
HOVEDGREB FOR HAL 12-KVARTERET

DEN GRØNNE PULS
Klatreskoven og Rabalderparken væves sammen af et grønt bælte, der forbinder 
de rekreative områder i hhv. øst og vest både fysisk og visuelt. Iscenesættelsen 

af vandet bliver et centralt element i byrummet, der skaber en naturlig oase i det 
aktive kvarter, og hvor både beboere og besøgene kan få et grønt pusterum.

KULTURAKSEN
Et gennemgående stiforløb skaber en forbindelse og visuel kontakt fra hovedind-

gangen til HTX i syd til Rockmuseets karakteristiske guldbygning i nord. Langs 
aksen ligger institutioner som Håndværkskollegiet og Festilvalhøjskolen, der får 

mulighed for aktiv udnyttelse af det offentlige rum.

KVARTERSPLADSEN
De to tværgående forbindelser krydser hinanden i kvarterets hjerte - Hal 11. 

Hallens tag og facade fjernes, således at kun betonsøjler og -spær står tilbage. 
Den nyskabte industrielle ruin skaber rammerne for kvarterfællesskabet, og det 
grønne, intime rum kan benyttes til både stille ophold og dynamiske aktiviteter.
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KVARTERETS FYSISKE STRUKTUR

OVERORDNEDE KVALITETSKRAV TIL KOMMENDE BEBYGGELSER

BÆREDYGTIGHED OG KUNST
Bæredygtighed og kunst skal være to overordnede og kendetegnende kvaliteter ved Hal 12-kvarteret, som alle byggerier i kvarteret - både kommunale og private - skal bidrage til. De større byggerier skal derfor:

• Guld-certificeres gennem en bæredygtighedsordning som DGNB eller lignende, og byggeriernes udledning af klimagasser skal samtidigt overholde en grænseværdi på 8,5 kg CO2-ækv/m2/år for alle dele af bygningens livscyklus i en 50 årig
periode, hvilket svarer til grænseværdien i 'Den frivillige bæredygtighedsklasse' i 2023.

• Øremærke 1 % af byggesummen til at realisere offentligt tilgængelig kunst i byggeriet

De urbane selvbyggere skal bidrage til bæredygtigheden ved at arbejde med byggeriets livscyklus og til kunsten ved at realisere byggerier med stor arkitektonisk kreativitet.
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Butikker




