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En spændende proces med projektkonkurrence i to faser er 
afsluttet og  vi har nu en masterplan for udviklingen af CBS og 
byrummene omkring Fasanvej Station . 

Udviklingen af campusområdet vil sikre bedre studie- og for-
skerfaciliteter til CBS og udbygge Frederiksbergs rolle som 
dynamisk vidensby i Hovedstaden . 

Konkurrencen er et led i den fælles vision om at skabe ver-
dens bedste byintegrerede campus på Frederiksberg, og ud-
pegningen af vinderforslaget sikrer, at der kan tages et stort 
skridt i den rigtige retning . 

Det er et flot og ambitiøst forslag, der er udpeget som vinder, 
og et forslag der forstår både at skabe campus og samtidig at 
give noget til byen i form af en række inviterende, funktionelle 
og grønne byrum . Udbygningen af CBS’ campusområde er 
samtidig en unik mulighed for at styrke CBS som et markant 
omdrejningspunkt for den forretningsdrevne innovation, 
idet der tillige skabes nye faciliteter for entreprenørskab og 
opstartsvirksomheder .

Konkurrencedeltagerne har arbejdet på to niveauer  -   et ge-
nerelt og et konkret niveau - og har på det generelle niveau  
leveret en række spændende bud  i form af dogmer, der be-
skriver,  hvordan der kan opnås  en større integration mellem 
campus og by .  

Det har været en lærende proces , hvor vi alle sammen er ble-
vet klogere på,  hvad der skal til for integrere et campusom-
råde med byen .  Men selve konkurrenceformen, en tofaset 
konkurrence, har også ført til en proces, hvor dialogen om 
konkurrenceforslagene og diskussionerne om helt særlige 
emner har tilført resultatet endnu større kvalitet . 

Dommerbetænkningen indeholder generelle bemærkninger 
om projektkonkurrencen og derefter bedømmelseskomite-
ens vurdering af de tre forslag i fase 2, set i forhold til ma-
sterplanens vision og hovedgreb, dens fysiske konkretisering, 
robusthed og realisme og endelig bæredygtighed . Endelig 
følger bedømmelsenskomiteens bemærkninger til resultatet 
af konkurrencens fase 1 .

God læselyst!

FORORD

Per Holten-Andersen
Rektor, CBS

Jørgen Glenthøj
Borgmester, Frederiksberg Kommune
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I . februar 2014 udskrev CBS og Frederiksberg Kommune i 
samarbejde med Metroselskabet og Realdania en tofaset kon-
kurrence om en masterplan for CBS’ campusområde øst for 
Fasanvej metrostation .

Formålet er at få skabt mulighed for en udvidelse af CBS’ 
arealer til undervisnings- og forskningsfaciliteter, admini-
stration mv . Desuden er det en væsentlig del af konkurren-
ceopgaven at arbejde med campusområdets relation til den 
omkringliggende by og den landskabelige udformning af 
campusområdet .

Samtidig har konkurrencen haft til formål at frembringe kon-
cepter for, hvordan fremtidens campusområder, der ligesom 
CBS er placeret i et tæt byområde, kan opnå endnu større in-
teraktion med byen omkring .

INDLEDNING

Programmet for konkurrencen har således lagt op til, at de 
konkurrerende teams arbejder på to niveauer:

1   Det generelle niveau . At arbejde med dogmer og kon-
cepter for en byintegreret campus ud fra samfunds- og 
humanvidenskabelig viden og metoder .

2   Det konkrete niveau . At eksemplificere og konkre-
tisere dogmer og koncepter i form af en konkret ar-
kitekt- og ingeniørfaglig skitse til en masterplan for 
konkurrenceområdet .

I konkurrenceprogrammet var der lagt vægt på, at konkur-
rencedeltagerne i første fase arbejder dialektisk mellem de to 
niveauer i en vekselvirkning mellem idé, konceptafprøvning 
og konkretisering . Det er i arbejdet med alle mulighederne, 
at det uventede og unikke kan opstå, og med denne tilgang til 
opgaveløsningen har ønsket fra konkurrenceudskriverne væ-
ret, at deltagerne udnytter muligheden for at tænke i et lang-
sigtet udviklingsperspektiv for området . Anden fase handlede 
derefter om at få uddybet og bearbejdet en række udvalgte 
vinderforslag til konkrete masterplanforslag .

Projektkonkurrencen er gennemført som en tofaset konkur-
rencemodel, hvor fase 1 er udskrevet som en projektkon-
kurrence, og fase 2 er udbud med forhandling blandt de tre 
vindere af projektkonkurrencen i henhold til EU’s udbudsdi-
rektivs artikel 31, stk . 3 .

Konkurrencen blev den 11 . november 2013 bekendtgjort til 
Den Europæiske Unions Tidende, og følgende seks totalråd-
givere blev inviteret til at udarbejde forslag:

• BIG i samarbejde med COWI, Michael van Valkenburgh 
Associates Inc . og Speirs+Major

• C . F . Møller i samarbejde med C . F . Møller Landscape, 
Transform og MOE

• COBE i samarbejde med COBE Berlin, GHB Landskabs-
arkitekter og Grontmij

• Juul Frost Arkitekter
• Schønherr i samarbejde med Svendborg Architects
• Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Tredje Na-

tur, PK3, Orbicon og Esbensen og konsulent Per Eneroth 
(WSP)

Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende 
den 5 . februar 2014 med frist for aflevering af forslagene den 
25 . april 2014 .

Som grundlag for bedømmelseskomiteens arbejde blev der 
foretaget en funktionel, teknisk og økonomisk undersøgelse 
af forslagene . Undersøgelsen blev udført af CBS og Bascon, 
suppleret af Rambøll med hensyn til metrolinjens servitutter 
og Frederiksberg Kommune med hensyn til byplanmæssige 
forhold .
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BEDØMMELSESKOMITÉ
Per Holten-Andersen, rektor, CBS (formand)
Jørgen Glenthøj, borgmester, Frederiksberg Kommune
Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlem, 
Frederiksberg Kommune
Jan E. Jørgensen, fm . for By- og Miljøudvalget, 
Frederiksberg Kommune
Erik Skotting, teknisk direktør, Metroselskabet
Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania
Kent Martinussen, arkitekt MAA, udpeget af 
Arkitektforeningen
Ellen Marie Braae, arkitekt MAA MDL, udpeget af 
Arkitektforeningen 

RÅDGIVERE FOR BEDØMMELSESKOMITEEN
Ulla Tofte, festivalchef, Golden Days
Ulrik Winge, by- og miljødirektør, Frederiksberg 
Kommune
Claus Sivager, stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune
Lotte Schiøttz, chefkonsulent, Frederiksberg Kommune
Lise Lind, chefarkitekt, Metroselskabet
Peter Jonasson Pedersen, universitetsdirektør, CBS
Lisbeth Røgind, plan- og bygningschef, CBS
Kristian Kreiner, professor, CBS
Charlotte Gjedde, studerende, CBS Students
Nicolai Ginnerskov Pedersen, kontorchef, CBS
Charlotte Felumb, projektleder, CBS

KONKURRENCENS SEKRETÆR
Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningens 
Konkurrenceafdeling

Konkurrenceforslagene blev bedømt ud fra følgende kriterier, 
jf . konkurrencebetingelserne: ”Forslagene vil blive vurderet 
på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i 
forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav . Der vil 
blive lagt stor vægt på realismen i planforslaget .”

Bedømmelsen blev påbegyndt den 9 . maj 2014 . Bedømmel-
seskomiteen afholdt i alt fire møder, og på det afsluttende be-
tænkningsmøde den 18 . juni 2014 besluttede man i enighed 
at udpege forslag 1/10101, 3/56789 og 5/01234 som vindere 
af konkurrencen .

På baggrund af bedømmelseskomiteens bemærkninger in-
viterede konkurrenceudskriverne tre udvalgte konkurrence-
teams til at deltage i konkurrencens fase 2 (udbud med for-
handling) med henblik på at få uddybet og bearbejdet de tre 
vinderforslag .

Fase 2 blev igangsat den 2 . juli, og der blev afholdt to dialog-
møder med hvert team, henholdsvis den 20 . august og 10 . 
september, hvorefter der var frist for aflevering af endelige 
forslag den 30 . september 2014 .

Som grundlag for bedømmelseskomiteens arbejde blev der 
på samme måde som i fase 1 foretaget en funktionel, teknisk 
og økonomisk vurdering af forslagene . Herefter blev forsla-
gene bedømt på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud og efter nedenstående fire delkrite-
rier i forhold til, hvor godt tilbuddene imødekom ønsker og 

krav i det samlede udbudsmateriale . Delkriterierne var nær-
mere konkretiseret i programgrundlaget for fase 2 .

1 Masterplanens vision og hovedgreb - 30 %
2 Masterplanens fysiske konkretisering - 30 %
3 Masterplanens robusthed og realisme - 30 %
4 Bæredygtighed - 10 %

Procentsatserne angiver de enkelte delkriteriers relative vægt 
i forslagsevalueringen .

Bedømmelsen blev påbegyndt den 7 . oktober 2014 . Bedøm-
melseskomiteen afholdt i alt tre møder, og på det afsluttende 
betænkningsmøde den 7 . november 2014 besluttede man i 
enighed at udpege forslag 1/10101 som endelig vinder af den 
tofasede konkurrence .

Frederiksberg, den 7 . november 2014
Sign . bedømmelseskomiteen
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VERDENS BEDSTE 
BYINTEGREREDE CAMPUS 

CBS, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og Realda-
nia bad i foråret 2014 seks indbudte teams om forslag til en 
masterplan for området mellem Frederiksberg Centret og Fa-
sanvej Station . Konkurrenceudskriverne ønskede et bud på 
’verdens bedste byintegrerede campus til de studerende og 
medarbejderne på CBS og til byens borgere og brugere’ . 

Konkret har man fra konkurrenceudskrivernes side ønsket at 
skabe et modelprojekt, der kan tjene til inspiration for udbyg-
ningen af store uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlan-
det . Denne ambition afspejledes i konkurrencens første run-
de, hvor de enkelte teams blev bedt om at levere et teoretisk 
funderet sæt af dogmer, som efterfølgende skulle afprøves 
og udforskes på skitseniveau . Efter bedømmelseskomiteens 
bedømmelse blev forslag 1/10101, 3/56789 og 5/01234 ud-
valgt til at gå videre i konkurrencens anden fase med henblik 
på at konkretisere skitsen i et egentligt masterplanforslag .

Anden fase indebar, at de konkurrerende teams hver for sig 
skulle medvirke i to dialogmøder med udvalgte repræsentan-
ter for bedømmelseskomiteen og dens rådgivere . På disse 
møder fik de tre teams mulighed for at fremlægge deres vi-
dereudvikling af forslagene og efterfølgende gennemføre en 
dialog, der præciserede bedømmelseskomiteens forståelse af 
konkurrenceprogrammet . Der blev efter begge møder udfær-
diget et notat, der opsummerede de væsentligste elementer 
af den gennemførte dialog . 

Det kan konkluderes, at alle tre teams engageret og loyalt 
investerede kræfter i at videreudvikle forslagene, og at bear-
bejdningen bragte forslagene tættere på hinanden, for så vidt 

angår bearbejdningen af visse elementer som ramblamotivet, 
den centrale grønning og campuskontakt til naboer og resten 
af byen . Men også at projekterne afslutningsvis fremstod med 
et højt bearbejdningsniveau, samtidig med at forskellene mel-
lem projekterne var blevet tydeliggjorte . Begge dele har bi-
draget væsentligt til at øge kvaliteten af diskussionerne i den 
samlede bedømmelseskomité og dermed til at kvalificere ud-
skrivernes ønsker, ambitioner og valg . 

Når man vælger at videreføre omdannelsen af et område, som 
i en periode har fået midlertidig status som en åbning i byen, 
vil følelsen af tab være nærliggende . Tab af den sidste hvide 
plet på landkortet, der uigenkaldeligt opsluges af byen . Så-
ledes også på Frederiksberg, der med sine 102 .000 indbyg-
gere fordelt på sølle 8,7 kvadratkilometer er den absolut tæt-

Forslag 1/10101

test befolkede kommune i Danmark . Hvordan udbygger man 
her, så det opleves som en positiv udvikling? Hvordan skaber 
man en campus, der går i dialog med den eksisterende by og 
bidrager med nye, landskabsmæssige værdier? Og hvordan 
sikrer man, at særlige ’Frederiksbergske dyder’ udforskes og 
videreudvikles ind i et nyt årtusinde?

Bedømmelseskomiteen har lagt meget stor vægt på, at frem-
tidens CBS skal bidrage med helt nye og måske endnu større 
rumlige og landskabelige kvaliteter til borgerne, end dem der 
forsvinder . Fremtidens byintegrerede campus skal opleves som 
en værdi, ikke blot for de ansatte og studerende på CBS, men 
for alle, der færdes i området . Og værdien skal være umiddel-
bar og i øjenhøjde, således at følelsen af kvalitet i hverdagen er 
stærk for både de studerende og byens borgere .
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Bedømmelseskomitéen har haft ensartet fokus på alle væ-
sentlige temaer i det programmatske grundlag for fase 2 .

Konkurrenceprogrammet anbefaler blandt andet de konkur-
rerende at skabe mere åbne bygninger (mere åbne end f .eks . 
Solbjerg Plads 3), at artikulere ankomstpunkterne tydeligere og 
at tilvejebringe bedre nord-sydgående bevægelsesmuligheder . 
Endvidere anbefales konkurrencedeltagerne at skabe flere zo-
ner, der inviterer til ophold og at styrke synergimulighederne 
med de omkringliggende funktioner . Helt konkret ønsker CBS 
et stort grønt landsskabsrum, der kan rumme store arrange-
menter . En uformel fælled, der også kan bruges til fysiske aktivi-
teter . Frederiksbergs grønne identitet ønskes bevaret og vide-
reudviklet i form af grønne byrum, aktive tagterrasser, haver og 
tage, der kan give området en attraktiv, grøn identitet .

Bedømmelseskomiteen har således haft fokus på, at planen 
skal kunne bidrage til dels den særlige grønne identitet, som 
Frederiksberg har i dag . Dels til konkurrenceområdets egne 
kvaliteter og udfordringer, samtidig med at området tilføres nye 
arkitektoniske og byrumsmæssige funktioner og kvaliteter .

Forslag 1/10101 skaber en helt ny serie byrum, der hver for 
sig rummer mange af de kvaliteter, der efterspørges i konkur-
renceprogrammet . Dette greb, kombineret med få, markante 
bygningsvolumener med stærk ikonværdi, giver en stærk op-
levelse af et campusområde, der ikke blot fletter sig sammen 
med den eksisterende by, men som skaber helt nye rumlige 
oplevelser på et højt bykunstnerisk plan . Som eksempel herpå 
arbejder forslagsstillerne med at integrere byen ind i campus 
gennem en signifikant urbanisering af campusområdet, der 

8.

Kløften

Solbjerg  Plads

Pinietet

Falkoner Plads

Kilen

Bibliotekshaven

Orangeriet

Arkaden

Gavlen

Baggården

Metropladsen
Den Hvide Have

Vandtårnsparken

Ramblaen

Forslag 3 / 56789

programmeres med butikker, cafeer og faciliteter og under-
støtter et byliv på generelt plan .

Konkurrenceprogrammet lægger endvidere op til, at besva-
relserne skal forholde sig til, hvordan campusidentiteten 
styrkes . Konkurrencedeltagerne opfordres blandt andet 
til at overveje om arkitekturen og den fysiske organisering 
skal bruges til at skabe et klart hierarki på campusområdet . 
Forslag 1/10101 besvarer dette ønske med at etablere en 
central plads . En stor, åben fælled, midt på campus . Mod 
øst placeres en høj bygning, et tårn . Det styrker den urbane 
stemning omkring Frederiksberg Centret og føjer sig til ræk-
ken af tårne i umiddelbar nærhed: Rådhuset, Brandstatio-
nen og Falkoner Centret . Mod vest skabes en karrélignende 
struktur, der spejler karrébebyggelsen på Frederiksberg og 
bygger på de fine traditioner med åbne gårdrum i den vest-
lige del af kommunen .

Konkurrenceprogrammet efterspørger et svar på, hvordan 
der skabes nye forbindelseslinjer på campus, og hvordan især 
de nord-sydgående flows kan styrkes . Forslag 3/56789 arbej-
der med flere parallelle flows . Et indre flow i øst-vestgående 
retning, der udnytter et nyt, stort bygningsvolumens indre 
rumforløb til at skabe ét langt opholdsrum med store, atrier . 
Ikke mindst i vinterhalvåret kan det skabe et attraktivt inden-
dørs liv for især studerende og ansatte, men også en mulighed 
for at invitere borgerne ind på CBS . Ramblaens betydning 
forstærkes, og samtidig skabes der nye flows, som bygger på 
ideerne fra Nollis plan over Rom . For eksempel er der fore-
slået en passage tværs gennem Kilen mod en ny bygning på 
Howitzvej .

Det har fra CBS’ side været et stort ønske, at der skabes ty-
delige ankomstpunkter på campus, og at campusidentiteten 
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gøres tydeligere . Forslag 5/01234 besvarer dette ønske med 
en række arkitektonisk velartikulerede bygninger, der trods 
deres store forskellighed opleves som en helhed, som et nyt 
’CBS-ensemble’ . Effekten er imponerende og ville bidrage til 
at skabe en meget stærk identitet, såfremt alle tre bygninger 
kunne realiseres i deres planlagte form . Hver bygningskrop 
ville kunne tilføre campus en markant og særegen identitet og 
styrke både et hovedankomstpunkt og de enkelte auditorier 
og forskningsbygninger .

Fælles for de tre forslag er, at de afspejler den særdeles store 
udfordring, det har været at skaffe plads til mere end 3 .000 
cykler på campus . Dette understreger behovet for nytænk-
ning og kalder på udvikling af innovative cykelparkeringsløs-
ninger . Der er således behov for et demonstationsprojekt for 
cykelparkeringsløsninger, der kan danne inspiration for andre 
store undervisningsinstitutioner .

Bedømmelseskomiteen har ligeledes haft fokus på forsla-
genes bud på gode læringsmiljøer, hvor en væsentlig del af 
læringsbegrebet i dag indebærer en tæt dialog med det om-
givende samfund .

På masterplanniveau kan læringsaspekterne i relation til byin-
tegration opsummeres i tre forhold:

1   Campusområdets indlejring i den eksisterende bystruk-
tur, ankomster, stiforbindelser og inviterende træk i 
overgangen mellem campus og by .  

2   Et inviterende indre med rumlige, funktionelle forhold, 
der ikke kun henvender sig til studerende, forskere og 
undervisere, men også til udefrakommende . 

3   En god udveksling mellem byrum og indre rumligheder, 
der således inviterer indenfor og giver indblik i livet på 
CBS til hverdag og fest . 

På bygningsniveau har ønsket fra CBS været at få nogle byg-
ningsvolumener, der muliggør en høj grad af fleksibilitet og 
rummer mulighed for både traditionelle og multifunktionelle 
undervisningslokaler, så campus bliver et sted, der inspirerer 
til kreativitet og bryder vanetænkning, samtidig med at det 
giver rum til eftertanke . Et særligt sted, hvor forskning i inter-
national klasse kan udfolde sig i nye rammer .

De tre projekter har hver for sig dygtigt og ambitiøst udforsket 
de muligheder, der er til stede på konkurrenceområdet, og på 
et højt niveau har de leveret overbevisende svar på konkur-

Forslag  5/01234

rencens ønske om at skabe ’verdens bedste byintegrerede 
campus’ .

På de følgende sider kan man læse bedømmelseskomiteens 
bemærkninger til de tre forslag . 
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FORSLAG 1 / 10101
ENDELIG VINDER AF DEN 

TOFASEDE KONKURRENCE
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MASTERPLANENS VISION OG 
HOVEDGREB

Forslaget fremstår ubetinget som konkurrencens bedste bud 
på en byintegreret campus . Der jongleres på elegant vis med 
den gensidige konstituering af byrum og bygninger, forsider 
og bagsider . Med stor sikkerhed anvises et rumligt, strukturelt 
greb, der sikrer en god udveksling mellem campus og by, mel-
lem bygninger og byrum, mellem inde og ude . 

Således opereres der i forslaget på tre niveauer med den in-
teraktion og dialog, der er nøgleord i bestræbelserne på både 
at byintegrere og sikre et godt læringsmiljø i dialog med om-
verdenen . Samtidig bevæger forslaget sig mellem på den ene 
side et masterplanniveau med stor robusthed i sit hovedan-
slag, og på den anden side sandsynliggøres de krav til funk-
tionalitet, fleksibilitet og arkitektonisk, rumlig kvalitet, som er 
fremsat i programmet .

Gennem en sikker placering af bygningsvolumener på grun-
den fremkommer en sekvens af byrum, der hver især frem-
træder velproportionerede og med stor indbyrdes forskellig-
hed . Det er eminent løst!

Forslaget kommer med et meget kvalificeret bud på håndte-
ring af den svære for/bagsideproblematik, der kendetegner 
campusområdet . Det er overbevisende håndteret i forhold 
til såvel de bygninger, der allerede indgår i CBS-ensemblet, 
som CBS’ nabobygninger . Kilen står flot frem og danner en 

markant væg på den nye indre plads, ligesom den østlige af-
slutning af Solbjerg Plads 3-bygningen får funktion af på en 
og samme tid at være en bygning og en væg i et nyt byrum . 

De nye bygningers underspillede omfavnelse af CBS-parkens 
rum mod nord vidner om et godt greb om denne delikate for/
bagsiderelation . CBS har her fået et større, grønt parkrum, 
der lige som de øvrige rumdannelser ligger godt på grunden 
med fine solforhold og gode forbindelser til nærområderne .

Med de to nye metropladser får CBS omsider ankomstrum, 
der byder velkommen til institutionen som sådan og til det in-
dre campusunivers . Ankomsten fra Nordre Fasanvej spiller vi-
dere på et velkendt Frederiksberg-motiv, hvor karrédannelser 
skaber indadgående rumligheder . 

Tårnbygningen ved Solbjerg Plads fungerer som markør, 
når man kommer fra Falkoner Allé og fra Frederiksberg Me-
trostation . Og på selve Solbjerg Plads vil de funktioner, der 
lægges ind i de nye bygningsvolumener, kunne bidrage til at 
synliggøre CBS’ aktiviteter i bybilledet . I begge tilfælde bør 
bygningsvolumenerne bearbejdes i forhold til både det helt 
lokale og det bykvartersmæssige perspektiv . 

Bedømmelseskomiteen anbefaler således en tilpasning af 
bygningsvolumenerne på grundens vestlige del i forhold til 
den helt nære kontekst, mens indpasningen af tårnbygningen 
mod øst med fordel kan tage del i den aktuelle dialog mellem 
vertikale bygningselementer i denne del af byen . 

Samtidig skal der naturligvis tages hensyn til de arkitektoniske 
kvaliteter, Solbjerg Plads 3 i dag rummer .

Det kan diskuteres, om det er om der er tilstrækkelig kvalitet 
i samspillet mellem bebyggelsen langs Kilevej og den eksiste-
rende bebyggelse, og især synes det ikke at være lykkedes at 
forholde sig til den fritstående bygning (Kilevej 1-3) på hjør-
net mod Nordre Fasanvej . Ligeledes bør relationen til nabo-
erne på CBS-grundens nordvestlige hjørne bearbejdes med 
henblik på at skabe et tilfredsstillende naboskab .

Ramblaen udgør i det nye forslag det element, der forbinder 
de to metropladser, og således understreger flowet på den 
langstrakte grund CBS’ unikke infrastrukturelle situation i 
byen . I kraft af den klare rumlige struktur bliver også de øvrige 
flader klart definerede og kan bearbejdes til at have indbyrdes 
meget forskellige karakterer .

Bygningsvolumenernes størrelse og placering på grunden har 
dog en vis vindtunneleffekt . Her vil træplantninger kunne af-
bøde de værste gener, og det bør gennemtænkes, hvordan 
plantningerne bedst integreres, så rummene bibeholder de-
res karakter og anvendelighed, samtidig med at vindpåvirk-
ningen nedsættes . Projektets visualiseringer af varierende be-
plantning i byrummene lover dog ganske godt for den videre 
bearbejdning med vindafbødning for øje .

C. F. MØLLER (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED TRANSFORM, MOE OG KONSULENT CHRISTIAN WICHMANN MATTHIESEN
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MASTERPLANENS KONKRETISERING

Bedømmelseskomiteen vurderer, at forslaget på et kvalitativt 
højt niveau kan opfylde konkurrencens konkrete program-
krav gennem de angivne volumenanvisninger og de gennem-
tænkte relationer, som disse giver mulighed for at opnå .

Det er bedømmelseskomiteens opfattelse, at masterplanens 
høje kvalitets niveau fremkommer ved, at teamet i bearbejd-
ningsprocessen grundigt har analyseret og i særlig grad for-
stået de konkrete rumligheder, flow og landskabskvaliteter, 
der allerede er givne i den samlede konkurrenceramme . Det 
vil sige det specifikke konkurrenceområde og dets relation til 
det omgivende bykvarterog til CBS’ og Frederiksberg Kom-
munes særlige by- og bygningshistorie .

Forslaget lykkes i udtalt grad med en bearbejdning af de 
stedsbundne potentialer for en reelt byintegreret campus . 
De konkrete volumenanvisninger bidrager på overbevisende 
måde til ikke blot at give rum for programkravene, men også 
funktionelt og æstetisk at forbinde campus med resten af 
byen, som det tydeligt opleves ved Metropladsen og Solbjerg 
Plads gennem to af forlagets fire hovedvolumener . 

Forslagsstillerne udviser en overlegen forståelse af konkur-
renceprogrammets ambition om en masterplan . Netop ved 
ikke at skabe entydigt designede, afgrænsede og solitære 
bygninger, men derimod volumenforslag, der snarere har 
karakter af bygningsanlæg eller ensembler af bygninger med 
selvstændige karakterer, der er affødt af deres forskellige 
beliggenheder .

Dette fremmer ikke alene den nødvendige fleksibilitet og ro-
busthed, men også muligheden for lokalt og helt konkret at 

skabe tilpasning, række ud efter, inddrage og fremkalde de 
stedsbundne kvaliteter og potentialer for et forskelligartet 
campusliv . 

Til denne velvalgte strategi tillægges de mere generiske pro-
gramkrav som åbne stueetager, blandede funktioner og ud-
erum oppe på etagerne samt lyse, robuste og brugbare ude-
rum mellem bygningerne . Desuden er der i forslaget angivet  
konkrete byrelaterede funktioner på strategisk velvalgte sted-
er, som i høj grad vil kunne fremme byintegration og tilføre 
bydelen et nyt liv . 

De to nye bygninger, Metroplads Syd og Nord, samt de ek-
sisterende boligejendomme ved Nordre Fasanvej danner en 
fin ramme om en ny metroplads . Dette viser, hvordan der på 
samme tid kan arbejdes med campusmæssig byintegration 
og med et kvalitetsfyldt, Frederiksbergsk bymotiv i form af 
karréindskæring . 

Byens facade træder tilbage og giver plads for ankomst og 
transit og skaber samtidig mulighed for, at borgeren kommer 
til at se og opleve campusliv helt ude i byens facade, hvor der 
traditionelt har været butikker og boliger . Det er konkret by-
integration, endda gennem nyfortolkning af et lokalt, arkitek-
turhistorisk bymotiv . 

De nærmere retningslinjer for bygningsvolumenernes pro-
portioner og dermed evne til at integrere større rum som 
auditorier etc . skal dog bearbejdes for denne del af campus-
området med henblik på at opnå øget fleksibilitet . I den for-
bindelse skal der også ske en tilpasning, så skyggegener for 
naboerne minimeres, når der bygges på de to eksisterende 
gavle på bygningerne ved Nordre Fasanvej .

Når Solbjerg Plads tilføres et markant, vertikalt volumen, henle-
der det dels opmærksomheden på livet inde på campus på lang 
afstand, dels giver det plads til en tiltrængt forbedring af indgangs-
forholdene . Og endelig muliggør det en funktionsudvidelse i om-
rådet, idet det skaber en ny og markant identitet på pladsen .

Ud fra en byarkitektonisk betragtning er det vertikale volu-
men også placeret i den rigtige del af campus, hvor det ved 
at række op over omkringliggende bygninger kommer i visuel 
dialog med Frederiksbergs markante bygninger som Falko-
nercentret og Rådhuset . 

Således kan dette radikale greb skabe såvel funktionel som 
rumlig og byarkitektonisk byintegration af campus, men det 
skal selvfølgelig bearbejdes kraftigt i bygningsarkitektonisk 
henseende . Det vertikale volumens fulde programpotentiale 
skal selvfølgelig udnyttes optimalt, og bedømmelseskomiteen 
anbefaler, at der indgående arbejdes med volumen, herunder 
højde, facade og rumlige muligheder (inkl . kælderkapacitet) 
for dette anlægs vedkommende .

Masterplanens to øvrige bygningsanlæg, Parkauditoriet og 
Terrassehuset, udfylder tilsvarende centrale dele af program-
met, samtidig med at de bidrager til at skabe to meget vigtige 
byrum af højeste kvalitet . 

Parkauditoriet
Ved Kilen skabes ved hjælp af Parkauditoriebygningen et nyt 
byrum, der har en skala, solorientering og rumlighed, der ska-
ber trafik, mødested, liv, intimitet og tryghed . Det hører til kva-
liteten af denne løsning, at vandtårnet med sine røde tegl får en 
fremtrædende plads i byrummet og som sådan udtrykker byin-
tegration, i dette tilfælde med en historisk dimension: Her op-
samlede byen vand, og her boede folk . Længe før CBS kom til . 
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Masterplanforslaget, mål ca. 1:2500
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Bygningen med professorboliger har i forslaget fået en fin, 
rumskabende karakter som ryg i byrummet og som ’makker’ 
til Vandtårnet . Det skal dog sikres, at den også funktionelt kan 
indgå i sammenhængen på en mere hensigtsmæssig måde, så 
den får en mere aktiv rolle i byrummet . Forslaget viser således 
en mulighed for bevaring, uden at dette bliver et ’must’ .

Med henblik på at få et mere harmonisk byrum skal det lige-
ledes undersøges, om CBS-pladsen reelt er blevet for stor, og 
om auditoriebygningen burde være større .

I auditoriebygningen placeres de centrale auditoriefunktioner 
og i stueetagen tillige kantinen . Strategisk velplaceret med 

transparens og dermed visuel og funktionel kontakt mellem 
pladsen og det nye og kotemæssigt dramatiserede parkrum, 
beliggende på den anden side af auditoriebygningen mellem 
denne og Terrassehusene . Den transparente stueetage er 
vigtig, idet bygningen ikke vil virke som en hård opdeling af 
campus, men mere som et rumskabende element .

Den beskrevne fleksibilitet i forbindelse med de to store 
undervisnings- og multirum på første etage forekommer at 
være begrænset . Der kan være fleksibilitet i indretning og 
brug af lokalerne, men åbningerne i etagedækkene ud for 
lokalerne begrænser sammenhængen med studie- og break 
out-området .

Placeringen af kantinekøkkenet centralt i stueetagen omkran-
set af spiseområder og studieområder giver mulighed for 
fleksibel udnyttelse af studieområderne som mulig udvidelse 
af spisearealet . Og tilsvarende kan kantinen benyttes som 
studieområde . 

Programkravet om samplacering af kantine, et stort audito-
rium i kombination med studieområder og fleksible undervis-
ningslokaler er således indeholdt i Parkauditoriet . En sådan 
central placering af disse funktioner vil medføre nyt liv i denne 
del af campus . Imidlertid er kantinen og det store auditorium 
fordelt på to etager, og om dette er en kvalitet frem for en 
begrænsning, må eftervises i en efterfølgende bearbejdning . 
I den forbindelse skal der også ses på, hvordan flugtvejstrap-
per kan undgå at begrænse den nederste etages skitserede 
åbenhed og transparens .

Det skal endvidere undersøges, om bygningen kan være 
større og højere, så der kan være flere undervisningslokaler 
og/eller kontorer i bygningen . Dette naturligvis under hen-
syntagen til nabobygningerne . Og endelig vil det være vigtigt 
at overveje, hvorledes nogle af tagfladerne på denne bygning 
kan gøres aktive .

Metrobygning Nord og Metrobygning Syd
Bygningerne ved Fasanvej Station rummer fleksible planløs-
ninger og giver muligheder for, at auditorier kan tilpasses 
kommende programkrav på en enkel måde, uden at koncep-
tet forringes . Disponeringen med de store undervisningslo-
kaler som fremskudte knaster tilbyder desuden gode dagslys-
forhold, også selvom lokalerne underdeles . 

Imidlertid forekommer der også flere smalle bygninger, som 
ikke kan indeholde store auditorier, men det vurderes, at de 

Forslagets hovedelementer (set fra sydvest).
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godt kan rumme undervisningsrum for op til 80-100 personer . 
Samtidig kan de omdannes til kontorer / administrationsafsnit 
eller studieområder, hvorfor layoutet indeholder en høj grad 
af fleksibilitet . Dog kræver det en kraftig volumenmæssig og 
arkitektonisk bearbejdning .

De foreslåede tilbygninger på Solbjerg Plads er lidt af et funk-
tionelt columbusæg, da de ikke blot tilføjer de nye ønskede 
funktioner, men samtidig revitaliserer og fremtidssikrer en 
eksisterende bygning med de funktioner, som udviklingen 
af undervisningsmetoder efterspørger . Således kan nye fa-
ciliteter etableres, blandt andet med tilføjelse af studieområ-
der for de studerende og mulighed for nogle mere fleksible 
undervisningsrum .

Terrassehuset
Med Terrassehuset udnyttes på begavet vis muligheden for 
en primært vestvendt orientering . Gennem et mangefacet-
teret og terrasseret volumenkoncept anvendes solorienterin-
gen til at sikre en meningsfuld udnyttelse af store og brugbare 
vestvendte tage og terrasser . Dette fremmer brugen af cam-
pus’ tagflader og skaber byliv i højden, også sent på dagen 
og tidligt om aftenen i sommersæsonen . Desuden skaber de 
mulighed for begrønning af bygningen . 

Terrasserne rummer således potentialer til et babylonsk hæn-
gende have-tema med udendørs studiepladser og aktiviteter . 
Sammen med landskabsbearbejdningen og beplantningspla-
nen for parken vil det styrke totaloplevelsen af et markant og 
anderledes centralt parkrum midt på campus, midt på Frede-
riksberg . Som en af de mange små og store haver og parker 
i kommunen .

Terrassehuset tilbyder fine muligheder for at revitalisere Sol-
bjerg Plads 3 og tilføre den eksisterende bygning nogle af de 
funktioner, den mangler . Især studieområder, men der åb-
nes også mulighed for flere kontorer og undervisningsloka-
ler . Samtidig kan Terrassehuset give Solbjerg Plads en ny og 
mere åben facade mod vest, og disponeringen med terrasser 
giver mulighed for at benytte uderummene som studie- og 
arbejdsmulighed .

Landskabsbearbejdning
Programkravene til landskab og anlæg vurderes i høj grad at 
være opfyldt . Bygningerne er optimalt placeret på grunden i 
forhold til at skabe nye, veldefinerede pladser og landskabs-
rum og efterlade mest mulig flade i terræn til ophold mv .

CBS vil kunne få et multianvendeligt, grønt hjerte og en større 
festplads, som ligeledes er multianvendelig og vil udgøre et 
nyt samlingspunkt . Størrelsen og udformningen af CBS-plad-
sen skal imidlertid vurderes nøje i en nærmere bearbejdning 
af hensyn til anvendelsesmulighederne .

Når Parkrummet er realiseret, vil det dels imødekomme cen-
trale funktioner i forbindelse med CBS’ forskellige arrange-
menter og aktiviteter over året, dels udgøre et permanent 
rekreativt tilbud til naboer, byens borgere og besøgende, 
hvilket vil fremme byintegrationen med fokus på fritid, sam-
vær og natur i byen . 

Det er bedømmelseskomiteens opfattelse, at koncepterne 
for dette centrale parkrum er af højeste arkitektoniske kvali-
tet . Parken vil, med den rigtige bearbejdning, fremstå som en 
sammenbindende centralfigur for hele den rumlige campus-
komposition og som sådan vil den opleves som en ny bymæs-
sig attraktion .

Det er ikke oplyst, at der er taget hensyn til den eksisterende 
egetræsbeplantning, og forslagets plantekoncept er ikke sær-
lig udviklet . Projektet bæres dog igennem på de klare rumlige 
formationer, der udgør en god grundpræmis for videreudvik-
ling af projektet, herunder beplantningskonceptet .

CBS pladsen.

CBS parken.
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ROBUSTHED OG REALISME

Som tidligere omtalt bygger projektet rent bygnings- og vo-
lumenmæssigt ikke på entydigt designede, afgrænsede og 
solitære bygninger . De foreslåede hovedvolumener har ka-
rakter af bygningsensembler med selv stændige karaktertræk, 
affødt af deres forskellige beliggenheder og programmatiske 
udgangspunkter . Dette fremmer den nødvendige fleksibilitet 
og robusthed, og på bygningsplan kan der tillige skabes lokale 
tilpasninger i overensstemmelse med eventuelt forandrede 
vilkår under den  etapevise realisering .

Forslaget svarer således fint på det stillede krav til etapede-
ling . En afgrænsning af CBS-pladsen mod øst vil kunne dan-
nes af den eksisterende beplantning, hvorfor første etape ikke 
vil falde fra hinanden, hvis Parkauditoriet ikke bliver realiseret 
i første omgang . Der er også mulighed for at bygge i mindre 
etaper og i en anden rækkefølge, eksempelvis ved at begynde 
med at bygge på Solbjerg Plads-anlægget .

Bygningskoncepternes konstruktive og materialemæssige ka-
rakter vil ikke udfordre bygbarheden og hermed realismen i 
projektet, og bedømmelseskomiteen vurderer, at forslaget i 
højeste grad imødekommer ønsket om en robust masterplan . 
En masterplan, hvor funktioner og rumstørrelser kan ændres 
i overensstemmelse med ændrede vilkår, uden at grundkon-
ceptet forringes, og uden at masterplanens meget fine kvalite-
ter tabes . Samlet set vurderes planen at være robust i forhold 
til mulighederne for etapeopdeling, herunder arealomfanget 
af de enkelte etaper .

CBS’ ønske om åbne stueetager, mulighed for blandede funk-
tioner, uderum på etagerne og aktive tage er i høj grad imøde-
kommet . Samtidig repræsenterer de foreslåede bygninger en 

variation i bygningsdybder, og med en ikke dogmatisk ydre 
form har de mulighed for at blive tilpasset forskellige pro-
gramkrav, uden at hovedideen svækkes .

Programkravet om fleksibilitet og om mulighed for at kunne 
rumme fremtidige ændringsønsker og behov vurderes derfor 
i høj grad at være indfriet .

Hvad angår depotareal, er programkravet til depoter i kælder 
ikke illustreret i forslaget, men det vurderes at ville kunne op-
fyldes, idet der kun i mindre grad er skitseret kældre under de 
nye bygninger . Hvorvidt disse kældre også kan indeholde de 
nødvendige parkeringspladser til de enkelte etaper, kræver 
en nærmere afprøvning . Tilbygningen på Solbjerg Plads rum-
mer interessante potentialer i den forbindelse .

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsvisionen er at skabe en afstemt balance mel-
lem bygninger, byrum og landskab med en helhedstænkning 
med sigte på at opnå kvalitet i vekselvirkningen mellem de tre 
elementer .

Forslaget skal fremhæves for generelt at betragte CBS’ cam-
pus som en del af et større hele på Frederiksberg . Generelt 
svarer forslaget grundigt på DGNB-kriterierne og udviser 
både strategisk og konkret forståelse for udfordringer og 
potentialer .

CBS pladsen set fra vest med parkauditoriet i baggrunden.
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Nedenfor følger en overordnet gennemgang af teamets be-
svarelse af de fem udvalgte DGNB-kriterier . 

DGNB-KRITERIUM 08
ENERGIEFFEKTIV AREALDISPONERING 
De foreslåede volumener er ikke nødvendigvis særligt kom-
pakte, men de antydede åbningsgrader og typer viser en rea-
listisk forståelse for bygningernes performance, f .eks . i form 
af større vinduespartier nedadtil og mindre opadtil samt opti-
mering af volumenernes selvskygge . 

DGNB-KRITERIUM 19 
OPHOLDSKVALITETER OG BYLIV
De markante og forskellige byrum ligger i fin forlængelse af 
forslagets campusforståelse . Der er arbejdet med en særlig 
identitet i hvert byrum, som hver især rummer et stort bylivs-
mæssigt potentiale og samtidig har stor fleksibilitet i anven-
delsen . Opholdskvaliteterne er fine i forhold til solorientering 
og vindforhold . 

DGNB-KRITERIUM 23
FLEKSIBILITET
De individuelle bygningsvolumener danner et godt funda-
ment for faseopdeling og fleksibilitet over tid . 

DGNB KRITERIUM 17 (SELVVALGT)
SOCIAL OG KOMMERCIEL INFRASTRUKTUR
Størstedelen af de beskrevne punkter i dette kriterium er 
givet i konkurrenceprojektet og området selv og udgør altså 
ikke er en ny, tilført værdi, som fødes af konkurrenceforsla-
gets konkrete initiativer . 

DGNB KRITERIUM 30 (SELVVALGT) 
REGNVANDSHÅNDTERING
Regnvandshåndteringen fremstår stærk og med klare ele-
menter af rekreativ værdi .

TRAFIK OG PARKERING

Parkering og infrastruktur er organiseret fornuftigt i master-
planforslaget, men der skal arbejdes yderligere med integra-
tion af cykelparkering .

Der er foreslået en nordlig cykelforbindelse over mod Dalgas 
Have, og at de nordlige nicher på Solbjerg Plads 3 anvendes 
til cykelparkering . 

Dette vurderes at være en meget hensigtsmæssig løsning 
på cykellogistikken . Imidlertid er der i forslaget ikke angivet 
tilstrækkeligt med cykelparkeringspladser, idet der i forhold 
til det samlede normkrav mangler godt 2 .000 pladser . En del 
af disse vil kunne etableres ved at optimere den skitserede 
løsning, og en del kunne muligvis placeres i en kælder under 
Auditoriebygningen, der ligger parallelt med den nordlige vej, 
således at man vil kunne køre direkte ned i kælderen . Om det-
te er muligt, hvis der også skal etableres tilstrækkeligt med de-
potplads og bilparkeringspladser, skal undersøges nærmere .

I forslagsteksten beskrives det, at der placeres et stort volu-
men af overdækkede cykelstativer langs vejen i det nordlige 
skel . Imidlertid er det også langs vejen i det nordlige skel, at 
der forventes at være terrænparkering for biler, hvorfor forsla-
get er selvmodsigende på dette punkt . 

Dette understreger behovet for nytænkning og en særlig ind-
sats på cykelparkeringsområdet, jf . dommerbetænkningens 
indledende afsnit, side 11 .

Der er foreslået en parkeringskælder i to etager i forlængelse 
af Solbjerg Plads 3 og en ny kælder mellem Howitzvej 60 og 
Kilen . Dette anses ikke for at være hensigtsmæssigt, hvis det 
er bygningerne omkring Fasanvej Station, der opføres som 
første etape, idet der så ikke vil være tilstrækkeligt med parke-
ringspladser i første etape .
 
Der skal således ses på, hvordan hver etape kan være ’selv-
forsynende’ med parkeringspladser, og hvordan en del af den 
eksisterende overfladeparkering kan etableres i konstruktion 

i forhold til etapedelingen af byggeriet . Dette skal vurderes 
nøje, hvis der vælges at etablere parkering mellem Howitzvej 
60 og Kilen, da en sådan kælder kan hindre en eventuel ny og 
større bygning ved Howitzvej 60 . Begge aspekter bør indar-
bejdes i den videre planlægning .

Ramblaen er anvist som brandredningsvej, hvilket vil medføre 
behov for ændring af ramblaens beplantning . I det videre for-
løb skal det vurderes, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt .

BYGBARHED - LOGISTIK - DRIFT - ØKONOMI

I forslaget savnes en nærmere redegørelse for logistik i for-
hold til varetilkørsel, renovation mv . og der er ikke anvist den 
ønskede plads for en containergård . Dette vil dog kunne lø-
ses i den videre bearbejdning .

Det vurderes, at forslaget overholder den økonomiske ram-
me, og at forslaget er både er bygbart og driftsmæssigt fornuf-
tigt . Det er oplagt, at terrasseringer og grønne tage er drifts-
tunge . Imidlertid er dette en forudsætning, der har været lagt 
ind i konkurrenceprogrammet .

Metro pladsen set fra vest.
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MASTERPLANENS VISION OG 
HOVEDGREB

Masterplanforslaget tegnes i vid udstrækning af et stort 
bygningskompleks, der ligger inde på grunden langs ram-
blaens nordside og i størrelse ligner Solbjerg Plads 3 . Mel-
lem denne bygning og Nordre Fasanvej artikulerer en række 
bygningsvolumener indgangen til campus, Metropladsen og 
et større forrum til ramblaen, i forslaget kaldet Vandtårnspar-
ken . Mod øst markeres CBS og indgangen til campusområ-
det med et stort, glasinddækket foyerområde ud på Solbjerg 
Plads . 

Indre og ydre atrier går igen og fremstår som et arkitektonisk 
element, der på én gang skaber forbindelse mellem eksiste-
rende og nye bygninger, kommunikerer CBS-identitet og 
tilbyder attraktive opholdsmuligheder inden døre i de kolde 
måneder af året . 

Det store bygningskompleks er trukket tæt på ramblaen og 
tilbyder med sine forskudte facadepartier mange fine, mindre 
rumligheder til ophold og passage mellem det ydre ramblafor-
løb og det indre atriumforløb . 

En tilsvarende parallelitet finder vi i den eksisterende Solbjerg 
Plads 3-bygning, og dermed kommer mellemrummet mellem 
de to store bygningskomplekser til at fremstå som et gennem-
gangs- og forbindelsesareal . Dog forekommer dette mellem-
rum at være for rumligt underdimensioneret til at kunne ba-
lancere ’de to store naboer’ og samtidig være et selvstændigt 
byrum med sin egen identitet og funktionalitet . 

Derudover bevirker den tætte kobling til ramblaen, at en stør-
re del af den nye bygnings sydside og dermed opholdsside 
desværre ofte vil ligge i skygge af den høje Kile-bygning .

Landskabsplanen holdes sammen af ramblaen . En vandrende 
i ramblaens nordlige side danner forløbets røde tråd og frigø-
res i mødet med den store, nye bygning og igen ved Vand-
tårnsparken til et slynget forløb, der dog ikke er helt forløst . 
Især synes opdelingen af Vandtårnsparken i en belagt og en 
græsklædt del ikke at afspejle den kommende brug . 

Både Vandtårnsparken og Den Hvide Have fremstår som 
planens primære åbne rumligheder, men de bagvedliggende 
arkitektoniske og stemningsmæssige intentioner for disse to 
parkrum virker utydelige . Solbjerg Plads er i forslaget redu-
ceret betydeligt i omfang, og tilbage er således hovedsagelig 
Pinetet og Metropladsen . Forløbet af follies bidrager stærkt til 
karakten af campusmidten, men der er kun i en vis grad taget 
stilling til, hvad de skal bruges til .

Forslaget anviser, hvorledes oplagte langs- og tværgående 
flows kan integreres i masterplanen . Ud over en løberute 
via Bibliotekshaven, Den Hvide Have og derfra nordpå ope-
reres der også med et flow gennem bygningen på Howitz 
Plads, Kilen og den vestlige del af det nye bygningskompleks . 
Derimod synes bestræbelsen på at lukke forbindelsen mel-
lem Vandtårnsparken i nord og Kilehaven vest for Kilen ikke 
at være tilsvarende vellykket, selvom hensigten er at under-
støtte den interne forbindelse gennem Kilen og Kløften .

MASTERPLANENS KONKRETISERING

I sit udgangspunkt tager forslaget inspiration fra G . Nollis 
1700-tals kort over Rom med henvisning til byen som et rum-
ligt sammenhængende net af ude- og inderum, private og of-
fentlige rum . I dette tilfælde universitetets og byens rum . 

I forlængelse heraf har forslagsstillerne udviklet et endog 
meget stort og sammenhængende bygningsvolumen, belig-
gende langs ramblaen, som demonstrerer, hvordan denne 
inspiration kan skabe et sammenhængende studiemiljø . Et 
studiemiljø, der kan indeholde alle rumtyper fra studiecel-
ler over undervisningslokaler og auditorier til indre gader og 
bygningshøje atrier af bypladslignende karakter og med store 
beplantninger .

Dette er forslagets primære svar på spørgsmålet om, hvordan 
man i dag og i den aktuelle kontekst skaber en byintegreret 
campus, hvor byens liv inviteres ind på campus og campus’ 
studerende og ansatte ud i byen . Samtidig fremmes byinte-
grationen ved, at man har valgt at tegne en campus, der er 
åben mod byen i begge ender, så man netop ikke markerer, 
at ’her begynder CBS’, men snarere sluser folk fra området 
gennem campus .

TEGNESTUEN VANDKUNSTEN (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED TREDJE NATUR, PK3, ORBICON, ESBENSEN OG WSP GROUP

Atrium i den nye bygning Kløften.
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Bedømmelseskomiteen vurderer, at denne del af master-
planen, der benævnes Kløften, udgør den centrale og kva-
litativt mest inspirerende del af konkurrencebesvarelsen, 
om end de øvrige bygninger i forslaget også rummer gode 
løsninger . 

Hovedbygningen Kløften vurderes med dens modulære op-
bygning at kunne tilpasses ændrede programkrav, hvilket 
er positivt i forhold til såvel langsigtet programmering som 
faseopdeling af byggeriet . Den dybe bygningskrop rummer 
dog begrænsninger, hvis man på et senere tidspunkt ønsker 
at veksle mellem undervisningslokaler og mindre områder for 
gruppearbejde, kontorer etc .

Bygningslayoutet udnytter terrænforskellene og får derved 
skabt forskellige og oplevelsesrige rumligheder, som netop gi-
ver mindelser om bevægelsen i en by med varierende terræn . 

Undervisningslokalerne er fortrinsvis lagt mod nord, hvilket 
giver en god disponering af de mere udadvendte studiemil-
jøer mod ramblaen mod syd .

Under bedømmelsen har der været interesse for indelivet i 
de store atrier og indre gader, ligesom forholdet mellem inde 

og ude, mellem atriumstrøg og ramblastrøg og flowet mellem 
disse strøg er undersøgt nøje .

Bedømmelseskomiteen er skeptisk over for forslagets relativt 
tætte strøg mellem Kilen og den nye hovedbygning . Dels fordi 
Kilen i store dele af året kaster skygger på ramblaen, hvorved 
der snarere bliver tale om et gennemgangsstrøg end et opholds-
strøg . Dels fordi bygningernes facadehøjder og strøgets østvest-
gående orientering betyder, at strøget vil blive vindblæst, hvilket 
anfægter kvaliteten af denne for projektet vigtige løsning .

Disponeringen med én stor og sammenhængende bygning, 
der i størrelse matcher Solbjerg Plads 3, indikerer et dynamisk, 
indendørs studieliv, hvilket store dele af året har indlysende 
fordele i et dansk klima . Bedømmelseskomiteen vurderer, at 
der lokalt er skabt steder med både visuelt dramatiske og op-
holdsmæssige kvaliteter, men også at store dele af de indre 
strøg og atrier først og fremmest vil fremtræde som transitrum 
med en diffus og ufortættet karakter . Eksempelvis vurderes 
det, at det skitserede langstrakte rum ikke vil være optimalt 
som studiemiljø, da de mange spatiøse indgangspartier i høj 
grad vil præge rummet som en transportkorridor . Om der er 
mulighed for mere afskærmede eller intime studiemiljøer på 
etagerne, kan ikke umiddelbart vurderes .

En analyse af forholdet mellem projektets areal og rumfang 
viser, at projektet har et meget stort volumen i forhold til de 
reelt funktionelle kvadratmeter, som bygningen indeholder . 
Derfor vurderes det, at projektet for Kløftens vedkommende 
ikke har fundet den rigtige balance mellem fordelings- og 
brugsareal .

Forslagets to mindre bygninger, Arkaden og Gavlen, er mere 
fleksible med hensyn til anvendelse og har ramt et mere effek-
tivt bygningsprincip . Dog undrer det, at Gavlen ikke udnytter 
mere af fladen og desuden efterlader det største grønne rum 
som en slags bagside mod naboejendommene .

Der er endvidere foreslået et orangeri som tilbygning til Ho-
witzvej 60, hvilket giver mulighed for at tilføre en eksisterende 
bygning en ny dimension . Der vil i det nordvendte orangeri 
være gode dagslysforhold for et uformelt studiemiljø, mens 
dagslyset vil være reduceret i de bagvedliggende lokaler i den 
eksisterende bygning . I øvrigt er der ikke gjort bestræbelser på 
at skabe en tydelig forbindelse gennem stueetagen, så CBS’ 
kobling over mod Porcelænshaven kunne blive mere synlig .

Den skitserede tilbygning på Solbjerg Plads 3 mod Solbjerg 
Plads har på den ene side et overbevisende minimalistisk ud-
tryk, som på den anden side viser et køligt og lidt afvisende 
indgangsparti . 

Den stramme facade med de diminutive facadeindskæringer 
bidrager til at skabe en oplevelse af effektiv trafikkorridor, da 
hverken indskæringerne eller begrønningskonstruktionen er 
nok til, at man tror på, at pladsen får en overbevisende værdi 
som opholdsrum . Hvilket er vigtigt for CBS’ og Frederiksberg 
Kommune i bestræbelsen på at skabe integration mellem CBS 
og de omliggende bykvarterer .

Det bymæssige rambla forløb og Kløften set fra øst.
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Masterplanforslaget, mål ca. 1:2500
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Landskabsbearbejdning
Forslaget svarer kun i mindre grad på programmets ønsker og 
krav, og ideen med at spænde campus ud mellem Metropladsen 
i vest og Solbjerg Plads i øst forstærker oplevelsen af, at campus i 
højere grad er en gennemgangscampus end en opholdscampus . 

Den skitserede metroplads opfordrer kun i mindre grad til op-
hold, da funktionerne i bygningens stueetage hovedsagelig 
ikke er udadvendte og tilgængelige fællesfunktioner . Der er 
for eksempel placeret tre auditorier ud mod pladsen omkring 
vandtårnet .

Også Den Hvide Have vil få karakter af gennemgangsrum, da den 
i øst-vestgående retning forbinder to meget store bygninger og i 
nord-sydgående retning den skitserede forbindelse mod nord .

Det virker ikke som en rigtig disposition at anbringe meget af 
friarealet i ’Baggården’, som i højere grad inviterer til at blive 
brugt af naboerne end af CBS’ og byens borgere . Ikke mindst 
når man sammenholder dette med, hvad der i øvrigt er friholdt 
af areal til fælles brug . Således er der ikke længere et grønt 
areal, der vil kunne bruges ved semesterstartsfester eller an-
dre store arrangementer, da det eneste større, grønne rum 
(Den hvide have) er skitseret med relativt tæt beplantning . 

Det er uklart, hvordan det blå greb er tænkt . Forslaget inde-
holder diagrammer, der viser et slynget vandforløb, men det-
te er svært at genfinde på tegninger og rumlige illustrationer .

Forslaget skal fremhæves for sin redegørelse for mikroklima, 
som omfatter vindstudier, brug af strategiske plantninger og 
analyser af bygningernes dagslysforhold . Imidlertid er det 
uklart, hvordan en yderligere beplantning af ramblaen er for-
enelig med ramblaens anvendelse som brandredningsvej .

ROBUSTHED OG REALISME

Masterplanforslagets etapedeling svarer til programmets krav 
på en hensigtsmæssig måde, og den store hovedbygning vil 
med dens fleksible layout og strukturelle plankoncept kunne 
tilpasses ændrede programkrav og imødekomme en hensigts-
mæssig faseopdeling af byggeriet .

I forslaget er der desuden illustreret en alternativ etapever-
sion, hvor der undlades at bygge omkring Fasanvej Station, 
hvilket ikke virker umiddelbart forståeligt, og der er ikke argu-
menteret for denne alternative løsning .

BÆREDYGTIGHED

Teamets vision for bæredygtighed kobler sig til den dansk 
tilpassede DGNB-certificering for byområder, og målet er at 
opnå guld .

Det overordnede indtryk af teamets bæredygtighedsbear-
bejdning er ambitiøst . Ambitionerne indfries dog ikke rigtigt 
i projektet . Der er grundlæggende mangler i forhold til doku-
mentationen for de  valgte koncepter, og projektet fremstår 
som en hensigtserklæring snarere end et stærkt projekt . 

Skråprojektion set fra sydvest.



F O R S L A G  3  /  5 6 7 8 9 25K O N K U R R E N C E N S  F A S E  2

Nedenfor følger en overordnet gennemgang af teamets 
besvarelse af de fem udvalgte DGNB-kriterier .

DGNB-KRITERIUM 08
ENERGIEFFEKTIV AREALDISPONERING
Teamets besvarelse af dette kriterium er fin og nuanceret, 
men teamet viser ikke sin ambition konkretiseret i forhold til 
masterplanens disponeringer . Der savnes en mere konkret 
strategi sammen med en dokumentation for implementerin-
gen af denne strategi .

DGNB-KRITERIUM 19
OPHOLDSKVALITETER OG BYLIV
Byrummene beskrives med hver sin identitet, men der 
savnes beskrivelser af stemningerne i de forskellige byrum . 
Atrierne har stor attraktion og en vis fleksibilitet i anvendel-
sen, men kan have begrænset værdi i forhold til bymæssig 
integration . 

DGNB-KRITERIUM 23
FLEKSIBILITET
Forslagets faseinddeling viser en fleksibilitet i forhold til sær-
ligt ’Kløftens’ udformning . Det er dog sværere at vurdere, 
om også den ønskede funktionelle fleksibilitet er til stede, 
idet de fleste bygninger er relativt dybe .

DGNB-KRITERIUM 07 (SELVVALGT)
ENERGIFORBRUG OG VEDVARENDE ENERGI
Teamets besvarelse af kriteriet er fin og nuanceret, men 
teamet viser ikke sin ambition konkretiseret i forhold til 
masterplanens disponeringer . Der savnes en mere konkret 
strategi sammen med en dokumentation for implementerin-
gen af denne strategi .

DGNB-KRITERIUM 30 (SELVVALGT)
REGNVANDSHÅNDTERING
Teksten forekommer meget generel og manifesterer sig 
ikke troværdigt i forslaget . Der savnes en bearbejdning af 
vandet i en større skala, f .eks . med hensyn til CBS’ rolle 
i forhold til klimatilpasning, jf . Frederiksberg Kommunes 
Klimatilpasningsplan .

TRAFIK OG PARKERING

I forslaget i det forudsat, at campus trafikbetjenes som i 
dag, dog med en ny indkørsel øst for Howitzvej 60 til en ny 
parkeringskælder mellem Kilen og Howitzvej 60 . Dette vur-
deres at være en god løsning, som dog ville kræve nærmere 
undersøgelser .

Tilsyneladende er der i forslaget illustreret flere bilpar-
keringspladser, end hvad der reelt kan være, idet parke-
ringspladserne er tegnet for smalle . Det er foreslået, at al 
parkering flyttes i kælder, hvilket ikke vurderes at være 
hensigtsmæssigt, da der bør være en vis andel af overflade-
parkering til gæster, korttidsbesøgende, handicappede mfl . 

Der er dog indikeret mulighed for 100 ekstrapladser mel-
lem Kilen og Howitzvej 60 med en ny indkørsel øst for 
Howitzvej 60 . En god løsning, der dog kræver nærmere 
undersøgelser .

Der introduceres en nordlig cykelforbindelse, som imid-
lertid ender blindt ved Vandtårnet . Der placeres en stor 
mængde cykelparkering i forbindelse med denne nordlige 
cykelforbindelse, hvilket er nødvendigt for at løse cykelpar-

43.

Vind, 

Lokale vindforhold har stor indflydelse på komfort- og opholdsforhold ved og omkring 

bygninger. Derfor er det vigtigt at planlægge centrale udendørs opholdsarealer og 

mødesteder således, at disse påvirkes mindst muligt ved de hyppigst forekommende 

vindforhold. Den gennemsnitlige vindhastighed i København er ca. 5,7 m/s og over 

5.0 m/s i ca. 57 % af tiden. Vindhastigheder over 5 m/s forekommer signifikant hyp-

pigst fra vestlig og vest-syd-vestlig retning . Figur 8 viser den gennemsnitlige forde-

ling af vindretning og hastighed ved Københavns lufthavn.

Masterplanen er udarbejdet med den erkendelse, at der på CBS i dag findes dårlige 

forhold for udendørs ophold. De dårlige forhold skyldes primært den eksponering 

for vind som findes i det nuværende design. Igennem det ny masterplan forslag, er 

der aktivt arbejdet med etablering af udeopholdsrum på en bæredygtig måde. Den 

hyppige vestenvind ”blæser” i dag muligheden for mange udendørsophold, hvilket 

minimerer brugen af de rekreative uderum. Masterplanen forslår strategisk placere-

de bygningsmasser som også nedbrydes med fremspring, forskudte volumener og 

nicher. Disse er med til at nedbringe lange store åbne arealer, steder vinden i dag 

kan dykke ned fra højere luftlag, og accelerere til uacceptable niveauer. Ramblaens 

funktionelle længde, gør den samtidig til en vindtunnel. Vinde her, er gode til at give 

luftskifte og friske briser i de varme måneder. Masterplanens beplantning er udvalgt til 

at nedbryde kraftige vinde langs især ramblaen, vi kalder det strategisk beplantning.

 

Gennem strategisk beplantning og bygningsmasse nedbrydninger, skabes forskellige 

uderum, som tilbyder forskellige oplevelser arkitektonisk, sanseligt samt komfort-

mæssigt, som gør de udendørs kvaliteter mangfoldige, en fleksibel masterplan som 

kan facilitere gode bevægelser og ophold til det skiftende danske klima, samt rumme 

den brede målgruppes forskellige præferencer. 

NICHER OG OPHOLDSZONER I STUEETG.

nicher og kantzoner med ophold
centrale opholdsområder

fig. 9 fig. 8

LÆ-GIVENDE ELEMENTER OG BEPLANTNING

MIKROKLIMA

keringsudfordringen, men det er en svaghed, at der ikke 
ser ud til at kunne etableres forbindelse over mod Dalgas 
Have . 

Forslaget mangler godt 1 .700 cykelparkeringspladser i 
forhold til det samlede normkrav . Der er mulighed for at 
optimere projektet, så der kan skaffes flere pladser, men der 
ville skulle findes en radikal løsning for at skaffe plads til alle 
cykler på terræn .

BYGBARHED - LOGISTIK - DRIFT - ØKONOMI

Forslaget mangler stillingtagen til blandt andet vareindleve-
ring, handicapparkering samt mulighed for af- og påsætning, 
men gennem en viderebearbejdning ville der antagelig-
vis kunne tilvejebringes en tilfredsstillende driftsmæssig 
funktionalitet .

Det vurderes, at forslaget overholder den økonomiske 
ramme, og at forslaget er bygbart . Det er oplagt, at de 
foreslåede terrasseringer og grønne tage er driftstunge, 
men dette er en forudsætning, der har været lagt ind i 
konkurrenceprogrammet . 

Det undrer, at der i forslaget er lagt så stor vægt på solceller, 
idet programmet foreskriver fokus på passiv solenergi .
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Lokale vindforhold har stor indflydelse på komfort- og opholdsforhold ved og omkring 

bygninger. Derfor er det vigtigt at planlægge centrale udendørs opholdsarealer og 

mødesteder således, at disse påvirkes mindst muligt ved de hyppigst forekommende 

vindforhold. Den gennemsnitlige vindhastighed i København er ca. 5,7 m/s og over 

5.0 m/s i ca. 57 % af tiden. Vindhastigheder over 5 m/s forekommer signifikant hyp-

pigst fra vestlig og vest-syd-vestlig retning . Figur 8 viser den gennemsnitlige forde-

ling af vindretning og hastighed ved Københavns lufthavn.

Masterplanen er udarbejdet med den erkendelse, at der på CBS i dag findes dårlige 

forhold for udendørs ophold. De dårlige forhold skyldes primært den eksponering 

for vind som findes i det nuværende design. Igennem det ny masterplan forslag, er 

der aktivt arbejdet med etablering af udeopholdsrum på en bæredygtig måde. Den 

hyppige vestenvind ”blæser” i dag muligheden for mange udendørsophold, hvilket 

minimerer brugen af de rekreative uderum. Masterplanen forslår strategisk placere-

de bygningsmasser som også nedbrydes med fremspring, forskudte volumener og 

nicher. Disse er med til at nedbringe lange store åbne arealer, steder vinden i dag 

kan dykke ned fra højere luftlag, og accelerere til uacceptable niveauer. Ramblaens 

funktionelle længde, gør den samtidig til en vindtunnel. Vinde her, er gode til at give 

luftskifte og friske briser i de varme måneder. Masterplanens beplantning er udvalgt til 

at nedbryde kraftige vinde langs især ramblaen, vi kalder det strategisk beplantning.

 

Gennem strategisk beplantning og bygningsmasse nedbrydninger, skabes forskellige 

uderum, som tilbyder forskellige oplevelser arkitektonisk, sanseligt samt komfort-

mæssigt, som gør de udendørs kvaliteter mangfoldige, en fleksibel masterplan som 

kan facilitere gode bevægelser og ophold til det skiftende danske klima, samt rumme 

den brede målgruppes forskellige præferencer. 

NICHER OG OPHOLDSZONER I STUEETG.

nicher og kantzoner med ophold
centrale opholdsområder

fig. 9 fig. 8

LÆ-GIVENDE ELEMENTER OG BEPLANTNING

MIKROKLIMA

Ankomsten til campus ved Solbjerg Plads.
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UDPEGET SOM ET AF TRE 
VINDERFORSLAG I FASE 1
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MASTERPLANENS VISION OG 
HOVEDGREB

Dette smukt formidlede projekt tilbyder en række nye og vel-
definerede bygningsvolumener . De taler samme sprog som 
Kilen, hvilket vil sige med en geometrisk klarhed og høj byg-
ningsmæssig kvalitet . 

De nye bygningsvolumener indgår i en aktiv dialog med de 
nuværende bygninger på campus . Således skaber nye byg-
ninger på begge sider af pladsdannelsen ved Fasanvej Sta-
tion en dialog hen over ramblaen og fungerer endvidere som 
præambel til den udveksling, der finder sted mellem Kilen og 
dens nye søsterbygning, Trapezen . 

I Kilen er et stort, vertikalt atrium skåret ud i midten af det 
samlede bygningsmassiv, mens tilsvarende atrier i søsterbyg-
ningen vender sig ud mod facaden . Længere mod øst finder 
vi midt på den langstrakte grund en stor, cirkulær bygning, 
lidt forskudt for ramblaens knækpunkt, og længst mod øst en 
serie tilbygninger til Solbjerg Plads 3-bygningen .

Forslagets nærmest monolitiske bygningsvolumener står 
på en ‘flydende’ bund, der antager forskellige karakterer 
rundt på grunden . Disse karakterer er delvist bestemt af 
nærheden til de objekter, der tegner planen, delvist af et 
samspil mellem træplantning og belægninger, hvor eksi-
sterende beplantning i høj grad er indtænkt i planen . Så-
ledes kobles pil med chaussésten og så videre på en af-
spændt og elegant måde, der træder i stedet for egentlige 
rumdannelser . 

Sådanne findes naturligvis, men har en mere flydende karak-
ter . Eksempelvis finder vi en pladsdannelse ved Fasanvej Sta-
tion, som spænder fra Nordre Fasanvej og helt ind til Kilen . Et 
overordentlig dybt rum, som bedømmelseskomiteen ikke fin-
der helt overbevisende i dets overgang til ramblaen . På dette 
sted optræder en tværgående rumdannelse, der mod nord 
afgrænses af Vandtårnet og professorboligerne . 

Kilen og Trapezen skaber mellem sig et langstrakt og rum-
ligt, nærmest gadelignende forløb, indtil vi kommer til en ny 
tværgående bevægelse i forbindelse med Den Grønne Aula . 
Her centralt på grunden modelleres terrænet, så en konkav 
forsænkning samler det grønne rum og glider videre til en 
konveks jordfigur, der ved mødet med Trapezen bliver til et 
trappevolumen, der igen bærer bygningens øvre etager . 

Dette, sammenholdt med den øvrige terrænmæssige forbin-
delse over til indpasningen af den store, cirkulære bygning, 
forekommer bedømmelseskomiteen at være en tvungen form-
givning, der ikke fremmer fleksibilitet på masterplanniveau . 

Det samlede forløb af uderum fremstår som en serie langs-
gående rumligheder med for få ’begivenheder’, der kunne 
bidrage til at artikulere et forløb af forskelle eller befordre for-
skellige former for ophold . Dog sker der en markant modelle-
ring af topografien centralt på grunden, men den er omvendt 
meget kraftig set i forhold til det relativt begrænsede areal, 
den udspiller sig på . 

Den Grønne Aula vurderes også at være for lille og med en 
udformning, der ikke i tilstrækkelig grad kan danne ramme om 
de i programmet beskrevne funktioner . Generelt er det be-

dømmelseskomiteens vurdering, at de artikulerede og solitæ-
re bygningsvolumener har vanskeligt ved at skabe nærarealer 
med gode opholdsmuligheder .

Den samlede campus’ gulv afspejler den netop beskrevne 
flydende rumlighed, hvilket står i kontrast til den veldefine-
rede rambla, der går fra Solbjerg Plads og ud på arealet ved 
Fasanvej Station .

Forslaget beskriver en bedre kobling mod de øvrige CBS-
adresser, men der er ikke arbejdet med en ny forbindelse  
mod Dalgas Have .

MASTERPLANENS KONKRETISERING

Bedømmelseskomiteen vurderer, at de angivne bygningsvo-
lumener i rimelig grad kan indfri konkurrencens programkrav . 

Der er tale om et forslag, som på den ene side styrer master-
plandesignet stramt, men inden for logikken i de enkelte byg-
ninger skaber en variation af veldefinerede åbne og lukkede 
bygningsrum af forskellige størrelser, hvilket i nogen grad gi-
ver mulighed for en fleksibel programmering af bygningerne .

COBE (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED COBE BERLIN, GHB LANDSKABSARKITEKTER OG GRONTMIJ

Den nye bygning Cirklen set fra øst med Kilen i baggrunden.
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De programmerede arealer er fordelt på tre større bygninger, 
der alle rummer mulighed for indre atrier og gode rumlighe-
der og vurderes at kunne danne nogle interessante rammer 
om et velfungerende studie- og arbejdsliv . De to bygninger 
Porten og Trapezen giver begge mulighed for fleksibel udnyt-
telse, mens Cirklen er den mest designede og dermed be-
grænsende i sit layout .

Programkravet om en samplacering af kantineareal med et 
auditorium til 400 personer i kombination med fleksible un-
dervisningslokaler er ikke illustreret i besvarelsen . Det bety-
der ikke, at dette ikke kan lade sig gøre, men det vil kræve 
ændringer i det meget styrerede arkitektoniske udtryk .

Bygningshøjderne er tydeligvis tilpasset i forhold til naboejen-
dommene, visse steder på bekostning af brugskvaliteten af 

tagterrasserne, der bliver for nordvendte, hvorfor der efterla-
des et indtryk af, at de overordnede parametre for de formelle 
bygningsdesign og koncepter bliver for styrende for eksem-
pelvis aftrapning og solorientering .

Cirkelbygningen indikerer ikke udeophold mod vest, hvilket 
ellers vil være oplagt i forhold til såvel solorientering som det 
centrale, grønne rum, da det er her, der er aftensol på campus 
om sommeren . 

Som et gennemgående bygningskoncept arbejdes der med 
etagestore udkragninger . Hvor disse kan være fordelagtige 
i entrésituationer, hvor fokus er på flow, er det bedømmel-
seskomiteens vurdering, at anvendelsen i projektet i for høj 
grad vil skabe for store skyggefulde arealer, der ikke fremmer 
udendørs ophold i et dansk klima . Samtidig vurderes det, at 
den foreslåede placering af en bygning parallelt med Kilen i 
øst-vestlig retning vil forstærke de potentielle vindproblemer, 
der er på langs af ramblaen .

Sammenfattende er det bedømmelseskomiteens vurdering, 
at forslaget udtrykker en forståelse af masterplanlægning, der 
i væsentlig grad beror på distinkt formgivede bygningsvolume-
ner . De foreslåede bygninger er alle holdt i et fælles og bevidst 
formsprog, der bestemmer såvel bygningernes indre rumlighe-
der og organisering som deres ydre udtryk, i form af volumen- 
og facadeproportionering samt vindues- og dørsætning . 

Der er tale om et udtryk, som fremhæver bygningerne som 
bygninger og knapt så meget som anlæg eller dele af andre 
sammenhænge . Det giver en oplevelse af en campus, der 
er i slægtskab med den klassiske amerikanske campus, fordi 
bygningerne gennem deres størrelse og udtryk fremstår som 
fremhævede, skulpturelle elementer på campus . 

Bedømmelseskomiteen vurderer, at den valgte masterplan-
strategi på én gang er forslagets styrke og svaghed . Forslaget 
fremstår på den ene side med uantastelig kunstnerisk styrke, 
med tydelige reference til den antikke arkitektur i form af ek-
sempelvis Roms Kapitol eller Athens Akropolis .

På den anden side forekommer det, at de solitære og arkitek-
tonisk fremhævede bygninger genkalder den klassiske cam-
pus’ ‘fakultetsfortælling’, hvor hver enkelt bygning rummer 
selvstændige fakulteter . Dette udtrykker hverken de faktiske 
forhold på CBS eller en nutidig opfattelse af en universitets-
kultur, hvor nedbrydning af silotænkning og opbygning af 
tværfaglighed er i højsædet . 

Netop i forlængelse heraf er det bedømmelseskomiteens vur-
dering, at bygningernes høje grad af selvstændiggjorte udtryk 
på samme tid er central for kvalitetsoplevelsen i projektet og 
en væsentlig begrænsning af den fleksibilitet og robusthed, 
som særligt en masterplan skal kunne levere .

ROBUSTHED OG REALISME

Forslagsstillernes satsning på at skabe en masterplan gennem 
meget distinkte volumener og bygningsudtryk vurderes at 
udgøre en væsentlig begrænsning i forhold til en kommende 
programmering, idet disse er vanskelige at tilpasse en foran-
derlig programmering . Der er risiko for, at formen i højere 
grad kommer til at styre indholdet end omvendt . 

Samme problemstilling vurderes at være begrænsende i forhold 
til den forventelige etapedeling, da variationen af hvor meget man 
kan formindske, men især forøge de enkelte bygningers etageare-
al er begrænset som følge af de relativt fikserede bygningsformer .

Visualisering af campus set fra sydvest.
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Masterplanforslaget, mål ca. 1:2500
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På tilsvarende vis anslår forslaget et princip om materialesam-
menhørighed i facader, hvilket kan rumme gode potentialer 
for arkitektonisk sammenhæng, men under den forudsæt-
ning, at hele byggeriet gennemføres inden for en overskuelig 
årrække . Som udviklingsplan over tid vurderes det dog at 
udgøre et risikomoment, idet nye behov kan opstå og fordre 
andre facadebearbejdninger og materialer .

Der er tale om et forslag med en god variation i veldefinerede 
åbne og lukkede rum og forskellige rumstørrelser, hvilket gi-
ver mulighed for en fleksibel brug af bygningerne . Arealet 
er disponeret på tre større bygninger (med etagearealer på 
mellem 6 .400 kvm og 9 .300 kvm) samt to mindre bygninger . 
Samlet vurderes det, at bygningerne i nogen grad vil kunne 
opfylde programmets rumkrav, men det ville være ønskeligt, 
om mindst en af bygningerne kunne være større .

Så vidt det har kunnet vurderes, ser forslaget ikke ud til at give 
realistiske rumhøjder, idet den gennemsnitlige etagehøjde 
i forslagsgranskningen er udregnet til 3,9 meter . Muligvis er 
der angivet for lave bygninger i illustrationsmaterialet, og byg-

ningerne vil reelt være højere end skitseret, hvis de funktio-
nelle krav skal kunne opfyldes .

Landskabsbearbejdning
Forslaget skal fremhæves for sin fascinerende og overbevi-
sende træplantningsstrategi, som ville kunne tilføre campus 
noget af den særlige poesi og identitet, som er efterspurgt i 
programmet .

Ligeledes er overgangszonerne mod naboejendommene 
smukt bearbejdede . Særligt overbevisende er overgangsløs-
ningen i campus’ nordøstlige hjørne illustreret, og den giver 
mulighed for at skabe ét samlet rum, samtidig med at man kan 
etablere en adskillelse, hvis naboerne foretrækker dette .

Pladsdannelsen Det Urbane Atrium er tænkt som et urbant 
aktivitetsrum med plads til boldspil og andre fysiske akti-
viteter . Imidlertid vurderes det at være for småt til at kunne 
rumme det programsatte krav om en belagt samlingsplads 
for CBS, der kan rumme 4 .000 mennesker ved koncerter og 
andre arrangementer . Samtidig medfører den voldsomme ter-

rassering af Det Grønne Atrium, at der kun er en relativt lille 
planflade til rådighed til spontane og midlertidige aktiviteter .

Rødstensbygningen med professorboliger tænkes fortsat anvendt 
til gæsteboliger, hvilket vurderes at være en uhensigtsmæssig 
funktion tæt ved en aktivitetsplads, der lægger op til aktivitet 24/7 .

Forslaget har ikke ladet niveauspring i terrænet afspejle sig i 
bygningernes indre disponeringer . Således er bygninger skit-
seret med fladt gulv, mens terrænet uden for bygningerne er 
stigende, hvorfor der vil være nogle niveauforskelle ved ind-
gange, der kommer til at påvirke bygningslayoutet .

Samtidig er det beskrevet, at byrummet trækkes ind i byg-
ningerne, men det er vanskeligt at se, hvad der menes med 
dette, hvad angår den foreslåede  foyertilbygning på Sol-
bjerg Plads 3, da den virker som et lidt usammenhængende 
appendiks på den eksisterende bygning .

BÆREDYGTIGHED

Det samlede indtryk af teamets bæredygtighedsbearbejdning 
er et gennemarbejdet forslag med stor forståelse for cam-
pusånden og de mere tekniske discipliner, som er en del af 
bæredygtighedsbegrebet . Et af forslagets fem dogmer, der 
har fulgt projektet gennem konkurrenceforløbet, er ”En grøn, 
sund og bæredygtig campus” . 

Forslagsstillernes intentioner om særligt det grønne og den 
sociale bæredygtighed i form af byrum og bylivsintentioner er 
godt beskrevet og seriøst indarbejdet i forslaget . Der fremvi-
ses derudover et katalog af mulige tekniske og miljømæssige 
tiltag, dog med en mere programmatisk tilgang .

Forslagets landskabs- og byrum.
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Nedenfor følger en overordnet gennemgang af teamets be-
svarelse af de fem udvalgte DGNB-kriterier . 

DGNB-KRITERIUM 08
ENERGIEFFEKTIV AREALDISPONERING
Forslagets bygningsvolumener viser en kompakthed og er et 
solidt afsæt for videre bearbejdning .

DGNB KRITERIUM 19
OPHOLDSKVALITETER OG BYLIV
De forskellige byrums stemninger er fint beskrevet og fore-
kommer generelt troværdige . Dog virker den Den Grønne 
Aula ikke indlevet i forhold til daglig brug og stiforløb . Over-
gange mellem byrum er generelt svært aflæselige i planen . 
Det Urbane Atrium spænder eksempelvis helt til Fasanvej, 
og pladsen omkring Metroen og Fasanvej synes at mangle 
identitet . De enkeltstående bygninger, deres form og place-
ring lægger umiddelbart ikke op til udveksling eller interak-
tion bygningerne imellem . Forslaget arbejder fornuftigt med 
ophold på tagflader (på de to bygninger Porten og Cirklen) . 
Men de valgte orienteringer (primært nord og vest) for op-
holdsflader kan undre, idet skyggediagrammerne viser anse-
lige skyggeområder for typiske opholdstidspunkter, og der 
mangler generelt en beskrivelse af de mikroklimatiske for-
hold . Både bygningsvolumenernes placering og udformning 
skønnes at forstærke den eksisterende vindtunneleffekt om-
kring ramblaen .

DGNB KRITERIUM 23
FLEKSIBILITET
De enkelte bygningsvolumener danner et godt fundament for 
faseopdeling og fleksibilitet over tid . Forslaget har dog en mu-
lig begrænsning i forhold til, hvor meget de enkelte bygnin-
ger reelt kan ændre størrelse, uden at den bygnings mæssige 
komposition forringes . 

DGNB KRITERIUM 30 (SELVVALGT)
REGNVANDSHÅNDTERING
Forslagsstillerne har fremhævet regnvandshåndtering som 
frivilligt kriterium, men beskrivelsen er generisk og ikke doku-
menteret med andet end en situationsplan . 
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Da stedet er meget godt forbundet med offentlig 
transport og godt integreret i det regionale net af 
cykelstier, kan udviklingen fokusere på fodgængere 
og cyklisters behov.

OFFENTLIG TRANSPORT
Metrostationerne Fasanvej og Frederiksberg er 
forbundet med Ramblaen. Dette er grundpillen i 
den fremtidige udvikling af området. Områderne 
tættere på Fasanvej station er tættere bebygget. 

FODGÆNGERE
Fodgængere ankommer til campus fra alle fire 
sider. To nye forbindelser kan etableres mod nord: 
Sprogøvej og Nyelandsvej. Fodgængere bevæger 
sig frit på alle overflader med ubemærkede 
skift fra inden døre til udendørs. Campus er 
super-gennemtrængeligt, barrierefrit og følger 
principperne om inkluderende design.  

CYKLISTER
Som udgangspunkt kan cyklister ankomme til 
campus fra alle fire sider. Men ramblaen og 
den grønne sti er større og har plads til flere 
cykeltrafikanter. 
Cykelparkering er opstillet ved siden af bygningernes 
indgange. Antallet af cykelparkeringer er gavmildt 
dimensioneret for at undgå konflikter med andre 
brugere. 

MOTORISERET INDIVIDUEL TRAFIK
Biler lukkes ind i parkeringskælderen fra 
Nyelandsvej, så størstedelen af campus er bilfri. 
Der er afsætningspladser ved Fasanvejstation. 
Eksisterende adgang til Kilens parkeringskælder 
foreslås flyttet i forbindelse med udbygning 
således adgang foregår via Howitsvej. Dette er mere 
hensigtsmæssigt grundet manglende lysregulering 
ved Nordre Fasanvej.

LEVERINGER
Varelevering til området sker primært via 
adgangsvejen fra Nyelandsvej, som også 
fungerer som adgangsvej til P-kælderen. Vejen 
forventes ikke benyttet af cyklister, hvilket 
trafiksikkerhedsmæssigt er en god løsning, da 
risikoen for uheld mellem lastbiler og cyklister så 
reduceres.
Området ovenpå og omkring Metroen friholdes 
således for motorkøretøjer og kan derfor helt 
reserveres til cyklister, gående og ophold i øvrigt.
Alle funktioner i forbindelse med varelevering vil 
foregå på nordsiden af bygningerne, hvor der vil 
blive etableret rampe til depot i kælderplan tæt på 
adgangsrampen til selve p-kælderen. Varelevering 
til Porten vil ske via brandvejen langs den nordlige 
afgrænsning af området og der vil blive mulighed 
for at vende køretøjerne ved bygningen.
Varelevering til Kilen og Boxen foregår fortsat fra 
Kilevej.

BELYSNING
Den eksisterende belysning på Løberen beholdes, 
og udbygges om nødvendigt. I både Aula og Atrium 
sættes høje master med spots, der kan bidrage 
med ekstra lys under særlige begivenheder. Langs 
med kantzonen placeres lamper der kan opløse 
den ellers skumle kant, som overgangen mellem 
campus og naboer kan opfattes som, en kold 
november nat. Lamperne kan være parklamper der 
stikker deres armaturer op i trækronerne. Dette lys 
vil også komme løbesti og cykelsti til gode. Ved 
den nye Festhave opsættes naturligvis kulørte 
lamper i træerne.

CYKELPARKERING OG PRIMÆRE CYKELFORBINDELSER

FODGÆNGER

LEVERING

14. TRAFIK OG BELYSNING

DGNB KRITERIUM 33 (SELVVALGT)
TRAFIK OG MOBILITET
Forslaget skal fremhæves for sin bevidste tilgang til et trafik-
koncept, der arbejder med en mindskelse af den kørende bil-
trafik på overfladen . Det understøtter samtidig ideen om de 
mange og varierede byrum . Dog er behovet for varetilkørsel 
og biladgang til bygninger ved Kilen og metroforpladsen un-
dervurderet i forhold til en realistisk dagligdag .

TRAFIK OG PARKERING

Forslagsstillerne argumenterer for, at man kan adskille biler fra 
cyklister og gående, da alle steder på campus kan nås inden 
for fem minutter fra en metrostation . Adgangen til campus for 
personbiler i det daglige er ud fra denne argumentation ikke 
nødvendig, og campus kan optimeres til at møde fodgænger-
nes og cyklisternes behov . 

Den nordlige vej er derfor foreslået som træningsbane for den 
nærliggende folkeskole, hvilket er en smuk tanke, men den 
vurderes ikke at være realistisk på nuværende tidspunkt . Den 
nordlige vej vil fortsat skulle være adgangsvej til parkerings-
kældre under de nye bygninger mod nord, og den vil skulle 
anvendes til varelevering, renovationskørsel mv .

Forslagets beskrivelse af cykeltrafikken vurderes heller ikke at 
være holdbar, da en større del af cykelparkeringen er placeret 
mod det nordlige skel på campus uden direkte forbindelse 
med supercykelstien . Det er således ikke vist, hvordan man 
kommer hen til cykelparkeringen .

Forslaget mangler omkring 1 .500 cykelparkeringspladser 
i forhold til normkravene . Der vil kunne etableres flere på 
nordsiden af Solbjerg Plads, men der er behov for en velfun-
gerende kobling til supercykelstien . Derimod er der angivet 
cykelparkering på en af de bedste sydvestvendte pladser i 
den vestlige ende af Solbjerg Plads 3, hvor studentercafeen 
Nexus er placeret .

Der er angivet en realistisk cykelparkering i en forsænkning på 
pladsen ud mod Solbjergvej . 

Al bilparkering er foreslået anbragt i konstruktion, hvilket ikke 
stemmer overens med programmets ønske om, at der fortsat 
skal være overfladeparkering til gæster, korttidsbesøgende, 
handicappede mfl . Dog ville det være muligt at tilpasse for-
slaget, så der kunne etableres bilparkering langs skellet mod 
nord .

BYGBARHED - LOGISTIK - DRIFT - ØKONOMI

Det vurderes, at forslaget overholder den økonomiske 
ramme, og at forslaget er både er bygbart og driftsmæssigt 
fornuftigt .

Dog skal det bemærkes, at forslagsmaterialet gør det vanske-
ligt at vurdere, om kravene til teknikrum, depoter og renova-
tionsareal i kælderetager er opfyldt, men det ser ikke ud til at 
være tilfældet . Desuden tilbyder forslaget ikke et oplagt sted 
til at placere den ønskede containergård . Endelig skal det 
nævnes, at der vil være behov for mere fast belægning om-
kring bygningerne af hensyn til servicering, vinduespudsning, 
redningsareal etc . 

Fodgængerflows gennem campus.
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Nedenfor og på de følgende sider gengives bedømmelsesko-
miteens betænkning for fase 1 i sin fulde ordlyd. Bemærknin-
gerne fra bedømmelseskomiteens tekniske rådgivere optræ-
der som bilag til dommerbetænkningen.

OPGAVEN

CBS, Frederiksberg Kommune . Metroselskabet og Realdania 
har bedt seks konkurrencedeltagere om at udarbejde et for-
slag til udviklingen af området mellem Frederiksberg Centret 
og Fasanvej Station . Konkurrenceudskriverne ønsker ”at ud-
vikle verdens bedste byintegrerede campus til de studerende 
og medarbejderne på CBS og til byens borgere og brugere .”

Helt konkret ønskes der et koncept og en masterplan for ud-
bygningen af CBS . Planen skal indeholde en række by- og 
landskabselementer, minimum 31 .000 kvm studie- og kontor-
areal fordelt på fem forskellige hovedkategorier samt bære-
dygtige løsninger for infrastrukturen, herunder forbindelses-
veje, parkering og generel tilgængelighed . 

Indtil for 15 år siden henlå konkurrenceområdet som et lang-
strakt baneterræn . Ved årtusindskiftet åbnede CBS’ undervis-
ningsbygning på Solbjerg Plads . I den forbindelse blev der ud-
arbejdet en helhedsplan for området, der anviste placeringen 
af nye bygninger og byrum . Projektområdet omfatter så ledes 
en række nyere bygninger, med Lundgaard og Tranbergs Ki-
len som den mest markante, samt ét langt og gennemgående 

forbindelsesstrøg, i konkurrenceprogrammet omtalt som en 
grøn rambla, der er udformet af landskabsarkitekt Marianne 
Levinsen som et varieret grønt landskab mellem Solbjerg 
Plads og Fasanvej Station . 

Blandt de særlige hensyn på konkurrenceområdet er en ho-
vedtransmissionsledning (CTR) samt metrolinjen, begge i 
øst-vestgående retning . Herudover er det gamle vandtårn fra 
1857 klassificeret som fredet .

I Frederiksberg Kommuneplan fra 2013 er der generel fokus 
på uddannelsesinstitutionernes udviklingsmuligheder, og det 
hedder blandt andet, at ”området kan udvikles med blandede 
byfunktioner af regional betydning” . Bebyggelsesprocenten 

er i kommuneplanen fastsat til 250, og der må maksimalt byg-
ges i seks etager .

Som noget nyt har konkurrenceudskriverne som nævnt i ind-
ledningen bedt de indbudte teams om at besvare opgaven på 
to niveauer . Ikke blot som et overordnet koncept med efter-
følgende detaljering, men som et teoretisk funderet dogme . 
Et ’hvad nu hvis?’, der efterfølgende udforskes, udfordres og 
afprøves i et konkret forslag på skitseniveau . Denne tilgang 
betyder, at bedømmelseskomiteen også har lagt stor vægt på 
bedømmelsen af dogmet for efterfølgende at kunne afprøve, 
om de enkelte konkurrenceteams har formået at omsætte de-
res hypoteser til konkrete forslag til en masterplan .

Illustration fra konkurrenceprogrammet
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Forslag 1/10101

I konkurrenceprogrammet lægges der stor vægt på at fast-
holde og videreudvikle den særlige identitet, som konkur-
renceområdet har i dag, samtidig med at området tilføres nye 
arkitektoniske og byrumsmæssige funktioner og kvaliteter . 
Programmet anbefaler konkurrencedeltagerne at skabe mere 
åbne bygninger (mere åbne end f .eks Solbjerg Plads 3), at 
artikulere ankomstpunkterne tydeligere og at tilvejebringe 
bedre nord-sydgående bevægelsesmuligheder . 

Endvidere anbefales konkurrencedeltagerne at skabe flere 
zoner, der inviterer til ophold, og at styrke synergimulighe-
derne med de omkringliggende byfunktioner . Helt konkret 
ønsker CBS et stort, grønt landsskabsrum, der kan rumme 
store arrangementer – en uformel fælled, der også kan bruges 
til fysiske aktiviteter . Frederiksbergs grønne identitet ønskes 
bevaret og videreført i grønne haver, tagterrasser og tagha-
ver, der kan give området en stærk grøn identitet .

Endelig er det fra konkurrenceudskrivernes side ønsket, at 
deltagerne anvender DGNB-systemets bæredygtighedskri-
terier, som tager udgangspunkt i tre bæredygtighedssøjler: 
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed .

Forslag 2/04458 Forslag 3/56789
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EN BYINTEGRERET CAMPUS?

Konkurrenceforslagene har grundlæggende behandlet det 
generelle niveau ud fra få, enkle og kommunikérbare princip-
per eller slagkraftige udsagn, der bearbejdes efterfølgende . 
Fælles for alle forslag er et tydeligt fokus på at integrere cam-
pus i byen, og flere forslag anvender Giambattista Nollis kort 
over Roms offentlige pladser fra 1784 som reference .

Under bedømmelsen er der som før nævnt blevet lagt vægt 
på at vurdere, hvordan ambitionen om at skabe den byinte-
grerede campus er formuleret i dogmet og efterfølgende er 
bearbejdet på det konkrete niveau . 

Grundlæggende kan konkurrenceforslagene opdeles i to ho-
vedkategorier, nemlig de, der primært har fokus på at udvikle 
campus, og de der især har fokus på udvikle en by . Som ek-

sempel herpå foreslår forslag 1/10101 at integrere byen ind i 
campus gennem en signifikant urbanisering af campusområ-
det, der programmeres med butikker, cafeer og faciliteter for 
at understøtte et byliv på generelt plan . Modsat søger forslag 
4/24957 at flytte Frederiksbergs parker og grønne identitet 
ind på campus, der struktureres med kuperet landskab og 
slyngede stisystemer og dermed forbinder konkurrenceom-
rådet med Frederiksberg Have og byens øvrige parker .

Forslag 4/24957 Forslag 5/01234 Forslag 6/16059
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Forslag 5/01234 og 6/16059 udfordrer i stedet de eksisteren-
de barrierer mellem konkurrenceområdet og den øvrige by og 
rykker campus ud i byen gennem nye og (i forslag 6/16059) 
relativt radikale forbindelsesveje gennem private gårdrum og 
eksisterende bebyggelser .

Forslag 2/04458 adskiller sig ved stort set udelukkende at 
koncentrere sig om konkurrenceområdet . Den ledsagende vi-
sualisering understreger dette ved helt bogstaveligt at ’mørk-
lægge’ den omkringliggende by .

Begrebet ’byintegreret campus’ udfordres dog også flere ste-
der, og der sættes blandt andet i forslag 6/16059 spørgsmåls-
tegn ved, hvilke funktioner fremtidens campus skal kunne 
rumme for at kunne imødekomme nye, og på nuværende 
tidspunkt uforudsigelige, krav til vidensdeling og læring . Såle-
des introducerer f .eks . forslag 3/56789 og 6/16059 en mere 
hybrid programmering som værktøj til at øge graden af fleksi-
bilitet på længere sigt .

MARKANT BYGNINGSHIERARKI ELLER 
FLEKSIBELT DEMOKRATI?

I konkurrenceprogrammet lægges der op til, at besvarelserne 
skal forholde sig til, hvordan campusidentiteten styrkes . Kon-
kurrencedeltagerne opfordres blandt andet til at overveje, 
om arkitekturen og den fysiske organisering skal bruges til at 
skabe et klart hierarki på campusområdet . 

Hovedparten af konkurrenceforslagene søger at styrke cam-
pusområdets identitet gennem markante bygningskroppe . 
Enten i form af signifikante højhuse (forslag 6/16059), et ty-
deligt ankomstpunkt (forslag 1/10101) eller en række ikono-
grafiske bygninger (forslag 2/04458 og 5/01234), der tilfører 
campus en markant og særegen identitet . Andre forslag ska-
ber en campusidentitet gennem bearbejdning af landskab og 
byrum (forslag 3/56789 og 4/24957) .

Der arbejdes i flere forslag med at etablere en central plads el-
ler en stor, åben fælled midt på campus . Ønsket om en større 
plads og et centralt rum på campus er gennemgående i kon-
kurrenceprogrammet, men forslag 3/56789 argumenterer for, 
at den særlige campusånd i stedet skal opnås gennem små, 
overskuelige og intime byrum, der tilsammen danner ramme 
om fællesskab og netværk . Forslag 2/04458 og 5/01234 ar-
bejder med en mosaik af rumligheder .

Generelt udviser forslagene en god forståelse for og læsning 
af konkurrenceområdet og de eksisterende bygninger . Flere 
forslag tilføjer nye funktioner til vandtårnet (forslag 3/56789 
og 5/01234), der dermed kommer til at fremstå som et ty-
deligere pejlemærke på campus . Læsningen af ramblaens 
arkitektoniske og funktionelle værdi for såvel campus som 
hele bydelen er overbevisende i alle forslag, og der arbejdes 
konsekvent med at udvikle denne centrale forbindelseslinje i 
alle forslag . Resultaterne af denne bearbejdning er særdeles 
varieret – fra underspillede ’udposninger’ af det eksisteren-
de strøg til skabelsen af mange nye byrum langs ramblaen, 

sammenhængende gulvflader og til flowoptimerede hoved-
færdselsårer gennem campus . Hvad angår sidstnævnte, har 
bedømmelseskomiteen haft et særligt blik for, om løsningerne 
kan håndtere brugernes faktiske færden på arealet, f .eks . cyk-
listers og gåendes anarkistiske transportvaner .

ET ANSIGT UDADTIL?

Konkurrenceområdet er kendetegnet ved, at det tidligere fun-
gerede som et urbant bagareal, hvorfor den omgivende by så 
at sige vender bagsiden mod området . Det er derfor et centralt 
tema i konkurrencen, hvordan man kommer til CBS, og hvordan 
CBS’ omgivelser opleves inde fra området . Omkring ankomsten 
til CBS er fokus primært lagt på artikuleringen af overgangen til 
Fasanvej og koblingen til metrostationen, og forslag 1/10101, 
4/24957 og 6/16059 flytter hele tyngden i CBS hertil . Modsva-
rende er ankomsterne fra øst svagt behandlet . Det gælder an-
komsten både syd og nord om Frederiksberg Centret .

Relationen til de omgivende bagsider både syd og nord for 
konkurrenceområdet er vanskelig, og besvarelserne fordeler 
sig på dette punkt i tre grupper . Forslag 2/04458, 5/01234 og 
6/16059 planter høje træer ved grundgrænsen og etablerer 
således et indre campusrum . Forslag 4/24957 arbejder med at 
lade campusrummets grønne flade nå helt ud til Nyelandsvej 
mod nord og Howitzvej mod syd, mens forslag 1/10101 og 
3/56789 grundlæggende bygger et ansigt udadtil og dermed 
også indadtil .
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RAMMER TIL FREMTIDENS UNIVERSITET

En integreret del af den samlede konkurrence er overvejelser 
om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte fremtidige 
læringsformer og universitetets interaktion med sin omver-
den, hvad enten det er dens urbane funktioner, erhvervs- eller 
kulturliv . Derved rækker denne diskussion ud over det speci-
fikke spørgsmål om campus versus by .

CBS er en stor, international uddannelses- og forskningsin-
stitution, der over en længere årrække har bygget og bygget 
om for at kunne tilpasse rammerne til de skiftende behov . En 
praksis, der næppe hører op, men må indtænkes som en præ-
mis i masterplanen . Samtidig er der behov for at gå tættere 
på, hvordan såvel undervisning som udveksling med det om-
givende samfund bedst understøttes .

I konkurrenceprogrammet efterlyses en behandling af såvel det 
overordnede forhold til vidensmiljøer og erhverv uden for cam-
pus som den konkrete relation til de omkringliggende bygninger . 
Alle forslag indeholder konkrete anvisninger og programmer for 
samarbejde med erhvervsliv, for eksempel forslag 5/01234, hvor 
der optræder opstartspavilloner til virksomheder . 

Derimod behandles rammerne for studiemiljø temmelig spo-
radisk i flere forslag . Dog har forslag 6/16059 gode over-
vejelser om, hvordan et godt studiemiljø kan understøttes 
gennem blandt andet de studerendes lokale forankringer og 
i mødesteder for nogle af campus’ delbrugergrupper . Med 

sit ’merværdikompas’ i dogmedelen, forslag til ’shareas’ og 
vidensplatforme rummer forslag 6/16059 de mest gennem-
arbejdede bud på, hvordan samspillet med den øvrige by kan 
fungere . Dog udfoldes dette ikke helt så overbevisende på 
det konkrete niveau som i dogmedelen .

Det har høj prioritet, at den kommende bebyggelse under-
støtter følelsen af ejerskab til bygningerne hos brugerne (stu-
derende og ansatte), at bygningerne er baseret på funktions-
blanding, og at deres udformning understøtter det tilfældige 
møde og den uformelle kontakt .

Forholdet mellem indre og ydre flowlinjer, mellem det indre, 
primært forbeholdt CBS, og det ydre, der tillader andre end 

CBS-gæster at bevæge sig på områder, afspejler store for-
skelle projekterne imellem . Således lægger forslag 3/56789 
med sin potentielt sammenhængende bygningsmasse op til 
en struktur, bestående af en indre flowlinje, der er parallel 
med den ydre med mange indbyrdes udvekslingspunkter . 
Andre, som forslag 2/04458, 4/24957 og 6/16059, placerer 
bygninger som ’nicher’ til ramblaen, mens forslag 5/01234 la-
der ramblaen fungere som en streng, der forbinder en række 
mosaikfelter med hver sit bygningsvolumen, der mere eller 
mindre direkte knytter sig til den ydre flowlinje .

På de følgende sider kan man læse bedømmelseskomiteens 
bemærkninger til de enkelte forslag.

Illustration fra konkurrenceprogrammet
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FORSLAG 1 / 10101
UDPEGET SOM ET AF TRE VINDERFORSLAG
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Omfanget af forslagets besvarelse er ret sparsom, men forslags-
stillerne har alligevel formået at overbevise bedømmelsesko-
miteen om, at forslaget rummer kvalificerede svar på nogle af 
konkurrencens mest centrale og vanskelige spørgsmål .

Forslagets dogme reflekterer over universitetets, in casu CBS’ 
relation til det omgivende samfund og den særlige lokale situa-
tion på Frederiksberg campus, hvor områdets tæthed i kombi-
nation med metro og den grønne cykelsti sikrer et dagligt flow 
af studerende, ansatte, beboere og besøgende på området .

Forslagsstillerne leder derfor efter en ny, rumlig matrix, der kan 
understøtte disse forhold og løse de lokale udfordringer med 
ankomst samt områdets for- og bagsideproblematik . Tæthed 
og integration sammen med en hybrid programmering mellem 
uddannelses-, erhvervs- og kulturaktiviteter, mellem privat og 
offentlig er derfor centrale virkemidler i projektet .

Forslaget er orkestreret omkring fire delområder, hver med 
sit identitetsmæssige og funktionelle tyngdepunkt skabt i 
udvekslingen mellem byrum og bebyggelse . Delområderne 
optager den eksisterende bebyggelse i sig og forholder sig 
aktivt til CBS-områdets kobling med en omkringliggende by . 

Delområdet længst mod øst rummer Solbjerg Plads 3 og foreslår 
i overgangen mellem Solbjerg Plads og Frederiksberg Centret 
indarbejdet en hotel- og konferenceenhed samt et galleri med 
adgang fra Frederiksberg Centret . 

Bygningsmæssigt skyder førstnævnte sig ud syd for centerets 
sydlige facadelinje og formidler således den rumlige overgang 
mellem det lange stræk syd for centret og Solbjerg Plads 3, 
ligesom den kommer til at fungere som et landmark for cam-
pusområdet set fra Falkoner Allé . 

Vis-a-vis, helt mod vest ud til Fasanvej, artikuleres campus-
området i forhold til Fasanvej ved en rumlig opstramning af 
metroforpladsen mod syd og nord, men mest af alt med etab-
leringen af en ny bygning på tværs af den østvestgående ram-
bla, der er områdets centrale forbindelseslinje . Bygningen er 
programmeret som en blanding af CBS-aktiviteter og bymæs-
sige funktioner i tilknytning til medier, kultur og handel, som 
derved bidrager til, at bygningen bliver en aktiv del af byen, 
og at byens således ’foldes’ ind på campus .

Bygningen symboliserer og fungerer som port til campusom-
rådet og markerer således CBS i bybilledet . Øverst tænkes 
CBS-biblioteket placeret som en funktion, der på én gang 
institutionaliserer CBS som vidensinstitution og tilbyder sig i 
forhold til den omgivende by . 

Bedømmelseskomiteen anerkender de grundlæggende kva-
liteter i dette greb, men vurderer dog at udtrykket skal ned-
tones, og at funktionerne skal vurderes i forhold til gældende 
regler om konkurrenceforvridning .

Gennem porten bevæger man sig ind på CBS-området, hvor 
næste delområde åbner sig som en stor pladsdannelse, der 
rumligt afgrænses af Kilen mod syd og nye bygninger i sam-
spil med vandtårn og professorbolig mod nord .

Mod vest lukkes rummet med en stor auditoriebygning, der 
med sin markante, øst-vestvendte orientering understreger 
områdets forbindende karakter . Med denne rumlige afgræns-
ning fremhæves Kilen som bygningselement og bagsidepro-
blematikken, der mod nord er så udtalt på dette sted, forløses 
på en ganske enkel og virkningsfuld måde . Desuden skabes 
et stort belagt rum, CBS-pladsen, som bliver det nye urbane 
byrum på campus .

C. F. MØLLER (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED TRANSFORM, MOE OG KONSULENT CHRISTIAN WICHMANN MATTHIESEN
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Den global kamp om konkurrenceevne og ”de 
gode hoveder” pågår, og vidensniveauet må 
fortsat stige, for at Danmark kan beholde sin 
position som et af verdens konkurrencedygtige 
nationer.
Udnyttelsesgraden af akkumuleret og nyudvik-
let viden i samfundet skal derfor stadigt øges.
Universiteter og læreanstalter skal dele deres 
viden indbyrdes, men også forlænge denne ud 
til alle samfundets brugere, og dermed sikre 
ny omsætning af viden gennem fx innovation.

Samfundets brugere skal omvendt a evere 
data og erfaringer fra praksis tilbage ind i uni-
versiteterne, der igen kan udforske disse. For-
slaget om fremtidens CBS-campus indskriver 
sig geogra sk i Øresundsregionenes videns-
region, og baserer sig på Michael Porters ”vi-
denscluster”- tanke*, der går ud på at sætte 
forskningsinstitutionerne sammen med virk-
somhederne for at udvikle ny ’Added value’ i 
forpligtende og krydsbestøvende samarbej-
der.

Et stadigt vidensloop mellem samfundets bru-
gere og universiteterne kan gøre udveksling af 
forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden 
spontan og uundgåelig, og vil danne afsæt for 
nye udviklingsmuligheder og levedygtig vækst 
for samfundet.

Fremtidens campus skal kunne afspejle denne 
blanding af producenter og brugere af viden 
- virkelighedens praksis skal derfor være kon-

kret smeltet sammen med institutionernes te-
oridannelse. Derfor er nærværende forslag ba-
seret på en konkret blanding af universitetets 
og samfundets øvrige funktioner.

Med CBS’s kerne vidensområder anbefales det 
at indplacere funktioner, der kan understøtte 
forskningen.
I Danmark kan vi således fx understøtte ny vi-
dens udvikling indenfor virksomhedsområder 
som turisme, kultursektoren, mediesektoren, 
hotelsektoren, der kan spille sammen med 
CBS’s vidensinstitutioner.

Det konkrete møde mellem mennesker er væ-
sentligt for al udvikling, og det er kendt at nær-
hed har betydning for vidensudveksling. For at 
denne skal kunne forekomme på  ere niveau-
er, må man derfor nødvendigvis skabe konkret 
nærhed og denne nærhed skal tænkes konkret 
ind i planlægning og arkitektur.

Et eksempel på dette er, at virksomheden Novo 
har etableret arealer i Bioscience fakultetet på 
Københavns Universitet, og således konkret 
kobles på, og trækkes ind, i selve fakultetets 
bygningsmasse. En lang række forskerparker og 
lignende strukturer søger at skabe disse spon-
tane klynger, men er på mange måder fortsat 
monokulturelle i deres natur. Vi peger derfor 
på at der skal tænkes anderledes end blot sam-
lokalisering – for at skabe nye ”grundstoffer” 
skal trykket eller intensiteten i klyngen hæves. 

BYENS ROLLE
Institutionen og klyngen møder byen i det of-
fentlige og demokratiske rum. De offentlige 
rum skal således danne platforme og mødeste-
der, der indrammer friktionen mellem campu-
sets livsformer. Dette stiller krav til hvordan 
byrummet er programmeret og udformet. De 
urbane geografer Hajer og Reijndorp beteg-
ner denne type rum som et ”public domain”. 
De de nerer et ”public domain” som ”de ste-
der hvor udveksling mellem forskellige sociale 
grupper er mulig og også faktisk  nder sted” 
(p. 11)(egen oversættelse). I Hajer og Reijnd-
orps forståelse er et public domain noget an-
det et ’public space’ (et offentligt rum). Hvor 
begrebet public space refererer til alle offent-
lige områder, karakteriseres et public domain 
ved at  ere forskellige bruger grupper har en 
positiv oplevelse af stedet. For at skabe denne 
positive oplevelse af et sted, fremhæver Hajer 
og Reijndorp faktorer som oplevelsen af sikker-
hed, overskuelighed/synlighed, og ikke mindst 
friktion i form af sammenblanding af program-
mer.

Ved at ofre designmæssig opmærksomhed på 
overgangene mellem forskellige rum/zoner i 
området, kan man bringe forskellige bruger-
grupper sammen. Et public domain kan såle-
des skabes ved hjælp af  ere designstrategier; 
indramning af særlige funktioner (kollektive 
rum frem for offentlige rum), sammenhæng 
mellem private of offentlige sfærer (private 
virksomheder, offentlige kulturinstitutioner 

og et offentligt rum, skaber et dynamisk og 
livligt gadebillede med mange brugergrupper 
(grundidéen bag de hybride kulturprojekter)), 
og fokusering på overgange (bringe forskellige 
brugergrupper sammen), øget friktion (mange 
programmer lagt sammen). 
I etableringen af et nutidigt, urbant campus, er 
ovennævnte designstrategier væsentlige for at 
skabe den højest mulige vedkommende ramme 
for mangfoldighed og byliv. 

I den intense klynge er det centrale mål i denne 
opgave er således at skabe ”liv i gaden” mel-
lem langt  ere programmer, for at nye typer af 
samspil kan fremkomme, og således at videns-
klyngen opnår en højere og dybere intensitet 
end de nuværende kendte forskerparker kan 
etablere.

Det er endvidere afgørende, at der indgås/
etableres aftaler mellem virksomhederne og 
CBS, der forpligter begge parter i at udveksle 
ideer og aktiviteter på et rimeligt niveau igen-
nem året. Dette kunne være konkret empirisk 
dataindsamling, nye kommercielle eksperimen-
ter ift. salg og markedsføring, udvikling af an-
derledes opgaveformuleringer samt praktik-
ordninger for de studerende på campus.

På baggrund af dette, tager vi udgangspunkt i 
en tæt, lav og nærværende bydel, hvor insti-
tutionsprogrammer blandes med virksomheds-
programmer indenfor de omtalte sektorer, der 
kan understøtte mødet mellem programmerne. 

Campus CBS’ nok mest markante 
særkende i dag er det  ow af af stu-
derende, ansatte, beboere og besø-
gende, som levendegør området. 

Dette særkende dyrkes i det nye 
campus i en ny sammenbindende 
matrix. 

De nye byrum indrammer og skaber 
forskellige knudepunkter og identi-
tetsrige rum i nettet. 

Områdets karakteristiske  ow in-
tegreres også i de  re nye ‘grande 
projects’, de hybride hovedbygning-
er, hvor campus og samfund, insti-
tution og byrum, interiør og ekste-
riør, bygning og landskab smelter 
sammen i sammensatte hybride 
bygningsværker, der fungerer som 
koblinger mellem campus’ets grun-
dingredienser.

Denne insisteren på blanding af in-
gredienser er CBS campus’ nye 
DNA.

CBS CAMPUS IN SOCIETY

DET INTEGREREDE OG HYBRIDE CAMPUS

Den sammenbindende infrastruktur og der-
med også byrummene bliver det centrale i den 
integrerede campus: Som udgangspunkt for 
planlægningen, som styrende princip, og som 
konkret mediator mellem stadigt skiftende 
programmer og funktioner. Både metaforisk 
og konkret bruges det sammenbindende in-
frastrukturelle net og ”pladsen” som symbol, 
værkstøj og omdrejningspunkt for at markere 
det demokratiske sted hvor alle mødes på lige 
fod.

Fremtidens byintegrerede campus kombinerer 
de to vigtigste komponenter i universiteternes 
udvikling, den urbane placering og den land-
skabelige strukturering – maksimal by og mak-
simalt urbant landskab, bundet sammen af en 
identitetsrig og varieret infrastruktur!

I nærværende opgave er det efter vores mening 
en forenkling at fokus skal lægges på ”Campus” 
alene - det er helt afgørende at samme vægt 

tillægges ”Byudvikling”.
Forslaget lægger således vægt på at CBS inte-
greres konkret i bydelen, og fx trækker strenge 
af byen ind igennem campus, samt at tra kfor-
bindelser for gående og cykler er funktionelt 
gennemtænkte og kvalitetsfyldte. 

CBS’ nok mest markante særkende i dag er 
det  ow af af studerende, ansatte, beboere og 
besøgende, som karakteriserer området. Det-
te særkende dyrkes i det nye campus i en ny 
sammenbindende matrix. De nye byrum ind-
rammer og skaber forskellige knudepunkter og 
identitetsrige rum i nettet. Områdets karakte-
ristiske  ow integreres også i de  re nye gran-
de projects, de hybride hovedbygninger, hvor 
campus og samfund, institution og byrum, inte-
riør og eksteriør, bygning og landskab smelter 
sammen i sammensatte hybride bygningsvær-
ker, der fungerer som koblinger mellem cam-
pus’ets grundingredienser. 

Denne insisteren på blanding af ingredienser er 
Campus CBS’ nye DNA.    

10101

tidlig principskitse for konceptet om 
nettet og byrummene

Det integrerede og hybride campus

Campus CBS kan læses som et 
stykke infrastruktur, sammensat 
af forskellige rum og forbindelser. 
Dette forhold er gældende både 
udendørs og indendørs. Oplevelsen 
af CBS er som regel kendetegnet 
ved et enormt  ow eller migrati-
on af studerende, ansatte, beboere 
eller besøgende. 

Nærværende projekt tager afsæt i 
dette forhold, og etablerer et nyt 
net - eller matrix - af forskellige 
rumligheder og infrastrukturer. 
CBS går fra at være lineær til at 
være et netværk. 

De to illustrationer viser hvordan 
CBS’ infrastrukturelle hovedårer 
forbindes og forgrenes i projektet, 
og kobles sammen med en række 
vedkommende og karakterfulde 
rum. 

CBS’ nye struktur skelner ikke 
mellem ude og inde, offentlig og 
privat, osv,. men er en sammensat 
struktur, der både matcher CBS’ 
organisationsstruktur, og på sam-
me vis griber ud i byen - og sam-
fundet - a campus in society.

Det grønne hjerte med Terrassehuset og Solbjerg Plads i baggrunden.

’Campus genealogi’. Forslagets dogme reflekterer over 
universitetets relation til det omgivende samfund.
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Det fjerde og sidste delområde er planens svageste led . Det 
har funktion og karakter som bypark, men optræder i sin nu-
værende udformning som mere adskillende end samlende 
for campusområdet som helhed . Såvel delområdets grønne 
karakter som afgrænsning er underbelyst, ligesom bedøm-
melseskomiteen ikke føler sig overbevist om kvaliteterne i 
den foreslåede terrassebygnings anknytning til Solbjerg Plads 
3 . Her savnes endvidere forslag til delområdets karakter og 
nærmere funktioner, som nok står klart frem i sammenligning 
med de øvrige områder, men isoleret set ikke rummer mange, 
bestemmende udsagn .

Desuden vurderes bygningen i det nordøstlige hjørne af Sol-
bjerg Plads 3 at være problematisk forhold til skyggedannelse 
på børnehaven nord for Solbjerg Plads . Det skal også verifice-
res, i hvilket omfang der kan bygges på Solbjerg Plads 3 i det 
sydøstlige hjørne .

Forslaget opererer med ’ekstra’ 11 .500 kvm byggeri, der er pla-
ceret uden for projektområdet . Ideen om at bygge på og tæt 
ved eksisterende bygninger for at skabe flere forsider og funk-
tioner er sympatisk, men muligheden for at den kan realiseres, 
er forholdsvis lille . Der bør derfor verificeres, at de pågældende 
arealer kan placeres andre steder, eller at projektets rumlige og 
konceptuelle kvaliteter stadig er intakte, hvis de kvadratmeter, 
der er placeret uden for projektområdet, må udgå .

REALISERBARHED
Det vurderes, at den samlede anlægsøkonomi kan hol-
des inden for 1 mia . kr . jf . konkurrenceprogrammet til 
trods for en kvadratmeterpris, der skønnes at være for-
holdsvis høj .

CBS pladsen.

Skråprojektion set fra sydvest.
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Forslagets dogme knytter sig alene til spørgsmål om rumlig 
disponering . Der argumenteres for en vellykket integration af 
det åbne campuskoncept, hvor bygninger ligger på en grøn 
flade, med den tætte bys byrum . 

Karakteren af de åbne rum i denne nye hybrid vil kunne ses 
som en ny hybrid af gårdhave- og gågade-typologier . Videre 
argumenteres der for, hvorledes den ortogonale form er prak-
tisk og rationel, mens den cirkulære er kompakt . En idealform 
vil således kunne findes i krydsningen af de to i form af en 
superellipsoide, der foruden de førnævnte karakteristika også 
vil have skulpturelle kvaliteter . 

Således udrustet foreslås en opdeling i seks nogenlunde lige 
store byggegrunde, der som et skakbræt opdeles til hen-
holdsvis bebygget og ikke-bebygget formål . Bygningsvolu-
menerne rejses fra denne plan, hjørnerne rundes, nogle af 
bygningsvolumenerne sammenbindes over hjørnerne, og 
hele matrixen giver plads til en gennemgående rambla . Voila!

Denne logik er i udgangspunktet tilpas simpel til at danne grund-
lag for en udviklingsorienteret masterplan, idet man kan forestille 
sig, hvordan man kan udbygge felt for felt i takt med behov og 
finansieringsmuligheder . Der foreslås således, at man bygger fra 
Solbjerg Plads 3 mod vest med fem delbyggefelter . Infrastruktu-
ren med vejføringer og parkering følger fint dette anslag . 

Imidlertid er det arkitektoniske anslag, som spiller på grund-
læggende små variationer over et tema, en væsentlig del af 
projektet, og det er bedømmelseskomiteens vurdering, at det 
vil være vanskeligt at fastholde disse intentioner over en læn-
gere etableringsperiode .

Den nye CBS-campus’ identitet er meget urban, i den for-
stand at bygningerne med de store glasfacader lukker sig om 
et belagt gangstrøg: Ramblaen . Ramblaen udvides fra at være 
en vejlignende forbindelse til at være et tæppe, der løber ind 
til bygningerne, ind i nicherne og derved forbinder hele områ-
det fra øst til vest, men også danner gulv i det nye rum mellem 
bygningerne syd og nord for ramblaen, som danner omdrej-
ningspunktet i den nye plan .

BIG (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED COWI, MVVA / MICHAEL VAN VALKENBURGH ASSOCIATES OG SPEIRS+MAJOR

CBS

PARK CAMPUS CBS BYGNINGGÅRDHAVERPARK CAMPUS GÅRDHAVER BYGNINGCBS

Områderne på ydersiden af de nye bygninger er i udgangs-
punktet grønne . De kommer til syne og flyder ind mellem 
bygningerne på de steder, hvor der er mellemrum, og giver en 
oplevelse af, at ramblaen og de mange nye bygninger over-
ordnet set ligger i et grønt område . 

Kilen vil fortsat ligge på en grøn bastion og overfor vil det 
grønne ligge som et tæppe under vandtårnet og den gamle 
professorbolig og komme helt ud til det centrale ramblafor-
løb, der som sagt fremstår meget urbant . De byrum, der er 
udviklet i tilknytning hertil, er imidlertid ikke overbevisende 
i deres anslag . De to grønne amfiteatre, der forbinder tre af 
bygningerne, vil gøre at de nordvendte og ret skyggeramte 
grønne arealer nord for ramblaen visuelt afkobles . Værdien 
af en stor del af de grønne rum som opholdsrum er derfor 
begrænset .

Denne nye urbanitet og med den tyngden af CBS’ campus i 
den nye, samlede plan ligger imidlertid centralt på området, 
mellem Kilen og Solbjerg Plads 3 . Tilknytningspunktet mod 
Fasanvej fremstår rumligt og landskabeligt uartikuleret . Med 
bygningen på ’Plot 04’ får man som besøgende fra Fasanvej 
en idé om, hvad området tilbyder, men ’planen’ starter så at 
sige først med den østlige metroopgang fra Fasanvej Station . 

Det foreslåede bebyggelsesprincip (set fra sydøst).

Illustration af forslagets dogme om integration af campusbygninger på en grøn flade og den tætte bys byrum. En campus, der er tættere og 
mere urban end den traditionelle campus, men grønnere og mere varieret end det traditionelle byrum.
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Tilsvarende er campusområdet mod øst heller ikke artikuleret . 
På selve det centralt beliggende tyngdepunkt, hvor ramblaen 
som organiserende element fint understøttes af bygninger på 
begge sider, fungerer de en- til toetages pavilloner mod syd 
som en fin rumlig afgrænsning af området og som stemnings-
givende elementer for færdslen på hovednerven . Dog vil de 
blokere området øst-vestlige sigtelinje .

Det nordvestlige hjørne, Vandværksgrunden, er kun i mindre 
grad bebygget, og forslaget skitserer et område til idrætsakti-
viteter . Området får dog en uhensigtsmæssig ’bagsidekarak-
ter’, da det ikke kobler sig rumligt på den øvrige campus på 
en overbevisende måde . Desuden vil området delvist ligge i 
skygge bag den foranliggende seksetages bygning,

Nord for og parallelt med ramblaen tænkes et øst-vestgående 
indre forløb, som kun tilnærmelsesvis er godtgjort med de an-
slåede skitser for bygningernes disponering . 

Ideen med at sammenbinde bygningsvolumenerne over 
hjørnerne er i udgangspunktet, at man herved både får 
mange funktioner til at fungere sammen og således også 
sikrer en vis fleksibilitet i den fremtidige anvendelse . Sam-
tidig sikrer man med den bevægede facade godt dagslys i 
kraft af, at man mindsker de enkelte bygningsvolumeners 
dybde . 

Imidlertid er volumenerne struktureret over cirklen, og ud-
fordringen med dagslys er således ikke i udgangspunktet 
løst med dette greb . Men som planerne viser, kan der skabes 
rumlig og funktionel sammenhæng fra volumen til volumen . 
Derimod hænger konceptet om det gennemgående, indre 
flow ikke sammen, når man går fra bygningsgruppe til byg-
ningsgruppe, som det ellers hævdes .

Snittegningerne viser en fin indpasning i områdets skala . Byg-
ningerne fremstår i god dialog med Kilen og således bidrage 

til at skabe en ’indre rumlighed’ på Frederiksberg med en 
stærk egenidentitet .

Programsætningen af stueetagerne understøtter områdets 
nye offentlighedsgrad med kantiner og inkubatormiljøer, men 
der savnes generelt flere overvejelser om, hvordan fremti-
dens undervisningsmiljøer og deres udveksling med det om-
givende samfund kan tænkes .

04. TILPASNING

Ved at afrunde og sammensmelte volumenerne skabes der intuitive indre 
bevægelsesforløb, og en både fleksibel og nænsom tilpasning til den diverse 
kontekst. Geometrien skaber en inviterende og organisk bygningsstruktur med et 
rationelt og ortogonalt skelet.

05. RAMBLAEN

Ved at kombinere den skakternede bygningsstruktur med gågadens slyngede 
forløb skabes et urbant rum der består af en serie af sammenhængende nicher. 
Nicherne omslutter en række veldefinerede rum, men skaber samtidigt et klart 
forløb igennem Campus.

06. ET GADECAMPUS

Samtidigt skaber det kurvede forløb en kontinuitet i bygningsmassen, og en 
robusthed som kan optage forskelligartede arkitektoniske artikuleringer – både 
markante, enkeltstående bygninger og mere tilpassede kontinuerte forløb.  
Ligesom bygningsvolumenerne overlapper og skaber sammenhængende etager, 
så skaber uderummene en række sammensmeltede gårdhaver – grønne, urbane 
eller med zoner til aktiviteter, pladser til caféer, forsamlinger eller udendørs 
studier.

CBS CAMPUS
P.  11

DOGME

REALISERBARHED
Det vurderes, at den samlede anlægsøkonomi kan hol-
des inden for 1 mia . kr . jf . konkurrenceprogrammet til 
trods for en kvadratmeterpris, der skønnes at være for-
holdsvis høj .

Tilpasning – volumenener afrundes og sammensmeltes. Ramblaen. Kontinuitet i bygningsmassen.
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TEGNESTUEN VANDKUNSTEN (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED TREDJE NATUR, PK3, ORBICON, ESBENSEN OG WSP GROUP

CBS i fremtidendet lokale vidensnetværk
Viden er et resultat af sin kontekst. Vidensdeling foregår 
i mødet mellem mennesker, mellem universitetet 
og bydelen. CBS’ undervisningslokaler- og faciliteter 
har igennem tiden aldrig været bundet af fysiske 
begrænsninger, og CBS har lejet sig ind i midlertidige 
lokaler rundt omkring i byen og derved skabt relationer 
og netværk lokalt. I dag er CBS´ hovedforbindelse 
infrastrukturen omkring metroen, et netværk under 
jorden som forbinder CBS´ bygninger på tværs og 
integrerer CBS lokalt i byen, i rejsen, i mødet.

kollegier, gæsteboliger, caféer og spillesteder, sportsfaciliteter og kreative 
erhvervslokaler eller kontorfællesskaber. Landskabet er en væsentlig 
del af et bæredygtigt og balanceret projekt, da konsekvenserne ved 
klimaforandringer betyder nye udgifter for samfundet. Det bør tænkes ind 
fra start og involverer alle rådgivere. Vi har forsøgt at tilgodese bygninger, 
klimatilpasning, mennesker og økonomi lige, så der opnås performative og 
lærende udeområder og landskaber. Vores ambition er at skabe et campus 
som et signalement af en ny type bymæssighed, der ikke opfatter byggeri og 
biologi som værende i opposition.

Det er umuligt at løse alting på en gang – og dumt kun at løse en ting ad 
gangen. CBS er i dag kendetegnet ved en høj grad af heterogenitet i sin 
individuelle bygningsmasse. Men hvordan skal det fastholdes? Kan det 
overhovedet fastholdes i takt med at campus bliver yderligere fortættet 
med minimum 31.000m2? Fase 2 må handle om hvorledes vi opnår en 
optimal forskellighed – eller uenighed, som der blev nævnt til det indledende 
orienterings- og dialogmøde – uden at miste den særlige ïdentitet og 
særpræg som kendetegner CBS i dag. Vi er nysgerrige, på hvorledes vi 
kan udtænke helhedsintegrerede løsninger, hvor bygningerne formelt ”taler 
sammen” – dog uden at være ens og løsrevne formalistiske udtryk.

Hele CAMPuS BeSTåR Af fÆlleSSKABeR!
-
Vidensdeling og faglig udveksling fordrer det rette miks af undervisnings-, 
studie- og kontorarealer, multifunktionelle områder, fællesfunktioner, men 
også de bymæssige og ikke programmerede funktioner er essentielle 
elementer i et levende bycampus. Vores forslag skal sikre og genskabe 
de fysiske rammer for de fællesskaber, der i det moderne samfund i den 
grad er sat under pres. Fysiske rammer der samler mennesker, styrker 
sammenhængskraften og skaber møder på tværs ved at etablere noget vi 
kan samles om - hvor der er noget på spil. Med et gammelt ord arbejder vi 
for at skabe en moderne fælled – et samlende internationelt vidensnetværk 

med social og faglig udveksling.

Det selvfølgelige krav om skabelsen af byer tager højde for menneskelivets 
grundlæggende vilkår og kalder på et holistisk blik på byudviklingen, 
der genintroducerer værdien af at være i et fællesskab. At kalde det en 
moderne fælled bunder ikke i en romantisering af fortidens fortræffeligheder. 
Det bygger derimod på en erkendelse af, at verden er relationel, og at 
mennesket grundlæggende er afhængig af den sanselige, faglige og sociale 
næring, der opnås i et meningsfuldt fællesskab. En fælles ressource for 
hele CBS og byen, der i kraft af brugernes tilknytning til området, vil øge 
sammenhængskraften og give rum for et engageret og aktivt campusliv. 

Endelig skal CBS fungere som byens blå-grønne mødested. Et mødested 
der ikke blot giver brugerne mulighed for bevægelse og rekreation, men 
også medvirker til at skabe nye sociale relationer, møder og fællesskaber 
på tværs. At naturen styrker de sociale bånd og fremmer skabelsen af nye 
fællesskaber bakkes op af den berømte landskabsarkitekt og professor i 
bæredygtige byer, Tim Beatley. Ifølge Beatley viser flere undersøgelser, 
at grønne områder i byerne øger mængden af sociale udvekslinger og 
motiverer mennesker til at interagerer på kryds og tværs. CBS vil således 
blive en del af byens sociale kit! 

Nye bymæssige fællesskaber opstår ikke ved at CBS koncentrerer sig om 
sig selv. Udfordringen bliver at fastholde CBS´ egen gangart og særlige 
identitet samtidig med at overgangen til byens omkringliggende funktioner 
integreres. Der vil være en risiko for, at man skaber en overflod af byrum 
med en mangel på byliv til følge. Derfor er det afgørende, at campus 
forankres i Frederiksbergs rumlige og arkitektoniske karakteristik.

deR fiNdeS KuN fORSideR!
-
Placeringen af bygningsvolumerne skal skabe nye og fortættede byrum 
og understøtte ambitionen om at gøre alle bagsider til forsider. Vi foreslår, 
at facader mod nabobygninger aktiveres, og at der skabes fri bevægelse 
omkring alle bygninger med simple opholdsmuligheder og attraktive 
mødesteder. For at sikre optimal synergi og aktivitet skal bygningerne 
programmeres, så de altid er i kontakt med byens gulv, uderum og natur. 
Alle zoner er forbundet med alle andre via den eksisterende rambla, der 
principielt udvides til at danne en sammenhængende flade, der skaber 
flydende og fuldt tilgængelige overgange mellem ude og inde. Jo flere 
sociale mødesteder og inkluderende knudepunkter, desto større socialt 
potentiale! Vi vil undgå monofunktionaliteten, de arbitrære mellemrum 
og de uendelige cykelparkeringsarealer. Ved at tænke en ny form for 
funktionsblanding, frem for isolerede øer hvor alt er tilladt, vil vi undgå 
barrieredannelse og i stedet integrere cykler, naboer og natur ind i området. 

Barrierreproblematikkerne langs CBS’ bagsider er betragtelige og 
har rod i tidligere tiders plangreb, hvor der er dannet en bufferzone til 
større infrastrukturer. Det er forståeligt og har indtil nu også virket efter 
hensigten. Det afskærer dog også CBS og tilstødende områder både 
tilgængelighedsmæssigt og visuelt fra hinanden. Dermed er CBS afskåret 
og fastlåst i rollen som en stat i staten, der ikke aktivt kan inkluderes i byens 
helhedsgreb. Det er afgørende,  at området og de eksisterende barrierer 
åbnes, for at understøtte nye bevægelsesforløb i bydelen samt at alle nye 
bebyggelser skaber sammenhænge i den eksisterende kontekst. Hvis 
ikke det sker, bliver det svært at udfordre det eksisterende øst-vestgående 
hovedforløbs retning, der i dag dominerer campusstrukturen.

Der er tale om et meget reflekterende og gennemarbejdet 
forslag, der på både det generelle og konkrete forslagsniveau 
udtrykker en stor forståelse for opgaven . 

Forslagsstillerne tager udgangspunkt i visionen om en ’hel-
hedsorienteret nærhedstænkning’ . Den indebærer i sin 
enkelhed, at de enkelte aktører på et ’nyt innovativt og in-
ternationalt byuniversitet’ oplever sig selv som de primære 
ressourcer . Dels for adgang til det globale vidensmiljø gen-
nem CBS’ vidt forgrenede globale net af udenlandske univer-
siteter, dels som bærer af en kultur, der skaber fællesskab og 
nærvær i det konkrete og lokale studie- og bymiljø .

Der opstilles indledningsvis en relationsanalyse, der peger på 
de forskellige skalaer, CBS og konkurrenceområdet relationelt 
er indskrevet i . Fra det globale over det regionale, bymæssige 
og til det helt lokale . Af denne analyse uddrages en række 
uformelle udsagn, regler og anbefalinger for det konkrete ar-
bejde, eksempelvis krav til blanding af forskellige faggrupper 
og funktioner i den nye plan .

I forlængelse heraf opstilles og kondenseres 18 dogmer 
ned til ét eneste, en slags primærdogme, der hedder: CBS 
ud i byen – Byen ind i CBS . Af dogmearbejdet udvikles fem 
centrale værktøjer, der udgør det substantielle arbejds-
grundlag for det egentlige byudviklingsarbejde i det kon-
krete niveau .

Disse værktøjer er følgende:

1 Alt skal være i balance
2 Hele campus består af fællesskaber
3 Der findes kun forsider
4 Alt skal gives rumlig værdi
5 Planen er en inkluderende proces

Forslagsstillernes grundige udvikling af disse værktøjer er på 
højeste niveau og vidner om stor historisk indsigt og dybtgåen-
de forståelse for nutidige byudviklingsprincipper og potentialer . 

På det konkrete niveau bringes alle værktøjer i brug i en be-
vægelse fra det strategiske til det instrumentelle og operatio-
nelle . Det er dog i bestræbelsen på at give alt rumligt værdi 
(værktøj 4), der sammen med stort fokus på fælleskab (værk-
tøj 2) helt overvejende udgør de form- og funktionsudviklen-
de værktøjer .

For at indfri ambitionen om, at CBS skal ud i byen og omvendt, 
foreslås et grundlæggende element i form af et ramblagulv, 
der i væsentligt omfang udvider den eksisterende øst-vest-
gående rambla med en helt ny bygulv-dimension, der for-
grener sig ud i alle retninger mellem såvel eksisterende som 
nye bygninger . Herved skabes dels en tydeliggørelse af det 
øst-vest gående ramblamotiv, dels en forstærkning af et sær-

ligt og sammenhængende bymiljø, der fremmer oplevelsen af 
integration mellem CBS og byen . 

Tre pladser integreres i det nye ramblagulv i forbindelse med 
de tværgående og omkringliggende gader: Metropladsen, 
Krydsfeltet og Solbjerg Plads . Ligeledes udvikles en LAR-
plan, som er i overensstemmelse med bygulvet og består af 
tre forskellige, men forbundne vandmiljøer . Disse benævnes 
henholdsvis Spejlpladsen (omkring vandtårnet, der i øvrigt 
omdannes til op- og nedgang for en parkeringskælder), De 
Blå Haver i områdets midte ved de såkaldte Kollegiehaver 
samt Marsken bag ved det eksisterende CBS . Sidstnævnte 
fungerer som reservoir i tilfælde af ekstreme regnmængder .

Foruden de nævnte vandmiljøer og pladsdannelser udpeges 
et vokabularium af bearbejdningsmuligheder af rambla og 
bygulv for design af mange små og forskellige plads-, have-, 
park- og rekreationsrum, i hvilke der blandt andet arbejdes 
med forskellige biotopprincipper . Samlet set vurderes det, at 
projektet fremstiller en troværdig vægtning af konkrete plads- 
og begrønningsdannelser og brugbare principper for udbyg-
ning af mindre og forskelligartede pladser og rekreationsrum . 

Med Pantheon som ideal foreslås tre større og gennem-
gående atrium-bygningstyper til at rumme størstedelen af 

Det foreslåede bebyggelsesprincip (set fra øst).

Vidensnetværk og rammer for fællesskaber. Illustration fra 
forslagets vision om et samlende, internationalt vidensnetværk 
med social og faglig udveksling.
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Bygningerne rummer i forlængelse af en robusthedsstrategi 
i princippet et endnu ikke fastlagt blandingsforhold af alle 
forskellige funktioner i programmet . Naturligvis med vægt på 
studiefunktioner, men altid med et vist mål af byfunktioner . 
Byfunktioner, der skal sikre, at byen inviteres indenfor i denne 
store og semi-indendørs akse, som ligger parallelt med ram-
blaens mere bymæssige hovedakse . 

Der er tale om et meget kvalificeret forslag, der på helt cen-
trale punkter besvarer opgavens spørgsmål . Bedømmelses-
komiteen finder, at den valgte masterplan kan skabe et stærkt 
og sammenhængende studiemiljø omkring den i atrierne for-
længede semi-indendørsakse . Samtidig ønsker bedømmel-
seskomiteen at blive overbevist om, at denne planstrategi vil 
fremme visionen om den byintegrerede campus .

Forslaget skal have en stærkere kobling i forhold til byrum-
mene mod øst .

Bedømmelseskomiteen stiller sig ligeledes kritisk over for den 
relativt entydige udfyldning af planen med bygulvet, idet det-
te, på trods af ’hulsætningen’, fremmer et hårdt betonudtryk 

på bekostning af et mere varieret udlæg af grønne og befæ-
stede arealer .

Bedømmelseskomiteen er også skeptisk i forhold til det arki-
tektoniske facadeudtryk, der på den ene side har stærke ska-
lamæssige kvaliteter, men også visse steder truer med skabe 
for entydig boligkvarterstemning . Bedømmelseskomiteen har 
dog forståelse for, at man i denne fase ikke har bearbejdet det 
arkitektoniske udtryk .

Samtidig skal det fremhæves, at forslaget rummer mulighed 
for terrasser og attraktive udearealer oppe på etagerne, og de 
viste aftrapninger sikrer gode dagslysforhold tæt på bygnin-
gerne, også for nabobebyggelserne .
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REALISERBARHED
Det vurderes, at den samlede anlægsøkonomi kan hol-
des inden for 1 mia . kr . jf . konkurrenceprogrammet . 
Kvadratprisen for byggeriet vurderes som middel, mens 
den store andel af belagte arealer vil udgøre en fordy-
relse af projektet .

de programsatte bebyggelser, der i forslaget udgør knapt 
44 .000 kvm . Hertil kommer en række eventuelle, såkaldte 
infill-muligheder til nye boliger, der dog ligger uden for 
konkurrenceprogrammet .

Atrium forstås i denne sammenhæng som det i planen åbentstå-
ende rum, der i ramblaniveau forbinder sig friktionslet med såvel 
studie- som byliv i området . Men som også i sin indre rumlighed 
har vertikal forbindelse til indre facader og dermed forskellige 
funktioner og aktører, som visuelt forbindes over indre gårdrum . 
Atriet rummer, vis-a-vis pantheon-henvisningen, desuden mulig-
hed for forbindelse til såvel himmellys som vejrlig . 

De tre storatrier, som i det ydre har aftrappende form med an-
givelse af taghaver og indre rumlig vertikal betoning, benæv-
nes Expoatriet, Trappeatriet og Det Grønne Atrium . Atrierne 
placeres en suite i forlængelse af Vandtårnet mod øst, parallelt 
med den eksisterende rambla og med gennemgående gang-
arealer, der i ramblaplan skaber forbindelse fra metro, vand-
tårn og parkeringskælder hele vejen under atrierne og videre 
ind gennem auditoriegaden i den eksisterende CBS-bygning 
Solbjerg Plads 3 . 

Skråprojektion fra sydvest.

Et samlet ”gulv” med variation af muligheder.
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SCHØNHERR (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED SVENDBORG ARCHITECTS OG FORCE TECHNOLOGY

Et af forslagets bærende temaer, som fint beskrives i dogmet, 
er ’at mødes’ . Møder mellem studerende og undervisere, 
mellem studerende og studerende, mellem CBS og forsker-
samfundet, erhvervslivet og kulturlivet lige uden for døren og 
i et videre internationalt perspektiv . 

Disse ambitioner besvares primært gennem den måde, som 
landskabet i form af alle uderum behandles på . Den omhyg-
gelige programmering og blikket for de formelle og uformelle 
aktiviteter, der kan udspille sig i det modulerede terræn, frem-
går tydeligt . Det ligger også i måden at samlokalisere en ræk-
ke bygninger i konkurrenceområdets vestlige del . Og endelig 
skal blikket for, hvorledes konkurrenceområdet stærkere kan 
forbindes med de øvrige CBS-bygningsenheder på Frederiks-
berg og områdets markante grønne områder, fremhæves . 

Hovedgrebet består dernæst i at tilrettelægge områdets frem-
tidige flows på en måde, hvor så mange aktiviteter som muligt 
er lokaliseret i nærheden af hinanden og især omkring det 
centrale øst-vestgående strøg . 

For at opnå et forholdsvist åbent / lavt område i projektområ-
dets midte koncentreres en meget stor del af byggeriets areal 
omkring Kilen og en urban pladsdannelse syd for vandtårnet . 
Desuden bygges der både højt og meget tæt på Kilen på tre 
sider, hvilket vil fratage den en væsentlig kvalitet, nemlig at 
den indefra giver frit udsyn til alle sider, og at de fleste rum får 
dagslys fra flere sider . 

Dette ses som et væsentligt problem for forslaget, samtidig 
med at denne tæthed i betydelig grad svækker forslagets reelt 
grønne karakter .

Som grundlag for en udviklingsorienteret masterplan anslås 
en række felter, der i samspil med områdets bebyggelseslin-
jer tilnærmelsesvis anslår nogle konkrete byggefelter og byg-
ningsvolumener . Til trods for gode overvejelser om, hvordan 
bygningsrelaterede programmer og mødesteder spiller sam-
men med disponeringen af uderummenes udformning og til-
bud om aktiviteter, er det imidlertid bedømmelseskomiteens 
vurdering, at projektet ikke i tilstrækkelig grad indfrier ønsket 
om en udviklingsorienteret masterplan . 

Det er vanskeligt at se robustheden i bygningsdisponeringen, 
trods forskelligheden i de viste volumenstudier, ligesom det 
er vanskeligt at se, hvordan anslaget vil kunne udføres over 
en længere periode, om end karakteren af det samlende land-
skab hurtigt vil kunne skabe et udtryk og en identitet .

Forslagsstillerne har lavet en tilsyneladende meget landskabe-
ligt orienteret masterplan . Dog er det bedømmelseskomite-
ens opfattelse, at ideen om at lade campusområdets grønne 
bund strække sig fra Nyelandsvej i nord til Howitzvej i syd 

næppe er realiserbar, eftersom dette greb forudsætter en 
række private grundejeres aktive medvirken og et krav om, at 
de skal åbne deres private områder mod CBS’ areal .

Heri ligger også forudsætningen for planens i øvrigt flotte idé 
om en mere landskabeligt gestaltet nord-sydgående forbin-
delse, der vil skabe en tværgående forbindelseslinje, der i sit 
udtryk vil komplementere det mere urbane, øst-vestgående 
strøg .

Områdets fremtidige identitet knyttes til ideen om en grøn 
campus midt i det tætte Frederiksberg, hvorved den sættes i 
forbindelse med byens øvrige markante grønne områder som 
Frederiksberg Have, Frederiksberg Hospital og Københavns 
Universitets have .

Tyngden i det nye byggeprogram ligger på konkurrence-
arealets vestlige del og indbefatter Vestre Plads, der formid-
ler campusområdets landskabelige kvaliteter mod Fasanvej . 
Mod øst arbejdes der med en dobbelt ankomst henholdsvis 
nord og syd om Frederiksberg Centret . Fyrrebakkerne føres 
helt hen på den nuværende Solbjerg Plads og forlænger så-
ledes parkudtrykket mod øst, hvilket understøttes af grønne 
elementer syd for centret . 

Bakkekonceptet.

Det centrale for et struktureret møde er tid og sted. Dogme-
illustrationen viser ’kronotopen’ der symboliserer en sam-
mensmeltning af tid (tegnet +) og sted (tegnet o).
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landskabet

dogmet

idag

Fremtid

landskab

Solbjergene formes som et un-
derliggende landskab som invol-
verer hele masterplanens områ-
de – udfoldet i et bakkelandskab 

solbjergene er identiteten og det der former området

Hvad er vores strategi?

Hvad har vi taget udgangspunkt i 
fra stedet?

Hvad kan vi bruge det til at skabe?

4

Fremtiden terræn

Nyt terræn

solkanter
Regnvandshåndtering

små bakkerPlintens siddetrin

Vandskel

I dag - Terrænet

-En grønt hjertekammer for CBS 
og Frederiksberg
-Mange store og små bakker 
i form af bygninger og terræn, 
skaber rum og synliggør stedets 
navn og identitet
-Landskabet styrker wayfinding
-Solkanter giver gode opholds-
steder
-Lokal afledning af regnvand er 
synlig og en rekreativ attraktion

-Solbjergs højdepunkt er et natur-
ligt vandskel
-Kilens grønne plint fremhæver 
terrænnets højdepunkt
-Fyrrebakkernes topografiske ka-
raktertræk

REALISERBARHED
Det vurderes, at den samlede anlægsøkonomi kan hol-
des inden for 1 mia . kr . jf . konkurrenceprogrammet, 
trods en anslået høj kvadratmeterpris .
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Parkudtrykket ved den nordøstlige indgang til området un-
derstøttes endvidere med etableringen af nye bygningsvo-
lumener på Solbjergs Plads-bygnin gen, dels en ’boks’ med 
hængende bibliotekshaver (som dog vil skabe lange skygger 
på den nord for liggende institutions udearealer), dels et stør-
re orangeri . Begge dele formår at ændre bagsidekarakteren 
på Solbjerg Plads 3 på en overbevisende måde .

De foreslåede nybygninger har alle en ekspressiv og landska-
beligt orienteret karakter, som også navngivningen anslår: Vul-
kanen, Søhusene, Væksthusene, Bakkedraget mm . Det er på en 
gang en styrke og en svaghed . På den ene side bidrager de til den 
samlede grønne campusidentitet, hvilket også kommer til udtryk 
i, at terrænet integreres aktivt med bygningsvolumenerne .

På den anden side er bygningerne så at sige kun tænkt udefra 
og ind . Der er ikke overensstemmelse mellem diagrammerne 
for ‘programmer og mødesteder’ og ‘indgange’ og den sam-
lede campusplan, hvilket vidner om en usikkerhed om, hvor-
dan bygningerne skal fungere i forhold til det samlede greb .
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COBE (TOTALRÅDGIVER)
I SAMARBEJDE MED COBE BERLIN, GHB LANDSKABSARKITEKTER OG GRONTMIJ

På det generelle niveau redegør forslagsstillerne for en række 
udvalgte megatrends, af hvilke der udledes en metafortæl-
ling om det globale og det lokale . Denne fortælling vedrører 
spørgsmålet om, hvordan en campus skal være for i det 21 . 
århundrede at kunne svare på fremtidens store udfordringer 
som vidensglobalisering, ligestilling mellem køn, etniciteter 
og kulturer mv . 

Forslagsstillerne argumenterer for, at såvel CBS’ egen strategi 
som kommunens 'Frederiksbergstrategien' potentielt rum-
mer ansatser til svar på nogle af disse væsentlige spørgsmål, 
som nødvendigvis må integreres i designet af det fremtidige 
bycampus . 

CBS’ og kommunens strategier bidrager sammen med me-
gatrendanalysen til at definere følgende fem dogmer for en 
byintegreret campus:

1 En åben og forbundet campus
2 Et urbant og mangfoldigt sted
3 En god nabo
4 En innovationsskaber
5 En grøn, sund og bæredygtig campus

Dogmerne udfoldes diagrammatisk med et enkelt og prag-
matisk sigte, og de vurderes i væsentligt omfang at udgøre 
det reelle grundlag for projektets kon krete niveau, hvor det 
diagrammatiske indhold omsættes til konkrete planer, rum og 
funktioner . 

Med baggrund i dogmet om en åben og forbundet campus 
argumenteres der på det konkrete niveau for en fastholdelse 
af ramblaen som det centrale forbindelsesled mellem øst og 
vest . Ramblaen suppleres med en serie af nye pladser, der 
selv forbinder campus med det omgivende bysamfund, ek-

sempelvis gennem nye stier, nye grønne byrum og mindre 
pladsdannelser, som medvirker til dels at forhindre blindgy-
der i området, dels at sikre at campusområdet ikke bliver en 
ø i byen, men derimod forbundet med byens øvrige netværk . 

Åbenhed fremkommer også ved at skabe synlighed og til-
gængelighed gennem særlige designindsatser, som frem-
hæver området, der hvor den øvrige by kan få primær visuel 
kontakt med campusområdet: Nyelandsvej, Solbjerg Plads, 
Howitzvej og Nordre Fasanvej . Der argumenteres i denne 
sammenhæng for vigtigheden af, at alle stueetager er gene-
røst designede med åbenhed og funktioner, der inviterer by-
ens øvrige borgere .

Det opstillede dogme om et urbant og mangfoldigt sted 
vælges af forslags stillerne som det helt overvejende design-
grundlag . Der argumenteres for, at mangfoldighed, med 
henvisning til de indledende megatrendanalyser, er et givet 
faktum i den nutidige og fremtidige kultur inkl . den internatio-
nale studiekultur, og at denne skal spejles i den overordnede 
masterplan . Samtidig argumenteres der for, at Frederiksbergs 
bymidte i forvejen består af en ”velfungerende mosaik af ste-
der og stemninger”, eksemplificeret gennem de af SLA de-
signede og succesfulde Fem Byrum, og at denne model skal 
fortsættes ind gennem campusområdet .

7

3. CBS DOGMER  
FOR EN BYINTEGRERET CAMPUS

5. EN GRØN, SUND OG BÆREDYGTIG CAMPUS4. EN INNOVATIONSSKABER
(ARBEJDSMILJØ) En campus, der udløser innovation, er én, der både stiller rum 
til formelt, uformelt, systematisk arbejde og tilfældige møder til rådighed både 
indendørs og udendørs. Dette inkluderer alle former for arbejde fra undervisning, 
læsning, skrivning, tænkning, tegning, research og læring; og alle konstellationer, 
dette kan finde sted i: små og større grupper, individuelt eller parvis. Den skaber en 
ramme, som fremmer tværfagligt og transdisciplinært arbejde. Den er fleksibel og kan 
tilpasses dens brugeres behov, men samtidig robust og overholder høje standarder. 
Ikke mindst kan en campus fungere som en innovativ udløser, hvis det er et rart og 
indbydende arbejdsmiljø, hvor folk nyder at være. En generøs campus der tilbyder 
sig for hele byen og universitetsmiljøet skaber tværfaglige møder og vidensdeling.

(BÆREDYGTIG) En campus i verdensklasse er – immervæk – stadig et åbent område, 
som fremmer et sundt sind i en sund krop: mens sana in corpore sano! Men den berører 
ikke kun dens umiddelbare brugeres helbred og velvære. Ved at integrere aktive og 
passive strategier for en bæredygtig udvikling berører den ligeledes mennesker uden 
for campus helbred. En god campus stiller både bæredygtige bygninger og grønne, 
rekreative studiemiljøer til rådighed.

5.2 Sunde bygninger og godt indeklima4.2 Videnscaféer og entreprenørpavilloner der fordrer dialog og formidling

4.1 Stor variation af studiemiljøer

4.3  Transdisciplinære pladser - Mødested ml. campus og by

5.1 Grønne studiemiljøer til fordybelse og møder

5.3 Vinterhaver og uformelle mødesteder året rundt

7

Hvordan føles, fremtræder og fungerer en nutidig 
campus, som kombinerer megatrends inden for 
samfund, uddannelse og forskning i en rumlig ramme, 
der fremmer produktion og udbredelse af viden inden 
for et tæt storbyområde? Og hvordan ser Frederiksberg-
modellen af en sådan campus ud?

Vores forslag til udvidelsen af CBS Campus viderefører 
dens aktuelle fordele og kvaliteter og oversætter det 
transformerende samfunds og universitets trends til 
et fysisk rum. Således kan udviklingen ledsages af 
præcise anbefalinger – CBS Dogmer.

Forslagets mål er at skabe:

1. EN ÅBEN OG FORBUNDET CAMPUS 

(Byintegration)

2. ET URBANT OG MANGFOLDIGT STED 

(Atmosfære)

3. EN GOD NABO 

(Fornemmelse for sted, tilpasning, mitigation)

4. EN INNOVATIONSSKABER  

(Arbejdsmiljø1)

5. EN GRØN, SUND OG BÆREDYGTIG CAMPUS 
(Bæredygtig)
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”Lysningen og den reflekterende korridor”.

Illustrationer fra forslagets generelle niveau: Fra venstre mod højre illustrerer de i øverste række: Åbne og udadvendte stueetager og 
bygninger - Forskellighed i arkitektur og mix af funktioner - Bygninger der er tilpasset omgivelserne. I nederste række: Transdisciplinære 
pladser, mødested mellem campus og by - Vinterhaver og uformelle mødesteder året rundt.
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(BYINTEGRATION) En åben og forbundet campus kendetegnes ved dens høje 
integration i byens struktur! Alle netværk af offentlige rum, grønne rum, gader, 
cykel- og gangstier udvides ud over sitets grænser for at støtte diverse brugergruppers 
bevægelse gennem campussen. Bygninger og åbne rum er offentligt tilgængelige 
områder og opretholder funktioner, som er attraktive for et bredere publikum end 
universitetets umiddelbare studerende og arbejdsstyrke. Bygninger og åbne rum 
følger internationale standarder for barrierefrit og inklusivt design. Grænsen mellem 
campus og by udviskes.

(ATMOSFÆRE) En urban og mangfoldig campus er én, i hvilken forskelle opfattes 
som berigende snarere end som kilde til potentielle konflikter. En sådan campus 
adresserer aktivt (og fejrer) dens brugeres og brugergruppers heterogenitet og 
interkultur gennem tilvejebringelsen af en vifte af forskellige funktioner, bygninger 
og åbne rum. Oversat til det byggede miljø udtrykkes diversitet i skala, atmosfære, 
størrelse og rumlige konstellationer, som kan rumme forskellige måder at undervise, 
lære, arbejde, leve og tænke på.

(FORNEMMELSE FOR STED, TILPASNING, MITIGATION) En universitetscampus, 
som er en god nabo, respekterer den bykultur og omgivende skala, den er del af. Den 
finder den gode balance mellem nærhed og afstand til sine omgivelser. Den vurderer 
og udvikler omhyggeligt stedets kvaliteter – og styrker stedets egenart. Den overvejer 
sine omgivende brugeres behov i bestræbelsen på at afhjælpe (potentielle) konflikter. 
En god nabo udvider omgivelsernes værdi. Den stimulerer udveksling og produktiv 
sameksistens ved at tilbyde supplerende funktioner. Den er alt andet end en UFO. 
Den er et godt sted at tilbringe en søndag.

1. EN ÅBEN OG FORBUNDET CAMPUS 2. ET URBANT OG MANGFOLDIGT STED 3. EN GOD NABO

2.2 Mangfoldighed af indre studiemiljøer

2.1 Forskellige uderum med forskellig karakter

3.3 Bygninger der er tilpasset omgivelserne

3.2 En campus der understøtter kvarterets egenart

3.1 En “generøs” campus, der skaber en destination i byen 

2.3 Forskellighed i arkitektur og mix af funktioner

1.2 En campus der forbinder byen

1.1 Gode forbindelser mellem studieenheder

1.3 Åbne og udadvendte stueetager og bygninger
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Implementeringen af mangfoldighedsdogmet som det væ-
sentligste afstedkommer en samlet plan, der grundlæggede 
består af ti forbundne, men forskellige pladser og fem ho-
vedbygninger . Bygningerne er alle distinkte rent formmæs-
sigt – en cirkulær, en kubisk, en rektangulær, en tårnbyg-
ning etc . Programmæssigt er de alle i princippet underlagt 
samme generiske model, der indebærer faldende offentlig 
og trafikmæssig intensitet, efterhånden som man bevæger 
sig op i etagerne . Dvs . udveksling, trafik og social aktivitet 
i stueniveau og undervisning og fordybelse på de øvre eta-
ger . De bygningsmæssige forskelle udtrykker funktionelle 
specialiseringer .

Dette medfører en campuskomposition, der i forslagsstiller-
nes egen forestilling fremstår som ”et sammenkoblet system 
af bygninger med stærkt specialiserede funktioner, så som 
auditorium, madgård og inkubatormiljø, hvorimellem stude-
rende og ansatte kan flyde frit .”

Hensigten er at skabe en campus, der fungerer som et for-
bundet vidensnetværk, men samtidig inviterer byens borgere 
indenfor og gerne åbner en række lokale bygninger og pas-
sager til kvartermæssige og bymæssige aktiviteter som bor-
germøder, fritidsaktiviteter etc .

Denne campuskomposition forstærkes af en gennemgående 
idé om en delvist mobil pavillonarkitektur . Innovationspavillo-
ner, læsepavilloner og entreprenørpavilloner er lette bygnin-
ger, der dels kan have fast plads i et bestemt rum eller på plad-
ser, dels kan være mobile . Samtidig kan de skifte ejer, lejer 
og funktionalitet over tid . Tanken er, at pavillonerne skal virke 
som en art enzym i den samlede masterplan for at fremme 
uformelle møder mellem erhverv, kul tur, forskning og forret-
ning, eller slet og ret blot at være fordybelsessteder .

Projektet illustreres med et samlet bygningsvolumen på 31 .000 
kvm, og der argumenteres for, at der gennem valget af de soli-
tære bygninger og byrumsmosaikken er skabt en robusthed, der 
med simple greb kan op- eller nedskalere bygningsarealet . I for-
længelse heraf argumenteres der for, at samme robusthed med 
den valgte opdelingsgrad gør det nemt at faseopdele projektet i 
realiseringsfasen . Projektet rummer indsigt i og argumenterer for 
bæredygtighed på et overordnet, men realistisk plan . 

Bedømmelseskomiteen finder, at projektet generelt giver en 
række markante og tydelige svar på den stillede opgave . Der 
er enighed om, at valget af mangfoldighedsprincip som ud-
møntet i en mosaik af store solitære bygninger med distinkte 
former giver et klart bud på en identitetsfyldt campus . Mu-
ligheden for markante og forskellige bygninger åbner for at 
styrke CBS’ og kommunens brug af ny kvalitetsarkitektur og 
pladsanlæg som et stærkt identitetsgivende træk . 

Bedømmelseskomiteen stiller sig meget kritisk over for place-
ringen af den cirkulære bygning i forhold til kvaliteterne i den 
øst-vestgående akse .

De solitære og markante bygningers strategi er efter bedøm-
melseskomiteens opfattelse et tveægget sværd, der vurderes 
at være en væsentlig risiko for en på samme tid volumenmæs-
sig og funktionel binding, som kan være uhensigtsmæssig 
rent fleksibilitetsmæssigt . Således er flere af de foreslåede 
solitære bygninger så specialiserede i deres design, at de 
vurderes at være for determinerende, eksempelvis i valg af 
rumlige, interiørmæssige effekter, med risiko for manglende 
robusthed og kapacitet i relation til skiftende brug .

Bedømmelseskomiteen anerkender projektet for dets righol-
dige koncepter til haver og herunder respektzonetænkning 
med en forskelligartet beplantning, der dels skaber rolige 
begrønninger for fordybelse, dels skaber en buffer til de om-
givende karreer og bygningsanlæg . Komiteen er dog ikke en-
tydigt overbevist om de valgte pladsstørrelser, afgrænsninger 
og udformninger i relation til de omkringliggende bygnings-
størrelser og højder . Det vurderes, at der flere steder vil være 
skygge- og bagsideeffekter af bygningsudlægget . Og ligesom 
det kan forekomme uklart, hvilke præcise pladskvaliteter de 
enkelte pladser har, ligesom den grønne karakter er under-
belyst . Endelig er det bedømmelseskomiteens vurdering, at 
der skal prioriteres i det store udvalg af havetyper, ikke mindst 
under hensyntagen til drift og plejeniveau, og forslaget skal 
have en stærkere kobling i forhold til byrummene mod øst .

Samtidig er det usikkert, om de enkelte bygninger har ’kritisk 
masse’ nok til at kunne skabe det myldrende indre liv, som 
CBS ønsker, idet programmets areal er splittet op på bygnin-
ger, der ikke umiddelbart ser ud til at have indre forbindel-
sesgange . Dermed lægges der op til, at det tilfældige møde i 
højere grad sker i uderummene .

REALISERBARHED
Det vurderes, at den samlede anlægsøkonomi kan hol-
des inden for 1 mia . kr . jf . konkurrenceprogrammet . 
Kvadratprisen for byggeriet vurderes som middel .
Dog vurderes etableringen af de mange byrum og plad-
ser som bekostelig og dermed en risiko for, at alle ikke 
vil kunne etableres i den ønskede form, hvis der sker 
ændringer i de økonomiske forudsætninger .
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Helt indledningsvis formulerer forslagsstillerne et ønske 
om at rejse en diskussion af væsentlige antagelser, værdier 
og potentialer i forbindelse med udviklingen af en byinte-
greret universitetscampus . Såvel den generelle som kon-
krete besvarelse rummer følgelig en række overvejelser, 
teorier og udsagn, som har givet anledning til gode dialoger 
i bedømmelseskomiteen . 

Med baggrund i en by-, campus- og erhvervsorienteret analy-
se formulerer forslagsstillerne en metodebeskrivelse for deres 
tilgang til opgaven, der beskrives som ’værdiorienteret poten-
tialeplanlægning’ . Potentialeplanlægning består i al væsentlig-
hed i at kortlægge og sikre et indgående kendskab til de po-
tentialer, der findes i den eksisterende kontekst, frem for, som 
i traditionel planlægning, at lægge et abstrakt og i princippet 
universelt eller tomt generisk udviklingsprincip ned over et gi-
vent område . Potentialeplanlægning er et af de nyere tilskud 
til, og kritik af, den klassiske planlægning og fremkommer 
naturligt i en tid, hvor der i stigende grad gennemføres plan-
lægningslignende opgaver, der i væsentligt omfang finder 

sted i eksisterende, bymæssige sammenhænge med mange 
allerede eksisterende værdier som bygninger, trafik, herlig-
hedsværdier, beboere, kulturer og eventuelt kulturarv . Po-
tentialeplanlægningen er, som det argumenteres, ’forankret 
i lokalsamfundets og historiens rytme’ .

Med baggrund i denne metodiske tilgang udvikles nedenstå-
ende ni dogmer, nogle væsentligere end andre, men alle er 
velargumenterede som en slags værktøjer .

1 Plug in / plug out
2 24/7
3 Base Camp
4 Offentlighedsgrader
5 Hybrid Programmering
6 Vidensplatforme
7 Shareas (= shared areas)
8 Performativitet
9 Merværdikompas

Det er bedømmelseskomiteens vurdering, at der er tale om en 
inspirerende og byteoretisk konsistent tænkning som grund-
lag for instrumentelt at implementere potentialeplanlægning . 
Forslaget er det ene af to, der i konkurrencen når højeste kva-
litet i besvarelsen af det generelle niveau, og de formår beg-
ge, på hver deres måde, at rejse nye indsigter og værktøjer 
til den samtidige byudviklingsdiskussion . For forslag 6/16059 
gælder, at der er tale om indsigter og værktøjer, der er på er-
kendelsesmæssigt niveau med mange samtidige praksisser 
som teknologi, sociologi og forretningsudvikling .

På det konkrete niveau viser forslagsstillerne, hvorledes 
forestillingen om vidensbyen først kan realiseres, hvis byin-
tegration, gennem den helt konkrete sammenkobling mellem 
campus og den eksisterende by og dens øvrige institutioner, 
faktisk finder sted .

Dette gøres overbevisende og med større anslag og formodet 
effekt end i de øvrige forslag gennem den såkaldte kilestra-
tegi . Gennem seks ret store bymæssige kiler med forskellige 
funktionelle og landskabelige implikationer skabes et billede 
af en potentielt bredt forankret og forbundet bycampus . 

Der arbejdes i forlængelse heraf med værdisættelse af de for-
skellige elementer som byggefelter, flow, landskab mv . der 
tilsammen er med til at skabe ind holdet af kilerne . 

Set fra Nordre Fasanvej.

Forslagets dogme består af en række generiske værktøjer. 
Et af dem er *Plug in / Plug out’, som anvendes til at fremme 
integrationen mellem by og campus: Funktioner og aktiviteter 
fra byen skal foregå på campus og vice versa.
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Projektet er illustreret med et anbefalet bygningsvolumen på 
godt 37 .000 kvm, som primært opnås gennem dels tre større 
volumener nord for ramblaen, dels to højhuse i anbefalet høj-
de op til 18 etager . 

Der stilles forslag om en meget kompleks have- og landskabs-
bearbejdning, som dels relaterer sig til det udfoldede dog-
mesæt, dels til de seks bymæssige, strategiske kiler, hvor der 
skabes en række lunde, selvstændige aktivitets-, fitness- og 
cykelfaciliteter ude i et vidtforgrenet og polymorft landskab 
mellem og uden for bygningerne . 

Om end ramblaen fastholdes, er der ubestrideligt tale om en 
langt mere ’aggressiv’ programmering af både ude- og in-
dearealer i stueetagerne . Det virker overbevisende som en 
forlængelse af de teoretiske overvejelser, men ved nærmere 
granskning af de konkrete design stiller bedømmelseskomi-
teen sig stærkt kritisk over for, om disse, især på have- og 
landskabssiden, er for detaljerede og faktisk skaber en over-
programmering af arealerne . Desuden har de en opsplittende 
effekt for campus og dermed for den rumlige sammenhængs-
kraft inde på selve campus .

Det kan således forekomme, at kilerne antager så selvstæn-
dige byrum og måske endda funktionelle enheder i deres be-
stræbelse på at skabe forbindelse ud i byen, at de kan true 
sammenhængskraften inden for campussystemet . Dette er 
især kritisk, fordi flere af kilerne forekommer postulerede i de-
res bymæssige sammenhæng .

Bedømmelseskomiteen stiller sig ligeledes uforstående over 
for det ikke velargumenterede brud på højdebestemmelserne 
gennem forslaget om to højhuse, hvoraf det ene kan nå 18 
etager . 

Forslaget er fyldt med kvalificerende teoretiske overvejelser 
og principper, men bedømmelseskomiteen finder, at projek-
tet i sine konkrete masterplan- og bygningsforslag anvender 
flere konventionelle greb . Blandt andet højhuse og en fore-
stilling om disse som ’globale fyrtårne’ eller meget store og 
afrundede og dermed homogeniserede bygningsvolumener, 
der skaber en ’corporate’ karakter, som modvirker ambitionen 
om at invitere byens borgere indenfor .

7
16059 |  REAL TIME |  CAMPUS CBS

REALISERBARHED
Det vurderes, at den samlede anlægsøkonomi kan hol-
des inden for 1 mia . kr . jf . konkurrenceprogrammet . 
Kvadratprisen for byggeriet vurderes som middel .

Bedømmelseskomiteen vurderer, at der på forslagets kon-
krete niveau er truffet valg, der gør projektet afhængig af en 
højhusløsning, der ikke svarer på opgavens grundlæggende 
behov for byintegration i Frederiksberg Kommune .
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D O M M E R B E T Æ N K N I N GM A S T E R P L A N K O N K U R R E N C E  I  T O  F A S E R 

BYINTEGRERET CAMPUS
B Y U D V I K L I N G  V E D  F A S A N V E J  S T A T I O N

Projektkonkurrencen er gennemført i et samarbejde mellem CBS, 
Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og Realdania, som har ydet 
rådgivning og økonomisk støtte til gennemførelse af konkurrencen .

Projektkonkurrencen er på den måde et godt eksempel på samskabelse – 
en proces hvor flere aktører i fællesskab arbejder på at løfte en opgave, et 
projekt eller som i det her tilfælde en udviklingsplan for et byområde .
Nu går udviklingsarbejdet ind i næste fase, hvor masterplanen skal danne 
grundlag for den videre planlægning og finansiering af udbygningen .


