
LOKALPLAN FOR NORDHAVNEN

Hvor    København, DK
Klient  By og Havn
Hvornår  2009-2040
Program   Bebyggelsesplan, bolig, erhverv og kultur
Areal        400 ha
Anlægssum  -
Type   1. præmie i international konkurrence
Status  Arbejde frem mod lokalplan er i gang
Samarbejdspartner COBE, SLETH og Rambøll 
Kontaktperson  Rita Justesen, Byplanchef

KØBMAGERGADE - ’FRA KULTORVET TIL MÆLKEVEJEN’

Hvor    København K, DK
Klient  Københavns Kommune
Hvornår  2008 
Program   Byrum
Areal   21.000 m2
Anlægssum  96 millioner kroner
Type   1. præmie i Inviteret konkurrence           
Status  Indvies primo 2013 
Samarbejdspartner Karres En Brands, Oluf Jørgensen   
           og Ulrike Brandi Licht
Kontaktperson  Stine Cecilie Brink | Projektleder CAU 

HVEM ER POLYFORM   

KONTORER FOR CENTER FOR RENHOLD

Hvor    København K, DK
Klient  Københavns Ejendomme  
Hvornår  2009
Program   Kontor og mandskabsfaciliteter
Areal   1.000m2
Type   Om- og nybygning           
Status  Indvies 1 maj 2011
Anlægssum  15 mio kroner
Samarbejdspartner Karres En Brands, Oluf Jørgensen ingeniører  
  og Ulrike Brandi Licht
Kontaktperson  Stine Cecilie Brink | Projektleder CAU

POLYFORM er en prisvindende arkitektvirksomhed med speciale i at omdanne komplekse problemstillinger til smuk, funktionel 
og bæredygtig arkitektur. Vores løsninger skabes altid i dialogen mellem vision, omgivelser og økonomi. Denne tilgang skaber 
sammenhæng, helhed og merværdi i alle vores projekter.

POLYFORM betyder mange former. Vi mener, at alle problemstillinger er unikke, og at hver enkel løsning har sit eget 
arkitektoniske udtryk og sin egen unikke form.

POLYFORM  er specialister i at udføre rådgivning på tværs af arkitektfagets skalaer og traditionelle faggrænser. Vi sammentænker 
byggeri, byplanlægning, landskab og design med særligt fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed.

POLYFORM arkitekter har med stort engagement vundet fl ere projekter i ind- og udland indenfor de seneste 4 år. Her i blandt kan 
nævnes Täby Torg, udviklingen af en ny bæredygtig by i Nordhavnen, fornyelsen af Købmagergade, Hauser Plads og Trinitatis 
Kirkeplads, Aalborg City Campus og Byens Ø i Odense. Herudover har tegnestuen netop projekteret et nyt kontorbyggeri for 
Center for Renhold i Købehavn, designet nyt interiør til både Ishøj og Albertslund Bibliotek samt skabt de nye rammer for Røde 
Kors Caféen på Frederiksberg.

I 2009 blev tegnestuen tildelt NYKREDITS MOTIVATIONSPRIS som en påskønnelse for “at skabe arkitektur, hvor tilgangen er 
pragmatisk, analytisk og samtidigt med stor kunstnerisk kvalitet”. 

Med disse ord og med denne tilgang, vil vi selvfølgelig også udvikle ét af de syv nye kræftrådgivningscentre til patienter og 
pårørende. For vores vedkommende handler forestående opgave om at skabe en attraktiv, social og helbredende arkitektur, som 
giver patienterne livsmod og inspiration, og som samtidigt bliver et positivt og langvarigt samtalestykke.

www.polyformarkitekter.dk 


