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Ørestad Skoles særlige dagsorden
Denne fredag morgen banker et stærkt
nordisk sollys hele vejen fra de skarpe
70

glashjørner og gennem diagonalen i
den takkede grundplan. Man rives med
og glemmer for et øjeblik lavpraktiske
betragtninger om en bedre solafskærmning af sydfacaden, som kan gå hen og
blive et problem, der imidlertid nok skal
kunne løses.
Langt mere interessant er det for
mig at dykke ned i den referenceramme,
som jeg mindes om, da jeg lidt senere på

Den ekstremt ækvilibristiske
facade må efterlade enhver
arkitektbeskuer […]
med fornemmelsen, at buen
er spændt til det yderste i
prioriteringen af byggeriets
økonomi, og man glæder sig
over, at det ikke synes at være
gået synderlig ud
over materialevalget i
husets indre.

i mange afstøbninger og både i plan, snit
og facade inklusive den musiske brystning der også er et vigtigt element i Ørestad Skole.*
Jeg drømmer videre og kunne godt
se skolens meget ferske interiør have
vundet ved en yderligere bearbejdning
af mellemzonernes trægarderober, så de
havde omfavnet og beskyttet nicher til
fordybelse og gruppearbejde. Trods de
smukke farvede lamper, designet af KHR,
er de hvide lofter, vægge og gangkøkkener et fravalg af en mere varm og haptisk
kropsnær arkitektur, som man straks gribes af, når man oplever Aaltos arbejder i
Finland.
Den særlige dagsorden for Ørestad
Skole vil jeg mene er at bygge bro mellem
de to dominerende diskurser i de sidste
10 års europæiske arkitektur. På den ene
side det narrative og byggede diagram,
der engagerer arkitekturen i en stadig
mere urban dialog, og på den anden side
den arkitektur, som prioriterer det stoflige
nærvær i en mere fænomenologisk baseret arkitektur.
Det er godt gået af den ansvarlige
arkitekt Mikkel Beedholm og de øvrige
arkitektmedarbejdere, medrådgivere og
bygherrerepræsentanter hos Københavns
Kommune i deres fælles kamp om at nå
så langt i et offentligt byggeri.

Foto: Thorbjørn Hansen.
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grammer i bjerglandsbyen(kantinen på
8. sal nås via hovedtrappen med de brede
trin), og jeg hæfter mig ved det stærkeste
rumlige bud, som ligger i den gennemgående organisering af ’hjemområderne’,
hvor den takkede grundplan efterlader
føromtalte gaderum, hvis primære kvalitet ligger i et flydende og særdeles transparent rumforløb med umiddelbar kontakt til de meget åbne klasseværelser. Her
er der plads og en rumlig differentiering,
der tillader eksperimenter med forskellige læringsstile inden for og uden for
afgrænsningen af ’klasseværelset’.
Skolen deltager i „Ny nordisk skole”udviklingsprojekt som en del af regeringens udviklingsplan for fremtidens
folkeskole og forekommer (med bjerglandsbyen som en robust arkitektonisk
idé) at være rustet til den kommende heldagsskole eller for den sags skyld stærk
nok til også at kunne inspirere til nye eksperimenter i et evigt skiftende scenarie.
Sydfacadens gennemgående udkragning tilføjer det ellers kileformede byggefelt (krumningen langs Arne Jacobsen
Allé) en bedre planløsning, og samtidig
tilbyder de åbne glashjørner et nærmest
spektakulært dagslys-indfald og føjer
nogle meget attraktive rumligheder til
klasseværelserne. Den ekstremt ækvilibristiske facade må efterlade enhver
arkitektbeskuer (uden kendskab til byggeriets konkrete økonomi!) med fornemmelsen, at buen er spændt til det yderste
i prioriteringen af byggeriets økonomi, og
man glæder sig over, at det ikke synes at
være gået synderlig ud over materialevalget i husets indre.
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dagen er kommet på afstand af værket.
For mig er det arven fra den finske Alvar
Aalto, der uddyber arkitekturen og måske
kunne have givet endnu flere muligheder
i udformningen af de indre og de nære
børnemiljøer.
I flere af Aaltos værker, bl.a. Pensionskassen, Otaniemi Universitet og
Säynätsalo, finder man den takkede figur
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*Om Aaltos arbejder med geologiske og
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naturinspirerede former, se Göran Schildt:
Moderna tider, afsnittet side 130 om Aaltos to
forslag til den finske pavillon til verdensud-
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stillingen i Paris 1937.
Frans Drewniak er arkitekt MAA og studielek-

1:2500, beliggenhedsplan. 1: udvendig trappe, 2: legeplads, 3: metro,

tor på KADK.

4: kanal, 6: Ørestad Gymnasium, 7. Ørestad Skole

Fotos: SB.

71

ARKITEKTEN MAJ 2013

NY DANSK ARKITEKTUR

3

3

5

5

5

2
3
3

3

2

3
ØrestadSkole_2.sal Renset.pdf

1

31/04/13

4

12.09

7

4

4

1:600, plan, 4. sal
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Foto: KHR.
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Skoletorvet i bygninges midte har, som
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2

3

2

3

varieret forløb med
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2. sal

højt dagslysniveau.
Nederst: En af legeladserne, med udsigt
over Østamager.

1. Hovedindgang
2. Skoletorv/fællesområde

1

3. Holdrum
4. Gruppeområde
5. Faglokale/værksted
6. Tumlesal
7. Legeplads
8. Idrætshal
9. Administration

Foto: SB.
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Foto: KHR.

Fotos: Tobias Wensien Dinesen.

Foto: KHR.
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Foto: Thorbjørn Hansen.

Ørestad Skole
Arkitekt: KHR
Landskabsarkitekt: Steen Bisgaard
Bygherre: KJED, Københavns Ejendomme
Opført: 2009–2012
Budget: 290 mio. kr
Areal: 14.500 kvm
Antal elever: 285
Skolen er en 3-spors folkeskole. Udenfor tager skolen det urbane rum
til sig med opholdssteder på bygningens terrasser, langs kanalerne,
over det befæstede tag mod Ørestad Gymnasium til lommeparken mod
nord. Skolen råder over et stort udeareal med mange forskellige muligheder for både ophold, undervisning og leg. Udvendige og indvendige
mødesteder forstærker Københavns Kommunes vision om at gøre den
nye bygning til et socialt og kulturelt omdrejningspunkt for Ørestad.
Besøgende inviteres til at gå på opdagelse i et mylder af små gyder og
Foto: KHR.

NICHE

terrasser uden på bygningen, der er gjort offentlig tilgængelig med en
udvendig trappe.
Formsproget er varieret i såvel plan som facade med et indre karakteriseret af en præcis struktur med mange organisationsmuligheder.
En stor indvendig trappe forbinder skolen med folkebiblioteket i stueetagen og skaber en dynamisk vekselvirkning mellem de to.
Trappeforløbet op igennem skolens otte etager forbinder en sekvens
af overlappende rum, som varierer i størrelse, indretning, lysindfald og
ØRESTAD SCHOOL & LIBRARY
SECTION BAY WINDOW B, 1:20

orientering.

1:40. Lodret snit i facade
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