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Konkurrenceopgaven
Konkurrencen har omfattet forslag til:

1. En helhedsplan for konkurrenceområdet

2. Et bygningskompleks indeholdende 
> 30.000 m2 biomedicinske laboratoriefaciliteter 

og fællesfunktioner
> 3.500 m2 kantine og undervisningsfaciliteter 
> 1.500 m2 auditorier. 

Laboratorie-udvidelsen er den primære byggeop-
gave. Kantine- og undervisningsfaciliteter samt 
auditorierne skal udformes på en måde, som gør 
det muligt at opføre dem i uafhængige etaper.

Helhedsplanen skal anvise en samlet disponering 
af konkurrenceområdet med de nye faciliteter, 
pladsdannelse og landskabelig bearbejdning af 
udearealer. Helhedsplanen skal dels understøtte 
udbygningens primære funktion som moderne og 
fleksibelt laboratoriebyggeri, dels forholde sig til de 
byarkitektoniske intentioner for området. 

Helhedsplanen skal især give forslag til koblingen 
til det eksisterende Panum-kompleks og integratio-
nen med den omkringliggende by. 

Konkurrencedeltagerne skal desuden sandsynlig-
gøre en fremtidssikring, der gør det muligt for ef-
terfølgende generationer at udbygge konkurrence-
området med forsknings- og undervisningsfacilite-
ter. Først og fremmest skal området dog fremstå og 
fungere som en færdigudviklet og afrundet helhed.

Opgaven rummer en række særlige fokusområder: 

6. EKJ rådgivende ingeniører
sammen med
Foster & Partners
Gustafson Porter
PLH Arkitekter
Arkitektfirmaet Jens Clementsen
Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma
WSP UK limited
Balslev rådgivende Ingeniører
RFD (Research Facilities Design)

7. Kleihues + Kleihues
Gesellschaft von Architecten mbH
sammen med
ST raum a. Landschaftsarchitectur
Planningsgruppe M+M AG

Det primære sigte med udbygningen af Panum 
er at få nye effektive og tidssvarende laboratorie-
faciliteter. Den nye udbygning vil ikke blot løfte 
eksisterende forskningsmiljøer, men også sikre, 
at universitetet fremover kan tiltrække og huse 
den globale elite, som skaber fremtidens vækst og 
fornyelse.

Derudover skal udbygningen fremme samspillet 
med omverdenen og den omkringliggende by. 
Universitetet er en central vidensbærer, som skal 
dele ud af sin viden. Synliggørelse af universite-
tets aktiviteter bidrager til at vække interesse for 
viden, forskning og uddannelse og til at tiltrække 
dygtige studerende samt forskningsmidler, sam-
tidig med at byen og bylivet omkring Panum vil 
blive tilført værdi. 

JUryens betænkning

Indledning
Etableringen af nye forskningsfaciliteter på Pa-
num skal danne rammen om et unikt centrum for 
international og sundhedsvidenskabelig videns-
produktion i verdensklasse – midt i København. 
Det er en drøm, der kan realiseres. Det Sundheds-
videnskabelige Fakultets forskning er nemlig inde 
i en positiv udvikling. 

Fakultetet har de seneste år haft stor succes med 
at tiltrække offentlige og private midler. Det be-
tyder, at fakultetet kan tiltrække topforskere fra 
hele verden, hvilket vil bidrage til at fastholde 
og tiltrække yderligere talentmasse og bevillinger 
til København. Ved at samle spydspidser fra det 
eksisterende Panum med stærke internationale 
kræfter skal forskerne i fællesskab skabe vigtige 
resultater til gavn for sundhedsvidenskaben. Men 
der er behov for flere og bedre laboratoriefacilite-
ter. Derfor skal Panum udbygges.

I den forbindelse udskrev Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen i juni 2010 en projektkonkurrence 
med deltagelse af syv hold bestående af arkitekter 
og ingeniører m.fl. udvalgt gennem en prækvalifi-
kation afholdt i overensstemmelse med Udbudsdi-
rektivet nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

De syv hold er:

1. Dissing+Weitling architecture
sammen med
Orbicon/ Leif Hansen
Arcrum Arkitekter
Heinle, Wischer und Partner Freie Architecten, 
Tyskland

Dr. Heinekamp Labor- und institusplannung, 
Tyskland
Favero & Milan Ingegneria, Italien
Oluf Jørgensen A/S

2. Cubo Arkitekter
sammen med
Creo Arkitekter
Nickla & Partner Architecten
Henrik Jørgensen Landskab A/S
Lemmingsen & Ericsson
Spangenberg & Madsen

3.Grontmij I Carl Bro
sammen med
Arkitema
Buro Happold
Henrik Larsen Rådgivende Ingeniør 
Christensen & Co, Arkitekter

4. Arkitektfirmaet C. F. Møller
sammen med
Rambøll Danmark
Rambøll Sverige 
Rambøll UK
SLA
Aggebon & henriksen
Farquharson Gordon
Cenergia
Innovation Lab.

5. Dominique Perrault Architecture
sammen med
Sweco Norge
Kant Arkitekter
MASU Planning

Indledning
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Projektchef Sidse Marie Brandt, Københavns 
Universitet

Forhenværende rektor Syddansk Universitet, cand. 
phil. Henrik Tvarnø

Teamchef arkitekt MAA Lise Palm, Københavns 
Kommune

Projektleder Rikke Lethare Nielsen, Københavns 
Kommune

Specialkonsulent Kim Vindbjerg, Københavns 
Kommune

Tilforordnede rådgivere for juryen
Jurist Susanne Kaltoft, Universitets- og 

Bygningsstyrelsen
Arkitekt MAA Liv Lyskjær, Universitets- og 

Bygningsstyrelsen
Projektleder, arkitekt MAA Mette Carstad, 

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Driftschef Henrik Kudal, Københavns Universitet
Energispecialist , ingeniør Lisbet B. Michaelsen, 

Københavns Universitet
Lektor Thomas Jespersen, Københavns Universitet
Professor Søren Buus, Københavns Universitet
Professor Thomas Söderqvist, Københavns 

Universitet
Lektor Jan Pravsgaard, Københavns Universitet
Specialkonsulent Christian Kampmann, 

Københavns Universitet
IT chef Jørgen Skieller, Københavns Universitet 

Arbejdsmiljøkonsulent Janne Funder, 
Københavns Universitet

Konstitueret inspektør Asger Leth, Københavns 
Universitet

De tilforordnede rådgivere har haft adgang til at 
se forslagene og rapportere deres synspunkter til 
juryen.

Fra ingeniørfirmaet COWI har medvirket et rådgi-
verteam, der har bistået med teknisk og brugerori-
enteret granskning af forslagene til brug for juryen. 

Juryens sekretær
Arkitekt MAA Flemming Deichmann

Bedømmelsen af de indkomne forslag blev bragt til 
afslutning den 17. november 2010 med en enstem-
mig beslutning om hvilket forslag, der skulle udpe-
ges som vinder af konkurrencen. Der henvises til 
juryens generelle betragtninger.

indgår i. Udbygningen skal udgøre et nyt bygnings-
mæssigt tyngdepunkt og skabe en ny hovedad-
gangsvej til det karakterfulde Panum-kompleks. 

Nybyggeriet skal repræsentere det ypperste inden 
for bæredygtigt byggeri og rumme et klart koncept 
for energi- og bæredygtighed, der også understøtter 
og fremmer bæredygtig adfærd blandt dets brugere.

Bedømmelsen af de indkomne forslag
Bedømmelsen af de syv indkomne forslag blev 
påbegyndt den 6. oktober og fandt sted på Panum 
i København.

Juryen har bestået af følgende:

Vicedirektør Connie Barfod (juryens formand), 
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Byggechef, arkitekt MAA Anniken Kirsebom, 
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Chefkonsulent, arkitekt MAA Jens Rostrup, 
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Rektor Ralf Peter Hemmingsen, Københavns 
Universitet

Dekan Ulla M. Wewer, Københavns Universitet
Universitetsdirektør Jørgen Honoré, Københavns 

Universitet
Fakultetsdirektør Arnold Boon, Københavns 

Universitet 
Institutleder, professor Ole William Petersen, 

Københavns Universitet
Teknisk direktør, arkitekt MAA Carsten 

Thinggaard, Københavns Universitet
Borgmester for Sundheds- og omsorgsforvaltningen  

Ninna Thomsen, Københavns Kommune
Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune
Stadsarkitekt MAA Tina Saaby, Københavns 

Kommune
Arkitekt MAA Claus Bjarrum
Arkitekt MAA Johan Fogh
Landskabsarkitekt MAA, MDL Lisbeth Westergaard
Civilingeniør FRI Jens Otto Christiansen

Rådgivere for juryen
Projektleder, arkitekt MAA Mikala Holme Samsøe, 

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Projektleder, ingeniør Birgitte Munk Zino, 

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Juridisk konsulent Ebbe Siber, Universitets- og 

Bygningsstyrelsen 
Projektchef, arkitekt Peter Hancke, Københavns 

Universitet
Projektleder, cand. mag. Louise Maria 

Christiansen, Københavns Universitet 
Lektor Claus Juul Løland, Københavns Universitet
Professor Allan Randrup Thomsen, Københavns 

Universitet
Laboratoriefuldmægtig Karin Moresco, 

Københavns Universitet

Fremtidens forskningsmiljø, fleksibilitet og foran-
derlighed, energi og bæredygtighed samt byggeri i 
højden. 

Visionen
Panum-komplekset er placeret på Nørre Campus, 
som i disse år undergår store forandringer. Der er i 
februar 2010 udskrevet en international visionskon-
kurrence for området, som betegnes Vidensbydel 
Nørre Campus. Formålet med udviklingen af Vi-
densbydelen er at fremme synergi mellem videns-
institutioner, erhverv og byliv, og der investeres i 
disse år massivt i området. Udbygningsprojektet 
bliver en væsentlig komponent i den nye bydel. 
Nybyggeriet skal bidrage til at styrke Vidensbyde-
lens identitet og funktion og København, som en 
by med en stærk forskning inden for sundhed og 
medico.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Køben-
havns Universitet har behov for nye, moderne og 
funktionelle laboratorier til biomedicinsk forsk-
ning. Udbygningen af Panum-komplekset skal både 
sikre plads til eksisterende forskningsprojekter og 
skabe rammerne for, at universitetet kan tiltrække 
en større del af den internationale forskningselite.

Nybyggeriets kvalitet har afgørende betydning 
for kvaliteten af de forskningsaktiviteter, der skal 
foregå i det. For at fremtidssikre byggeriet – også 
for kommende generationer – er det nødvendigt, at 
det i sin konstruktion og struktur er robust over for 
forandring, så nye og i dag ukendte teknologier og 
forskningsfaciliteter kan implementeres. Samtidig 
skal laboratorierne være fleksible, så de løbende 
kan tilpasses forskergruppernes specifikke behov 
og sikre, at nye forskergrupper hurtigt og smidigt 
kan etablere sig.

Den rumlige organisering skal understøtte forsker-
nes arbejde. I fremtidens forskningsmiljøer bliver 
tværfaglighed i langt højere grad udgangspunkt for 
sammensætning af forskergrupper. Erfaringerne 
viser nemlig, at værdifulde grundvidenskabelige 
opdagelser og samfundsnyttige opfindelser skal 
udvikles i et fagligt grænseland, hvor discipliner 
mødes og lader forskellige ekspertiser berige hin-
anden. For at fremme den udvikling ønsker vi, 
at nybyggeriet understøtter såvel formelle som 
uformelle møder mellem forskerne, og det stiller 
krav om transparens, rumoplevelser mellem etager, 
fællesfunktioner mv. i den nye udbygning. 

Vi ønsker intet mindre end at skabe et vartegn for 
sundhedsforskning på verdensplan, som indgår 
i Københavns urbane landskab og skyline. Må-
let er nyskabende og bæredygtig arkitektur, som 
demonstrerer forståelse for Panums eksisterende 
bygningskompleks og den bymæssige kontekst, det 
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bygger lavere, bl.a. med henvisning til den om-
givende bys og det eksisterende Panums skala. 
Juryen har fundet interessante løsninger i begge 
disse kategorier, og det blev derfor ikke højden, 
der blev afgørende for det endelige valg.

Alle de konkurrerende har været opmærksomme 
på bygningens fjernvirkning og betydning for den 
københavnske bysilhuet. Her vurderes forslag 
77729 at have opnået den mest helstøbte og gen-
kendelige hovedform.

Næsten alle forslagene gør udbredt brug af glas i 
facaderne, typisk som dobbeltfacader, der indgår 
aktivt i klimastyringen. Undtagelsen herfra er dog 
forslag 71421, som benytter tegl i de to underste 
facader og en kombination af aluminium og glas i 
de øvre facader. Flere forslag arbejder med silke-
tryk e.l. på facadeglasset. I forslag 34851 beskri-
ves et metalnet på udvalgte facader, uden at dets 
karakter dog er nærmere præciseret.

Funktion
Forslagene har i forskelligt omfang lagt vægt 
på åbenheden og tilgængeligheden for offent-
ligheden. Her står forslag 52300, som det mest 
inviterende med vidt indsyn til tilbygningens nye 
hovedstrøg, mens forslag 14702 som en særlig 
variant etablerer en offentlig park ovenpå store 
dele af kompleksets tagflader.

Hvad angår sammenhængen med det gamle Pa-
num, spænder forslagene fra blot at etablere én 

søger en robusthed og et indlevet byliv i en lokal 
kontekst. Et enkelt forslag søger den store skala 
med engkarakter, som dog er ude af bymæssig 
sammenhæng. Alle forslagene har indarbejdet 
højdeforskellen mellem den østlige og vestlige del 
af grunden med brede trappeforløb ude og inde.

Behandlingen af parkeringsforholdene er generelt 
overbevisende løst, med parkering i grønne lommer 
og på permeable overflader. Enkelte forslag er dog 
mindre vellykkede med store ensformige asfaltfla-
der. Et forslag placerer al parkering under terræn. 

Kun enkelte projekter skaber en fysisk forbindelse 
til De gamles By som indeholder et stort rumligt 
potentiale i sig selv. De Gamles By ses som et vig-
tigt område i den store sammenhæng og især også 
som sammenkædning af Panum med visionerne 
for Vidensbydel Nørre Campus.

Arkitektur
Alle forslag placerer udvidelsen i grundens centrale 
del, dog med meget stor forskel i afstanden til- og 
”berøringen” med det eksisterende Panumkom-
pleks. Forslag 71534 bygger således langt ind i det 
nuværende Panums strukturer, mens forslag 77729 
og forslag 71421, som den anden yderlighed kun 
”berører” det eksisterende Panum i sammenbyg-
ningspunktet ved den tidligere hovedindgang. 

Fem af forslagene udnytter muligheden for at 
bygge i højden, op til 75 m, mens to forslag prio-
riterer den horisontale sammenhæng højere og 

Den udskrevne konkurrence om udbygning af 
Panumkomplekset i København er overordentlig 
omfattende og baserer sig på et programmateriale 
med mange detaljerede krav og ønsker.

Det primære sigte med udbygningen af Panum 
er at skaffe nye, effektive og tidssvarende labora-
toriefaciliteter på højeste internationale niveau. 
Samtidig skal udbygningen fremme samspillet 
med omverdenen og den omkringliggende by og 
opnå synergi med den øvrige del af universitets-
området Nørre Campus. Endelig vil byggeriet i 
kraft af sin placering og størrelse blive et markant 
indslag i det københavnske bybillede og skal der-
for udformes i respekt herfor.

I overensstemmelse med disse overordnede mål 
består opgaven i både at give forslag til selve 
byggeriets udformning, men også at skitsere en 
helhedsplan for hele konkurrenceområdet mht. 
pladsdannelser, friarealer, parkering mm.

De syv konkurrerende team har ydet en stor ind-
sats for at håndtere opgavens mange delhensyn 
og efterkomme programmets krav og ønsker. De 
indkomne forslag blev alle fundet fyldestgørende 
beskrevet og blev derfor alle optaget til bedøm-
melse.

Forslagene er vurderet udfra deres evne til at 
imødekomme de krav og ønsker som er beskrevet 
i konkurrenceprogrammet mht. arkitektur, funk-
tion, teknik og overholdelse af den økonomiske 

ramme. Herudover er forslagene analyseret i 
forhold til en række delemner som bygbarhed, 
bæredygtighed, fleksibilitet og foranderlighed, 
brandforhold mv. ligesom forslagene er under-
kastet en kontrol af de opgivne arealoplysninger. 
Desuden blev de indleverede 3D computer model-
ler benyttet til studier af forslagenes tilsynekomst 
i gadebilledet og deres skyggetegning på egne og 
tilgrænsende bygninger og arealer.

De syv forslag er meget forskellige i deres hoved-
disposition og giver dermed en bred belysning af 
opgavens muligheder.

Helhedsplanen
Alle forslag arbejder med en forbindelse på tværs 
af området som forbinder Blegdamsvej og Nørre 
Allé. Forbindelserne viser på forskellig vis hvordan 
nye sammenkædninger kan skabes og hvordan 
attraktive byrum kan skabe udvekslingssteder for 
brugere og byens borgere. Stærkest står de forslag 
som etablerer en lokal forankring, og som skaber 
en bedre opkobling til resten af Nørre Campus. 

Juryen har derfor prioriteret forslag som enten 
ved en forplads eller en markering skaber hoved-
adgangenmed en klar adresse på Blegdamsvej og 
derved synliggør Panum i bybilledet.

Generelt er der forskel i den arkitektoniske til-
gang til udformningen af byrummenes kvaliteter. 
Enkelte forslag søger at skabe klassiske haverum 
uden egentlig stillingtagen til tid og sted. Andre 

Generelle
bemærkninger
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forbindelseslinje til den eksisterende forhal, til 
ønsket om at skabe et helt nyt fælles midtpunkt 
for det samlede kompleks (forslag 28793 og for-
slag 71534). Konkurrencen viser, at dette ønske, 
om end sympatisk, er meget arealkrævende.

Mange af forslagene fremviser indbydende fælles 
foyerarealer, kantinearealer mv., i nogle tilfælde 
meget spaciøse og med attraktive udsigtsforhold 
og visuel kontakt til store dele af bygningskom-
plekset. Her skal navnlig forslag 34851 og forslag 
71534 fremhæves.

Så godt som alle forslag har placeret de mest of-
fentlige funktioner, café, kantine, auditorier osv. i 
de nederste planer og alle forslag har forsøgt at ef-
terleve programmets ønsker til forskningslaborato-
riernes indretning, herunder ønsket om at fremme 
de uformelle møder og kontakter. Forslag 77729 
synes at lykkes bedst på dette sidste område.

Ønsket om opdeling af byggeriet i selvstændige 
etaper synes at have voldt de konkurrerende kva-
ler, idet flere har anvist placering af kommende 
etaper i områder, der er svært tilgængelige, når 
første etape er gennemført.

Forslag 52300 og forslag 77729 synes mest ube-
sværet at have løst denne problemstilling ud fra 
en funktionel betragtning.

Teknik  
De valgte konstruktionsprincipper er i det væ-
sentligste, baseret på kendte og afprøvede robuste 
løsninger. Fleksibiliteten for horisontal fremføring 
af installationer er opnået i alle forslag, hvorimod 
muligheden for eventuel senere hultagning i dæk 
og skakte er opnået i varieret grad. 
Installationer er i de fleste forslag godt dokumen-
teret og tilpasset det enkelte forslag. Bæredygtig-
hed behandles på et meget varieret niveau, fra 
ikke at være omtalt, til et detaljeret koncept med-
tænkt i det udarbejdede forslag. 

Energiforbrug 
Alle forslag angiver, at energiklasse 1 overholdes, 
enkelte ved anvendelse af supplerende alternative 
energiløsninger. Der er endvidere beskrevet en 
række forslag til særlige energiløsninger, i nogle 
projekter bedre implementeret end i andre.

Økonomi
Næsten alle forslagene kræver en bearbejdning 
for at kunne opfylde bygningsreglementets krav 
til brandsektionering, flugtveje og brandveje.

Samtlige forslag har et større bruttoetageareal – 
også iht. bygningsreglementet - end forudsat i 
programmet. Dette forhold varierer ganske meget 

fra projekt til projekt med forslag 77729 og forslag  
71421, som de mest arealøkonomiske. Forskellen 
kan fortrinsvis henføres til, at der ifm. sammen-
bygningen med det eksisterende Panum i flere 
forslag opstår uundgåelige, ikke programmerede 
arealer eller store fordelingsarealer. 

Når det kommer til en opsummering af de eksakte 
brugsarealer til laboratorier og undervisning m.m. 
er der generelt en ganske fin overensstemmelse 
med konkurrenceprogrammets forventninger til 
arealforbruget.   

Konkurrencen synes at vise, at de forslag, der har 
mindst berøring med det eksisterende Panum, har 
den mest fordelagtige brutto/netto-faktor, for-
mentlig fordi mange og lange gangzoner undgås. 

Det må forudses, at alle forslag vil skulle undergå 
reduktioner for at komme ned på det ønskede 
bruttoareal og dermed den i programmet opgivne 
økonomiske ramme. 

Konklusion
På baggrund af juryens undersøgelser og vur-
deringer kunne det konstateres, at ingen af 
forslagene til fulde opfylder alle programmets 
intentioner. Dette skal dog ingenlunde opfattes 
som en klar negativ konklusion på det samlede 
forløb af bedømmelsen, men skal mere læses som 
en erkendelse af, at det er og har været en meget 
vanskelig opgave at skulle løse i nærværende kon-
kurrence og forslagene har samlet set givet en god 
og bred belysning af den stillede opgave.  

Ved en samlet vurdering af forslagene efter de 
ovennævnte bedømmelseskriterier valgte juryen 
efter de første møder at koncentrere sig om tre 
forslag, nemlig forslag 34851, forslag 71534 og 
forslag 77729.

Ved den endelige votering samlede juryen sig 
om forslag 77729, som herefter enstemmigt blev 
udpeget som konkurrencens vinder, og som vur-
deres at kunne blive et smukt og velfungerende 
bygningsværk til glæde for brugere og by.
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Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S (Ophavsret)
v/ arkitekterne og partnerne Mads Mandrup Hansen, Lone 
Wiggers og Mads Møller samt arkitekterne Thomas Birkkjær, 
Lene Marie Kappel, Peter Kornerup, Sonie Bom og Simon 
Irgens-Møller, ingeniør Peter Werling og arkitektstuderende 
Ann Christiansen, Rune Sode, Mathilde Lesenecal og Kirstine 
Bojensen

Rambøll A/S
v/ Civilingeniør, afdelingsleder John Flemming Jensen

SLA A/S
v/ Landskabsarkitekt, kreativ direktør Stig . L. Andersson, 
arkitekt Flemming Rafn Thomsen, landskabarkitekt Saldo Kudsk 
og praktikant Eriok Banyayova

KOnSULenteR

Aggebo&henriksen
Cenerga
Gordon Farquharson 
Innovation Lab

Forslagets hovedgreb er en komposition af fire lave 
bygninger – roteret svagt i forhold til hinanden – i 
en stjerneformet komposition – der danner base 
for et højhus i 16 etager. Den høje bygning opta-
ger retningen fra de omgivende gader, skaber en 
diskret dialog med det smalle kirketårn på Skt. 
Jakobs kirke og tilpasser sig i sin farve- og materia-
lepalet til det eksisterende Panum.

Landskabelige forhold
Hovedanslaget er et bygningskompleks, som er i 
tæt relation til sine nære omgivelser. Et landska-
beligt campusstrøg i hele områdets udstrækning 
udnytter grundens naturlige niveauspring. Bioto-
per og pladsdannelser placeres i et bevæget forløb 
omkring bygningens i niveau stjerneformede kon-
figuration. Stjerneformen skaber forskellige rum-
ligheder for forskellige aktiviteter som en forplads, 
bysport, udeservering og et Rambla-strøg. 

Hovedadgangen sker fra Blegdamsvej ved en for-
plads, som på sympatisk vis integrerer Panum i ga-
debilledet. En urban forbindelse på tværs mellem 
det eksisterende Panum og ind igennem den nye 
bygning forbinder Nørre Allé med Blegdamsvej. Et 
ramblastrøg som skaber nye relationer til den ek-
sisterende vandrehal og derved nye vedkommende 
forbindelser for et naturligt menneskeflow ud og 
ind af Panum. 

En offentlig cykel-og gangsti på tværs af området 
i et slynget og hævet forløb møder bygningen i 2. 
sals højde. Et fornemt greb som på én gang fav-
ner bygningen, byen, den lokale sammenhæng og 
ikke mindst sammenhængen med Nørre Campus. 
Panum bliver derved synlig og tilgængelig på flere 
niveauer. 

Arkitektur og funktion
Bygningsanlægget lave del - med fællesfaciliteterne 
- er formet så der skabes mindre opholdslommer 
og arealer omkring og ovenpå bygningernes tage. 
Den høje del - forskertårnet- optager skalaen i 

N
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skabt en disponering, som både tilgodeser fleksibel 
indretning af forskergrupperne med fornuftige kon-
centrationsmuligheder samtidig med at ønsket, om 
størst mulig interaktion på tværs af grupperne, er 
tilgodeset.

Bygningernes facader tager afsæt i Panums eksiste-
rende farver og materialiteter, for at skabe en vis 
form for familieskab.

Den høje- og de lavere bygningers facader er præ-
get af glaspartier indrammet af tombakprofiler. På 
forskertårnets glasfacade brydes vandrette bånd 
af tombakplader af lodrette skiver i fiberarmeret 
beton, placeret tilsyneladende tilfældigt i et vinklet 
forbandt. Herved opnås dybdevirkning, variation 
og gennemskinnelighed, som medvirker til at ned-
bryde det store hus’ skala. Fiberbetonen er indfar-
vet i en varm og afdæmpet rød tone, som matcher 
Panums facadepartier i tegl og malede stålplader.

Projektets bruttoetageareal lever omtrent op til det 
i programmet beskrevne areal. Den etapemæssige 
udbygning anses for hensigtsmæssig.

Projektets hovedanslag er overbevisende i sin en-
kelhed. Over den stjerneformede underbygning 
rejser et markant højhus sig, som både vil være 
identitetsskabende på afstand og kvalitetsfuldt 
oplevet på tæt hold – et hus som kan signalere 
pejlemærke for bydelen og for den sundhedsfaglige 
forskning, som skal foregå her.

Nørre Campus solitære byggerier – Rigshospitalet, 
Idrætsparken og Panuminstitutet. 

Den ny hovedindgang ligger mellem det eksisteren-
de Panum og kantinen i det ny bygningsanlæg. Den 
er synlig fra den nyanlagte forplads mod Blegdams-
vej og er udformet som et stort indvendigt ”campus-
torv”, der fungerer som samlingssted og adgangs-
areal til både det eksisterende og det ny byggeri.

Det dobbelthøje foyerområde ved hovedindgangen 
er formet omkring et stor trappeelement med ufor-
melle siddemuligheder for husets gæster og ansat-
te. Herfra er adgang til kantinen i stueetagen. På 1. 
sal sker koblingen til Panum, og endvidere er der 
adgang til undervisnings- og auditoriefaciliteter.

Fra foyeren er der forbindelse til forskertårnet og 
adgang med selvstændig elevator til konferencefa-
ciliteterne på bygningens øverste etage.

Håndtering af affald og forsyninger finder sted fra 
den nordvestlige side af nybyggeriet og person/
varetransporten til og fra forskertårnet er differen-
tieret både horisontalt og vertikalt. 

Forskertårnets laboratorieetager tilgodeser pla-
cering af 3 forskergrupper pr. etage. De centrale 
fællesfaciliteter som pause- og møderum ligger ind 
mellem grupperne med forbindelse til det såkaldte 
forskertorv og atrium, som skaber lodrette forbin-
delser mellem op til 5 etager. På den måde er der 
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og det bør derfor vurderes om de viste adgangsram-
per for biler og cyklister er optimalt placeret – ikke 
mindst mhp., at adgangen til det ny byggeri skal 
være særligt fremtrædende og indbydende.

Beplantningstætheden er beskrevet som en spej-
ling af De Gamles By´s grønne struktur, hvorved 
der opnås en visuel kobling på tværs af Nørre Allé. 
Denne strategi finder juryen interessant, så det 
vækker undren at en stor ensformig asfaltfalde til 
parkering er placeret netop i denne overgang. I det 
videre forløb skal parkeringen integreres i helheds-
planen i en grøn struktur og i et formsprog som 
supplerer bygningens form og flow. 

Husets nære omgivelser inviterer til deltagelse. 
Den aktive forplads mod Blegdamsvej, de tvær-
gående fodgængerforbindelser samt den hævede 
fodgænger/cykelsti, som nærmest integreres i det 
nye byggeri, er en gave til bydelen. Det har været 
diskuteret i juryen hvorvidt cykelforbindelsen i 
højden med en betydelig stejlhed vil blive anvendt 
eller om forbindelsen ligeså godt kan ske på ter-
ræn. Juryen er dog enige i at netop forbindelsens 
potentiale er sammenkoblingen og udvekslingen 
mellem Panum, byen og brugerne.

Forpladsen kommer i fremtiden til at spille en betyd-
ningsfuld rolle som adgang til det samlede kompleks 
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Husets arkitektoniske udtryk er på en gang befri-
ende enkelt og samtidig med variation i facade-
udtrykket, så det aldrig bliver monotomt. Særligt 
forskertårnets lodrette, vinklede lameller vil give et 
smukt og foranderligt skyggespil, når solen i dagti-
merne bevæger sig omkring bygningskroppen. Den 
farve- og materialemæssige inspiration fra Panum 
er sympatisk. I den videre bearbejdning af faca-
dens udtryk og materialitet, må det vurderes om 
fiberbetonen er hensigtsmæssig, eller om en anden 
materialitet f.eks. tombak er mere velegnet – også 
udfra økonomiske og driftsmæssige overvejelser.

Husets interne miljø har store kvaliteter både mht. 
funktionalitet, logistik, fleksibilitet og set i forhold 
til dets understøttelse af programønskerne til ufor-
melle og formelle møder mellem forskere, brugere 
og gæster.

Projektet er overordentlig fleksibelt tænkt og udfor-
met – i sin overordnede struktur, i udformning af 
de enkelte bygninger og i sin indretning. 
Projektets disponering muliggør således, at de 
enkelte bygningers størrelse vil kunne optimeres 
uden uheldig indvirkning på de øvrige bygninger.

Det vurderes derfor, at projektet har afgørende 
kvaliteter også i forhold til den viderebearbejdning 
og optimering, som vil skulle ske i forbindelse med 
realisering af byggeriet f.eks. i forbindelse med 
detaljerede brugerkrav, myndighedsforhold og den 
helt nødvendige størrelsesmæssige og økonomiske 
tilpasning til programmets oplysninger. 

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Der funderes direkte på linie- og pladefundamen-
ter. Kælderen udføres som en drænet dobbeltkon-
struktion.

Bygningen er, i hele sin 16 etagers højde, opbygget 
efter de samme statiske principper. baseret på tre 
stabiliserende betonkerner/skakte, der fastgøres til 
pladefundamenter og efterspændes successivt pr. 
5 etage. Udvalgte vægge i installationsskakte, ud-
føres, for at sikre fleksibel installationsfremføring 
herfra, over det nedhængte loft, som lette vægge.

Etageadskillelsen udføres som 320 mm huldæk, 
der bæres af kompositstålbjælker, uden nedstik. 
Stålbjælkerne understøttes af betonskaktvægge og 
runde betonsøjler langs facader.
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DAGSLYS
GODE FORHOLD, PGA. LYSSKÅR DER TRÆKKER 
LYSET DYBT IND I BYGNINGSKROP

GODE VISUELLE FORBINDELSER MELLEM 
ETAGERNE - STYRKER SAMHÆNGSKRAFTEN 
MELLEM DE “STABLET” FORSKER ETAGER

OPSAMLING AF 
REGNVAND TIL
TOILETSKYLD OG VANDING 

VISUEL STØJ FRA VAREGÅRD MINDSKES 
VED AT INTEGRERE DEN I BEBYGGELSENS 
BASE

TVÆRGÅENDE FORBINDELSE 
FORBINDES DIREKTE MED OFFENTLIG 
CYKELSTI

OFFENTLIG ELEVATOR SKABER “KIG” DIREKTE 
IND I FORSKERNES VERDEN   

DET SUNDE LIV
AKTIV BRUG AF CENTRALTRAPPE, 
REDUC. AF EL TIL ELEVATOR

VARIERET BIOVERSITET

GRØNNE TAGE PÅ ALLE BYGNINGER 
TIL NEDSIVNING AF REGNVAND 

GRØNNE TAGE PÅ ALLE BYGNINGER 
TIL NEDSIVNING AF REGNVAND 

BEBYGGELSENS AFRUNDET FORMGIVNING 
TILSAMMEN MED TILGRÆNSENDE BYGNINGER 
OG TRÆER RUNDT FODEN AF FORSKERTÅRNET 
- SIKRER GOD AFBØJNING AF VINDEN

EN OFFENTLIG FORBINDELSESLINIE KRYDSER BYGNIN-
GEN OG SKABER FULD TILGÆNGELIGHED PÅ TVÆRS AF 
CAMPUS OG FORSKERTÅRNET – 7/24

BLEGDAMSVEJ

CAMPUS PARK

TRANSPARENT BASE I DIALOG 
MED SINE NÆRE OMGIVELSER 
OG BYEN 

OVERDAEKKET CYKELPARKERING I 
DIREKTE FORBINDELSE MED GODE 
OMKLAEDNINGSFACILITETER

Det skitserede koncept giver god fleksibilitet for 
fremføring af installationer og fremtidige ændrin-
ger. Det skal dog bemærkes, at det skal vurderes, 
om dæk over laboratorier skal forsynes med ekstra 
liner for en mere fleksibel hulboring. 

Forslaget er et robust konstruktivt system og sam-
tidig rationelt i udførelsen, som følge af mange ens 
elementer.

Installationer og deres fleksibilitet.
Der er i forslaget gennemført en relevant analyse 
af placering ventilationsanlæg i teknikrum placeret 
på henholdsvis kælderniveau og niveau 15. Ge-
nerelt vurderes teknikrum veldisponerede og i en 
rimelig størrelse. 

Fra teknikrum fremføres installationer i tre lodrette 
skakte, som er velplacerede og det virker som, der 
er afsat et fornuftigt areal. Ved valg af den skitse-
rede placering af ventilationsanlæg, A/B vil skakte 
i nederste/øverste etager, være særdeles hårdt be-
lastede. Adgang fra det fri til teknikrum fra for eks. 
sprinklercentral og nødstrømsforsyningsanlæg samt 
ved udskiftning af større komponenter ses umiddel-
bart ikke helt tilgodeset. Der må i den forbindelse 
foretages en bearbejdning af kælderniveau/terræn. 

Alle installationer er i øvrigt meget veldokumenteret 
og målrettet det skitserede bygningsdesign. Dette er 
ligeledes tilfældet ved indretning af laboratorierne 
og det er tydeligt, at der har været arbejdet med at 
tilgodese fleksibilitetskravene, på tværs af alle fag.
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GODE FORHOLD, PGA. LYSSKÅR DER TRÆKKER 
LYSET DYBT IND I BYGNINGSKROP

GODE VISUELLE FORBINDELSER MELLEM 
ETAGERNE - STYRKER SAMHÆNGSKRAFTEN 
MELLEM DE “STABLET” FORSKER ETAGER

OPSAMLING AF 
REGNVAND TIL
TOILETSKYLD OG VANDING 

VISUEL STØJ FRA VAREGÅRD MINDSKES 
VED AT INTEGRERE DEN I BEBYGGELSENS 
BASE

TVÆRGÅENDE FORBINDELSE 
FORBINDES DIREKTE MED OFFENTLIG 
CYKELSTI

OFFENTLIG ELEVATOR SKABER “KIG” DIREKTE 
IND I FORSKERNES VERDEN   

DET SUNDE LIV
AKTIV BRUG AF CENTRALTRAPPE, 
REDUC. AF EL TIL ELEVATOR

VARIERET BIOVERSITET

GRØNNE TAGE PÅ ALLE BYGNINGER 
TIL NEDSIVNING AF REGNVAND 

GRØNNE TAGE PÅ ALLE BYGNINGER 
TIL NEDSIVNING AF REGNVAND 

BEBYGGELSENS AFRUNDET FORMGIVNING 
TILSAMMEN MED TILGRÆNSENDE BYGNINGER 
OG TRÆER RUNDT FODEN AF FORSKERTÅRNET 
- SIKRER GOD AFBØJNING AF VINDEN

EN OFFENTLIG FORBINDELSESLINIE KRYDSER BYGNIN-
GEN OG SKABER FULD TILGÆNGELIGHED PÅ TVÆRS AF 
CAMPUS OG FORSKERTÅRNET – 7/24

BLEGDAMSVEJ

CAMPUS PARK

TRANSPARENT BASE I DIALOG 
MED SINE NÆRE OMGIVELSER 
OG BYEN 

OVERDAEKKET CYKELPARKERING I 
DIREKTE FORBINDELSE MED GODE 
OMKLAEDNINGSFACILITETER

rende tidspunkt medtænkt i projektet og vil danne 
et godt grundlag, for det fremadrettede arbejde, 
med at realisere projektets intentioner.

Konklusion
Ud fra en samlet vurdering af de opstillede be-
dømmelseskriterier arkitektur, funktion, teknik 
og energiforbrug samt økonomi m.v. er projektet 
bedømt som konkurrencens mest overbevisende 
og suveræne forslag til en udbygning af Panum-
komplekset.

Energiforbrug og bæredygtighed
Kravet om lavenergiklasse 1, oplyses overholdt, 
med et energiforbrug på 49,3 kwh/m2/år uden 
brug af supplerende alternative energikilder. 

Der er skitseret et relevant energikoncept for byg-
ningens passive energidesign omfattende et kom-
pakt bygningsdesign, grønt tag, solceller (option), 
dobbelt facade og dagslys samt aktive energidesign 
af ventilationsanlæg, køling, varmeanlæg og mate-
rialevalg.

Der er beskrevet, et bæredygtighedskoncept i en 
detaljeret miljøplan med udgangspunkt i princip-
perne anvendt i BREEAM og LEED, suppleret med 
temaet klimaforandringer. Konceptet er på nuvæ-
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Forslagsstillerne ser det det nye byggeri som et 
centralt forankringspunkt for den fremtidige ud-
vikling af Nørre Campus og bydelen i særdeleshed. 
Projektet samler komplekset i en kasbah-lignende 
bygningsstruktur med ”forskertårne” i forskel-
lig højde, som kobler sig på Panums eksisterende 
struktur.

Landskabelige forhold
Uderummet betegnes som en superpassage, der 
sammenfletter byrummene fra Blegdamsvej og 
Nørre Allé i en ny rumlig urbanitet. Superpassagen 
skaber rumlige forløb, opholdssteder langs faca-
den og pladsdannelser med mulighed for info om 
universitet, uformelle mødesteder og fitness aktivi-
teter. Passagen skaber en fin urban forbindelse på 
tværs af byrummet ved et shared space og bliver et 
krydsfelt mellem byen og Panumkomplekset. Der 
skabes en hovedadgang og åbne stueetager mod 
Blegdamsvej som sikre et naturligt flow af menne-
sker og en vigtig forankring i byen. 

Passagen inddeles ved lave boomerang formede 
mure og trærækker som er retningsgivende for 
bevægelsen. Murerne optager terrænspring, sid-
dekanter, cykel-p og belysning. På en elegant facon 
optages de forskellige funktionerne i et samlende 
greb i byrummet. 

Arkitektur og funktion
Projektet er en komposition af en række bygninger 
af forskellig højde, som flettes sammen for at ar-
bejde sig op i højden og kulminere i et højt slankt 
tårn, der bliver et markant ikon for bebyggelsen.

Den ydre karakteristiske, krystallinske geometri 
genfindes i bygningens interiør, hvor fællesarea-
lerne med gangbroer og trappeforløb, understøtter 
projektets intentioner om maksimalt fællesskab 
mellem forskergrupper og studerende.
 
Hovedadgangen sker fra torvet ved Blegdamsvej. 
Her mødes man af et flot kig op gennem udbygnin-

tOtALRådGIveR, RådGIvende InGenIøR

Grontmij/Carl Bro
v/ Esben Thygesen

ARKIteKt & LAndSKABSARKIteKt

Arkitema
v/ Per Fischer

Arkitektfirmaet Christensen & Co
v/ Michael Christensen

RådGIvende InGenIøR

Bruno Happold
v/ Jo Gamwell

Henrik Larsen
v/ Henriette Dybdal Cajar
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slagets shared space er tiltalende for de cyklende 
og gående, men sammen med den foreslåede køk-
kenadgang og vendeplads for biler, er det ikke 
overbevisende løst.

Bygningens interiør er oplevelsesrigt, hvor fælles- 
og gangarealerne byder på et meget inspirerende 
miljø med gode muligheder for overblik og social/
arbejdsmæssig interaktion. 

I funktionel henseende er forslaget fornuftigt dis-
poneret, men juryen er ikke overbevist om, at den 

Forslagets bruttoetageareal overskrider program-
met. Projektets etapevise udbygning kan realiseres 
men visse af etaperne er vanskelige at gennemføre. 
                            
Projektet er smukt formet og danner en interessant 
krystallisk struktur, der vil kunne tilføre nye kvalite-
ter til det eksisterende Panum, hvorimod langdistan-
cevirkningen forekommer mindre overbevisende 
bl.a. grundet tårnets meget ekspressive udtryk.

Bygningens store aftryk i landskabet efterlader et 
mindre rum for passage på tværs af runden. For-

gens fællesarealer, som findes i terrænniveau og 
på 1 sal. De rummer kantine, undervisningsrum, 
bogcafe´ og auditorier m.v. I de overliggende 
forskeretager sammenkæder fællesarealerne 
forskergrupperne og skaber gode samværs- og 
opholdsmuligheder for de ansatte – på tværs af 
gruppernes lokalisering på etager eller i tårne. 
Øverst oppe på 15. etage er konferenceafsnittet 
placeret.

Forskergrupperne er placeret parvis indenfor for-
skertårnene, som kan indrettes fleksibelt, uden 

blinde ender, men med gangforløb som leder fra 
arbejds- til fællesarealerne. Logistikken i forbin-
delse med særlige transporter fungerer godt.

Bygningens facader består af dels en åben glas-
facade foran fællesarealerne, dels en transparent 
dobbeltfacade foran laboratorier, undervisnings-
funktioner m.v. Dobbeltfacaden er opbygget med 
den egentlige termiske facade som er maksimalt 
åben samt en ydre ”glashud”, belagt med en va-
riabelt perforeret metalfolie. 
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kan dette dog reducere fleksibiliteten for fremtidig 
hultagning.

Installationer og deres fleksibilitet.
Teknikrum er primært placeret i niveau 0, samt for 
ventilationsanlæg i den høje bygning, i niveau 14. 
Afkast for de lave bygninger er skitseret over tag, 
hvilket kan begrænse anvendelsen/fleksibiliteten 
for disse bygninger. Skakte, teknikrum og førings-
veje på etagerne i øvrigt, vurderes i det væsentlig-
ste, at være veldisponerede, dog vurderes det, at 
skakte i de øverste etager, kan være i underkanten. 
Der ses ikke føringsveje på niveau 1.

Der er fokuseret meget på, at opfylde kravet til 
fleksibilitet. Fleksibiliteten er søgt sikret, ved pla-
cering af, præfabrikerede installationsføringer med 
”push-fit”ventiler pr. 1,5 m. og krydsfelt pr. 6 m, 
hvorfra der direkte, eller via ”forsyningsdrops”, 

rede in-situstøbte betonpæle. Kælderen konstrueres 
vandtæt, for vandtryk og indtrængning.

Som statisk hovedsystem, er valgt bærende be-
tonvægge, placeret omkring centrale kerner og et 
søjle-/bjælkesystem i facaden og i øvrigt, i et grid 
på 9 x 8 m.

Der er valgt in-situ støbte ”bjælkefrie” betondæk, 
med tykkelse op til 300 mm. for, at imødegå vibra-
tionsproblemer og problemer ved særlige belast-
ninger, samt for opnåelse af fleksibel løsning. De 
udkragede elementer udføres i en kombination af 
beton og stål 

Det valgte konstruktive princip vurderes, at være 
fleksibelt, og det er muligt, at øge fleksibiliteten, 
ved en optimeret placering, af de lodrette kerner. 
Hvis væggene omkring skakte skal forspændes, 

meget stærke fokusering på den parvise gruppering 
af forskergrupperne er optimal for fleksibiliteten og 
for en fremtidig omdisponering af bygningen.

Endelig er juryen i stærk tvivl om facadernes 
udformning, særligt den perforerede glasfacade. 
Det vurderes, at bygningen i dagtimerne vil få et 
uønsket, mere lukket/afvisende præg end forsla-
gets rumlige afbildninger viser.
 
Desuden findes det ikke hensigtsmæssigt, at 
etablere arbejdspladser bag denne facade. Det 
frygtes, at lyskvaliteten i de bagvedliggende rum 
bliver dårlig, og at medarbejderne kommer til at 
opleve udsigten, som ”gennem et filter”.

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Bygningerne pælefunderes. For at undgå støj og 
vibrationer i byggeperioden, udføres disse som bo-
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kan nedføres, med relevante forsyninger. Ventila-
tion tilføres fra tilstødende gangareal. Afløb er ikke 
nærmere beskrevet.

Beskrivelsen og skitsering af installationer i øvrigt, 
bærer præg af et samarbejde om et installations-
koncept, rettet mod projektet. 

Energiforbrug og bæredygtighed.
Det angives, at en BE-06 beregning har belyst, at 
kravet til energiklasse 1 byggeri iht. BR08, med et 
maksimalt energiforbrug på 50 kwh/m2/år, kan over-
holdes, når der medregnes energitilskud fra ca. 700 
m2 solceller på taget. Det vurderes dog, at dette inde-
bærer en bearbejdning af bygningens glasfacader. 

Der sættes fokus på, energi og bæredygtighed i 
et helhedsperspektiv, men der savnes et egentligt 
sammenhængende koncept.

niveau 3, 1:1000

snit, 1:500
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Forslaget udtrykker respekt for det eksisterende 
Panums arkitektoniske kvaliteter, men ønsker at 
tilføre det et mere udadvendt og lyst, humanistisk 
modspil. Det søges opnået gennem etableringen 
af et stort øst-vestgående hovedstrøg, som stræk-
ker sig fra Blegdamsvej til Nørre Allé med en 
ubrudt glasfacade mod friarealerne syd for byg-
ningen.

Landskabelige forhold
Forbindelserne til byen og Panums forankring i 
byen er en styrke ved forslaget. Forbindelserne 
skaber et flydende landskab med grønne strøg 
og stier på tværs af Panums område, der indram-
mes af frodige beplantninger med plads til pauser 
som leg, bevægelse og ophold til både brugere og 
byens borgere. Langstrakte grønne byrum med 
shared space for cykler og gående sker mellem 
spredte træer og lysmaster. 

Arkitektur og funktion
Langs hovedstrøget samles de mest udadvendte 
funktioner, café, kantine, auditorier mv. Terrasser 
til udeservering for kantinen og en cafe trækker 
brugerne ud i det grønne strøg og giver rum for 
uformelle møder med byens liv.

Over strøget rejser sig tre slanke tårne i 13 og 14 
etager og et mindre tårn i 3 etager indeholdende 
forskningslaboratorierne. De fire tårne er forbun-
det med mellemliggende trappezoner og er via 
disse forbundet på alle etager. Anlægget har sin 
hovedindgang fra syd, hvor en stor indbydende 
forhal skaber forbindelse til den gamle vandrehal.

Forslagets bebyggede areal på terræn er lille, 
hvorved det efterlader et stort sammenhængende 
friareal, hvor der er anvist gode forbindelser til 
omgivelserne for de forskellige trafikarter.
Tårnenes facader fremtræder helt i glas, klart glas 
ud for trappezonerne og glas med delvis silketrykt 
mønster foran en traditionel indre facade ud for 
laboratorier og kontorer.

tOtALRådGIveR – OPHAvSRet

Cubo Arkitekter A/S
v/Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og 
Lars Juel Thiis

Creo Arkitekter Cph A/S
v/ Jesper Lund og Kurt Schou

nickl & Partner Architekten AG – Büro Berlin
v/ Christine Nickl-Weller

Henrik Jørgensen Landskab A/S
v/ Elisabth Høigaard Vilstrup og Karen Nørgard

Lemming & eriksson
Rådgivende ingeniører A/S FRI
v/ Knud Bay og Martin Olsen

Spangenberg & Madsen
Rådgivende ingeniører A/S
v/ Michael Rasmussen, Michael Lindquist og Lennart Sørensen
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Forslaget har en enkel indre organisering og har 
gode tværforbindelser til det eksisterende Panum.

Projektets bruttoetageareal overskrider det i pro-
grammet beskrevne areal. Den etapevise udbyg-
ning er mulig, om end ikke helt problemfri.

Projektet vurderes at være enkelt og logisk op-
bygget med mange stilfærdige kvaliteter og gode 
muligheder for uformelle kontakter. Samtidig står 
forslaget stærkt, når det gælder åbenhed mod om-
givelserne og offentligheden.

Det er imidlertid juryens opfattelse, at de høje 
tårne ikke vil få den slanke og luftige karakter, som 
er forslagets intension, men derimod vil fremtræde 
som én bygningsblok, der begrænser udsynet fra 
det eksisterende Panums bygningsfløje og kaster 
store slagskygger.

Det vurderes desuden, at underdelingen af labo-
ratorieetagerne i tre enheder, én for hver forsker-
gruppe, går imod intensionen om sammenhængen 
i forskerafsnit på 2-3 forskergrupper,

Placering af hovedindgangen mod syd er imod 
programmets ønske om at lade Panums fremtidige 
hovedindgang aktivere og berige Blegdamsvej.

Forslaget fremstår svagt ved placeringen af en gen-
nemgående kørevej, som deler det ellers fint dis-
ponerede rum i to og skaber en uklarhed omkring 
helhedsplanens intention om shared space og et 
samlende byrum på de gåendes præmisser. Den 
grønne passage mellem det nye og det eksisterende 
Panum anses som en attraktiv alternativ forbin-
delse, - det kan dog undre at denne forbindelse er 
fyldt ud med cykelparkering. 

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Bygningerne funderes direkte på bæredygtigt ni-
veau i sand. Bundpladen udføres med bjælker, der 
fordeler last til kælderydervægge. Kælderydervæg-
gene udføres generelt som massive elementer. 

Der er valgt in-situ støbte betondæk, med ”skjulte” 
bjælker i dækkonstruktionen (spændarmering). 
Uden for områder med spændarmering, er hultag-
ning mulig. Dækkene bæres af søjler og en plads-
støbt kantbjælke i facaden. Mellem tårnene, er 
ligeledes anvendt forspændte betondæk. 

Tårnene opbygges som stabiliserende vægelemen-
ter, omkring trappe- og elevatorkerner, der forstær-
kes ved efterspænding. Der er alene angivet behov 
for vægge i gavle, i teknikskakte i det højeste tårn. 
Øvrige skaktvægge er lette vægge. Generelt vurde-
res konstruktionsprincippet, at være både robust 

 

 
niveau 01, 1:1000

niveau 1, 1:1000



30 31

Udbygning af PanUm-komPlekset JUryens betænkning

>> Den økonomiske bæredygtighed

og fleksibelt.
Installationer og deres fleksibilitet.
Teknikrum for alle tekniske anlæg, er placeret i 
kælder, idet udsugningsanlæg for ventilation er 
placeret på de øverste etager. Fra teknikrummene 
fremføres installationer i lodrette skakte i de en-
kelte tårne. Skakte og lodret fremføring, anses for 
rimelige, ligesom teknikrummene vurderes, at 
være tilstrækkelige. Adgang fra det fri til teknikrum 
for eks. sprinklercentral og nødstrømsforsynings-
anlæg samt ved udskiftning af større komponenter 
anses for tilgodeset. 

Installationer fremføres fra skakte, via gange til 
laboratorier. Alt fremføres over nedhængte lofter. 
Konceptet er ikke helt færdigskitseret, men det vur-
deres, at en fornuftig fleksibilitet, uden problemer 

kan implementeres. Alle installationer er i øvrigt 
veldokumenterede og målrettet det skitserede byg-
ningsdesign.

Energiforbrug- og bæredygtighed
Kravet om lavenergiklasse 1, oplyses overholdt 
med et energiforbrug på 49,3 kwh/m2/år, uden 
brug af supplerende, alternative energikilder. Ener-
giforbrug til belysning, vurderes dog sat lavt og 
varmeisoleringsevnen af facaderne optimistisk. Der 
er supplerende skitseret koncepter for energi og 
bæredygtighed, baseret på gængse virkemidler.

Der er beskrevet og dokumenteret, et anvendt sy-
stem, for integration af bæredygtighed omfattende:
>> Den sociale bæredygtighed
>> Den miljømæssige bæredygtighed

LAB ZONE

KONTOR ZONETOUCH DOWNTOUCH DOWN

TOUCH DOWN

etage 6, standardafsnit, 1:500

snit, 1:1000
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Forslaget tager afsæt i en områdeanalyse som kon-
staterer, at Panums nuværende adgangsforhold 
ikke er synlige nok overfor offentligheden, og at 
der savnes et betydende, centralt adgangspunkt.

På denne baggrund foreslås, at området åbnes 
mod de omgivende veje og, at der etableres en ny 
samlet indgang og et fælles mødested for det nye- 
og gamle Panum. Dette finder sted som et trefløjet 
anlæg omkring en stor indre gård

Landskabelige forhold
Intensionen er en bypark til det nære miljø. En 
forhave med plæner, nicher, faldende vand, bænke, 
legeplads, regnvandsbassiner og midlertidige ud-
stillinger. Parasoller af farvet plexiglas, hvor under 
cykelparkering sker og små lunde af træer fremstår 
som identitetsskabende rumlige elementer. 

Adgangen som gående til Panumkomplekset sker 
fra Blegdamsvej og Nørre Alle som to ligeværdige 
indgange. Al parkering sker i kælder med nedgan-
ge fra Blegdamsvej og Nørre Allé. Der skabes en 
cykel- og gangforbindelse igennem området.

Arkitektur og funktion
Den indre gård giver forbindelse til det eksiste-
rende Panum. Gårdanlægget har offentlige arealer, 
undervisningsrum, auditorier m.v. i stueetagen og 
på 1. sal, mens forskningsarealerne fordeles på de 
overliggende 5 etager. Øverst findes en udsigtsplat-
form og rum til repræsentation. 

Fællesarealerne er formet som en struktur bestå-
ende af en række cylindre i forskellig størrelse, 
som rummer undervisningsfaciliteter og auditorier. 
Ovenover er forskningsgrupperne placeret i et for-
holdsvis dybt hus, hvor disponering af funktioner 
kan ske fleksibelt på baggrund af en indretning, 
som følger et retvinklet modul.

Forskningslaboratorierne foreslås placeret ud til 
balkoner, som forløber langs den indvendige fa-

tOtALRådGIveR – OPHAvSRet

eKJ rådgivende ingeiører A/S
v/ Kristian Olesen

UndeRRådGIveRe Med OPHAvSRet
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v/ Alistair Lenczner

Gustafson Porter Ltd
v/ Mary Bowman

Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S
v/ Dan B. Hasløv

PLH Arkitekter A/S
v/ Holger Bak

Arkitektfirmaet Jens Clementsen
v/ Jens Clemenrsen
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v/ Guy Wellings

Balslev Rådgivende ingeniører A/S
v/ Lasse Toft
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Bygningens interne disponering er klar, men den 
cirkulære formgivning af undervisningsfaciliteterne 
m.v. forekommer umotiveret set i forhold til byg-
ningens udtryk og vil næppe leve op til program-
mets krav til indretningens fleksibilitet.

Forskeretagerne kan indrettes fleksibelt, dog synes 
en husdybde på næsten 20 M – hvortil kommer 
balkonarealer imod gården - at medføre betydelige 
funktionsarealer uden dagslys.

Desuden vil alle rum langs gårdfacaderne være 
forsynet med ”brugt” dagslys, fordi gården er over-
dækket med en transparent PTFE folie. Dette er 
ikke ønskeligt og vil efter juryens opfattelse ikke 
understøtte de arbejdsforhold og det arbejdsmiljø, 
som er beskrevet konkurrenceprogrammet.

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Hovedsøjler ø 1450 mm., føres ubrudt igennem kæl-
deren og funderes på kraftige punktfundamenter. 
Kælderydervægge og bundplade udføres som dob-
beltkonstruktion for at sikre mod vandindtrængning. 

Den U-formede bygning er udført i beton, opbygget 
på et grid af runde betonsøjler. I de øverste 5 eta-
ger, på et 9,9 × 9,9 m. kvadratisk modulnet, med 
in-situstøbte 375 mm. betondæk. I de nedre etager 
er søjlerne placeret i et bredere modulnet, hvor der 
udveksles med synlige betonbjælker. Det primære 
afstivende system udgøres af fire kerner, der går 
ubrudt fra kælder op gennem etagerne.  

Taget over atriet er udført af en række oppustede 
puder opbygget af flere tynde lag ETFE-folie med 

cade imod gården. Her kan etableres opholdsfaci-
liteter og der er - via trappeforløb – forbindelse til 
fællesarealerne nedenunder eller til forskergrupper 
på de andre etager.

Projektet foreslår, at der etableres et glastårn, nærmest 
som et spir, der skal tjene som vartegn for Panum. 
Foruden at rumme elevatorer til de repræsentative 
lokaler, fungerer det også som en skorsten, der ved 
solopvarmning skaber aftræk fra det overdækkede 
gårdrum. Udenpå er tårnet forsynet med atomur m.v.

Projektets bruttoetageareal overskrider det i pro-
grammet beskrevne areal. Den etapemæssige ud-
bygning anses for uhensigtsmæssig.

Forslaget er baseret på en enkel hovedide – det 
trefløjede gårdanlæg omkring et overdækket atrium 
med forbindelse mellem ny og gamle Panum.

Helhedsplanen er upræcis i sin streg og mangler en 
rumlig forståelse. Der savnes en klar sammenhæng 
mellem byens karakter og det forslåede ”havepro-
jekt”. Forslaget er svagt i oversættelsen af det fine 
referencemateriale til den egentlige fysiske helheds-
plan. De mange intentioner forbliver ord og billeder.

Terrænforskellen på fire meter mellem Blegdams-
vej og Nørre Allé ses ikke indarbejdet i landskabs-
projektet. 

Selve bygningsanlægget virker voldsomt og ude 
af skala med omgivelserne. Bygningen optager en 
stor del af grunden og særligt i forhold til Nørre 
Alle´ virker bygningen anmassende.

etage 1, stueetage, 1:1000
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skakte til etagerne. Det angives, at installationer 
fremføres over nedhængte lofter. De tekniske in-
stallationer er velbeskrevet og der er gjort meget 
ud af, at tilgodese fleksibiliteten.

Energiforbrug- og bæredygtighed
Kravet om lavenergiklasse 1, oplyses overholdt 
med et energiforbrug på 49,5 kwh/m2/år.

Forslaget har en meget uddybende beskrivelse 
af bæredygtighed, baseret på anerkendte bære-
dygtighedssystemer (LEED og BREEAM). Der er 
fokuseret på bæredygtighed, fra nedrivning over 
udførelse til drift.

På den tekniske side, har der i designet været 
fokuseret på minimering af driftsomkostninger 
og der er angivet en række relevante passive og 
aktive tiltag.

aluminiumforstærkede kanter. ETFE-puderne 
understøttes pr. 3,3 m. på et stålspær udført som 
et hængeværk, med CHS overflange og underlig-
gende kabel. Det 75 meter høje tårn er udført som 
en stålkonstruktion.

Installationer og deres fleksibilitet.
Teknikrum er placeret i kælder på 2190 m2. Her 
kræver hovedfremføringer fra teknikrum til skakte 
via P-kælder en nærmere bearbejdning. 

Ventilation placeres i let tilgængelige og opvarme-
de taghuse på den østlige og vestlige blok. Luft-
indtag og luftafkast er placeret i tårnet. Forbin-
delsen til teknikrummene er ikke nærmere belyst. 
Tårnet anvendes endvidere som ”skorsten” for 
den naturlige ventilation fra atriet.

Fra teknikrum fremføres installationer via fire 

etage 2, undervisning, 1:1000 etage 2, laboratorier, 1:1000
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I dette forslag fører en indledende analyse forslags-
stillerne frem til, at et højhus - ”drømmen om et 
tårn” - ikke er det rigtige svar på den stillede opga-
ve. I stedet foreslås en lavere bygningsstruktur som 
udspringer af naboomgivelserne. 

Landskabelige forhold
Intentionen er at skabe et åbent og transparent 
Panum markeret ved et imødekommende grønt by- 
og parkrum. Det grønne by og parkrum er dispone-
ret med en graduering af karakterer fra det urbane 
mod det ultimativt grønne: skoven. Den urbane del 
slutter op om facaden og i en bevægelse mod vest 
og Sankt Johannes Kirke skabes en skovkarakter, 
som omslutter parkering for både biler og cykler. I 
skoven er også placeret cirkulære øer, der danner 
grundlag for forskellige fritidsaktiviteter.
Hovedadgangen til Panum sker i parkrummet midt 
på facaderækken. Blegdamsvej og Nørre Allé mø-
des af skovens karakter. 

Arkitektur og funktion
Forslagets analyse peger bl.a. på, at de mange forsk-
ningsafsnit, som hver for sig bør ligge på samme 
etage, er så store, at et højhus ikke vil blive tilstræk-
kelig slankt til at fremstå som tårn i byens silhuet. 
Endvidere peges på, at store bygningshøjder kan 
give vindafledte bevægelser, som vil kunne forstyrre 
følsomt måleudstyr. Endelig argumenteres der for, at 
den ønskede åbenhed mod såvel byens borgere som 
mod det eksisterende Panum, lettere opnås gennem 
et lavere byggeri med mange indgange og dermed 
større kontaktflade mod omgivelserne.

I konsekvens af denne analyse fremlægges et for-
slag, hvor nybyggeriet holdes i den omgivende bys 
skala og samles i 3x3 bygningsblokke i 5-10 etager, 
kaldet ”kuber”, placeret langs en helt ny storladen 
vandrehal i fire etagers højde, som påtænkes ud-
ført i den nuværende vandrehals placering.

For at muliggøre denne løsning må alle de dele af 
det eksisterende Panumkompleks, der indgår i eller 

dissing+Weitling A/S (Ophavsret)
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Orbicon/Leif Hansen

Arcrum Arkitekter

Heinle, Wischer und Partner Frei Architekten, Stuttgart

dr. Heinekamp Labor- und insttuspanung, Karlsfeldt

Favero & Milan ingegneria, venedig

Oluf Jørgensen A/S

71534

Helhedsplan 1:2000



40 41

Udbygning af PanUm-komPlekset 

For at sammenbinde det nye og det gamle Panum 
er den nye vandrehal flankeret af balkoner og 
møderum på begge sider og gennemkrydses af 
gangbroer i tre højder. I kuberne er den rumlige 
organisering velordnet og med gode mulighed for 
uformelle kontakter.

Projektets bruttoetageareal overskrider det i pro-
grammet beskrevne væsentligt, hvoraf en stor del 
udgøres af erstatningsbyggeri for de dele af det 
eksisterende Panum, som nedrives. Den foreslåede 
etapedeling er mulig, men ikke uden problemer

Forslagets styrke er dets forhold til byens skala og 
den nye attraktive vandrehal, der sammenbinder 
en smukt og varieret udformet indgangsetage, som 
også skønnes at kunne tiltrække offentligheden. 
Bygningskroppenes vinklinger skaber langs faca-
den fine opholdsrum og terrasser, hvor brugere og 
borgere kan mødes uformelt. 

Det er imidlertid juryens opfattelse at disse kvalite-
ter er opnået på bekostning af omfattende nedriv-
ninger af ellers velfungerende bygningsafsnit, uden 
at der i fuldt omfang er stillet erstatningsbyggeri 
til rådighed. Dertil kommer, at byggeprocessen og 
etapedelingen bliver særdeles kompliceret.

Endvidere vil de mange lokaler i det eksisterende 
Panum, som har vinduer mod syd, blive ”spærret 
inde” med udsigt til relativt lukkede gårdrum. 

Endelig vil de øverste etager i kuberne ikke i sam-

begrænser den gamle vandrehal mod syd, nedrives 
og erstattes af nybyggeri.

Forskningslaboratorierne er i henhold til forslaget 
samlet afsnit for afsnit i de omtalte kuber, mens 
mere offentlige og fælles funktioner, café, kantine, 
auditorier mv. knytter sig til vandrehallens neder-
ste niveau.

Kubernes facader fremstår med tydelige vandrette 
og lodrette markeringer og er opbygget som en 
dobbeltfacade med etagehøjt glas i yderste facade 
og en mere traditionel facade med brystningspar-
tier, solafskærmning mv.i den indre facade, mens 
hele underetagen og den nye vandrehals facader 
mod omgivelserne fremtræder helt i glas. Kubernes 
skrå tagflader fremtræder som grønne tage med 
indskårne tagterrasser.

Der er valgt bjælke/søjlesystem der bærer for-
spændte 320 mm. huldæk. Bjælkerne er kompo-
sitbjælker med underflange i niveau med dækket. 
Konstruktionsprincippet er for kuberne er enkelt 
og gennemprøvet, og kan ved en yderligere bear-
bejdning, optimeres med hensyn til bygbarheden, 
ved at indarbejde større gentagelseseffekt især 
omkring atrier.

Den omfattende sammenbygning med eksiste-
rende Panum, giver anledning til flere forskellige 
konstruktive løsninger i beton og stål.

Installationer og deres fleksibilitet.
Teknikrum for al ventilation placeres i bygnin-
gernes tagrum (højeste bygning, i rum under 
udsigtsetage). Øvrige teknikrum er placeret i kæl-
der. Fra teknikrummene fremføres installationer i 
lodrette skakte i de enkelte tårne. Skakte og lodret 
fremføring, anses for veldisponeret. Hovedfø-
ringsvejen, der er placeret i kælder ses ikke umid-
delbar gennemførlig.

me omfang blive ”del af miljøet” som de etager, 
der har mere direkte adgang til vandrehallen.

Det er sympatisk, at beplantningens skovkarakter 
skjuler parkering og omkranser fritidsaktiviteterne. 
Men skovens overgang til Sankt Johannes Kirke vir-
ker fremmed og mødet med Blegdamsvej og Nørre 
Allé virker mere som en adskillelse frem for en sam-
menbinding. Juryen er af den opfattelse at Panum 
skal forankres i byen og forholde sig til Blegdamsvej 
og Nørre Allé i en lokal og urban sammenhæng. 

Cykelparkeringen anses placeret for langt fra ho-
vedindgangene og fra hvor behovet opstår.

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Funderingsprincipper er ikke nærmere belyst

I kuberne udgør toilet- og trappekerner samt en-
kelte vægge i facaden, de stabiliserende elementer. 
Teknikskakte indgår ikke i det stabiliserende sy-
stem og er derfor fleksible for hultagning. 

JUryens betænkning
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Alle installationer fremføres synligt, dvs. der ud-
føres ikke nedhængte lofter. Fleksibiliteten i labo-
ratorier er beskrevet sikret, ved anvendelse af en 
multifunktionsbaffel, ophængt modulært under 
hovedfremføringerne med tilslutningsmulighed 
via stik og lynkoblinger til alle faste installationer. 
De tekniske installationer i øvrigt, er overordnet 
beskrevet.

Energiforbrug- og bæredygtighed
Der er gennemført driftsøkonomiske vurderinger 
og foretaget en BE06, beregning, der anfører, at
kravet om lavenergiklasse 1, er overholdt med et 
energiforbrug på 48,3 kwh/m2/år. Med bygnings-
kompleksets kompakte udformning, vurderes dette 
korrekt, ligesom, den omfattende sammenbygning, 
forbedrer forholdene for eksisterende Panum. Der 
er beskrevet og implementeret et energikoncept 
tilpasset byggeriet.

Der er i forslaget ingen særskilt beskrivelse vedrø-
rende bæredygtighed

0 sal, 1:1000

3 sal, 1:1000
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Forslaget falder i to meget forskellige dele: Dels et 
højhus i 16 etager, der formmæssigt består af to 
kubiske figurer stablet og drejet 45 grader i for-
hold til hinanden, del et stort kunstigt landskab, 
bestående af græsklædte betonflader, der ”vok-
ser” op fra naturligt terræn og danner tag over 
underliggende bygninger i op til 2 etager. Dette 
sidste med det formål at ”give byen noget tilbage” 
og skabe et nyt grønt parkrum i København.

Landskabelige forhold
Projektet etablerer et nyt stort grønt byrum - ét 
offentligt areal hævet over det eksisterende og 
nye Panum som en triangulært mønstret bakke 
med bølgende græsser og enge. Bakkeformen 
danner små nicher og opholdsflader med kig ud 
over byen. 

En pladsdannelse skabes ud mod Blegdamsvej og 
er en forlængelse af taglandskabets formsprog. 
De tiltede flader danner fordybninger, hvor vand 
kan samles i æstetiske mønstre. Nye cykel-p ved 
indgange står som rumlige elementer i cirkelfor-
mede klynger på pladsen.

Arkitektur og funktion
Højhuset rummer forskningslaboratorierne og 
under de græsklædte tagflader gemmer sig for-
hals- og fællesfunktioner samt kantine, auditorier 
og undervisningslokaler mv.

Det hele sammenbindes af et såkaldt galleri, lige-
ledes under de græsklædte tage, der strækker sig 
fra hovedindgangen mod Blegdamsvej til en se-
kundær indgang mod Nørre Allé, hvor betontaget 
begge steder ”vipper op” og blotter en indgangs-
facade af glas. Et tværstrøg forbinder højhusets 
indgangsetage med Panums gamle vandrehal.

Højhuset er forsynet med dobbeltfacader med den 
yderste facade helt i glas, delvis dekoreret med 
serigrafi, og den indre facade med brystningspar-
tier og rammer af træ.

dominique Perrault Architecture, Paris (Ophavsret)
v/ Dominique Perrault, Julien Boitard, Ryo Chosokabe og 
Mike Nikaes

Sweco norge
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v/ Malin Blomquist
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at skabe et nyt stort parkrum på dette sted, der 
netop har flere parker i sin nærhed. Dertil kom-
mer, at ”betalingen” synes at være uacceptable 
eller skumle dagslys- og udsigtsforhold både i det 
nye galleri og en række forsknings- og undervis-
ningslokaler, men også i de tilgrænsende fløje af 
det eksisterende Panum.

Forslagets intension om færdsel på tagfladerne 
skønnes desuden at kræve værn langs kanter og 
en omfattende vedligeholdelse. Endelig finder ju-
ryen de udkragede betontage ved de to indgange 
unødig pågående i deres udtryk og uden sam-
menhæng med tårnets minimalisme eller stedets 
omgivelser i øvrigt.

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Funderingsprincipper besluttes senere, på baggrund 
af yderligere geotekniske undersøgelser. Kælder-
vægge og gulv udføres i 500 mm., vandtæt beton. 

Det kunstige taglandskab er trianguleret, dvs. 
bygget sammen af plane trekantede flader. Visse 
steder gennembrydes det af store kantede oven-
lys og sidelyspartier.

Den rumlige organisering i højhuset synes for-
nuftig, mens funktionernes placering i den lave 
græsklædte bygning efterlader mange rum med 
uacceptable dagslysforhold og triste adgangsfor-
hold.

Projektets bruttoetageareal overskrider det i pro-
grammet beskrevne areal. Den viste etapedeling 
vil være mulig.
 
Forslagets tanke om at give det grønne tilbage 
til byen er sympatisk. Men i dette forslag virker 
det anmassende og sker på bekostning af byens 
egenart og lokale sammenhænge. 
Juryen stiller sig tvivlende overfor ønsket om 

10. etage, 1:500

5. etage, 1:500
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I den 17 etager høje bygning er det bærende/sta-
biliserende element, en in-situ betonkerne, godt 
disponeret, omkring trapper, elevatorer, toilet-
ter og teknikskakte. Herfra bæres stålbjælker på 
et grid af cirkulære gennemgående betonsøjler. 
Dækkene udføres af hul-dækelementer. Der kan 
udstøbes et lag beton på 60 – 70 mm, for evt. vi-
brationsdæmpning, til udstyr. Hvor tårnets øver-
ste bygning roteres, 45 grader om den nederste 
bygning, opstår særlige problemstillinger.

De lave bygninger i to- tre etager, er udført tradi-
tionelt med præfabrikerede bjælker, søjler og dæk. 
Disse konstruktioner kræver en del bearbejdning, 
som følge af store udkragninger og for at sikre en 
hensigtsmæssig installationsfremføring.

Installationer og deres fleksibilitet.
Det beskrives, at teknikrum er placeret i kælder 
under tårnet og på 16. etage og således betjener 8. 
etager fra hver. Skakte og teknikrum på 16. etage er 
vist på tegninger og vurderes rimelige. Teknikrum i 
kælder, herunder betjening af rum i nederste etage, 
den lave bygning, er ikke dokumenteret. 

Alle installationer fremføres ophængt under dæk. 
Da der ikke etableres nedhængte lofter, vil det 
uden større bygningsmæssige indgreb, være mu-
ligt at ændre installationstilslutninger.

Der er en relevant gennemgang af alle tekniske 
anlæg. Her forfølges fokus på energioptimering. 
Det anføres, at 60% af opvarmningen af brugs-
vand baseres på solfangere og 10 % af el-forbru-
get dækkes af solceller. 

Energiforbrug- og bæredygtighed
Der er foretaget en BE-06 beregning på labora-
torietårnet, der oplyses, at være den mest ener-
gikrævende del. Det ses ikke umiddelbart, at et 
maksimalt energiforbrug på 50 kwh/m2/år er 
opnået.

Et egentligt energikoncept, er ikke skitseret. Bæ-
redygtighed er beskrevet på et overordnet niveau 
og der savnes, aktiv stillingtagen til en række 
problemstillinger.

stueplan, 1:1000
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Forslaget tager afsæt i den udfordring som pro-
grammet lægger op til, dels på den bedste måde 
at organisere tre forskergrupper på et og samme 
niveau, dels på økonomisk optimal vis at skabe 
et markant tårnagtigt vartegn for den ny bebyg-
gelse.

Landskabelige forhold
Uderummenes former følger bebyggelsens ori-
entering og er disponeret over et retvinklet og 
grid-struktureret underlag. Strukturen inddeler 
byrummet i formelle plæner, pladser og i et li-
neært tværgående adgangsbånd som forbinder 
Blegdamsvej og Nørre Allé. Adgangsbåndet 
deles i små parterrelignende haver med hække 
i flydende former. Ved Blegdamsvej markeres 
hovedindgangen af et område med rumdannende 
buskbomhække.

Arkitektur og funktion
På baggrund af ønsket om et markant højhus 
foreslås et moderat højt tårnhus med en sekskan-
tet plan. Det krystallinske omrids nedbryder faca-
defeltets størrelse og facadens knæk bidrager til, 
at bygningskroppen står slankere. Tårnet sam-
menkobles Panum med en to etages foyer, som 
rummer kantine- og undervisningsfaciliteter samt 
auditorier. Derved etableres en ny forplads imod 
Blegdamsvej.

Den ny bebyggelses to elementer – tårnhuset og 
forbindelsesbygningen – fremstår med to forskel-
lige materialiteter. Forbindelsesbygningen frem-
står med en vandret struktureret teglstensfacade 
mens tårnhuset har en facadebeklædning med 
aluminiumspaneler.

Forskeretagerne i tårnhuset er placeret fra 2. – til 
14. etage og en typisk etage rummer de i pro-
grammet beskrevne 3 forskningsgrupper med fæl-
lesfunktioner.

Projektets bruttoetageareal overskrider det i pro-
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HELHEDSPLAN   MÅL 1:2000

Vision

Med opførelsen af det ny Panum skabes et fremtidsrettet forskningsinstitut der vil indgå i

Københavns skyline. Som et vartegn vil det være med til at forme det ny Vidensbydel Nørre

Campus' identitet.

Forskningen sikres et optimalt arbejdsmiljø samtidig med at bygningen på længere sigt vil kunne

tilpasses skiftende behov og være fleksibel overfor campussens udvikling fremover.

Bæredygtighed og energibesparende byggeri er emner der i allerhøjeste grad er blevet taget i

betragtning. Bebyggelsens energibehov optimeres så det sikres så lavt et forbrug som muligt.

Kontekst

København er en by hvor de historiske lag fremstår uspoleret og let aflæselige ved siden af

hinanden. Den er usædvanligt velbevaret og kendetegnet ved dens jævne profil med et

overskueligt antal af slanke spir.

Nørrebro præges af bebyggelse af forskellig karakter og blandet skala. Det eksisterende Panum

ligger i et overgangsrum med klassisk femetagers karrébebyggelse fra 1800-tallet mod både syd,

øst og vest, og en mere åben struktur mod nord, hvor der ligger Rigshospitalets storskalabyggeri

ved Fælledparken og universitetsbygningerne i Universitetsparken.

Som noget særligt ligger Sankt Johannes Kirke i et mindre parkanlæg på nabogrunden mod syd.

Kirken danner en undtagelse i forhold til byplanens geometri, og dens placering formidler Nørre

Alléens og Blegdamsvejens respektive retninger.

Masterplan

Opgavens udfordring består i på den ene side at give bebyggelsen en slank fremtoning, på den

anden side at indfri programmets krav om på økonomisk optimal vis at organisere tre

forskningsgrupper på ét niveau - som resulterer i et relativt stort omrids.

I nærværende helhedsplan afsættes et moderat højt tårnhus på sekskantet plan og med en højde

på 75 m. Det krystallinske omrids nedbryder facadefelternes størrelse, og knækkene bidrager til

at bygningskroppen fremstår vertikalt og slankt. Set i perspektiv og fra forskellige synsvinkler

resulterer det i et elegant komponeret volumen der opfattes klart mindre i dimension end det rent

faktisk er.

Nybyggeriet etablerer således en ny planorientering der afviger fra Panum instituttets i øvrigt

retvinklede struktur. Den refererer til nabogrundens og Sankt Johannes Kirkens geometri og

tager derved afsæt i den umiddelbart foreliggende kontekst - specielt for så vidt udviklingen i

højden er berørt.

Nybyggeriet kobles på det nuværende Panum med en to-etagers indgangsfoyer hvor der tidligere

lå bygning 9. Bygningshøjden hér er målsættende for de nye to-etagers bygningsdele, dette

gælder også den ny kantine- og undervisningsfløj. På denne måde dannes en til alle sider

regelmæssig forplads der markerer hele Panums hovedindgang mod Blegdamsvej. Efter

nedrivelsen af bygning 1 vil det eksisterende bygnings hjørne til forpladsen erstattes med

opførelsen af en ny auditoriebygning på samme højde med de øvrige pladsdannende volumener.

71421

Helhedsplan 1:2000
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bilitet og en mere hensigtsmæssig adskillelse af 
vare- og persontransport.

Konkurrenceprogrammet stiller krav om transpa-
rens, rumoplevelser mellem etager, nem adgang 
til fællesfunktioner og i det hele taget en orga-
nisering, som i meget høj grad tilgodeser mere 
bløde værdier som tværfaglighed, netværkssam-
arbejde o.s.v. 

Her synes projektet ikke at leve op til program-
mets stærke ønsker om fleksibilitet og om, at 
nybyggeriet i særlig grad skal udtrykke og give 
mulighed for både uformelle og formelle møder 
mellem forskere, studerende og gæster. 

Konstruktive løsninger og deres fleksibilitet.
Tårnhusets bærende struktur, baseres på bjælkefri 
in-situ støbte betondæk, der bæres på facadesøjler 
af beton og husets betonkerne. Tårnet afstives ved 
hjælp af de indre betonkerner, omkring trappe- 
elevator og toiletkerner. Disse der fastspændes til 
et 1,80 – 2,00 m betonbundplade, der understøttes 
af borede pæle. Vægge omkring teknikskakte ud-
føres i det væsentligste som lette vægge.

Alt i alt i rationelt og fleksibelt koncept, idet det 
dog må påpeges, at forspændte vægge er ”urør-
lige” ved fremtidige ændringer.

Installationer og deres fleksibilitet.
Det oplyses, at teknikarealerne ligger i en sær-
skilt underjordisk bygning, under det nordvestli-

grammet beskrevne areal i beskedent omfang. 
Den etapemæssige udbygning anses for fornuftig.
Juryen finder, at projektet fremstår klart dispo-
neret i forhold til omgivelserne med en diskret 
langdistancevirkning. Det er endvidere præget af 
en rationel og stringent tilgang til indretningen af 
byggeriet.

Projektets arkitektoniske udtryk har imidlertid 
ikke vundet genklang i juryen, som har fundet, 
at det arkitektoniske udtryk og tegnsætningen 
i ringe grad skaber associationer til fremtidens 
undervisnings- og forskningsbyggeri. 

Endvidere finder man, at indretningen af fæl-
lesfaciliteterne fremstår unødigt rigide, uden 
tilstrækkelig mange gode opholdsmuligheder for 
de studerende udenfor undervisningssituatio-
nen. Også forskeretagerne kunne man godt have 
ønsket sig disponeret, så mulighederne for ufor-
melle kontakter mellem- og på tværs af forsker-
grupperne – var højere prioriteret. 

Disponeringen af uderarealerne er nydelig set ud 
fra en klassisk forståelse af havens rum og mate-
rialitet. Men set i den bymæssige sammenhæng 
savnes en robusthed, som kan klare sig i den 
lokale kontekst.
Byrummet vil efter juryens opfattelse ikke genere 
et aktivt og moderne byliv på Nørrebro.

På trods af projektets rationelle udtryk har juryen 
savnet dokumentation af indretningens fleksi-

+4,20

+4,20

+4,20

+4,20

+4,20

Anlieferung Küche

OK Wand +12,90 m

Anlieferung Panum

OK Wand +12,90 m

+8,70 m

+12,90 m

A

B
B

Depotrum
A3

Human testrum
F5

Human testrum
F5

Human testrum
F5

Human værksted
F5

Human lab
sengeafsnit

F1

Kontorer
F10

Kontorer
F10

Kontorer
F10

Interviewrum
F10

Apparatrum F5

Apparatrum F5

Omklædningsafsnit
F10

Elitelaboratorium
U1

Studiefacilitet
U1

Seminarrum
U1

Mødelokale
F10

Lagerum
F10

Rengøring
GMO F10Affald

F10

Kopiering
F10

Auditorium
U5

Bogcafe
Ø1

Sofastuen B3

Auditorier 600 pers.
U5

Depo
U5

Depot
U5

AV ud
U5

Undervisningslokale
U4

EL
SE1

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Undervisningslokale
U4

Depotrum
A3

Depotrum
A3

Caféudsalg
Ø1

Lagerum F10

Indgang
FO1

Kontorer
F10

Omklædningsafsnit
F10

Omklædningsafsnit
F10

Omklædningsafsnit
F10

Kontorer
F10

Foyer
 FO1

Indgang

Human lab
sengeafsnit

F1

PLAN E1   MÅL 1:500

Indgangsfoyerens dobbelthøje rum åbner sig henholdsvis mod forpladsen ved Blegdamsvej -på

det nederste plan- og mod de grønne friarealer der danner en forbindelse til Nørre Allé -på det

øverste plan. Samtidig byder det på en generøst dimensioneret overgang til det eksisterende

Panums vandrehal. På denne måde fungerer foyeren som en central fordelingszone og

knudepunkt i helhedsplanen. Café, konferencelokaler og auditorium er offentlige funktioner der

ligger lige op ad foyerrummet og bidrager således både til livliggørelsen af netop ankomstarealet

og til aktiveringen af det omgivende byrum i det hele taget.

Udvidelsesbygningen med kantine- og undervisningslokaler placeres i grundens sydvesthjørne,

ud for indgangsfoyeren. Den vender mod forpladsen som spisesalen åbner sig direkte ud imod,

så møbleringen kan fortsætte udendørs så længe vejret tillader dette. Samtidigt muliggør

placeringen adgang til både kantinen og undervisningen fra entréen, tørfodet og uden omvej.

En anden udvidelsesfløj med to auditorier kan realiseres uafhængigt i en sidste byggefase. Den

supplerer det nuværende Panums bygningsvolumen hvor bygning 1 vil blive nedrevet. Det store

auditorie danner på naturlig vis et værdigt slutpunkt til vandrehallen, herfra går en trappe ned til

et mindre auditorie.

Varegårdene befinder sig sydvest for nybyggeriet på niveau 01. En underjordisk

forbindelsesgang skaber niveaufri adgang til og fra lagerarealer og Panums forhåndenværende

logistiksystem på serviceetagen 01. Dette sker krydsningsfrit udenom interne personflows.

Teknikarealerne ligger i en særskilt, underjordisk bygningsdel nordvest for entréen på niveau 01.

Bygningskroppen er usynligt i den overordnede volumetriske helhed og placeringen sker under

udnyttelse af det eksisterende terrænprofil og uden at jordarbejde af nævneværdig omfang

skulle blive nødvendige.

Parkeringsind- og udkørsel beliggende mod Blegdamsvej flyttes over på kantinebygningens

sydvestside. Forbindelsen til det nuværende Panum forbliver samme sted idet der går en

passage under kantinen og forpladsen.

Plan e1, 1:1000
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ge hjørne af niveau 01. Størrelse, adgangsforhold 
og friskluftindtag hertil, kan ikke umiddelbart 
udledes. 

Udsugningsanlæg er forudsat placeret på plan 
15 og 16 og vurderes størrelsesmæssigt rimelige, 
hvilket også synes, at være tilfældet med de lod-
rette skakte. Der er dog en forskydning af skakte 
mellem plan 1 og plan 3, der skal tilpasses. 

Der er en kortfattet beskrivelse, af alle tekniske 
anlæg, herunder belyses også muligheden for at 
inddrage energimæssige aspekter

I laboratorierne og øvrige rum vil installationerne 

være frit tilgængelige, da bygningen som ud-
gangspunkt vil være uden nedhængte lofter.  
 
Energiforbrug- og bæredygtighed
Der er foretaget en BE-06 beregning og det godt-
gøres, at denne overholder kravet til et maksimalt 
energiforbrug på 50 kwh/m2/år, hvilket vurderes 
realistisk. Det anføres, at der på taget opsættes et 
solcelleanlæg på 3.000 m2, til dækning af 25 % af 
køleanlæggenes strømforbrug. Det vurderes dog 
svært at finde plads til dette.

Bæredygtige elementer, som grundlag for det 
grundlæggende design, er ikke nærmere angivet i 
besvarelsen. 
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