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OUT OF OFFICE ARCHITECTURE
er et ungt landskabsarkitektfirma, der
arbejder med livet i byen, som det leves,
forstås og forandres. Vi designer, skaber
og formidler projekter, der spænder fra
innovativ borgerinddragelse til klassisk
landskabsarkitektur. I vores arbejder har
vi har et stort fokus på dialog, prototyping
og direkte genbrug i udviklingen af vores
projekter.
OOOA blev grundlagt i 2015 af
landskabsarkitekterne Adam Roigart og
Martin Hedevang Andersen, da vi blev
inviteret til atat deltage i Københavns
Kommunes Genbrugsprojekt, Guldminen.
Et eksperimenterende værksted for
cirkulær økonomi og direkte genbrug af
byggematerialer. Igennem dette projekt
har OOOA opbygget en stor viden
om byggeaffald og dets anvendelse i
forskelligartede landskabsprojekter og
medskabelsesprocesser.
Siden opstarten har OOOA gennemført
over 50 større eller mindre projekter
indenfor temaerne Dialog, Prototyping og
Cirkulær Økonomi.
Adam Roigart har en MSc i Landscape
Architecture & Urban Design fra
Københavns Universitet samt en BSc i
Landskabsarkitektur fra SLU Ultuna.
Martin Hedevang Andersen har en
MSc i Landscape Architecture & Urban
Design samt en BSc i Urban Geografi
fra Københavns Universitet.

DIALOG
Vi bruger dialog som et af de vigtigste redskaber til at skabe et gode projekter. Derfor
har vi specialiseret os i brugerinvolvering
– fra skitse til udførelse. Vi skaber rum for
brugerne til at de selv kan få en hammer i
hånden og derved direkte indgå i frembringelsen af det endelige projekt. Vores erfaringer viser at det både skaber en bedre
forståelse for projektet og samtidig et større
ejerskab.

PROTOT YPING
Vi afprøver fremtidens løsninger for at få
større indsigt i det egentlige behov og undgå fejl. Prototyping er et velkendt designgreb i stort set alle andre design discipliner
end arkitekturen – dette gør vi op med. Vi
tror på at man med forsøg, prototyper og
midlertidige installationer kan øge forståelse for brugernes ønsker og behov og dermed skærpe det endelige projekt.

CIRKUL ÆR ØKONOMI
Vi tager et miljømæssigt ansvar og
har specialiseret os i cirkulær økonomi
indenfor landskabsarkitekturen. Vi udvikler
vores projekter ud fra denne tankegang
og bruger i høj grad genbrugsmaterialer
i vores designs. Direkte genbrug af
materialer har endnu ikke rigtig fundet
fodfæste i landskabsarkitekturen, hvilket er
en skam da der findes oplagte muligheder.
Derudover har vi en stor indsigt i de sociale
og økonomiske potentialer, i at indtænke
cirkulær økonomi i by- og landskabsprojekter
fra starten

DIALOG

PROTOTYPING

CIRKULÆR
ØKONOMI

På Amagerfælled er København Kommune ved at etablere
sin nye byskov, som et led i kommunens strategi om at øge
mængden af bytræer markant. Samtidig er området allerede
kendt som et af de største fuglereservater i landet.
Det var derfor oplagt at etablere et fuglekikkertårn, som
den første egentlige struktur. Fordet første giver det de
besøgende optimale muligheder for at observerer dyrelivet
og landskabet. For det andet fungere tårnet som et
pejlemærke, imens træerne omkring det vokser sig store.

F U G L E TÅ R N

Tårnet er bekældt i overskudstræ fra Junckers Trægulve. Alle
brædderne har fået et enkelt snit og er derefter behandlet
med farvepigmenteret linolie.
Til både maling og opsætning fik vi hjælp af en 3. klasse fra
Sydhavnens Skole.
FA K TA
Temaer

Samskabelse
Upcycling
Naturformidling

Service

Sted

Facilitering
Design
Byggeri
		
Købemhavns Byskov

Kunde

Københavns Kommune

År

2018

Foto

Marcus Frostholm

T VÆ R H Ø J G A A R D S P O P - U P
CAFÉ

Tværhøjgaards Pop-up Café er en åben og inviterende
inddragelsesproces for udviklingen af et nyt kvarterhus.
Projektets formål er at skabe synlighed og opmærksomhed
omkring den fremtidige udvikling, samt inddrage de mange
fremtidige brugere i en tidlig projektudvikling. OOOA har
skabt engagement og medejerskab samt aktiviteret områdets
store frivillighed gennem nye fællesskaber. Projektet har stort
fokus på social og miljømæssig bæ- redygtighed.
I Tværhøjgaard i Greve er Ikano Bolig ved at opføre 230
boliger og et tilhørende kvartershus. Kvartershuset skal i
fremtiden fungere som samlingspunkt for ikke bare de nye
beboere, men også de mange boliger i lokalområdet.
OOOA’s projekt bestod i at lave en prototype på netop dette
kvar- tershus. Denne prototype er nu omdrejningspunktet
for nye aktiviteter og fællesskaber blandt de nye og gamle
beboere, mens byggeriet af kvartershuset og boligerne
pågår.
Pop-up Caféen er bygget i en brugt skibscontainer og
rummer en køkkenafdeling og et værksted, som et resultat
af beboernes egne ønsker. Beboergruppen har selv
ansvaret for at iværksætte en lang række aktiviteter. Første
aktivitet fra beboerne er at arrangere folkekøkken samt
starte et dyrkningsfællesskab. Ved åbningen faciliterede
OOOA derfor en workshop, hvor beboerne kunne deltage i
tilblivelsen af tre plantebede de siden har taget ansvar for
og vedligeholder.

FA K TA

Design
Udførelse
Beboerinddragelse
Samskabelsesworkshops
Greve, Danmark
Ikano Bolig
125.000 kr
2019

Projektet Vinterpavillonen tager sit udgangspunkt i den store
kontrast mellem hvor meget offentlige pladser anvendes
i sommermånederne og hvor relativt tomme de står om
vinteren.
Out of Office Architecture blev inviteret til at give et forslag til
hvordan en mobil enhed skulle kunne anvendes for at gøre
byen mere vintervenlig. Pavillonen skulle kunne give læ og
ly for vind og vejr og samtidig fungere som midtpunkt for
aktiviteter. Vinterpavillonen er bygget til Områdefornyelse
Sydhavnen, som har brugt til en længere række arrangementer
- herunder borgerinddragelse.

V INT ER PAV ILLONEN

Vi tog udgangspunkt i en udtjent 8’ container, som enkelt kan
flyttes vha. en lastbil. For at brugerne af pavillonen kan få varmen
i kulden har vi bygget en brændeovn, hvis skorsten passerer
gennem en bænk. Skorstenen afgiver varme som stiger op
mellem lamellerne og dermed skaber en behagelig varm
siddeplads - midt i vinterkulden.
FA K TA
Temaer

Vinterbyrum
Upcycling
Urban Prototyping

Service
Sted

Design
Byggeri
		
Forskellige lokationer i Sydhavn

Kunde

Områdefornyelsen Sydhavnen

År

2017

NY MOBILITET

Henrik Ipsens vej

I dag bruges en stor del af byens gader til parkering. Det
giver mindre plads til andre anvendelser, som fx grønne
arealer, legepladser, udeservering for caféer, bænke, eller
kunst.
I projektet Ny Mobilitet, som initieret af Region Hovedstaden,
Københavns og Frederiksberg Kommuner har vi været med
til at åbne op for en ny vision for byrummet ved at give
alle beboere på gaden mulighed for at overveje, om de har
brug for at have en bil stående på deres gade eller om de
kan klare deres behov med alternative transportformer som
bycykler, bybiler, delebiler, lejebiler og offentlig transport.
Udformningen af begge midlertidige byrum blev baseret på
en cirkulær økonomisk tankegang, hvor alle bygningsdele
var af genbrugsmaterialer, som efterfølgende kunne videredistribueres til andre byrumsprojekter. Begge ting lykkedes,
bl.a. ved at låne bænke fra de respektive kommuners lagre.
Ej heller endte nogen materialer fra projektet som affald.
Bl.a. er træerne flyttet til Kødbyen, naboerne overtog mange
planter og træflisen skal bruges til et midlertidigt projekt i
Københavns Sydhavn i sommeren 2018.

Henrik Ipsens vej

Krusågade

FA K TA
Temaer

Prototyping
Bæredygtigt byggeri
Midlertidighed

Service

Design
Byggeri

Sted

Krusågade, Vesterbro, København
Henrik Ipsens Vej, Frederiksberg

Kunde

Københavns og Frederiksberg
Kommuner

Partnere

V!gør ApS

År

2017
Krusågade

B L V D• E T M I D L E R T I D I G T B Y R UM PÅ SJÆLØR B OULE VAR D

Med projektet BLVD• har vi etableret et midlertidigt byrum på
Sjælør Boulevard, som kan fungere som et nyt samlingssted
i Sydhavn. Mellem marts og juni 2017 blev der afholdt
en række workshops og byggedage. Her har vi, sammen
med lokale, skridt for skridt etablerede de elementer, der
har formet den nye plads. Disse elementer har været en
ny hundegård, siddepladser, beplantning og en ny indgang.
Alle Sydhavnens beboere har været inviteret til både at
komme med idéer, men også til at få værktøj i hånden
og deltage i byggeriet. Derudover har vi fået hjælp af
aktiveringsindsatsen fra SydhavnsCompagniet. De har stillet
med en række aktiveringsparate borgere, som har hjulpet
med udførelsen.

Processen med at skabe pladsen blev delt ind i 4 faser,
hvor et nyt element blev diskuteret, designet og etableret.
Først blev der etableret en ny hundegård, siden kom der
bænke til, så de to plantebede og endelig blev der lavet
en indbyende belægning ved hovedindgangen til pladsen.
Vi havde en fast proces, vi gennemførte hvergang et nyt
element skulle designes. Først inviterede vi borgerne til
at komme med deres inputs igennem fysiske øvelser på
pladsen. Herefter bearbejdede vi borgernes inputs og fandt
frem til et muligt design. Dette blev kommunikeret til borgerne
i form af flyers, som lå på caféer og biblioteket. Endelig
arrangerede vi åbne byggeworkshops, hvor interesserede
deltog i etableringen af de forskellige projekter. Ydermere
har vi løbende arrangerede forskellige aktiviteter på pladsen,
som ikke har handlet om design eller byggeri, men istedet
vist det store potentiale.
Igennem hele processen har vi været meget synlige på
pladsen og har derfor løbene kunne svare på spørgsmål
og afklare misforståelser om projektet, hvilket i den grad har
øget den brede offentligheds kendskab til pladsen.
FA K TA

Ansvarlig for design, involvering og udførelse
Beboerinddragelse og samskabelsesworkshops
Design
Byggeri
Kommunikation
Sjælør Blvd, Sydhavnen
Københavns Kommune, Områdefornyelsen Sydhavnen
200.000 kr (Heraf 86.000kr til honorar)
2017

