
	   	   	  

	   	  

Dansk tegnestue med i slutspurten om at tegne OL-by i 2024 

 

 

 

Når sommer-OL bliver afholdt i 2024 kan det blive i danske rammer. Tegnestuen Schulze+Grassov 

har i samarbejde med det tyske arkitektfirma Behnisch Architekten tegnet masterplanen for et 

sommer-OL i Kiel. 

Hvis valget falder på Tyskland, danner Hamborg og Kiel værtskabet for De Olympiske Lege. Afgørelsen 

fra Den Internationale Olympiske Komité, IOC, kommer i 2017. Planen for Kiels bud på rammerne om 

sejlsportskonkurrencerne er nu præsenteret, og venter nu den endelige dom, som træffes af Hamborg og 

Kiels’ borgere ved en borgerafstemning i november 2015. 

To af fokuspunkterne i masterplanen for Kiels ansøgning om værtsskab for de olympiske 

sejlsportskonkurrencer i 2024 er formål og bæredygtighed. Sammen med ansøgeren Hamburg udvikles 

Olympiazentrum Schilksee, der var sejlsportscenter ved sommer-OL i 1972, til OL-sommerlegene 2024 

med henblik på at blive et livligt og mangfoldigt knudepunkt for de maritime sportsgrene.  

Schilksees høje kvalitet og funktionalitet har på forhånd sikret Kiel et internationalt ry som et anerkendt 

sted at afholde sejlsportskonkurrencer. Nye bygningskonstruktioner vil kun blive gennemført, hvor 

benyttelse efter afslutningen af de Olympiske Lege, betragtes som realistisk. Masterplanen tilføjer en 

forbedring af forbindelsesmuligheder og en bedre integration med det omkringliggende område, som 
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udvider muligheden for nye attraktioner der tilgodeser det lokale samfund og besøgende, der vil 

genopdage den olympiske havn. Resultatet er et alsidigt og levende centrum for de maritime sportsgrene.  

Som et centrum for det maritime liv fører den nyetablerede Olympiske Boulevard besøgende fra den 

eksisterende forhøjede promenade ned til vandkanten. Offentlige funktioner i stueetagen af de 

omkringliggende bygninger sikrer et aktivt byliv ved havnen. 

Som et fyrtårn for den tyske sejlsport er Sailing Campus fastlagt til at blive et ekspertisecenter for 

professionel- og amatørsejlads, der inviterer offentligheden til at opleve sejlsporten på nært hold. 

Bygningen integrerer rum til uddannelse, arbejde, udstillinger og rekreative formål på åben og 

indbydende vis. 

Hotellet er beliggende i krydset mellem havnepromenaden og den nye Olympiske Boulevard. Bygningen 

er hævet over gadeniveau, og integrerer funktioner med offentlig adgang. Orienteringsmulighederne fra 

hjørnet af Soling Strasse er optimeret for at give udsyn til livet i havnen og samtidig at drage nytte af de 

klimatiske fordele ved en sådan placering.  

Den olympiske Sailing Village definerer en ny nordlig terminal til Olympiazentrum Schilksee. Volumen og 

typologier fordeler sig mellem arkitektur i stor skala – Olympiazentrum Schilksee - og havnefronten og det 

omkringliggende grønne landskab. Det forskelligartede og mangfoldige kvarter understøttes af en 

forening af lejlighedskomplekser og rækkehuse, der tilbyder en vifte af boligstørrelser og planløsninger. 

Organiseringen og programmering af rum til de olympiske sejladskonkurrencer 2024 er inddelt i fire 

kompakte og sammenflettede zoner, der tilsammen danner rammen for den oprindelige vision for 

Olympiazentrum Schilksee: nemlig det tættest mulige møde mellem byliv og sejlads samlet på ét sted. Et 

kompakt og let overskueligt atletisk område, et centralt placeret område til operationelle funktioner og 

jurytjenester, samt et tilskuerområde, er alle omhyggeligt koreograferet til at yde den bedst mulige 

oplevelse af sejlsporten. Logistiske funktioner og begrænset adgang til eksisterende boliger er bibeholdt 

fra bagsiden af de eksisterende bygninger. 
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Soling Platz flankeret af Sailing Campus, Hotellet og Olympic Village. 

 

Klient: Kiel Kommune, Overborgmesteren 

Design team ansvarlig: Behnisch Architekten, Stuttgart (www.behnisch.com) 

Design team: Schulze+Grassov, København (www.schulzeplusgrassov.com)  

Transsolar, Stuttgart (www.transsolar.com) 

Sellhorn Ingenieurgesellschaft, Hamborg (www.sellhorn-hamburg.de) 

Tidsperiode: Maj til august 2015 
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Tilskuermole som fortsættes af Olympia Boulevard. I baggrunden: Sailing Campus og Hotellet. 

 

Om BEHNISCH ARCHITEKTEN 

Tegnestuen Behnisch Architekten fra Stuttgart blev grundlagt af Stefan Behnisch i 1989. Tegnestuen var 

oprindeligt et datterselskab til Günther Behnisch’s tegnestue Behnisch & Partner indtil den blev 

uafhængig i 1991. Siden har tegnestuen udviklet et international fokus med kontorer i Stuttgart, München, 

Los Angeles og Boston. Tegnestuerne er ledet af Stefan Behnisch i samarbejde med partnerne Robert 

Hösle i München, Robert Matthew Noblett i Boston og Stefan Rappold i Stuttgart. 

 

Lige fra begyndelsen har arkitekturens sociale dimension været et grundlæggende aspekt i tegnestuens 

filosofi. Søgen efter innovative og bæredygtige løsninger, der gør brug af naturlige ressourcer har ledt 

tegnestuen til at skabe en mangfoldig portefølje af bygninger, der alle besvarer specifikke behov fra 

brugere i en stedsspecifik kontekst. 

 

Om SCHULZE+GRASSOV 

Schulze+Grassov er en ung dansk tegnestue etableret af Oliver Schulze og Louise Grassov i 2013. 

Baseret på en eksplosivt voksende portefølje af ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark, Tyskland, 

England og USA, er tegnestuen i dag i fuld gang med at opbygge et stærkt internationalt ry som 

byrummets arkitekt og landskabsarkitekt. Tegnestuen har på få år formået at etablere solide relationer 

med nogle af verdens mest eftertragtede offentlige og private kunder inden for bæredygtig byudvikling. 
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Schulze+Grassov vokser. København har vokseværk. - En tendens, der også viser sig i resten af verdens 

byer. Den hastigt voksende urbanisering kræver overvejelse i udviklingen af byrum; heri ligger 

tegnestuens spidskompetencer. Schulze+Grassov udvikler bæredygtige master- og udviklingsplaner, 

hvor det offentlige rum er det bærende led. Tegnestuen står for realistiske og ambitiøse planer, hvor 

byens gader og opholdssteder inviterer et bredt spektrum af byens borgere til at stortrives og skabe byliv. 

	  

Indtryk af de offentlige rum i Olympic Village.	  

 

Pressekontakt: Schulze+Grassov 

Pil Beider Kleinschmidt, Tel. +45 27135284 
pil@schulzeplusgrassov.com 
www.schulzeplusgrassov.com 
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