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SH2-Sundbyøsterhal II

Vinder af WAN Mixed-Use Award 2015
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Dorte Mandrup Arkitekter vinder WAN Award for bedste Mixed-Use-byggeri 2015

SH2-Sundbyøsterhal I I er vinder af WAN Award for bedste Mixed-Use bygning i 2015. Den 

internationale arkitekturpris t i ldeles det bygningsværk, der bedst kombinerer f lere funk-

t ioner i én bygning på en original måde. Juryen vedtog enstemmigt, at prisen skul le gå 

t i l den karakter fulde Dor te Mandrup-bygning:

”Der var i år en bred vi f te af projekter repræsenteret fra hele verden, men det er farne 

jurypanel var al le enige om, at SH2-Sundbyøsterhal I I stod ud fra mængden, og projek-

tet blev udpeget som en klar vinder.”, udtaler juryen.

SH2-Sundbyøsterhal II

Adresse: Parmagade 2 – 4, 2300 Kbh. S. 

Bygherre: Københavns Kommune 

Størrelse: 5400 m2 

Arkitekt: Dor te Mandrup Arkitekter A/S

Totalentreprenør: O. Adsbøl l & Sønner A/S  

Ingeniør, K laus Nielsen, Rådg. Ing. F.R.I . A/S

Rådgiver: Planlægningsf i rmaet Hans-Jørgen 

Bøgesø Aps  

Status: Indviet 4. mar ts - 2015

Vundet konkurrence

En modig og vel fungerende hybrid

Bygningen, som l igger på hjørnet af Amagerbrogade og 

Parmagade i København, er en usædvanlig sammensti l l ing 

af supermarked, spor tshal og boliger. Bygningen sprænger 

blandt andet rammerne for hybridbyggeri med sin nye bolig -

typologi: gårdhavehuse på taget. Tolv bol iger er placeret på 

bygningens øverste etage med en række store karnapper og 

med hver sin gårdhave. 

SH2-Sundbyøsterhal I I er en både modig og velfungerende 

sammensætning, og dommerne bemærker dens harmoniske 

col lage af funktioner. 

”Al le dommere var begejstrede for den speciel le sammen-

sætning, og hvordan designet er kombineret i bygningen. 

Det er en fantastisk bygning, jeg kan virkel ig godt l ide den 

- den er langt mere end Mixed-Use.” - Grant Brooker, jury-

medlem.

“Det er virkel ig ikke oplagt at placere en spor tshal midt i 

en bygning, men det fungerer r igt igt godt.” - Teresa Borsuk, 

jurymedlem.

Kerneområde for Dorte Mandrup Arkitekter

Vi er stolte over at modtage Mixed-Use Award 2015. SH2-

Sundbyøsterhal I I er en bygning, der lever 24/7, og som 

ti l t rækker og aktiverer kvar terets beboere på forskel l ige 

måder og på forskel l ige t ider af døgnet. Der l igger en stor 

social værdi i en bygning, der kan det. Et vigtigt aspekt ved 

at designe bygninger i en tæt kontekst er de konsekvenser, 

vores byggede miljø har for mennesker. En bygning som SH2-

Sundbyøsterhal I I samler mennesker - betyder møder mellem 

mennesker, som måske el lers ikke vi l le have mødt hinanden. 

Det er en stærk kval itet, som bringer stor værdi t i l kvar teret.

Det er anden gang Dor te Mandrup Arkitekter t i ldeles en 

WAN AWARD. Sidste år blev arkitektvirksomhedens projekt 

Børnekulturhuset Ama’r udpeget t i l verdens bedste i katego -

r ien ”Education”.


