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Projektet

Bygherre Klima-, Energi- og Bygnings-
  ministeriet, Bygningsstyrelsen

Rådgiverteam Lundgaard & Tranberg Arkitekter, 
  Arkitekt Claus H. Pryd,  
  Landskabsarkitekt Steen Høyer,  
  EKJ Rådgivende Ingeniører

Hovedgreb De historiske bygninger bevares og for
  bindes af nybyggeri under terræn, som
  viser sig over terræn i form af enkelt-
  stående, lette glasbygninger og vækst-
  huse. Størstedelen af nybyggeriet pla-
  ceres under jorden mellem Geologisk 
  Museum og den gamle Polytekniske 
  Læreranstalt ved Sølvtorvet (sølvtorvs-
  komplekset)  

Byggeriets formål Byggeriet har til formål at samle de  
   fire gamle museer Zoologisk Mu-
   seum, Botanisk Museum, Geologisk 
   Museum og Botanisk Have under 
   Københavns Universitet, samt at 
   etablere gode fysiske rammer for 
   museets forsknings- og formid-
   lingsvirksomhed. 

Brutto etageareal Eksisterende byggeri: Ca. 15.000 m2  
   (ekskl. Geologisk Museum) 
   Nybyggeri: Ca. 25.000 m2   

Trafik   Kørende trafik til museet afvikles 
   langs Øster Farimagsgade.

© Københavns Kommune © COWI

Målforhold 1:2267
Dato 22/8-2012

Signaturforklaring

Fra både haven, byen og gaden kan 
de besøgende bevæge sig igennem 
en betalingsfri zone, som huser 
restaurant, bibliotek, lobby og et 
eksklusivt kig til museet.

Alle museets nye, overjordiske bygninger er 
væksthuse, for yderligere at styrke oplevel-
sen af have. Der er små og store væksthuse, 
som en naturlig del af den botaniske have.

Det nye museum bygges over og 
under jorden indenfor lokalplan 
området som er markeret med en 
rød streg.

Kongens Have

Statens Museum for Kunst

Østre Anlæg

Botanisk Have

sølvtorvskomplekset

Geologisk Museum

Statens 
Naturhistoriske 
Museum
Startredegørelse for forslag til  
lokalplan samt kommuneplantillæg

Bilag 1
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“Mod Sølvgade markerer museet sig udpræget urbant med de historiske bygningers 
præcise og tunge, nærmest monumentale arkitektur, accentueret af den nye Hvalsal 
som troner over komplekset, og af haven der føres helt frem til gadens kant.”

35 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM 
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der sølvtorvskomplekset og Geologisk Museum. Herved 
bevares den grønne forbindelse mellem Østre Anlæg og 
Botanisk Have og det sammenhængende parkforløb på 
resterne af voldanlægget – den såkaldte fæstningsring – 
styrkes. 

Det er forvaltningens vurdering, at vinderprojektet ud-
mærker sig ved at behandle det eksisterende byggeri og 
indpasse det ny byggeri med stor respekt for fredede og 
bevaringværdige bygnings- og haveanlæg.

Der foreslås indrettet en stor spektakulær hvalsal ved 
at glasinddække gårdrummet i sølvgadekomplekset. 
Hvalsalen og stueetagen i sølvgadekomplekset udgør en 
stor betalingsfri foyer, som huser restaurant, bibliotek 
og lobby og har adgang både fra sølvgadesiden og fra ha-
vesiden. Foyen er frit tilgængelig for offentligheden og 
tilbyder sammen med arealerne mellem Palmehuset og 
sølvtorvskomplekset en række nye byrum. De nye etage-
meter, som hovedsageligt etableres under terræn, viser 
sig på terræn som en række væksthuse og glasovenlys, 
som tilbyder de forbipasserende et kik ned i de naturhi-
storiske samlinger. 

I 2004 besluttede Folketinget at samle de fire eksiste-
rende museer Zoologisk Museum, Botanisk Museum, 
Geologisk Muesum og Botanisk Have til Statens Naturhi-
storiske Museum under Københavns Universitet med en 
placering i Botanisk Have. 
I 2009 blev der udskrevet en åben idékonkurrence med 
det formål at belyse, hvordan opgaven kunne løses. 
Idékonkurrencen blev vundet af arkitekt MAA Claus H. 
Pryds. Konkurrencen blev fulgt op af en projektkonkur-
rence, som blev afgjort den 31. maj 2012 og vundet af et 
rådgiverteam bestående af arkitekt MAA Claus H. Pryds, 
Lungaard & Tranberg Arkitekter, landskabsarkitekt Steen 
Høyer og EKJ Rådgivende Ingeniører.
Finansiering til projektet forventes ultimo 2012.

Statens Naturhistoriske Museum etableres i Polyteknisk 
Læreanstalt ved Sølvtorvet (sølvtorvskomplekset) og 
Geologisk Museum ved Georg Brandes Plads. Endvidere 
tilføjes der ca. 25.000 nye etagemeter. 

I vinderprojektet placeres langt det meste nybyggeri 
under terræn enten ved sølvtorvskomplekset eller i en 
udstillingsbygning, der strækker sig mellem og forbin-

Under jordens overflade udfolder 
museets udstillinger sig i organisk 
formede rum, der snor sig for at give 
plads om de gamle træers rødder.  
Citat: vinderforslaget

Museets ene hovedindgang ligger ud mod Sølvgade og inviterer folk ind igennem museets foyer, som er frit tilgængeligt for offentligheden

Illustration: rådgiverteam
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“Med Hvalsalen i den glasinddækkede gård som det absolutte rumlige fokus er Sølvgade-
komplekset fortsat det bygningsmæssige ankerpunkt, der giver let overskuelig adgang til 

alle museets afsnit.”

Stedet 
Lokalplanområdet grænser op til Øster Farimagsgade, 
Sølvgade, Øster Voldgade samt Botanisk Have. Området 
fremstår overvejende grønt kun brudt af Geologisk Mu-
seum ved Øster Voldgade og sølvtorvskomplekset samt 
Botanisk Haves væksthuse og servicebygninger. Området 
er centralt placeret i hjertet af København og er sam-
menhængende med Nørrevold, Kongens Have og Østre 
Anlæg. Området ligger stationsnært ved Nørreport og 
Østerport stationer, som sikrer nem og enkel adgang til 
området fra hele landet. 

Politiske mål og planer 
Kommuneplan 
Planlægningen for lokalområdet understøtter visionerne 

Det er forvaltningens opfattelse, at vinderprojektet 
tilbyder byen en ny stor attraktion. Projektet har store 
kvaliteter i forhold til indpasningen af bebyggelsen i det 
grønne parkforløb og i forhold til samspillet med den 
omkringliggende by, som tilbydes nye, spændende of-
fentligt tilgængelige byrum.

for Københavns udvikling, der er vedtaget i forbindelse 
med Kommuneplan 2011, henholdsvis et godt hverdags-
liv, viden og erhverv og grøn vækst. Lokalplanområdet er 
i kommuneplanen udlagt til et område til institutioner 
og fritidsområder (O1 og O3). 
For O1 er der ikke fastsat en maksimal bygningsprocent 
eller bygningshøjde. For O3 er den maksimale bebyggel-
sesprocent på 150 og den maksimale bygningshøjde på 
24 m. For begge rammer er parkeringsdækningen højst 
1 plads pr. 100 m2. Projektet overskrider bebyggelsespro-
center for sølvtorvskomplekset og parkeringsnormen 
skal ændres til 1:300 m2. Dette forudsætter derfor et kom-
muneplantillæg 

Gældende rammer i Kommuneplan 2011

Område:   O1    O3
Maks. bebyggelsesprocent: -    150
Maks. bygningshøjde:  -    24 m
Parkeringsdækning:              Højst 1        Højst 1 
              pr 100 m2     pr 100 m2 

Botanisk Have indgår i parkforløbet på resterne af voldanlægget 
- den såkaldte fæstningsring.

Illustration: rådgiverteam
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Museets nye hovedindgang i dagtimerne

Museets nye hovedindgang når Botanisk Have lukker

Lokalplan område
Gangtunnel 

Vigtige forbindelser

1. VISION
Vores forslag til det nye Statens Naturhistoriske  
Museum har Botanisk Haves fortryllende landskab 
som bærende motiv og omdrejningspunkt.

Visionen er at haven efter museets udbygning frem-
står stærkere og mere helstøbt end i dag, som det 
altfavnende, essentielle grundelement; det mest  
betydningsfulde på stedet.

Baggrunden for dette afsæt er museets beliggenhed 
midt i det landskabsbånd, der omkranser Køben-
havns bykerne og parallelt med de store søer følger 
hovedstadens historiske befæstnings- og voldanlæg 
i en sekvens af forskelligartede, attraktive haver og 
parker. 

Parkbåndet er et højt skattet, rekreativt åndehul i 
storbyen og har desuden værdifuld kulturhistorisk 
betydning, som i høj grad er værd at værne om.  
Planer om byggeri i parkstrøget har gennem tiden 
notorisk udløst passioneret offentlig debat, og vid-
ner om den skrøbelighed, landskabet i byen har, 
og om den uvurderlige betydning parkerne har for 
byen og dens borgere. 

Den ønskede ekspansion af museet vil både i omfang 
og kompleksitet selvsagt være en voldsom belast-
ning på stedet og må derfor udføres med maksimal 
indlevelse og nænsomhed for at kunne forsvares.

Omvendt byder planerne om udbygning af museet 
også på enestående muligheder for at rydde op og 
gentænke sameksistensen mellem byen, husene og 
haven - at fremhæve og raffinere det arkitektoni-
ske hierarki af bygnings- og landskabsstrukturer på  
stedet, og derved give begge større autencitet og 
gennemslagskraft - det er dét, vi går efter.

Forslagets idé er således, at der i byens hjerte skabes 
en banebrydende, fremtidsorienteret forsknings- og 
formidlingsvirksomhed med naturvidenskaben som 
arbejdsfelt, samtidig med at hele området løftes så 
både parken og byen gives en stærkere karakter og 
identitet på stedet.
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Ørsteds Parken

Tivoli

Stadsgraven

Botanisk Have

Rosenborg Have

Østre Anlæg
Kastellet

Naturhistorisk Museum føjer et vigtigt grønt rum til forløbet af parker,

der udgør Københavns historiske voldterræn

Naturhistorisk Museum føjer et vigtigt grønt rum til forløbet 
af parker, der udgør Københavns historiske voldterrænDer skal arbejdes videre med at sikre gode fodgængerforbindelser 

mellem Botanisk Have, Østre Anlæg og Kongens Have.
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Tidsplan
Samlet lokalplanproces: 52 uger efter aftale med bygherre 

Milepæl

Leverancer

2012

8 okt

Startredegørelse i 
TMU

Forslag til lokal-
plan i TMU, ØU, BR

Endelig vedtagelse af 
lokalplanforslag i TMU, 
ØU, BR

2013

febr. / marts.
Projektudvikling

Intern høring inkl. lokaludvalg
VVM - Screening

Offentlig høring

august.

Endelig bekendtgørelse

septemberapril. / juni.

Kommunens anbefalinger
I det videre forløb frem mod lokalplanforslaget med 
tilhørende kommuneplantillæg vil forvaltningen i sam-
arbejde med bygherre, Københavns Universitet og rådgi-
vere særligt fokusere på følgende temaer:
Forbindelser til den omgivende by:
•	 Det er vigtigt at arbejde med områdets forbindelser 

til den omgivende by og skabe fodgængervenlige 
forbindelser på tværs af trafikårerne - fra Botanisk 
Have til Østre Anlæg og Kongens Have - og sikre et 
sammenhængende parkforløb.  Østre Anlæg og Bo-
tanisk Have kan eventuelt bindes sammen ved bear-
bejdning af den eksisterende offentlige tunnel under 
Sølvgade.

Cykelparkering: 
•	 Der skal sikres en attraktiv ankomst til museet også 

i forhold til cykelparkering. Dette vurderes nærmere 
i det videre planarbejde.

•	 Der skønnes at være brug for 280 cykel p-pladser til 
besøgende og ca. 65 pladser til ansatte, i alt 345 plad-
ser. Halvdelen af pladserne skal være overdækket og 
mindst 2/3 af pladserne skal etableres i umiddelbart 
nærheden af de fremtidige hovedindgange.  Der vil i 
løsningen blive lagt et særligt fokus på familieven-
lige cykelparkeringspladser (ladcykelparkering) ved 
de offentligt rettede funktioner.

Bebyggelsesstruktur:
•	 Principper og struktur for ny bebyggelse, arkitektur 

og grønne anlæg skal sikre, at ny bebyggelse indpas-
ser sig i det eksisterende anlæg på en harmonisk 
måde i pagt med det unikke Botanisk Have og med 
respekt for de fredede og bevaringsværdige bygnin-
ger. 

•	 Bevaringsværdige træer i området forudsættes be-
varet.

Bæredygtige principper: 
•	 Der skal arbejdes med en samlet strategi for lokal 

afledning af regnvand (LAR) i bebyggelse og grønne 
anlæg. 

Parkering:
•	 Parkeringsstrategien for området skal indenfor de 

planmæssige rammer og hensyn vurderes nærmere.
•	 Som udgangspunkt er parkeringskravet 1 parke-

ringsplads pr. 300 m2 nyt etageareal inklusive pladser 
til personale. 

•	 Overkørsel til matriklen skal ske fra Øster Farimags-
gade.

Arkitekturpolitik
Københavns Kommunes Arkitekturpolitik har fire ho-
vedmålsætninger, nemlig styrkelse af byens egenart 
gennem bevaring og udvikling, fremme god og bæredyg-
tig arkitektur, udvikling af nye byrum og urbane land-
skaber samt udvikling og fremme af processer, der sikrer 
arkitektonisk kvalitet og bæredygtige løsninger. 
Vinderprojektet er udvalgt gennem en konkurrence, 
som bl.a. har haft fokus på at sikre projektets tilpasning 
til omgivelserne og stedet. 

Det er forvaltningens vurdering, at vinderprojektet er i 
overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik 
og vil danne et godt udgangspunkt for det videre planar-
bejde.

Miljøvurdering
Når planarbejdet sættes i gang vil forvaltningen foretage 
en screening med henblik på at vurdere, om der skal 
udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljø-
vurdering af planer og programmer samt lov om vurde-
ring af virkninger på miljøet (VVM).

Bæredygtigtighed
Forslaget til det nye naturhistoriske museum har som 
mål en høj bæredygtighedsprofil, som blandt andet om-
fatter:
•	 Maksimering af det grønne element i byen ved at 

bygge nyt under terræn.
•	 Fokus på et godt indeklima, på energiforbruget til 

ventilation, opvarmning og køling ved hjælp af byg-
ningsintegrerede, passivt virkende, effektive energi- 
og indeklimaløsninger som foreksempel; naturlig/
hybrid ventilation og natkøling, anvendelse af 
kendte, lavemitterende materialer og bygningskom-
ponenter for at reducerer risikoen for indeklima 
relaterede problemer i bygningen.

•	 Slidstærke, robuste overflader med lavt vedligehol-
delsesbehov og lang levetid.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen


