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HENNING LARSEN ARCHITECTS VINDER STOR
KONKURRENCE OM BELLAHØJ
Det er med stor glæde, at de fire boligorganisationer på Bellahøj – AAB, AKB København,
fsb og SAB – kan præsentere Henning Larsen Architects sammen med Erik Møller Arkitekter, Orbicon, GHB Landskabsarkitekter og Rekommanderet som vinder af den overordnede
konkurrence om Bellahøj. De bliver dermed rådgivere for en samlet helhedsplan til i alt 1,1
mia. kr.
Den stærke identitet genskabes
Den gennemgribende renovering omfatter ikke alene Bellahøjs forskellige bygninger, men
også en bearbejdning af landskabet, hvor der gives bud på forbedring af bebyggelsens
funktionelle og fysiske sammenhænge og rammerne for et godt og trygt boligliv.
Visionen er, at Bellahøj skal genskabes som et boligområde med en stærk identitet, hvor
beboerne er stolte af at bo, og hvor andre drømmer om at flytte hen. Bellahøj skal i tråd
med bebyggelsens historie have attraktive fysiske rammer for det gode og sunde boligliv.
En overordnet strategi
Byggedirektør i KAB og formand for bedømmelseskomitéen, Rolf Andersson, udtaler på
vegne af en enig komité:

”Med det vindende forslag er der skabt en strategi, der angiver de overordnede retningslinjer for renoveringen, og som vil være styrende for, hvordan de mange udfordringer, der fortsat skal håndteres og bearbejdes med bygherregruppen, Kulturstyrelsen, Københavns
Kommune, beboerne og totalrådgiverne bliver løst.”
Et ikonisk byggeri
Der er blevet stillet høje krav til renoveringen, for selvom Bellahøj er slidt og trænger til renovering, er det et ikonisk byggeri og står som et symbol på efterkrigstidens store, socialdemokratiske samfundsvision om gode og sunde boliger til alle. Såvel Kulturstyrelsen som
Københavns Kommune har udpeget Bellahøj til at have stor kulturhistorisk og arkitektonisk
værdi, og det har været vigtigt at gøre boligerne tidssvarende og attraktive for nuværende
som kommende beboere uden at gå på kompromis med nuværende kvaliteter. Det lykkes
til fulde i vinderprojektet.
Renoveringen af Bellahøj forventes at gå i gang i starten af 2016.
> Følg dette link for at læse mere om konkurrencen og de fire forslag
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