Sommerhilsen fra Optimus Anlæg A/S
Foråret og sommeren 2022 har været præget af travlhed, og efteråret og
vinteren bliver umiddelbart efter samme opskrift.

IKEA København - Taghaven

Inden længe påbegynder vi projekt IKEA København i samarbejde med
totalentreprenør, MT Højgaard, som vi har haft en virkelig god dialog med i hele
processen. 1:1 Landskab står for den landskabsarkitektoniske del, og med 1:1
har vi et årelangt, godt samarbejde, bl.a. på projekterne; Universitetspassagen
på Købmagergade, Kay Fiskers Plads og CarlsbergByen, Vi ser derfor frem
imod endnu et kapitel med både 1:1 Landskab og MT Højgaard.

IKEA København får 3 niveauer
Den nedre forplads, niveau 1 bliver udlagt til overdækket parkeringszone.
Pladsen anlægges med fortovsfliser, som får sammenhæng med det tilstødende ”Københavnerfortov”, og dermed skaber en kontekst til byens gulv.
Klassiske Københavnerbænke vil sammen med belægningen være med til, at
forpladsen forstås som et byrum i København.
På forpladsen Dybbølsbro, niveau 2 etableres et nyt byrum, der fungerer som
forplads for det nye IKEA. Byrummet skal rumme cykelparkeringspladser for
IKEAs mange besøgende, hvor beplantningen bliver en integreret del af cykelparkeringsløsningen og med mulighed for ophold på uformelle siddemøbler.
Pladsen er semi-overdækket, idet taghaven løber hen over pladsen, men dagslys og udsigt sikres via store huller i tagdækket. Pladsens primære materiale er
lys beton, der vil få belægning og søjler til at fremstå helt enkelt.

Et nyt IKEA centralt i København...

Et trappetårn giver adgang til Det grønne Strøg – Taghaven. Den lyse beton fra
niveau 2 er ligeledes anvendt på trappetårnet. Taghavelandskabet inddeles i
forskellige tematiske, rumlige forløb, som alle er forbundet af hovedstien, der
løber igennem taghaven og forbinder det grønne strøg. Forløbene giver som
følge af deres størrelse, åbenhed, variation eller ensartethed forskelligartede
oplevelser for den besøgende, som både vil møde lettere kuperet ”strandeng”,
læhegnsbeplantning (der afskærmer et privat rum til medarbejderne), åbne
flader med lavere urter/stauder, små bakker med flerstammede træer og
buske samt kig til havet, Vesterbro og Indre By.

IKEA København - Integreret cykelparkering

Med sin placering, fremtoning og indretning er sigtet
at adskille sig fra et ”traditionelt” IKEA-varehus.
Placeringen tæt på det centrale København, havnen,

de store, gamle boligkvarterer på Vesterbro og de nye
boligkvarterer omkring havnen gør, at det traditionelle IKEA-koncept tilpasses og udvikles henvendt til
beboerne i byen, hvor oplevelser, rekreative områder
og bæredygtighed spiller en vigtig rolle.

IKEA København - Et byrum i København

Hovedstien etableres i asfalt med lyst tilslag, mens de mindre stier, som
spreder sig udover taghaven og opholdspladserne langs de aktive facader,
anlægges med chaussesten.
Det er en utrolig spændende opgave, som vi glæder os meget til at udføre.
Mvh. Kim Ø. Andersen
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