
 

 

København, den 22. februar 2018  
 
 
Vedr. Høringssvar vedr. kommuneplantillæg for Ørkenfortet, Christianshavn.  
 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er blevet opmærksom på den forudgående 
høring om kommuneplantillæg for Ørkenfortet, Christianshavn. Landsforeningen gør hermed 
opmærksom på, at bygningens bevaringsværdi som kulturarv bør undersøges og vurderes 
nærmere.  
  
Efterkrigstidens arkitektoniske kulturarv er kun i meget begrænset omfang kortlagt og vurderet, 
men Landsforeningen vurderer, at Ørkenfortet bærer på stærke byggetekniske, 
håndværksmæssige og erhvervshistoriske bevaringsværdier. Landsforeningen gør ligeledes 
opmærksom på bygningen som afgørende del af havnens særlige kulturmiljø. 
  
”Ørkenfortet” er opført i perioden 1957-1962 af Danmarks daværende største virksomhed. Det er 
den eneste bygning i det centrale område ved havnen, som er bevaret fra B&W. I sin højde og 
placering danner bygningen sammenhæng med udenrigsministeriet, når de ses fra Knippelsbro. 
Denne sammenhæng er væsentlig og bør tages hensyn til i planerne. Samtidig bør der tages 
hensyn til at Ørkenfortet bidrager til en bygningsmæssig mangfoldighed og fortællerrigdom i det 
centrale havneløb, da den vidner om tiden før 2000-tallets mange nye bygninger langs havnen. 
  
Administrationsbygningen er et stykke unik ingeniørkunst, som bør bevares af hensyn til den 
meget høje tekniske – og håndværksmæssige standard. Hele bygningen er udført i pladsstøbt 
beton og selv de slanke facadesøjler er udført pladsstøbte med indstøbt kuldebroisolering og 
tynde forplader med rustfri armering. 
 
Alle etagedækkets pladefelter er udført pladsstøbt med opbukket armering langs 
understøtningerne. 
Den tekniske viden og mange af de gode håndværksmæssige detaljer i denne bygning gik tabt i de 
efterfølgende årtiers elementbyggeri. 
 
Bygningen repræsenterer noget af den ypperste byggekunst man kunne præstere dengang og er 
udført med væsentlig bedre holdbarhed end de fleste efterfølgende elementbyggerier. En 
forøgelse af etageantallet samt gennemgribende ombygning både indvendigt og i facaden risikerer 
at ødelægge dette ikon for datidens ingeniørkunst.   
  
Bygningen er tegnet af Palle Suenson og Kampsax, der var et af tidens internationalt førende 
ingeniørfirmaer. Arkitekten Palle Suenson er repræsenteret på den endnu meget korte 
fredningsliste for moderne bygninger, det indikerer hans markante position for efterkrigstidens 
byggeri, og i sig selv at der bør være særlig fokus på respektfuld omgang med hans 
bygningsværker. I bevaringssammenhæng er der meget lidt tradition for at nævne ingeniører, men 
senmoderne arkitektur kendetegnes også ved at ingeniøren får en stigende central rolle. 
  



 

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur opfordrer til, at Københavns Kommune samt 
ejer grundigt undersøger og vurderer Ørkenfortets ingeniør-/arkitektur- og kulturhistoriske 
(teknik, erhverv) værdi inden der arbejdes videre med lokalplanforslag og program for bygningen. 
  
Landsforeningen opfordrer desuden til at værdisætningen offentliggøres med henblik på at øge 
almen viden og respekt for historisk moderne bygninger. 
  
Med venlig hilsen,  
 
f. / Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
 
Grethe Pontoppidan, formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur 
 
 
 
 
 


