
-   e  t      u  d  d  r  a  g      a  f      e  n     a  r  b  e  j  d  s  p  r  o  c  e  s 

n o r d h a v n  s t a t i o n et hverdagsrum i bevægelse



m o t i v a t i o n 



Projektets formål: at skabe en mere imødekommende og levende s-togs-
station og derved gøre det attraktivt at være bruger af den offentlige 
transport. Stationerne er centrale trafikrum, der henligger anonyme og 
triste og som med fordel kunne bruges til at styrke stedets identitet og 
være nye spændende byrum.

Et projekt hvor jeg vil tilføre funktionaliteten æstetiske kvaliteter og gøre 
hverdagens rejse mere interessant.

Udformning: en rumlig bearbejdning af de eksisterende forhold hvor jeg 
har arbejdet med sanseligheden, som opstår i samspillet mellem lyset og 
materialerne. Dags-lyset og kunstlyset skaber foranderlige lysfortællinger, 
som illustrerer tiden, nuet. Vores egen tilstedeværelse. 

Derudover en disponeringsplan over hele området, hvor Nordhavn station 
med hele havneområdets opblomstring kan få ny betydning og position. 
Nordhavn station skal være det element som samler bydelen både funkti-
onelt i form af ny tilgang fra havneområdet samt nye funktioner og visuelt 
med et markant arkitektonisk udtryk. 









Skitseforslag til spisested

Flere mennesker, mere liv, aktivering af facaden - skabe større tryghed



Forhal

Et tunnelrum, kun dagslys ved de to indgange, forbindelsen mellem de to byområder, som visuelt
understreges af perspektivet - de vandrette linier

informationslinie



Forbindelsesrummet

Forstærke rummets funktionelle betydning, som forbindelsesled mellem gade- og perronniveau. Opstigningen understreges
med lodrette linier og lys. Kontrast til forhallen

Pga. fritrumsprofilen - afstanden mellem en bygning og togets spormidte, kan rummet kun udvides minimalt





Perron - rum

Afskærmende rumdelere

En bevægelse som skaber en kontrast til det
linære perronforløb

Flere muligheder for ophold - både stående
og siddende











Ny indgang fra havnesiden - glastårnet

Elektroknisk cykelparkering




