
 
 
 
 
 
 

MANIFEST 
 

DET FLYDENDE SHELTER 
 

Hvad er formålet? 
Det Flydende Shelter bidrager til at konkretisere Københavns kommunes vision om en havn 

af muligheder, strategien om øget bynatur og øget fællesskab, samt formidle FNs 
Verdensmål - Dermed den ambitiøse ramme for en rekreativ og bæredygtig livsstil. 

 
Hvorfor? 

I en tid hvor miljø og bæredygtighed er på hele verdens læber, og hvor løsninger på sult, 
rent vand, trivsel, innovation, infrastruktur, og ansvarlig produktion er i høj kurs, er der behov 
for en platform, hvor problemerne kan konkretiseres, aktører kan mødes, og løsninger kan 

skabes. 
 

København modtog i 2014 The European Green Capital Award, men der er ikke tid til at 
hvile på laurbærerne. København var relevant dengang, men vi skal være relevant nu og i 
fremtiden. Derfor er der bl.a. visioner om at øge mængden og kvaliteten af bynaturen, ved 

bl.a. at øge biodiversiteten samt sikre mulighed for ophold nær vand.  
 

For at forblive en relevant storby fokuserer Københavns kommune på en række parametre. 
Først skal København være en by med liv ved fx at “indrette byrummet, så det kan bruges til 
flere af hverdagens gøremål på samme plads” og ved at lade naturen “pible frem på steder 
hvor man ikke forventer det.” Dernæst skal København have kant ved fx at give “plads til 
eksperimenterende projekter” og sørge for at “boformerne understøtter, at der opstår nye 

fællesskaber blandt københavnerne”. Til sidst skal København være en ansvarlig by, ved fx 
at være førende inden for cirkulær økonomi ved at skabe rammerne for ansvarlig produktion 

og forbrug.  
 

Hvordan? 
Hvordan kan vi konkretisere alt ovenstående i ét projekt? Ved at kombinere fællesskab, 

innovation, et velkendt koncept og en god historie. 
 

Vil vil samle stærke aktører inden for forskning, viden, formidling, teknologi og logistik, der 
alle kæmper for at styrke miljøet og det rekreative liv i byen. 



Hvad? 
Vi vil bygge et flydende shelter, der er gratis at bo på. 

Det skal ligge midlertidigt i København havn.  
 

Ved at flytte et populært koncept som et shelter, der er velkendt i de danske skove, ud på 
vandet har vi en interessant historie, som folk vil lytte til. 

 
Det giver os mulighed for dels at italesætte behovet for rekreative områder i de blå byrum.  

 
Men fordi shelteret skal have ambitiøse rammer for en bæredygtig livsstil, får vi samtidig 

mulighed for at italesætte større temaer: Hvordan sikrer man rent vand? Hvordan kan man 
leve på vandet? Kan vores infrastruktur retænkes? Hvordan høster vi CO2-neutralt energi? 

Og mange flere endnu.  
 

Både Københavns kommune og By & Havn fokuserer på at skabe en by, som får endnu 
mere ud af byens rekreative potentiale. Med Det Flydende Shelter skabes et unikt og 

anderledes pusterum, hvor det blå byrum anvendes som et velkendt koncept kendt fra de 
mange danske skove: Overnatning i shelter er en populær aktivitet for danskerne, som er et 

pusterum i en travl hverdag. Dette pusterum kan bringes ind i byen, hvor Det Flydende 
Shelter kan skabe en let tilgængelig friluftsoplevelse på vandet.  

 
 

 
 
 


