bygningsdelsbeskrivelsen, og 
monteres på dækforkanter. 

Autoværn, påkørselssikring
Værn omkring de interne ramper udføres med et nært formmæssigt og mate-
rialemæssigt slægtskab til værn mod forbindelsesrum, men tilpasses funktio-
nelt gældende krav. Alle ramper udformes med scramboards langs rampens 
sider.

I overgangen mellem parkeringspladser og forbindelsesrum placeres påkør-
selssikring, udformet som eksempelvis lave betonpullerter. Endelig udform-
ning af disse udestår i kommende fase.

Lofter: Skiltning, føringer, akustik
Vi har undervejs i projektforslagsfasen afprøvet forskellige udformninger af 
loftsbeklædninger, men har efter grundig overvejelse valgt at lade lofterne 
fremstå uden yderligere komplettering. Den lave etagehøjde, samt krav til 
sprinkling, kabelføringer mv. gør en simplere løsning langt mere relevant.
Lofter på alle tre etager fremstår derfor med synlige konstruktionsoverflader 
og deraf følgende høje krav til betonfinish. Samtidig har vi arbejdet intensivt 
med placering og modulering af samtlige føringer.

Akustisk regulering udformes som ca. 25 % af det samlede loftsareal og tilpas-
ses endelig udformning af lofter.

Der er i projektforslaget ikke givet forslag til udformning og opsætning af 
skilte. Se Parkeringsnotat udarbejdet af Viatrafik for yderligere beskrivelse af 
omfang og udformning af skiltning.

Belysning parkeringsanlæg generelt 
Parkeringsanlægget skal fremstå veloplyst med et generelt højt belysnings-
niveau. Dog er det en arkitektonisk ambition med belysningens karakter, at 
den fremstår scenografisk og varieret med mulighed for effektbelysning af de 
enkelte parkeringsdæk og af de rumlige elementer som søjler, lofter, gulve 

og vægge. Belysningsprincippet kan derfor samtidig naturligt sætte fokus på 
steder med særlige behov for opmærksomhed ift. trafik.

Denne tilgang til belysning af parkeringsanlægget skal indgå i et smukt 
samspil med belysning af forbindelsesrummet, der tænkes som et scenogra-
fisk rum med mulighed for iscenesættelse af den store væg i rummet. Her 
kan man forestille sig både en generel effektbelysning, en belysning som 
understøtter aftenens arrangement på pladsen eller forestilling i Skuespilhu-
set – eller større og mindre videoinstallationer i samarbejde med forskellige 
kunstnere.

Der henvises individuelt med grønt lys, når der er et begrænset antal pladser.
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Illustra  on viser Molespidsens trappe med belysningsprincip og påsejlingssikring.
Redningss  ger markerer  molens afslutning for øget sikkerhed.
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3.2 PLADS

Kvæsthusmolen Syd
Projektforslaget for Kvæsthusmolen Syd viser meget få justeringer af det 
godkendte dispositionsforslag.

Udfordringerne omkring opbevaringsmuligheder for DKT løses dels med et 
emballageskjul placeret tæt på indgang til køkken og dels med en midlertidig 
scene/opbevaringsmulighed skjult i terræn. Opbevaringsmuligheden under 
terræn udformes i princippet som en liftcontainer. 

Ved afslutningen af Nyhavns fredede bolværk indarbejdes en mindre trappe 
til kote ca. 1.0 m, der indgår i Kvæsthusmolens gennemgående materiale-
karakter, som erstatning for den nuværende trappe, som en funktionel og 
æstetisk løsning af overgangen imellem det eksisterende og det nye.

De private og u-matrikulerede arealer som er konceptuelt inddraget i pro-
jektområdet belægges som det resterende projektområde jf. pkt 2, afsnit om 
myndigheds- og interessentstatus. Der er iværksat dialog med Københavns 
Kommune og private grundejere om en god løsningsmodel.

Kvæsthusmolen Nord
Molespids
Molespidsens geometri er justeret i forhold til det godkendte dispositionsfor-
slag for at sikre, at ønsker om tilgængelighed og nærhed til vandet harmo-
nerer bedst muligt med det overordnede arkitektoniske indtryk af molens 
afvandingsprincip og kotering. Terræntrappen, som udgør molens spids, er 
i hovedtræk bibeholdt som godkendt i dispositionsforslaget, men falder nu 
gradvist over en længere strækning. De første ’trin’ falder ganske let, 25 mm, 

således at også gangbesværede og kørestolsbrugere kan være med. Herefter 
falder trinnene flydende med hhv. 50, 100 og 200 mm ned til kote +0.4 over 
daglig vande. 

Der er fuld tilgængelighed på soidsen, også til trappens nederste trin. Mindre 
’knæk’ i trinene eller kantramter, som de kendes fra kantstensløsninger mel-
lem fortov og vej giver adgang for kørestolsbrugere og andre gangbesvære-
rede besøgende. 

Trappen er koteret således, at den starter i molens terræn kote 2.0 og falder 
med 10-12 o/oo hældning foruden trinnets højde. Dette sikrer en god afvan-
ding af de enkelte trin, som mindsker risikoen for frost -og faldskader.

Efter diskussion om sikkerhed på molen ift. tydelig optisk afgrænsning af mo-
lens geometri er følgende overvejelser indarbejdet: redningsstiger på molens 
nordlige ende udformes med advarselsmarkering i signalfarve; belysning mar-
kerer tydeligt overgang mellem mole og havn – og de to sidste trin udføres 
med ekstra højde, som tydeligt indikerer, at hér slutter trappen. 
Det er den arkitektoniske intention, at molen visuelt går i ét med havnen når 
den opleves på afstand, men at lyssætning og særlig markering af trin &kan-
ter tydeligt indikerer molens afgrænsninger, når disse tiltag opleves tættere 
på. 

Dæk over forsinkelsesbassin
Dækket over forsinkelsesbassinet er udformet som et bredt simpelt dæk i kt. 
+1.98 med plads til og mulighed for mange arrangementer. Fladen udføres 
som et trædæk med nært slægtskab til promenaden omkring Skuespilhuset 
for at skabe sammenhæng mellem projektområdets nye og eksisterende arki-
tektoniske træk. Dækkets brede planker er gode at opholde sig på og skaber 
en naturlig overgang til ’Kyssetrappen’

Adgangene til forsinkelsesbassinet bibeholdes, men det vil blive nødvendigt 
at sænke dækslernes overkote til dækkote for at sikre en hensigtsmæssig 
tilgængelighed på trædækket. Samtidig er der særlig opmærksomhed på det 
forhold, at flere af dækslerne overskrider grænsen mellem dæk og gangzone 
langs Skt. Annæ Plads.

Træbelægningen på dækket har et nært slægtskab til Skuespilhusets prome-
nade, men udføres hér som Kebony-træ. Se beskrivelse under Materialer.

Kyssetrappe
’Kyssetrappens’ geometri har undergået visse ændringer siden det godkendte 
dispositionsforslag som led i en kvalificering af samspillet mellem udformning 
og konstruktion. Trappen er derfor nu udformet som en fast trappe. Det ne-
derste trin ender omkring kote +0.6, og vil derfor kun sjældent oversvømmes. 
Det er vores vurdering, at ulemperne ved denne oversvømning er langt færre 
end de funktionelle, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer ved at 
etablere en bevægelig trappe, som vi tidligere har lagt op til.

Trappen udføres med samme materialitet som dækket over forsinkelsesbas-
sinet. 

For at imødekomme ønsket om yderligere mulighed for ophold på Kyssetrap-
pen og på dækket over forsinkelsesbassinnet som det eksempelvis kan iagt-
tages ved sommerens opsætning af Ofelia Beach er der i kalkulationen for det 
samlede projekt afsat et beløb til at undersøge potentialet for indretning af 
dæk og trappe i den kommende fase.

Der er ikke fuld tilgængelighed for alle på trappen, da det vurderes, at aktivi-
teter i bassinet vil kunne ses på lige vilkår fra dækket. 

Kvæsthusprojektet sigtelinjer nord Kvæsthusprojektet overordnet disponering af sceneområder
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Anløbsbro for havnerundfarten
Anløbsbroen til brug for havnerundfart er placeret på ydersiden af Kvæsthus-
molen Nord nær Skuespilhusets promenade og viser i projektforslaget plads 
op til fire samtidigt anløbende både. En smal trappe lægger sig langs molens 
bolværk og fører fra molens overside, kt. +2.0, ned til en smallere træbro i 
ca. kt. +1.0 m. Anløbsbroen udformes som en fast konstruktion f.eks. med 
mindre bevægelige flydeled til adgang og afgrænsning mellem anløbsplad-
serne. Trappen fra mole til anløbsbro udformes som en fast del af bolværket 
med trinflader i samme materiale som bolværkets beklædning. Anløbsbroen 
udføres som et trædæk med nært slægtskab til promenaden omkring Skue-
spilhuset.

Endelig detailplacering og udstrækning af anløbsbroen kvalificeres sammen 
med det videre design af brofæstet for en evt. fremtidig broforbindelse til 
Dokøen.

Anløbsbro for småbåde
Langs Kvæsthusmolens inderside har vi placeret en smal anløbsbro i kt. +0.65, 
den samme kote som overkanten på bolværkets vandtømmer og udføres 
som et trædæk med nært slægtskab til promenaden omkring Skuespilhuset. 
Broen anløbes primært af mindre skibe og motorbåde og er med til at sikre 
liv i øjenhøjde i bassinet. Foruden at være tilpasset til anløb af denne gruppe 
fartøjer er broen også god at opholde sig på i aftensolen i læ for pladsens ak-
tiviteter. Broen tilpasses konstruktivt til lejlighedsvist anløb af større fartøjer.

Trappen fra mole til anløbsbro udformes som en fast del af bolværket med 
trinflader i samme materiale som bolværkets beklædning.

Anløb generelt
Fortøjningsringe og mulighed for tilslutning til vand, el og kloak fordeles langs 
molens kaj på inderside og yderside, bestykket som det fremgår af tegnings-
materialet. Pavilloner og overdækning over parkeringsanlæggets forbindel-
sesrum er trukket tilbage fra molens bolværk for at sikre fri passage langs 
kajen i molens fulde udstrækning. Bestykning og omfang af anløbsfaciliteter, 
samt beklædning af bolværket og vandtømmeret langs molens sider sikrer 
funktionalitet og holdbarhed for anløb af mange typer skibe.

Byliv
Projektforslagets kvalificering af arkitektur og konkrete løsninger har afsted-
kommet tilsvarende kvalificering af rammerne omkring det tilsigtede byliv i 
projektet. Byggeprogrammets krav og anbefalinger er fra det godkendte dis-
positionsforslag til afleveringen af dette projektforslag tilpasset og udviklet. 
Projektforslaget vurderes derfor at opfylde samtlige punkter:

Nord for Skuespilhuset:
Gør Pladsen til Det Blå Rum
Etabler en promenade ved kanten
Etabler ophold langs kanten 
Skab rum til det intime byliv langs Kvæsthusbassinet
Skab fysisk kontakt til vandet 
Gør plads til anløb og havneaktiviteter 
Skab mulighed for aktiviteter i Kvæsthusbassinet 
Skab et foranderligt scenerum
Skab rammer for brug af midlertidigt udstyr af høj kvalitet 
Inviter til lokalt forankrede aktiviteter 
Gør pladsen til en unik oplevelse 
Formidl stedets historie på Kvæsthusmolen
Tænk drift og proces ind fra starten 

Syd for Skuespilhuset:
Skab en udendørs scene overfor Skuespilhusets promenade
Skab sammenhæng mellem Nyhavn og Pladsen mod nord
Gør plads til at understrege Skuespilhusets aktiviteter
Skab et attraktivt byrum med højt æstetisk niveau 

Lige som i dispositionsforslagsfasen er der i denne fase særligt fokuseret på 
potentialet for, at bylivet i den store skala kan foregå sideløbende med bylivet 
i den lille skala. Derfor har der også i denne fase været fokus på at udvikle og 
kvalificere den arkitektoniske helhed, så pladsen opleves som et levende og 
inviterende sted i byen med en særlig karakter. Et særligt sted, som styrkes 
af de gode rammer for spændende oplevelser i forbindelse med midlertidige 
aktiviteter – og et sted, som opfordrer til en personlig og eftertænksom stund 
midt i byens og havnens pulserende liv.

Kvæsthusmolen Nord er i projektforslaget kvalificeret med henblik på at sikre 
bylivet de bedste funktionelle rammer. Samtidig har det været et vigtigt fokus 
at styrke det eventyrlige møde mellem byen & vandet. Derfor er der i projekt-
forslaget gjort meget ud af udviklingen af overgangene mellem pladsen og 
vandet, både de flydende overgange og de mere bratte. 

Vi har med kvalificeringen af overdækningen over forbindelsesrummet, 
spidsens præcisering, ’kyssetrappen’ og udformningen af anløbet for min-
dre både mv. udviklet projektet på en række områder, som muliggør en lang 
række forskellige former for ophold, intimitet, bevægelse, arrangementer og 
aktiviteter. Disse forbedringer er fortsat integreret som en del af det samme 
hovedgreb, således at overgangene imellem de forskellige stemninger synes 
som en naturlig del af at være på pladsen. 

I projektforslagsfasen er der gjort meget ud af at optimere designet på en 
måde, som sikrer en velfungerende drift med et effektivt og simpelt vedli-
gehold. Der er i fasen lagt vægt på at føre en fremadrettet dialog med både 
DKT, By & Havn og andre interessenter, således at bylivet kan udfoldes på 
alle de varierende måder som er projektets centrale vision. Vi vil særligt pege 
på udformningen af sporet og pavillonerne, både de syv over sporet og de 
resterende, som et godt eksempel på, hvordan arkitekturen støtter byliv. Her 
er det nemlig særlig tydeligt at se, hvordan forholdet mellem proportioner, 
indretning og fleksibilitet støtter tanken om både tilbagevendende og midler-
tidige aktiviteter med en klar struktur, der fremstår enkelt og klar, dag og nat, 
sommer og vinter, til hverdag og fest.

På Kvæsthusmolen Syd er byrummet bearbejdet med henblik på at skabe 
bedre vilkår for DKT med hensyn til nye initiativer omkring aktiviteter og en 
bedre funktionalitet i forbindelse med de eksisterende arrangementer. Den 
samlende belægningsflade giver karakter til rummet og skaber en homogen 
sammenhæng, både lokalt på denne side af Skuespilhuset og tilmed en stærk 
tilknytning til aktiviteterne nord for huset. Men en ensartet belægning vil hele 
Kvæsthusmolen Syd få ’forsidekarakter’ til forskel fra den nuværende situa-
tion, hvor dele af området fremstår som en baggård.

De aktuelle problemer med opbevaring løses ved at etablere et emballa-
geskjul i ’hullet’ foran indgangen til køkkenet, hvor vareleverancer mv. kan 
afsætte paller og vogne midlertidigt. Derudover etableres der et underjordisk 
skjul for opbevaring af stole og andet inventar til brug for udeservering på 
promenaden. 

Dette skjul udformes som skraldeskjulet, der allerede ligger i belægningen 
i dag, med mekanisk hæve-/sænkefunktion, der let kan betjenes manuelt. 
Begge skjul beklædes på overfladen, som det resterende byrum. Skjulet til 
brug for DKT skal samtidig fungere som en midlertidig hævet scene placeret 
direkte overfor promenaden. 

Illustra  onen viser, hvordan mange typer af byliv og arrangementer kan 
fi nde sted sam  dig og dermed supplere og berige hinanden              >> 

14PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 



15 PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 



C1 

Flugttrappe ud Flugttrappe ud

Cafe 

Arrangement A
Fast 

Scene Scene
Siddenicher mod 
øst og vest/
belysning

Siddenicher mod 
øst og vest/
belysning

Siddenicher mod 
øst og vest/
belysning

Ankomst
Belysning
Teknik

Siddenicher mod 
øst og vest/
belysning

Siddenicher mod 
øst og vest/
belysning

Mulighed for 
overdækning

Servering
Grill / 
Madlavning 
under åben 
himmel

Mulighed for 
overdækning

Dukketeater

BagsceneLærred Siddeniche 
mod syd

Dans
Spisning
Ophold

Koncert/
Teater

Koncert/
Teater

Servering

Elevatortårn 

Rulletrappe 
ned

Kyssetrappe 

C2 A1 B1 B1 

Fremtidig bro til 
Dokøen

Open air biograf
Mindre teater

16PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 
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Tilskuerpladser

Cafe på 
Promenaden

Scene

Tilskuerpladser 
på trappetrin

Tilskuerpladser 
og cafe på 
trædækket Scenen på vandet

Diagram viser mulighed for brug af scenen på Kvæsthusmolen Syd.
Opsætning af  lskuerpladser skal ske i dialog med brandmyndigheder.

Diagram viser poten  alet for arrangementer på ‘Kyssetrappen’ og på dækket over forsinkelses-
bassinet. En fl ydende scene giver endnu fl ere muligheder for at skabe et a  rak  vt rum for 
scenekunst og anden optræden.
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Oplevelse i parkeringen
Som det beskrives andetsteds er Parkeringsanlægget ligesom pladsen videre-
udviklet både på den arkitektoniske og funktionelle side. Kvalificeringerne af 
anlægget tager udgangspunkt i at opfylde visionerne for parkeringsanlægget, 
således at plads og parkering får det samme høje arkitektoniske niveau.
I projektforslaget er den tætte sammenhæng mellem oplevelsen på pladsen 
og oplevelsen i parkeringen via forbindelsesrummet styrket.  Forbindel-
sesrummets materialitet er tilpasset parkeringen, således at de tilsammen 
skaber en smuk og homogen helhed. Til gengæld er rummet udviklet som et 
scenografisk mellemrum, der formidler overgangen mellem oppe og nede, 
med en skiftende og oplevelsesrig iscenesættelse.  Rummets karakter giver 
derfor nu i endnu højere grad ’den ekstra oplevelse’ som skal til for at gøre 
parkeringsoplevelsen til noget helt særligt. 

Parkeringslayoutet er med udvidelsen af arealet mod øst og nord kvalificeret 
som et endnu mere logisk og effektivt anlæg med en høj funktionel kvalitet. 
Anlæggets belysningskoncept, materialitet og overskuelighed gør også den 
tilbagevendende parkering til en god oplevelse med fokus rumlig kvalitet og 
den særlige oplevelse. 

Indretningen af anlægget med gode faciliteter for besøgende og mandskab 
sikrer anlægget en god driftbarhed. Vi har i projektforslaget afsat et disponi-
belt areal nær nedkørselsramperr for parkering af motorcykler.  Dette areal 
kune eksempelvis senere indrettes med ’bilrelaterede’ servicefaciliteter som 
et godt blikfang for hele parkeringsoplevelsen - alt efter hvilke ønsker de der 
varetager driften af anlægget har. 

Belægning
I valget af belægningsmateriale og – mønster er der lagt vægt på at finde 
frem til et materiale og et princip, som balancerer funktionelt, økonomisk og 
æstetisk. Samtidig har vi ønsket at holde fast i ideen om den mørke, karakter-
fulde overflade, som bare bliver endnu smukkere af slid og af påvirkninger fra 
vand og vind. 

Gennem projektforslagsfasen har vi fået lagt et antal mindre belægningsprø-
ver med forskellige materialer og forbander - og er her igennem nået frem til 
at arbejde videre med et løbende forband af enten tegl eller grå-sort skifer. 
Materialets karakter og overflade giver sammen med belægningens mønster 
en rolig bevægelse til oplevelsen af den store skala på pladsen – og samtidig 
en intim & levende oplevelse af den lille menneskelige skala. 

I udvælgelsen af materialet er der ligeledes lagt vægt på at integrere skrid-

hæmmende foranstaltninger som en del af den overordnede arkitektoniske 
kvalitet. Frem mod den endelig udvælgelse af sten og formater vil dette prin-
cip for belægningen derfor være et af de væsentlige udvælgelseskriterier for 
at imødegå udfordringerne omkring mødet mellem forskellige typer trafikan-
ter. Se i øvrigt trafiknotat udarbejdet af Viatrafik omkring forhold på pladsen.
 
Materialet og dets karakter er yderligere beskrevet under bygningsdelsbeskri-
velse for pladsen, samt under afsnit om materialer.

Overdækning
Overdækningen over parkeringsanlæggets forbindelsesrum er udformet som 
et markant spor på pladsen, et tydeligt arkitektonisk hovedgreb, som formid-
ler overgangen mellem projektets dele. Henover overdækning placeres syv af 
pladsens ti pavilloner på tværs af sporet og skaber imellem sig flere mindre 
intime zoner af varierende størrelser som supplement til det store pladsrum 
på molen. 

Overdækningens materialekarakter og den øgede grad af detaljer er med til 
at markere denne del af pladsen som et helt særligt sted. De enkelte kassetter 
som udgør overdækningens dele udføres af behandlet stål med runde huller, 
hvori der sættes glaspropper af støbt glas. Effekten på terræn bliver en let 
reflekterende og sitrende overflade med en høj grad af forfinelse, som et raf-
fineret supplement til pladsens og havnes rå karakter. Overdækningen sørger 
for at sende stråler af dagslys ned til forbindelsesrummet og vil om aftenen 
gløde af farven fra parkeringsanlæggets belysning.

Overdækningen med niveaufri adgang fra den resterende mole. 

Pavilloner
Placering og udformning af molens 10 pavilloner er med til at organisere det 
arkitektoniske hovedgreb på pladsen. 

Syv pavilloner, ca. 3 x 8 x 5 m, er placeret på tværs af forbindelsesrummets 
overdækning i en varieret rytme som skaber en række mindre intime rum i 
direkte relation til pladsens store flade. Pavillonerne er placeret således, at 
rummene imellem dem bidrager til bylivet i en god menneskelig skala. 

De tre flugttrapper fra parkeringsanlægget er med til at fastholde takten, idet 
deres placering ligger fast ift. anlæggets geometri. De resterende fire pavillo-
ner indeholder direkte pladsrelaterede funktioner, hvoraf to pavilloner indret-
tes med caféfaciliteter (bestykkes forskelligt) med mulighed for servering til 
begge sider alt efter vind og vejr, mens de to resterende pavilloner indrettes 

som disponible grundrum til musik, spisning, udstilling eller optræden. I disse 
pavilloner er der mulighed for at opbevare op til 200 mobile stole i hver pavil-
lon. Stolene er ikke medtaget i budgettet.

De syv ensartede pavilloner suppleres æstetisk og funktionelt af tre pavillo-
ner, som hver især adskiller sig geometrisk i højde og drøjde fra hinanden og 
fra pavillonerne over forbindelsesrummet. 

Én mindre pavillon, ca. 3 x 5 x 3 m, er placeret ved anløbsbroen for hav-
nerundfart til brug for billetsalg, mens de to større pavilloner er placeret hhv. 
ved ’indgangen’ til pladsen og ude midt på molens frie areal. Disse to pavil-
loner fungerer hver især som en slags arkitektoniske eller rumlige markører 
for Kvæsthusmolen Nord. Elevatortårnet, ca. 3 x 3 x 8 m, markerer overgan-
gen til pladsen fra byen og fra Skt. Annæ plads med højde og mulighed for 
at iscenesætte både pavillonen selv og aktiviteterne omkring den med lys og 
lyd. Pavillonen midt på molen, scenetårnet, ca.5 x 5 x 8 m, markerer hjertet af 
pladsens større arrangementer med tilsvarende mulighed for iscenesættelse, 
som udsigtspunkt, som en scene i sig selv mv. Samtidig markerer scenetårnet 
også starten på overgangen til molens spids.

Læskabende foranstaltninger udformes som sejl, der monteres midlertidigt 
på pavilloner. Mulighed for fastgørelse af sejlene, vandret og lodret, integre-
res i pavillonernes facader. I de større rum mellem pavilloner indarbejdes et 
plug-in system til brug for supplerende læskabende foranstaltninger. Samtidig 
undersøges mulighederne for fast møblering af de mindre rum fortsat.

Rulletrappelanding
Rulletrappen fra parkeringsanlæg til terræn lander omtrentlig samme sted 
som de to elevatorer fra anlægget. Tekniske foranstaltninger til rulletrappen 
integreres i terræn med materialitet som sporet, således at der opnås en 
helstøbt overgang mellem parkering og mole. Værnet omkring rulletrappen 
udformes ligeledes med samme materialet som sporet og fremstår som en 
’opklappet’ udgave af overdækningens plader.

Selve trappen vælges som standardmodel med tilkøb, idet den øverste del 
ikke overdækkes - og fordi vi ønsker, at trappens fremtræden er med til at 
sætte stemning og kvalitet i forbindelsesrummet. Trappen udføres med 800 
mm trinflader som sammenbygget model, der gør rulletrappens motiv til én 
rumlig figur med én samlet bevægelse i forbindelsesrummet.

19 PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 



Bolværk
Uden på den nyetablerede spuns monteres beklædning og vandtømmer. Ved 
at trække den mørke og karakterfulde belægning med udover molens kanter 
og ned til vandets overflade fremhæves, ikke blot pladsen, men hele molen 
som et særligt sted i byen og i havnen. Nederst på bolværket i kt. +0.65, en 
funktionel højde ift. anløb, placeres et vandtømmer af hårdttræ, som er med 
til at trække horisontale linjer langs vandoverfladen hele vejen rundt om 
molen, præcis som det ses i resten af havnen.

Langs molens kajstrækninger afsluttes belægningen med en 640 mm bred 
hammer med sten af større, mere ’solide’ formater. På udvalgte strækninger 
suppleres med spinkle bænke, som placeres trukket tilbage fra kanten. Ende-
lig udformning og materialitet af disse udestår i den kommende fase.
Udformningen af det nye bolværk er valgt for at lægge særlig vægt på 
sammenhængen mellem molens nordlige og sydlige del, samt at sikre de 
funktionelle og æstetiske overgange fra mole til mole spids og fra mole til 
’Kyssetrappe’. Samtidig giver denne løsning også et fint samspil mellem det 
fredede bolværk i Nyhavn og den nye bearbejdning af Kvæsthusmolen Syd – 
en overgang som ikke imiterer det eksisterende, men som respektfuldt skaber 
en markeret overgang imellem de to typer bolværk.

Cykelparkering
De 250 faste cykelparkeringspladser fordeles på begge sider af Skuespilhuset. 
På Kvæsthusmolen Syd placeres cykelparkering langs Skuespilhusets sydfa-
cade og ved rampen til promenaden, mens de resterende pladser fordeles 
omkring rampen til parkeringsanlægget. De fastepladser udformes som 125 
stk. ’cykelsteler’ med plads til hver to cykler.

De supplerende cykelparkeringsområder fordeler sig på primært på molens 
nordlige del og vil være varierende alt efter vejr, årstid og arrangementer, 
idet vi mener at pladsens udformning og bylivet sagtens kan bære en mere fri 
formulering af ’oplagte’ områder.

Rampe til terræn
Pladsstøbte betonvægge omkring rampen til parkeringsanlægget føres op 
til værnhøjde som et simpelt motiv. Omkring rampen placeres hovedparten 
af den anviste cykelparkering, jf. ovenstående. I samarbejde med Skt. Annæ 
projektet beplantes området omkring rampen for at integrere og give et let 
grønt motiv på pladsens afslutning mod molen.

Der sikres mod indtrængende vand ved højvande i ekstremsituationer med 
port integreret i rampevægge. 

Belysning pladsen generelt 
I tråd med lokalplanens formuleringer ønsker vi en udformning af belysnings-
designet for pladsen som et dæmpet eventyrligt element, der understreger 
molens karakter og den særlige placering i havnerummet.

Langs molens hammer sættes lave ’skildpadde-armaturer’ som med en lav 
lyskegle markerer overgangen til kanten og faren ved at falde i vandet. Arma-
turerne ses andre steder langs havnens bolværker og fungerer som en god 
markering af overgangen mellem land og vand og har en diskret stemnings-
skabende effekt. 

De flade armaturer følger med helt ud på molens spids og nedad trinene mod 
vandets overflade. Her ude markeres overgangen mellem mole og vand som 
et mere eventyrligt kunstnerisk element med lys under vandet eller tilsva-
rende effekt.

Overdækningen over forbindelsesrummet vil om natten gløde svagt fra par-
keringsanlæggets belysning og derfor også i mørke pege på sporets særlige 
betydning for pladsen. 

De syv pavilloner over sporet effektbelyses eksempelvis i sidde-nicher og ved 
markering af døre til flugttrapper.

Elevatortårn og scenetårn belyses særligt som rumlige markører i mørket 
uden at de overbelyses. En god sammenligning for belysning af pavilloner kan 
være belysningen af Admiral Hotel på den anden side af Kvæsthusbassinet, 
som er enkelt, men alligevel effektfuldt oplyst.

Overgang til Skt. Annæ Plads
Geometrien på den nordlige del af molen er kendetegnet ved hammerens 
brede stenkant, der udgør grænsen til havnens vand. Ved forlængelse af 
hammerkanten mod vest frem til Skuespilhusets facade defineres molens 
afgrænsning mod Skt. Annæ Plads accentueret af en fortsættelse af de flade 
belysningsarmaturer, der belyser kanten mod vandet og overgangen fra Skt. 
Annæ Plads til molen.

Trædækket over forsinkelsesbassinet afslutter Kvæsthusbassinet mod Skt. 
Annæ Pladsens ved pladsens nordlige facadeflugt. Her dannes markant over-
gangskant ved sin højere vandrette flade der med trappen der spænder helt 
ud i bassinets bredde formidler adgangen til vandet. Adgangen til pladsen 
over forsinkelsesbassinet udformes som en let forhøjet kant der afgrænser 
gangzonen langs den nordøstlige afslutning af Skt. Annæ Plads.
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Belysningsprincip på terræn
Situa  onsplan 1:1000
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4. MATERIALER

Materialer og overflader er afstemt og valgt med henblik på at understøtte 
det arkitektoniske hovedmotiv for både parkering og plads, samt at sikre 
Kvæsthusprojektets identitet som et særligt sted i byen, Københavns histori-
ske havneplads. Desuden er det tilstræbt gennem materialevalg at fokusere 
på robuste, driftsøkonomiske helhedsløsninger, afstemt efter funktion og de 
økonomiske rammer for projektet. Som udgangspunkt foretrækkes materia-
ler med egne, karakterfulde stoflige kvaliteter, som patinerer smukt, og som 
beriger hinanden og projektet.

4.1 PARKERINGSANLÆG
Parkeringsanlæggets beton overflader udføres med høj finish på samtlige syn-
lige bygningsdele med udfaldskrav som referencer s. xx. Det sikrer anlægget 
en lang levetid, samt en helhedsorienteret og smuk æstetisk sammenhæng. 
Både pladsstøbte elementer, overbeton på dæk, ramper og vægge, samt 
præfabrikerede betonelementer, søjler, flugttrapper etc. udføres med stor 
omtanke for detaljering af kanter, døråbninger, overgange mellem overflader 
mv.

Der er i forslaget lagt vægt på, at parkeringsanlægget fremstår med en meget 
høj finish og dermed signalerer noget andet og mere end blot ’kælder’ i tråd 
med byggeprogrammets formuleringer. Valg og detaljering af sekundære byg-
ningsdele såsom værn, autoværn, påkørselssikring mv. er alle foretaget for at 
samstemme æstetisk med helheden og vil i den kommende fase kvalificeres 
og detaljeres yderligere. 

Forbindelsesrummet, som en særlig overgangszone mellem parkering og 
plads, er bearbejdet med tanke på at iscenesætte parkeringsanlægget som 
noget ganske særligt for sin art. Den scenografiske bearbejdning af rummet 
skal skabe en fornemmelse af, at her starter oplevelserne på molen og i Skue-
spilhuset.

Den pladsstøbte betonvæg i parkeringsanlæggets forbindelsesrum spænder 
tre etager fra gulv i niveau -03 til tagdæk og fremstår mod forbindelsesrum-
met med en lys farve, som de resterende vægge i anlægget. Væggen er et af 
de centrale arkitektoniske elementer i projektet og en meget høj overfladefi-
nish er derfor af største vigtighed.

Samtlige materialer og kvaliteter beskrives indgående under bygningsdelsbe-
skrivelse for Parkeringsanlæg.

4.2 PLADS
Molens belægning er valgt ud fra kriterier om at skabe det bedste samspil 
mellem funktionalitet, æstetik og formidlingen af Kvæsthusmolen, som et 
ganske særligt sted i byen. Derfor anbefaler vi en mørk, robust og slidstærkt 
natursten, som f.eks. Kolumba Tegl eller Burlington Skifer, der med sin karak-
terfulde materialitet sikrer pladsens særlige identitet en lang levetid.  

De enkelte sten har en høj brudstyrke, patinerer smukt og kan udskiftes indi-
viduelt. Samtidig har stenens overflade en god bestandighed overfor saltvand 
og de miljømæssige påvirkninger, som man må forvente ved skiftende arran-
gementer. Det skiftende, men simple forbandt i håndterbare formater, 540 x 
120 /360 x 120 eller 900 x 200 /600 x 200 mm, skaber en lokal variation og på 
stor afstand en fornemmelse af ’flade’ som giver helhed og ro. 

Forankringspunkter, dæksler og andre tekniske elementer integreres som en 
del af belægningen. 

Over parkeringsanlæggets forbindelsesrum markerer sporet et intimt rum 
imellem pavillonerne og skaber en et veldefineret område med en smuk 
overgang til molens resterende belægning. Samtidig er der lagt vægt på en 
læsning som sikrer at almindelig slitage fra arrangementer, vejrbestandighed 
og funktionalitet tilgodeses i meget høj grad. 

Overdækningens behandlede stålplader skaber et harmonisk samspil med 
både Skuespilhusets tegl og molens tyngde. Pladernes cirkulære perforerin-
ger er isat støbte glaspropper i et geometrisk mønster. Perforeringen giver 
oplevelsen af lys til forbindelsesrummet nedenunder og et smukt spil mellem 
refleksion og materialitet på pladsen. Skridsikring af overdækningen integre-
res i detaljeløsningen.

Pavillonernes geometri, materialer og bevægelige facadeelementer er alle ud-
formet med henblik på, at de i perioder af året vil have en meget høj belast-
ning fra skiftende og daglige arrangementer. Beklædningen af pavillonerne 
udføres som solidt metallisk plademateriale med en tykkelse som kan modstå 
slid og ’bump’. Farven og den endelige udformning afstemmes med udform-
ning af overdækningens plader. 

Anløbsbroer, dæk og trappe belægges med Kebony-træ. Kebony er er norsk 
fyr, der under tryk har fået en behandling, som gør træet hårdt og øger dets 
levetid. Træet er miljøvenligt og Svanemærket.

Samtlige materialer beskrives iyderligere under bygningsdelsbeskrivelsen.
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Materialeinspira  on Plads
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Materialereferencer Plads
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MATERIALER PLADS

01. Redningsstiger udformes som redningsstige på Skuespilhusets
 promenade som en let ståltrappe med signalfarve på nederste del  
 af stigen. 

02. Fortøjringsringe til 50 t forankres i indstøbt blok bag hammer og  
 fremstår som en integrret del af den samelde belægning. 

03. Materialeprøver på belægning lægges som større prøvefelter i 
 kommende fase. De to lagte prøver viser samspil med 
 Skuespilhusets facade.

04. Skiferprøve med glat overflade og skarpe kanter. 
 Prøvefelt uden fuge.

05. Teglprøve som Kolumba med varierende farve.
 Prøvefelt lagt uden fuge.

06.  ’Skildpaddelys’ integret i belægningen lyser op langs kanten.

07.  Eksempel på spinkel bænk. Referenceeksempel fra Jarmers Plads.

MATERIALER PARKERING

01. Betonoverflade med høj finish, præcise samlinger og skarpe kanter.
 Grafisk bearbejdning som eksempel på integreret wayfinding.

02. Værn mod forbindelsesrum og ramper fremstår med lette lodrettel  
 poster i metal og spinkel håndliste. 

03. Lyssætning og grafisk wayfinding er med til at skabe identitet
 i parkeringsanlægget. 

04. Farvet lys og et stærkt arkitektonisk element øger orienteringen i  
 anlægget. 

05. Grafisk bearbejdning som eksempel på integreret wayfinding.

06.  Dæk overflader udføres som beton med høj overflade finish, der 
 overfladebehandles at sikre lang levetid på betonen og giver   
 smukke reflektioner med karakter til anlægget. 
 
 Individelle pladser og grafisk wayfinding markeres i kontrastfarve til  
 kørebanen. 

01

02

03 06

0504

Materialereferencer Parkering
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5. BYGNINGSDELSBESKRIVELSE ARKITEKT

Bygningsdelsbeskrivelsen for projektforslag Kvæsthusprojektet er for overblik-
kets skyld delt op i to beskrivelser; én for Plads og én for Parkering. Idet de 
to dele af projektet hænger meget nøje sammen skal vi opfordre til at begge 
beskrivelser gennemlæses for at få det fulde overblik over projektets stade.

For referencer til materialer, kvalitet og overflader henvises til s. 24-25 i dette 
hæfte. Hvor der i bygningsdelsbeskrivelsen henvises til kvalitet som eksem-
pelvis ’høj finish’ refereres til overflader og kvalitet som vist under referencer.

5.1 PARKERINGSANLÆG
(21) Ydervægge
Tunge ydervægge – Generelt
Alle tunge ydervægge udføres som pladsstøbt beton med høj finish.

(22) Indervægge
Indervægge - Generelt
Alle lodrette indvendige vægge i teknikrum og øvrige birum uden publikum-
sadgang udføres som betonelementer. 

Alle birum med publikumadgang, forrum o.lign. udføres som pladsstøbt 
beton med høj finish.

Indervægge – Forbindelsesrum
Indvendig væg mod forbindelsesrummet udføres som pladsstøbt beton med 
meget høj finish. 

Indervægge – Toiletter
Vægge udføres som pladsstøbt beton med høj finish

(23) Dæk
Dæk – Generelt 
Dæk på niveau -01 og -02 udføres som præfabrikerede huldæk med 80- 100 
mm overbeton. Dækelementer spænder op til 17.2 m mellem deltabjælker i 
modullinje B & C eller til ydervæg i modullinje D.

Overbeton udføres med høj finish. 

Dæk på niveau -03 udføres som pladsstøbt dobbeltkonstruktion med høj 
finish på overbeton. 

Dæk – Kerner, birum gangbroer m.v. 
Dæk i kerner, gangbroer over forbindelsesrummet, samt dæk i teknikrum og 
øvrige birum udføres som betonelementer med høj finish. 

Overbeton udføres med høj finish. 

Dæk – Søjler, bjælker m.v. 
Alle bjælker, der understøtter huldæk på niveau -01 og -02, udføres som del-
tabjælker i stål og spænder mellem tværgående hovedmodullinjer.  Bjælkerne 
udføres kontinuert henover de understøttende søjler.

Bjælker som understøtter TT-elementer udføres i beton. Disse udføres med 
høj finish på alle synlige overflader.

Ved de interne ramper langs modullinje D understøttes huldæk af konsolbjæl-
ker i beton. Disse udføres med høj finish på alle synlige overflader.

Søjler udføres generelt som runde præfabrikerede cirkulære betonelementer 
med fuld etagehøjde og diameter på 800 mm. Ved interne ramper og omkring 
til- og frakørselsrampe placeres lokalt søjler som præfabrikerede kvadratiske 
betonelementer, 400 x 400 mm. 

Alle søjler udføres med høj finish. 

 (24) Trapper og ramper, inkl. Værn
Trapper og ramper – Trapper i trapperum
Trapper udføres i glat lys beton som præfabrikerede betonelementer.
Alle trapper udføres med høj finish.  

Trapper og ramper – Rulletrappe
Rulletrappe etableres som sammenbygget model fra niveau -03 til terræn 
med 800 mm trinbredde i både opad- og nedadgående retning. Den del af 
rulletrappen, der fører fra niveau -01 til terræn etableres som ekstra vejrbe-
standig, idet den ikke er overdækket.

Trapper og ramper – Rampe til terræn
Rampen udføres som pladsstøbt betonkonstruktion med høj overfladefinish.

Trapper og ramper – Indvendige ramper
Indvendige ramper placeret mod væg til havneløb udføres som pladsstøbte 
betondæk og indspændes i ydervæg.

Ramper udføres med høj overfladefinish. 

(27) Tag
Tag - Tagdæk over niveau -01
Tagdækket udføres over hele parkeringsanlægget som brodæk med præfa-
brikerede forspændte TT-bjælker, hvorpå der udstøbes overbeton jf. ingeniør-
projektet. Der etableres falddannelser i overbeton for afvanding af tagdæk-
ket, og dækket udføres derfor med varierende højde. 

Tagdæk udføres med fokus på detalje omkring overgang mellem TT-bjælker 
og væg. TT-bjælker og tilknyttede samlinger udføres med høj finish på alle 
synlige overflader. 

Tag – Overdækning over forbindelsesrummet
Overdækning over forbindelsesrummet udføres som en del af parkeringspro-
jektet. 

Overdækningens elementer udføres som kassetter med mål ca. 1950 mm 
x 3750 mm x kassettedybde ca. 300 mm. Pladerne opdeles i moduler med 
raltion til pavilloner og hovedmodul. Kun hele plader. 

Kassetterne udføres som behandlet massiv stålplade hvori der udstanses med 
runde huller i ca. 50 % af arealet. Hullerne kompletteres med glaspropper 
af støbt glas. Glaspropperne udformes let koniske og laminerede og isættes 
stålpladens huller med tilpasset fuge. 

Skridsikring af overflade indarbejdes som del af arkitektonisk udtryk.

(31) Komplettering ydervægge
Komplettering ydervægge – Ramper til terræn
Ydervægge i rampe til terræn føres op i højde som værn, ca. 1200 mm over 
terræn og forsynes med særlig afslutning på øverste vægflade.

Vægge udføres med høj finish og med fokus på at dele af væggen står ekspo-
neret til det fri. Der udføres en let afgrænsning mellem de to rampesider.

(32) Komplettering indervægge
Komplettering indervægge – Døre 
Døre udføres generelt med plane dørblade og karme, som tilpasses aktuel 
vægtykkelse. Døråbninger udføres skarpkantede som referencer.

Komplettering indervægge – Åbninger gennem væg i forbindelsesrum
Åbninger udføres skarpkantede og uden karm.
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(33) Komplettering dæk
Komplettering dæk – Påkørselssikring
Forkant af parkeringspladser mod forbindelsesrum og indvendige ramper 
forsynes med lav påkørselssikring i modullinje B langs overgangen til forbin-
delsesrummet. 

Komplettering dæk – Værn mod forbindelsesrum
Der udføres håndlister langs alle dækforkanter mod forbindelsesrum, på 
gangbroer, samt mod indvendige ramper i hele anlægget. Værn udføres med 
håndlister i stål og monteres på dækforkanter.

Komplettering dæk – Autoværn
Dækkanter mod indvendige ramper forsynes med autoværn og påkørselssik-
ring i form af scramboards og supplerende sikring med slægtskab til ’alminde-
lige’ værn.

Komplettering dæk – Dækforkant mod forbindelsesrum
Dækforkanter mod forbindelsesrum og ramper fremstår uinddækkede som 
dækkets overbeton med høj finish.

(34) Komplettering trapper og ramper
Komplettering trapper og ramper – Autoværn
Ramper forsynes med autoværn og påkørselssikring i form af scramboards og 
supplerende sikring med slægtskab til ’almindelige’ værn.

(35) Komplettering lofter
Komplettering lofter – Lofter generelt
Lofter udføres generelt med synlige konstruktioner og føringer. Undtaget 
herfra er bemandingsrum og toiletter, som udføres med nedhængt loft.

Synlige hovedføringer fremgår af ingeniørprojekt og er placeret i samarbejde 
mellem ingeniør- og arkitektprojekt.

Synlig akustikregulering i parkeringsanlæg udføres som anbefalinger for 
dæmpning.

Komplettering lofter – Lofter i birum uden publikumsadgang
Lofter kompletteres ikke, men fremstår med synlige konstruktioner og førin-
ger i nødvendigt omfang. Synlige hovedføringer fremgår af ingeniørprojekt og 
er placeret i samarbejde mellem ingeniør- og arkitektprojekt.

Komplettering lofter – Lofter i trapperum
Lofter kompletteres ikke, men fremstår med synlige konstruktioner og førin-
ger i nødvendigt omfang. Synlige hovedføringer fremgår af ingeniørprojekt og 
er placeret i samarbejde mellem ingeniør- og arkitektprojekt.

 (42) Indvendige vægoverflader
Indvendige vægoverflader – Vægge generelt
Indvendige vægoverflader skal fremstå som lys beton . Overfladen skal 
fremstå i  støvbundet beton uden yderligere overfladebehandling. Overflade 
støbes mod støbefiner som Plyfa, nye plader.

Indvendige vægoverflader – Vægge i birum
Alle præfabrikerede betonelementer skal fremstå støvbundet uden yderligere 
overfladebehandling med skarpe kanter mod samtlige åbninger. Samtlige 
vægge i serverum males med høj glans.

Indvendige vægoverflader – Væg i forbindelsesrum
Vægoverflade på væg i forbindelsesrummet udføres som lys beton. Overfla-
den skal fremstå i støvbundet beton med tilpasset overfladebehandling og 
med skarpe kanter i samtlige åbninger. Overflade støbes mod støbefiner som 
Plyfa, nye plader.

Væggen er et af de centrale arkitektoniske elementer i projektet og en meget 
høj overfladefinish er derfor af største vigtighed. 

Indvendige vægoverflader – Vægge i toiletrum
Samtlige vægoverflader fremstår som støvbundet ubehandlet beton med høj 
finish og flisebeklædes delvist.

Indvendige vægoverflader – Vægge i bemandingsrum
Samtlige vægoverflader fremstår som støvbundet ubehandlet beton med høj 
finish. 

Indvendige vægoverflader – Vægge i trapperum
Alle præfabrikerede betonelementer støvbindes og fremstår uden yderligere 
overfladebehandling med skarpe kanter mod samtlige åbninger. 

(43) Dæk og gulve, overflader
Dæk og gulve, overflader – Dæk generelt
Overbeton på elementdæk udføres i beton  med høj finish. Hele dækkets 
overflade efterbehandles med epoxy eller tilsvarende for driftsikkerhed, samt 
med tydelig markering af parkeringspladser og grafik vejvisning.

Det kan vise sig nødvendigt med yderligere overfladebehandling af dækkets 
overflade for at sikre langsigtet drift og vedligehold.

Dæk og gulve, overflader – Gulve i teknikrum og birum
Dæk teknikrum og øvrige birum uden publikumsadgang udføres i beton med 
støvbinding. Overfladen skal fremstå uden yderligere overfladebehandling.

Gulv i serverrum udføres med antistatisk linoleum.

Dæk og gulve, overflader – Gulve i toiletrum
Dæk i toiletrum udføres i beton med høj finish.

(44) Trapper og ramper, overflader
Trapper og ramper, overflader – Ramper til terræn
Rampe til terræn udføres i beton med afkostet overflade. Overfladen skal 
fremstå i beton uden yderligere overfladebehandling. Overfladen skridsikres 
med støbte markeringer.

Trapper og ramper, overflader – Indvendige ramper
Indvendige ramper udføres i beton. Overfladen skal fremstå som parkerings-
dæk i beton med høj finish og overfladebehandling af synlige overflader.

Trapper og ramper, overflader – Indvendige trapper
Trappen skal fremstå i beton uden yderligere overfladebehandling og udføres 
med skarpe kanter. Der suppleres evt. med yderligere behandling af overflade 
for optimale forhold omkring drift og vedligehold.

(45) Lofter, overflader
Lofter, overflader – Generelt
Lofter udføres generelt med overflade som synlige konstruktioner og føringer 
under væsentlige dele af loftet. 

Lofter i toiletter udføres med sænkede loftsplader.

Lofter, overflader – Akustikregulering
Akustikregulering udføres i ca. 20 % af det samlede loftsareal og udføres efter 
anbefalinger til dæmpning. 

Lofter, overflader – Lofter over forbindelsesrum
De dele af loftet over forbindelsesrummet, som ikke er en del af overdæknin-
gen udføres med loftsoverflader som resten af parkeringsanlægget. 

Der udstøbes bjælker som fundament for pavilloner.
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(70) Inventar
Inventar – Generelt parkeringsanlæg
Se vedlagt trafiknotat.

Inventar - Bemandingsrum
Der er i projektforslaget ikke budgetteret med løs møblering og aktivt It-
udstyr i bemandingsrum.

(72) Tavler, skilte og skærme
Tavler, skilte og skærme – Generelt
Der er i arkitektprojektet ikke indtegnet skilte, men der opfordres til at udvik-
le en overordnet designmanual for Kvæsthusprojektet, som omfatter skiltning 
på baggrund af skilteprojekt fra Viatrafik i næste fase.

5.2 PLADS
(20) Terræn
Terræn – Terræn kotering
Terrænet på Kvæsthusmolen Nord udformes i hovedsagen som en flad plads 
uden væsentlige niveauspring. Der afrettes med bærelag over parkeringsan-
læg min. 300 mm og resten af terrænet tilpasses. 

Over parkeringsanlæg afvandes i vandrender pr. 7800 mm som modulmål. 
Den tværgående kotering med fald på ca. 13 o/oo fra kt. +2.0 til kt. +1.95 har 
ikke indflydelse på det visuelle indtryk af den store mole, der fremstår uden 
flad og uden niveauspring. 

Mod Skuespilhuset afsluttes i vandret i kt. +2.0. Mod hammer øst og vest 
afsluttes i kt. +1.95 mod kanten af molen der består af kajsætning/hammer 
med kote +2.0. Omkring overdækningen over forbindelsesrummet er terræn i 
kt. 2.03 med fald til kt. +1.95. 

På terræntrappe frem til molens spids afvandes jævnt med 13 o/oo udad. 
Tilslutning til kloak, vand og el for anløbne skibe finder sted langs hammer.
Terræn på Kvæsthusmolen Syd tilpasses eksisterende faldretninger, men 
følger i hovedsagen det samme koteringsprincip som på nordlig side med 
tilpasning til Skuespilhuset i kote 2.0 og kajsætning/hammer med kote 2.0.

(21) Ydervægge
Ydervægge – Pavilloner generelt
Ydervægge i pavilloner udføres som en let stålkonstruktion.

Tunge ydervægge – Pavilloner flugtveje
Ydervægge i pavilloner for flugtveje udføres som beton. 
Pavilloner beklædes yderst med behandlet stålplade.

(23) Dæk
Dæk – Pavilloner generelt
Dæk i pavilloner udføres som lette konstruktioner med behandlede stålpla-
der.

Dæk – Anløbsbroer og dæk over forsinkelsesbassin
Dæk for anløb af mindre både/turbåde udføres som fast trækonstruktion i 
sammenhæng med bolværkets vandtømmer.

Dæk over forsinkelsesbassin udføres som fast trædæk på strøer.

(24) Trapper og ramper, inkl. Værn
Trapper og ramper – ’Kyssetrappen’
’Kyssetrappen’ fra dækket over forsinkelsesbassinet mod vandet udføres som 
en fast trappe med træbeklædning og uden synlig konstruktion. Trappen 
udføres uden værn.

Trapper og ramper – Anløb for turbåde
Trapper til dæk for anløb af turbåde i ca. 1 m over daglig vande udføres som 
en fast langsgående trappe med trin som beklædning bolværk og uden synlig 
konstruktion. Trappen udføres med værn og håndliste. 

Der opsættes lift til brug for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Trapper og ramper – Trappe til anløbsbro
Trappe til dæk for anløbs af mindre både i ca. 650 mm over daglig vande ud-
føres som en fast langsgående trappe med trin som beklædning bolværk og 
uden synlig konstruktion. Trappen udføres med værn og håndliste. 

Trapper og ramper – Trappe i bolværk Kvæsthusmolen Syd
Trapper udføres som med belægning som resterende mole og afkantes tilsva-
rende. Trappen udføres med værn og håndliste.

Trapper og ramper – Molespids
Trapper udføres som med belægning som resterende mole og afkantes tilsva-
rende. Trappen udføres uden værn og håndliste. 

Trin udføres i varierende højder fra 25-200 mm.

(27) Tag
Tag - Pavilloner generelt
Tagkonstruktion udføres som en let stålkonstruktion. Materiale som behand-
lede stålplader på facader.

Tag – Overdækning over forbindelsesrummet
Skridsikringen af overdækningens overflade tilpasses funktionalitet og sikker-
hed. Se iøvrigt beskrivelse under parkeringsanlæg.

(30) Komplettering terræn
Komplettering terræn – anløb
Der forberedes for anløb langs kajsætning med montering af fortøjningspul-
lerter pr. 15.6 m, svarende til hvert andet hovedmodul. Førtøjringsringe og 
deres fundering modstår træk på op til 50 tons.

Komplettering terræn – forankringspunkter
Der etableres forankringspunkter indfældet i terrænbelægning pr. 7800 x 
7800 mm på størstedelen af molens frie areal som individuelle punkter. Hvert 
punkt modstår træk på op til 50 tons.

Komplettering terræn – værn
Der udføres værn omkring adgang til rulletrappe fra terræn til parkeringsan-
læg. Værnet udføres med behandlede stålplader svarende til overdækning 
over forbindelsesrummet.

(31) Komplettering ydervægge
Komplettering ydervægge – Pavilloner generelt
Alle pavilloner uanset funktion udføres med oplukkelige partier og belysnings-
armaturer tilpasset funktionalitet og placering.

28PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 



(32) Komplettering indervægge
Komplettering indervægge – Pavilloner køkken
For indretningsprincipper se tegningsmateriale. Inventar indeholdt i økono-
misk overslag, se afsnit (7X) Inventar.

(34) Komplettering trapper og ramper
Komplettering trapper og ramper – Rulletrappe landing
Rulletrappes landing på terræn kompletteres med belægning/materialitet 
som overdækning over forbindelsesrum med behandlede stålplader og 
glaspropper. 

(35) Komplettering lofter
Komplettering lofter – Pavilloner generelt
Lofter udføres som indvendige vægge. Der opsættes belysningsarmaturer 
indfældet i lofter og på vægge.

Komplettering lofter – Pavilloner flugtveje
Lofter udføres som indvendige vægge. 

(40) Terræn, belægninger
Terræn, belægninger – Generelt
På både nord og sydside af Skuespilhuset belægges projektområde med skifer 
som tegl eller skifer, se referencer fra belægningsprøver. Belægningen udføres 
på min. 300 mm bærelag/afretning over parkeringsanlæg og resterende ter-
ræn. Forbandet udføres i håndterbare formater, 540 x 120 /360 x 120 eller 
900 x 200 /600 x 200 mm. Forankringspunkter, dæksler og andre tekniske 
elementer integreres som en del af belægningssystematikken. Samtlige sten 
behandles og lægges som endeligt godkendt prøvebelægning.

Terræn, belægninger – Dæk over forsinkelsesbassin
Dæk over forsinkelsesbassin udføres med Kebony-træ som Skuespilhusets 
promenade svarende til brædder ca. 85 x 180 x 2400 mm. Kebony er norsk 
fyr, der er behandlet under tryk. behandlingen gør træet hårdt og øger dets 
levetid. Træet er miljøvenligt og Svanemærket.

Terræn, belægninger – Molespids
Trappen belægges med tegl eller skifer, se referencer fra belægningsprøver. 
Belægningen udføres på min. 300 mm bærelag/afretning. Forbandet udføres 
i håndterbare formater, 540 x 120 /360 x 120 eller 900 x 200 /600 x 200 mm. 

Samtlige sten behandles og lægges som endeligt godkendt prøvebelægning.

Kanter/trinsætning afrettes med samme type sten. Trinsætning udstyres med 
kantramper placeret efter tegningsmateriale.

Terræn, belægninger – Kajsætning og bolværk
Kajsætning/spuns beklædes med samme type natursten som molebelægning. 
Forbandt og formater tilpasses funktionelle behov til anløb. Vandtømmer 
udføres af jerntræ.

Kajens hammer udføres af samme type materiale som belægning, men tilpas-
ses som kantafslutning i større formater, min 640 x 800 mm, hvorpå molens 
belægning ’løber af’. 

(42) Indvendige vægoverflader
Indvendige vægoverflader – Pavilloner generelt
Alle indvendige vægoverflader i pavilloner beklædes som lofter med plade-
materiale tilpasset funktion.

Indvendige vægoverflader – Pavilloner flugttrapper
Alle præfabrikerede betonelementer skal fremstå uden yderligere overflade-
behandling med skarpe kanter mod samtlige åbninger. 
Øvrige vægoverflader som resterende pavilloner.
Indvendige vægoverflader – Pavilloner køkken
Vægge omkring køkkenfaciliteter forberedes for funktionalitet.

(43) Dæk og gulve, overflader
Dæk og gulve, overflader – Pavilloner generelt
Gulve i pavilloner udføres i kvalitet som vægoverflader og tilpasses pavillo-
nens funktion.
Dæk og gulve, overflader – Pavilloner køkken
Gulve i køkkenområde udføres med faldopbygning til gulvafløb. 

(45) Lofter, overflader
Lofter, overflader – Pavilloner generelt
Lofter i pavilloner udføres med beklædning som vægge og gulve.

Lofter, overflader – Pavilloner flugtrapper
Lofter over flugtveje fremstår med støvbundne betonelementer og overflade-

behandles ikke yderligere.

(70) Inventar, terræn
Inventar, terræn – Generelt
Der er i projektforslaget ikke medtaget forslag til inventar, men der opfordres 
til at udvikle en overordnet designmanual for Kvæsthusprojektet, som inven-
tar/møblering. 

Se økonomisk overslag og teningsmaterialets for inventar indeholdt i kalkula-
tionen. Denne kvalificeres med inventarliste i kommende fase.

Inventar, terræn – Cykelparkering
Der er budgetteret med 250 stk. faste cykelparkeringspladser, bestykket som 
125 stk. ’steler’, hvor to cykler kan parkeres samtidig. 

Inventar, terræn – Pavilloner generelt
Pavilloner udstyres generelt ikke med hverken fast eller mobilt inventar, men 
vil i stedet indrettes som ’grundrum’, hvor en minimal-indretning præger 
brugen af den enkelte pavillon. Der indrettes med en enkel serveringsdisk for 
udadrettet servering.

Inventar, terræn– Pavilloner køkken
De to pavilloner, som er tiltænkt serveringsfunktion vil indrettes med simple 
køkkenfaciliteter, der kan opfylde lovmæssige krav til sådanne. Køkkenfunk-
tionerne vil således være begrænsede og i hovedsagen kunne fungere som 
udsalgssted/anrettterkøkken for halvfabrikata. 

Køkkenfaciliteterne indrettes med bordplade med vask, samt underskabe, 
opvaskemaskine og køleskab/fryseskab, samt ovn/microovn.  

Se tegningsmateriale for bestykning. Denne kvalificeres med inventarliste i 
kommende fase.

(72) Tavler, skilte og skærme
Der er i projektforslaget ikke medtaget forslag til skilteprojekt, men der op-
fordres til at udvikle en overordnet designmanual for Kvæsthusprojektet, som 
omfatter skiltning, inkl. skiltning vedrørende sikkerhed.
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7. TEGNINGSMATERIALE

Arkitektprojektets tegningsmateriale sammenfatter de undersøgelser der 
har været udført i projektorslagsfasen, og fastholder de overordnede arkitek-
toniske og tekniske idéer omkring organisering af plads og parkeringsanlæg, 
der er godkendt i dispositionsforslaget.

I forbindelse med afleveringen af projektforslaget afleveres PDF filer i fuldt 
mål med samtlige arkitekttegninger som angivet på tegningsliste.

8. AREALER
 
Parkeringsanlæg  
Niveau -1      5.775 m²
Niveau -2     5.510 m²
Niveau -3     5.928 m²

I alt      17.213 m²
  
Hertil kommer:  
Tilkørselsrampe Sankt Annæ Plads  
Rampe fri luft     387 m²
Rampe under dæk    281 m²
KE rum på alle 3 niveauer 3 x 241   723 m²
  

Plads  
Kvæsthusmolen Nord    15.736 m²
Kvæsthusmolen Syd total    2.626 m²
Heraf Københavns Kommunes areal  -565 m²
Kyssetrappe     1.945 m²
Anløbsbroer (75 + 55 )    130 m²

I alt      19.872 m²
  
Pavilloner 10 stk     240 m²

6. DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Igennem hele projektforslagsfasen er der lagt vægt på at arbejde med over-
ordnede principper for konstruktion og valg af materialer, som fokuserer på 
kendte og rationelle løsninger. I den følgende projektfase optimeres disse valg 
fortsat gennem kvalificering af byggetekniske løsninger og materialevalg for 
at sikre projektet en simpel og robust helhed. Både for parkeringsanlæg og 
plads er det essentielt, at samtlige løsninger og overflader tåler stor miljø-
mæssig belastning, skiftende vejrlig og den slitage som naturligvis må opstå 
efter arrangementer med mange mennesker.  

I denne fase har et særligt fokus samtidig været at implementere principper 
for belægning som på en ukompliceret og økonomisk måde muliggør udbed-
ring eller udskiftning af enkeltdele, samt udbedring af slitage på overflader, 
såfremt dette måtte være nødvendigt før forventet. 

Både parkeringsanlæg og plads udføres med gode driftfaciliteter i form af la-
gerrum, tekniske faciliteter og velgennemtænkte løsninger i samarbejde med 
erfarne konsulenter.

6.1 PARKERING
Samtlige betonoverflader i parkeringsanlægget udføres i meget aggressiv 
miljøklasse for at sikre en lang levetid med et minimum af udbedringer fra 
almindelig slitage. 

Parkeringsarealer og køreflader efterbehandles med epoxy, som trods den 
umiddelbare miljøpåvirkning har en utroligt lang levetid og derfor sikrer lang-
sigtet drift. Gulve og overflader skal afrenses jævnligt som del af den daglige 
drift. 

Der udføres riste og afløb omkring rampe til terræn med fokus på at minime-
re omfanget af snavs og væske i anlægget. Der udføres rulleporte ved adgang 
til parkeringsanlæg for midlertidig adgangsbegrænsning.

Tagdæk og membran udføres med særligt fokus på afvanding for at holde 
fugtophobninger væk fra anlægget. Da parkeringsanlægget er åbent til det fri 
omkring rampe til terræn og ved rulletrappe er dette af særlig betydning for 
det samlede indeklima.

Rulletrappen til det fri udføres med særlige tekniske foranstaltninger for at 
sikre et minimum af yderligere driftsomkostninger og slitage end forventet 

ved normal brug. Værn omkring rulletrappe udføres med lågefunktion såle-
des, at anlægget kan markeres som aflukket. Dog skal det ikke være muligt at 
lægge tætsluttende ’låg’ over rulletrappen.

Væg i forbindelsesrum udføres som fast væg med høj miljøklasse og detalje-
res med fokus på at hindre hærværk. Iscenesættelse og belysning af forbin-
delsesrummet skal driftes separat med inddragelse af skiftende partnere, 
hvorfor den daglige drift af parkeringsanlægget må tage hensyn til dette
Bemandingsrummets placering og udformning sikrer et godt overblik over 
anlægget med høj tryghedsfaktor for de besøgende.

6.2 PLADS
For pladsen gælder det, at der som belægning er valgt et robust og slidstærkt 
materiale som med sin overflade karakter og det skiftende forbandt i hånd-
terbare formater sikrer pladsens særlige karakter en lang levetid. Forankrings-
punkter, dæksler og andre tekniske elementer integreres ’usynligt’ i belægnin-
gen uden alt for mange individuelle tilpasninger. 

De enkelte sten har en høj brudstyrke, patinerer smukt og kan udskiftes indi-
viduelt. Samtidig skønnes det at stenens overflade har en god bestandighed 
overfor saltvand og de miljømæssige påvirkninger som man må forvente ved 
skiftende arrangementer. For at kvalificere dette yderligere forventes det i 
den kommende fase at lægge et fuget prøvefelt i større skala efter aftale med 
bygherren.

Indgående overvejelser om kotering og afretning af terræn mindsker risiko 
for frost/tø skader i belægning, lige som belægningsstabiliserende bånd ca. i 
modulmål 7800 mm sikrer belægningen mod at vrides op i forbindelse med 
kørsel på pladsen.

Overdækningen over parkeringsanlæggets forbindelsesrum er kvalificeret 
med materialer og løsninger som sikrer at almindelig slitage fra arrangemen-
ter, vejrbestandighed og funktionalitet tilgodeses i meget høj grad. Detaljeløs-
ningen, omkring de isatte glaspropper, minimerer risikoen for nedfald, hvis en 
glasprop mod forventning skulle knuses. 

Pavillonernes geometri, materialer og bevægelige facadeelementer er alle 
udformet med henblik på at de i perioder af året vil have en meget høj be-
lastning fra skiftende og daglige arrangementer. Indre og ydre overflader har 
generel lang levetid, men må forventes at skulle gennemgås for udbedringer 
ca. én gang pr sæson for at fremstå som nye. Bevægelige dele skal vedligehol-
des løbende med minimal manuel indsats.  
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A-PX-0-100
Situa  onsplan 1:2000
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A-PX-1-100
Plan, terræn 1:500
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Illustra  onen viser interiør fra parkeringsanlægget med kig mod nord og forbindelsesrummet i baggrunden. 
Stemningen skabes med eff ektbelysning på særlige steder.
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A-PX-1-110
Plan, niveau-01 1:500
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A-PX-1-111
Plan, niveau-02 1:500
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A-PX-1-112
Plan, niveau-03 1:500
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Illustra  onen viser kig mod Skuespilhuset fra Kvæsthsmolen Syd.
I baggrunden ses den nye hæve-/sænkescene overfor Skuespilhusets promenade.
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A-PX-1-113
Kvæsthusmolen Syd 
Plan terræn  1:250
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A-PX-2-101
Kvæsthusmolen Nord 
Facade vest  1:500 / 1:100
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A-PX-2-102
Kvæsthusmolen Nord
Facade nord 1:500 / 1:100
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A-PX-2-103
Kvæsthusmolen Nord  

Facade øst 1:600 / 1:100

45 PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 



46PROJEKTFORSLAG KVÆSTHUSPROJEKTET 



A-PX-2-104
Kvæsthusmolen Syd

Facade syd 1:500 / 1:100
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A-PX-3-101
Længdesnit AA

Forbindelsesrum 1:200
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A-PX-3-102
Tværsnit BB
Snit gennem parkeringsanlæg og rampe  l terræn 1:200
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Illustra  oner viser ankomst  l rampeanlægget set fra Skt. Annæ Plads. 

Rampeanlægget netop som den besøgende er på vej ind i parkeringsanlægget. 
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A-PX-3-103
Tværsnit CC
Trappe i pavillon 1:200
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A-PX-3-104
Tværsnit DD

Trapperum 1:200
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Illustra  on viser forbindelsesrummet med rulletrappen og parkeringsanlægget i baggrunden.
På væggen ses poten  alet for projek  oner og ski  ende iscenesæ  elser.
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A-PX-3-105
Tværsnit EE

Snit gennem teknikrum mod øst og parkeringsanlægget 1:200
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A-PX-3-106
Tværsnit FF
Snit i parkeringsanlæg og KE teknikrum 1:200
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A-PX-3-111
Tværsnit LL

Nord for p-anlæg 1:200
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A-PX-3-107
Længdesnit GG

Snit i forbindelsesrum set mod parkeringsanlæg 1:200
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A-PX-3-108
Længdesnit HH

Længdesnit i parkeringsanlæg, normalsnit 1:200
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Referencer fra Torvehallerne i København viser princip 
for hæve-/sænkescene og stoleopbevaring
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A-PX-3-110
Tværsnit KK,

Kvæsthusmolen Syd 1:200
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Visualisering viser udsigt  l Kvæsthusbassinet fra dækket 
over forsinkelsesbassinet med Kyssetrappen i forgrunden.
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A-PX-3-112
Tværsnit MM

Snit i Kyssetrappe og rampe  l parkeringsanlæg 1:200
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Referencefotos viser mulige udformninger af Duc d’ Alben. Skitse viser udformning af forkanter på trin ved molespids.
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A-PX-3-113
Tværsnit NN

Længdesnit i molespids 1:200
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Belægningsprøver er i projek  orslagsfasen blevet lagt op på molen for at afprøve forbander og materialitet. 
Endelig udvælgelse sker i kommende fase.
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A-PX-4-101-01
Planudsnit  Molekant 

Belægningsprincip 1:50
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Illustra  on viser bolværket med materialekarakter og samlet arkitektonisk udtryk.
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A-PX-4-101-02
Opstaltudsnit  Molekant
Beklædningsprincip 1:20
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Skitse viser princip snit i molekant med entepriseskel.
Øverst ses kotering med brøndkote og placering af fortøjringsringe.
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A-PX-4-101-02
Delsnitsnit  Molekant

Beklædningsprincip 1:20
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Reference fra Skuespilhusets promenade. 
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A-PX-4-102
Tværsnit 

Kyssetrappe og dæk over forsinkelsesbassin 1:50
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A-PX-4-102-02
Plan 
Kyssetrappe og dæk over forsinkelsesbassin 1:200
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A-PX-4-102-03
Tværsnit 

Kyssetrappe og dæk over forsinkelsesbassin 1:100
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Referencebilleder anløb for turbåde
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A-PX-4-103-01
Opstalt / Plan

Anløb for turbåde 1:100
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A-PX-4-103-02
Tværsnit 

Anløb for turbåde 1:20
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A-PX-4-104-01
Opstalt / Plan 
Anløb for småbåde 1:20 / 1:100
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A-PX-4-104-02
Tværsnit / Delsnit 

Anløb for småbåde 1:20
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Illustra  on og modelbilleder af pavilloner over forbindelsesrummet
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A-PX-4-105-03
Pavilloner  / Café 

Plan, snit & opstalt  1:100
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A-PX-4-105-04
Pavilloner / Scener
Plan, snit & opstalt  1:100
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A-PX-4-105-06
Pavilloner / Flug  rappe

Plan, snit & opstalt  1:100
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Referencebilleder materialitet Pavilloner
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A-PX-4-105-8
Pavilloner / Scenetårn

Plan, snit & opstalt  1:100
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A-PX-4-105-09
Pavilloner / Elevatortårn
Plan, snit & opstalt  1:100
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A-PX-4-105-10
Pavilloner / Billetsalg

Plan, snit & opstalt  1:100
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Referencebilleder Torvehallerne København. Inspira  on  l indretning af café, 
hvor det er muligt at etablere produk  onskøkken på et meget begrænset areal.
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A-PX-4-105-12
Pavilloner / Cafe

Indretningsprincip  1:50
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Referencebilleder for overdækning over forbindelsesrum.
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A-PX-4-106
Plan, snit & detalje
Glasoverdækning 1:50, 1:20, 1:2
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Id Opgavenavn

Startdato Slutdato
1
2
3 Hovedtidsplaner
4 Parkering
5
6 Programfase ma 03-01-11 fr 30-09-11
7 Afklaring af løsningsrum ma 03-01-11 fr 29-04-11
8 Byggeprogram, Illustreret ma 02-05-11 fr 30-09-11
9
10 Dispositionstforslag ma 03-10-11 on 11-04-12
11 Projektbearbejdning ma 03-10-11 to 29-03-12
12 Mellem- termin / Styregrupgodkend on 23-11-11 on 23-11-11
13 Fasegodkendelse on 22-02-12 on 11-04-12
14
15 Projektforslag ma 02-01-12 ma 06-08-12
16 Tidligt udbud for P-anlæg on 29-02-12 ma 26-03-12
17 Tilbud og kontrahering/P-anlæg ti 27-03-12 on 11-04-12
18 Viderebearbejd / delområder ma 02-01-12 on 11-04-12
19 Projektbearbejdning to 03-05-12 fr 06-07-12
20 Fasegodkendelse ma 09-07-12 ma 06-08-12
21
22 Forprojekt ma 06-08-12 on 31-10-12
23 Viderebearbejd / delområder on 01-08-12 ma 06-08-12
24 Projektbearbejdning / revisioner ti 07-08-12 fr 12-10-12
25 Hoved- og byggegrubeandragene ti 07-08-12 fr 12-10-12
26 Konstruktionsandragene ti 07-08-12 on 12-12-12
27 Fasegodkendelse hovedandragene (13 d) ma 15-10-12 on 31-10-12
28
29 Myndighedsbehandling ma 15-10-12 on 28-11-12
30 Gravetilladelse ma 15-10-12 on 28-11-12
31 P-anlæg / Hovedtilladelse ma 15-10-12 on 28-11-12
32 P-anlæg / konstruktionstilladelse to 13-12-12 on 30-01-13
33
34 Hovedprojekt ma 15-10-12 to 15-08-13
35 Hovedprojekt byggegrube ma 15-10-12 on 28-11-12
36 Indarbejd myndighedspkt. to 29-11-12 on 12-12-12
37 Genbekræft, byggegrube+råhus to 13-12-12 ma 07-01-13
38 Endelig kontrahering, byggeg./kon ti 08-01-13 on 23-01-13
39 Første spadestik (Ultimo januar) to 24-01-13 to 24-01-13
40
41 Viderebearbejd / delområder ma 15-10-12 on 31-10-12
42 Projektering to 01-11-12 fr 29-03-13
43 Indarbejd myndighedspkt. to 29-11-12 fr 29-03-13
44 Fasegodkendelse (15 d) ma 01-04-13 fr 19-04-13
45 Genbekræft råhus efter hovedprojekt ma 22-04-13 fr 03-05-13
46 Udbud P-anlæg komplettering ti 30-04-13 ma 17-06-13
47 Tilbud og kontrah/komplettering ti 18-06-13 to 15-08-13
48
49 Anlæg ma 04-02-13 ti 05-05-15
50 Byggegrube, rampe og hovedkon ma 04-02-13 ti 12-08-14
51 Råhus to 01-08-13 ma 30-06-14
52 P-anlæg komplettering (9 mdr) fr 01-08-14 fr 01-05-15
53 Spuns omkring resterende del af 

Kvæsthusmolen Nord (60 d)
ma 17-02-14 fr 09-05-14

54 Anlæg betonplader for nedtrapning ti 22-04-14 fr 30-05-14
55 Byggeplads råhus flytter væk fra spidsen on 07-05-14 fr 30-05-14
56 Bolværk omkring p-anlæg ma 02-06-14 ma 30-06-14
57 Bolværk omkring resten af molen fr 01-08-14 on 05-11-14
58 Anlæg Kvæsthuspladsen (min 11 mdr.) ma 02-06-14 ti 05-05-15
59 P-anlæg klar til at køre på ma 30-06-14 ma 30-06-14
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9. TIDSPLANER

Hovedtidsplanerne blev undervejs i projektforslagsfasen justeret i forhold 
til udvidelse af projektomfanget i fasen. Dette medførte at aflevering og 
godkendelse af projektforslaget blev rykket 5 uger og dermed også en for-
skydning af resten af tidsplanen. Endelig aflevering af projektet blev derfor 
ændret fra slut marts til en uge ind i maj. 

Ved aflevering af projektforslaget er hovedtidsplanerne blevet kvalificeret i 

forhold til både plads og p-anlæg. Især har der været fokus på kvalificering af 
udførelsesfasen, som er kompliceret i sammenspillet mellem de to projektet, 
men som også åbner op for budgetoptimering ved god sammentænkning. 
Udførelse af byggegrube og p-anlæg er kvalificeret af NCC, som har udarbej-
det et oplæg til udførelsesplan, som stemmer overens med hovedtidspla-
nerne vist her.  

Det har undervejs været diskuteret, om det var muligt at genbruge spuns 
fra fangedæmninger omkring byggegruben for p-anlæg til udførelsen af 

Lundgaard & Tranberg Arkitekter

den resterende spuns omkring molen. Dette alene ville optimere projek-
terne samlet med ca. 2,5 MDKK. Dette er desværre ikke muligt, medmindre 
endelig aflevering udskydes flere måneder (og er derfor heller ikke en del af 
anlægsoverslaget). Til gengæld udnyttes fangedæmninger omkring bygge-
gruben til at mure bolværket fra, hvilket sparer både tid og penge her. 

Fremadrettet har teamet omkring projektet en forventning om mulighed for 
yderligere besparelser for projekterne ved optimering af tidsplanerne. 
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Id Opgavenavn

Startdato Slutdato
1
2
3 Hovedtidsplan
4 Plads
5
6 Programfase ma 03-01-11 fr 30-09-11
7 Afklaring af løsningsrum ma 03-01-11 fr 29-04-11
8 Byggeprogram, Illustreret ma 02-05-11 fr 30-09-11
9
10 Dispositionstforslag ma 03-10-11 on 11-04-12
11 Projektbearbejdning ma 03-10-11 to 29-03-12
12 Mellem- termin / Styregrupgodkend on 23-11-11 on 23-11-11
13 Fasegodkendelse ma 02-01-12 on 11-04-12
14
15 Projektforslag ma 02-01-12 ma 06-08-12
16 Viderebearbejd / delområder ma 02-01-12 on 11-04-12
17 Projektbearbejdning to 12-04-12 fr 06-07-12
18 Fasegodkendelse ma 09-07-12 ma 06-08-12
19
20 Forprojekt ti 07-08-12 on 12-12-12
21 Videre bearbejd / delområder on 01-08-12 ma 06-08-12
22 Projektbearbejdning / revisioner ti 07-08-12 fr 12-10-12
23 Myndighedsandragende ti 07-08-12 fr 12-10-12
24 Fasegodkendelse (13 ) ma 15-10-12 on 31-10-12
25
26 Myndighedsbehandling ma 15-10-12 on 28-11-12
27 Pladser / Byggetilladelse ma 15-10-12 on 28-11-12
28
29 Hovedprojekt ma 15-10-12 on 07-08-13
30 Videre bearbejd / delområder ma 15-10-12 on 31-10-12
31 Projektering to 01-11-12 fr 01-03-13
32 Indarbejd myndighedspkt. to 29-11-12 fr 01-03-13
33 Udbudsgrundlag pladser (EU) ma 04-03-13 fr 29-03-13
34 Fasegodkendelse ma 01-04-13 fr 19-04-13
35 Prækvalifikationsfase (min. 37 d) ma 28-01-13 ti 19-03-13
36 Udvælgelse af entreprenører on 20-03-13 fr 12-04-13
37 Tilbudsfase (min. 40 d) ma 22-04-13 fr 14-06-13
38 Stand still (min. 10 d) ma 17-06-13 fr 28-06-13
39 Kontrahering/pladser to 01-08-13 on 07-08-13
40
41 Anlæg ma 05-01-09 ti 05-05-15
42 Spuns omkring Kvæsthusmolen Syd 

inkl. betonarbejde 
ma 26-08-13 fr 01-11-13

43 Anlæg Kvæsthusmolen Syd (min 6 mdr) fr 01-11-13 fr 30-05-14

44 Preproduktion Kvæsthuspladsen fr 01-11-13 fr 30-05-14
45 Spuns omkring resterende del af 

Kvæsthusmolen (60 d)
ma 17-02-14 fr 09-05-14

46 Anlæg betonplader for nedtrapning af 
molespids (tørt)

ma 21-04-14 fr 30-05-14

47 Anlæg Kvæsthusmolen Nord (min 11 
mdr.)

ma 02-06-14 ti 05-05-15

48 Bolværk (mangler tidsinput) ma 02-06-14 on 05-11-14
49 Anlæg Kyssetrappen ma 05-01-09 ma 05-01-09
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Lundgaard & Tranberg Arkitekter
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