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EKJ projekterer sammen med Cobe Arkitekter den nye Karen Blixens Plads mellem Københavns Univer-
sitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager. Projektet omfatter bl.a. 
mere end 2.000 cykelparkeringspladser, i form af cykelbakker, på pladsen. 

Projektet omfatter etablering af 22.000 
m² udearealer i forbindelse med om- og 
udbygning af Københavns Universitet 
Amager. 
 
EKJ er totalrådgiver og varetager som 
ansvarlig for projekteringsledelsen og 
projektsamarbejdet kontakten med 
Bygningsstyrelsen, Københavns Univer-
sitet og A.P Møller Fonden. 
 
Når det nye universitetstorv står færdigt i 
2018 bliver det et veltilrettelagt byrum i 
København og et aktivt, uformelt møde-
sted til glæde for universitetet og områ-
dets beboere. Torvet skal endvidere in-
deholde cykelparkering til universitetets 
mange brugere, læringsmiljøer med plads 
til studieaktiviteter og funktioner til 
større udendørs events i universitetsregi.  
 
Sidst men ikke mindst, skal torvet være 
link mellem Amager Fælled og byen.  
 

Cykelparkeringen, som skal give plads til 
mere end 2000 cykler, kræver stor flek-
sibilitet og er nytænkt i form af over 
dækket parkering/cykelbakker, der rej-
ser sig under torvets bugtede flade. De 
bløde bakkers konstruktionsopbygning 
og geometri er optimeret til at bestå af 
kugleskaller, hvis simple statiske virke-
måde overflødiggør understøtninger in-
denfor skallens rand. 
 
Lokal afledning af regnvand LAR udfø-
res ved afledning til kanaler og kloak 
samt ved etablering af vådbiotoper i 
lavninger i torvet.  
 
Vådbiotoperne bidrager til områdets 
biodiversitet, muliggør en fordampning 
af regnvandet og aflaster samtidigt ka-
nalen ved større regnhændelser. Ved 
skybrud føres en del af regnvandet via 
regnvandsledninger til overløbsbygværk 
og ender i kanal. 

REFERENCE KAREN BLIXENS PLADS 

EKJ’s ydelser 

 Projekteringsledelse 

 Projektering af Anlægsarbej-
der, Forsynings- og afløbsled-
ninger, Belægning og afvan-
ding/LAR og Konstruktioner 

 Byggeledelse 

 Fagtilsyn 

 Arbejdsmiljøkoordinering P+B  

 DV-manual og As Built doku-
mentation 

 

Bygherre: Bygningsstyrelsen og A.P. Møller Fonden 
Kontaktperson: Jan Q. Rasmussen, jqr@bygst.dk 
EKJ’s rolle: Totalrådgiver 
Arkitekt: Cobe Arkitekter 
Periode: 2015 – 2018 
Areal: 22.000 m² 
Entreprisesum: Udbydes marts 2017 
EKJ’s honorar: - 
Entreprenør: - 
Entrepriseform: - 

Rendering: COBE 
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