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Det kommende byggeri på Amager
Fælled forventes at stå klar fra om
cirka to år. I flere af boligerne har
man fællesarealer med naboerne.
Illustration: ONV Arkitekter

Sådan ser næste fase
af Fælledbyen ud
Tegnestuen ONV Arkitekter løfter nu sløret for endnu en del af byggeriet på
Amager Fælled. Det rummer blandt andet bofællesskaber og lejligheder i
forskellige størrelser. Samtidig lægger arkitekturen op til, at man lærer sin
nabo at kende.

S

jældent har et boligbyggeri været så
omstridt som det, der i løbet af de næste år skyder op på Amager Fælled under navnet Fælledby.
»Da vi gik ind i projektet omkring
Fælledby – hvilket vi gjorde med åbne arme –
oplevede jeg flere, som sagde: ’Jamen det ligner da ikke jer at gå ind i sådan noget.’ Pludselig var diskussion meget polariseret,« siger
Søren Rasmussen, indehaver af ONV Arkitekter.
Hans tegnestue er blandt andet kendt for at
opføre almene boliger, delesommerhuse og
det, der blev kaldt VenligboligPlus, som huser
flygtninge og unge danskere på Frederiksberg.
Nu er de udvalgt til at udforme næste del af
Fælledby, tidligere kendt som Vejlandskvarteret.
Arkitekterne står bag i alt 103 etageboliger,
café og nabohus ud mod et fælles torv. Heriblandt er to bofællesskaber med i alt godt 20
boliger fordelt på tre til fem etager. De er udstyret med forhave inspireret af det klassiske
rækkehus.
Samtidig er trappeopgangen placeret i midten af huset som et åbent grønt rum, hvor man

også kan opholde sig. Der er også fælles altaner, hvilket betyder, at man – i hvert fald i sommerhalvåret – får mulighed for at tage en snak
med naboen.
»Alle undersøgelser viser, at folk, der bor i
en klassisk trappeopgang, ofte har et ringe
kendskab til deres naboer. Det vil vi gerne ændre. Vi vil skabe en anden form for ankomst,
hvor man møder sin nabo ved indgangen,« siger Søren Rasmussen.
Han har arbejdet sammen med »BoligLaboratoriet«, som støttes af Statens Kunstfond og
Realdania, og som har til formål at vise nye
veje i boligbyggeriet.
Sammen med Gehl People, der også er en
del af laboratoriet, har ONV Arkitekter arbejdet med at udforme arkitekturen, så det bliver
mere oplagt at møde andre beboere. Blandt
andet med et koncept, der hedder trappens
rum, og som fokuserer på at skabe flere fællesarealer ved ankomsten til bygningen.

Tre nabolag

Masterplanen til den nye Fælledby er tegnet
af Henning Larsen Architects. Den overordnede idé er at skabe en bydel med skole, plejehjem, daginstitution, fælleshuse og et naturformidlingscenter.
Bydelens areal bliver cirka 181.000 kvadrat-
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meter stort med et samlet byggeri på omtrent
219.000 kvadratmeter etageareal.
Fælledby kommer til at bestå af tre nabolag
med hvert sit bytorv. Her er ONV udvalgt til at
tegne et karrébyggeri i det første nabolag.
Her vil være flere forskellige tiltag, som skal
gøre det mere oplagt at have et fællesskab med
naboen. Der vil blandt andet være et ankomstrum, hvor man kan slå sig ned, hvis man
har lyst til en snak, inden man går op til sin
bolig. Her vil også mulighed for at åbne en café og for at have fælles kontorpladser i dagtimerne.
»Nogle synes, det er fedt, mens andre slet
ikke er til det. Men hvis rummet ikke er der,
sker der ingenting. Hvis du skal møde din nabo, kan det ske ved indgangen og ikke på taget,« siger Søren Rasmussen, som også forestiller sig, at det vil appellere til større familier eller vennegrupper.
»Det er jo meget muligt, at man kunne have
lyst til at bo dør om dør med venner eller med
svigermor,« siger han.
En del af facaderne er beklædt med træ, og
størstedelen af bygningens bærende konstruktion udføres også i træ fra bæredygtigt, FSCcertificeret skovbrug.
»Man kan jo se, at beton er på vej ud flere
steder, ikke mindst fordi det udleder store
mængder CO2. Her er træ et bæredygtigt alternativ, som jo også har været kendt i byggebranchen i mange år. Vi tror på, at Fælledby bliver
en rigtig fin by – ikke mindst fordi det er tænkt
bæredygtigt hele vejen igennem. Hele projektet lægger op til en meget følsom måde at bygge på,« siger Søren Rasmussen, der – på trods
af debatten om Amager Fælled – tror, at den
nye by vil vinde sympati, når den står færdig.
»Vi kan absolut stå inde for at bygge her. Det
nye kvarter kommer til at blende ind i naturen
på en rigtig interessant måde, og derfor er jeg
heller ikke i tvivl om, at folk bliver positivt overraskede. Selvfølgelig skal vi passe på flora og
fauna, men i debatten er det blevet stillet meget sort/hvidt op,« tilføjer Søren Rasmussen.
De 103 boliger bliver lejelejligheder, som
Fælledbys projektselskab selv kommer til at
udleje. Der kommer dog også alemene boliger
og ejerboliger i Fælledby som helhed. Efter
planen står de første klar om to år.

