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KÆRE TRE TEAMS
Gladsaxe Kommune har inviteret jer til at deltage i denne
konkurrence om en ny indgang til Buddinge. Vi har længe
haft planer om at etablere et nyt sundhedshus, og med
købet af Fremtidsvej 1 har vi nu en oplagt placering i
Buddinge bymidte tæt på et kollektivt trafikknudepunkt.
Med denne centrale beliggenhed får vi meget forærende.
Her er synlighed og stor gennemstrømning af mennesker,
men her er også udfordringer som for eksempel et terrænspring på 3 meter, der i dag udgør en barriere i byrummet.
Det skal vi have jeres bud på, hvordan vi løser.
I vores vision for Gladsaxe er sunde borgere, der trives, et
grundlæggende parameter. Derfor er det naturligt, at det
kommende sundhedshus skal være omdrejningspunkt for
hvad, der forventes at blive et nyt levende byområde i
kommunen. Det er således meningen, at sundhedshuset
skal være udgangspunktet for at iscenesætte aktiverende
og inviterende byrum i en kontekst af funktioner, der
samlet set skal løfte området og bidrage til at skabe byliv
og sammenhængskraft.

De eneste besluttede funktioner er sundhedshuset og e n
café. En del af konkurrencen går ud på at komme med bud
på en eller flere andre funktioner, evt. et beskæftigelseshus, som i synergi med sundhedshuset kan skabe det ønskede byområde.
Alle projekter er en del af en større sammenhæng. Det
gælder også for Fremtidsvej 1. Vores ønske er, at konkurrencen tager udgangspunkt i sundhedshuset, men fokuserer på helheden. Derfor handler denne konkurrence
ikke om at tegne sundhedshuset, men om at planlægge
grundens anvendelse – volumenerne, uderummene,
oplæg til funktioner, tæthed, skalaer og koblingen til den
omkringliggende by.
Vi glæder os til at se jeres konkurrenceforslag.
God arbejdslyst!

TRINE GRÆSE

Borgmester, Gladsaxe Kommune

1

INDHOLD

0

INVITATION side 1

1

AFSÆTTET side 4

2

BYEN side 9

3

PLANER OG PROJEKTER side 12

4

KONKURRENCEOMRÅDET side 19

5

KONKURRENCEOPGAVEN side 29

6

BYSTRATEGISK GREB side 30

7

DISPONERING OG UDFORMNING side 33

8

ØKONOMI OG REALISERING side 35

9

KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER side 38

VISIONEN

FORUDSÆTNINGERNE

OPGAVEN

BETINGELSERNE

2

Fremtidsvej 1 skal være

en ny byport i Buddinge.
Stedet skal være udgangspunkt for

nytænkende, bæredygtig arkitektur
med levende og aktive byrum
for alle byens borgere.

VISIONEN
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1

AFSÆTTET

GLADSAXELIV
GLADSAXESTRATEGI 2018-2022
Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en ny overordnet
strategi med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Gladsaxestrategien fokuserer på 7 verdensmål, som er bearbejdet
i 6 Gladsaxe-mål. I strategien er målene forsøgt holdt ud
fra hinanden, men i virkeligheden fletter de sig ind i hinanden i fortællinger om helhedstænkning og synergier.
I denne sammenhæng er der tre Gladsaxe-mål, som er
vigtige:

SUNDHED OG TRIVSEL HELE LIVET tager udgangspunkt i,
at alle borgere skal have de bedste muligheder for at leve
et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv.

GRØN OG LEVENDE BY sætter rammerne for, at Gladsaxe
Kommune skal være et godt sted at leve, bo, arbejde og
drive virksomhed – en mangfoldig by, der summer af liv,
er let at bevæge sig rundt i og har mange grønne åndehuller med varieret bynatur og naturområder med stor
biodiversitet.
KLIMAVENLIG BY handler om, at Gladsaxe vil være en klima-

venlig by med et bæredygtigt forbrug, som passer på sine
resurser og sikrer bæredygtig forbrug og produktion.

VISION FOR GLADSAXE KOMMUNE

Gladsaxe Kommune skal medvirke til,
at kommunens borgere nu og i fremtiden
kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og
ansvarligt liv til glæde for den enkelte og
til gavn for samfundet. Det forudsætter et
lokalsamfund, som er i balance både socialt
og miljømæssigt. Og det forudsætter en
velfungerende kommune i økonomisk
balance.
GLADSAXESTRATEGI 2018-2022

4 VISIONEN

Ud fra disse overskrifter er ambitionen at fremme en by
i balance både socialt, økonomisk og miljømæssigt. I den
bymæssige kontekst betyder det, at vi arbejder for en
alsidig og mangfoldig by med varierede grønne byrum,
hvor der er plads til både aktivitet og refleksion, og hvor
vi styrker GladsaxeLivet, der hvor borgerne i forvejen
færdes. Vi har fokus på at nedbryde barrierer, lede efter
synergier og gå efter merværdi i både egne og andres
projekter.
Det er en ambitiøs dagsorden, som vi ikke kan løfte alene.
Derfor indgår vi gerne i samskabende projekter med borgere, virksomheder, foreninger m.m. der, hvor vi kan gøre
en fælles indsats.
Som ejer af Fremtidsvej 1 har Gladsaxe Kommune en
mulighed for at udvikle et centralt byområde og omsætte
de metoder og idéer, der ligger i vores strategier, til et
fysisk miljø. Derfor har vi inviteret til denne konkurrence,
så vi sammen kan forme vores idéer og tanker.

HVAD HANDLER GLADSAXELIV OM

GladsaxeLiv er en åben tilgang til det mangfoldige liv,
der allerede udfolder sig i Gladsaxe, og som også i fremtiden vil
gøre, at Gladsaxe er en ung, dynamisk spiller i hovedstadsregionen.
Vi fokuserer på de steder i byen, hvor folk i forvejen kommer
Vi synliggør det byliv, der allerede findes
Vi skaber sammenhæng mellem livet inde og ud med bløde overgange
Vi arbejder for variation i byens udtryk
Vi arbejder for flere brugergrupper af det samme byrum
“En mere levende by er også en sundere, tryggere, mere bæredygtig
og attraktiv by” Jan Gehl, “Byer for mennesker” 2010
SE BILAG 11

AFSÆTTET 5

EN NY BYPORT
VISION FOR FREMTIDSVEJ 1
Fremtidsvej 1 skal være en ny byport i Buddinge. Stedet
skal være udgangspunkt for nytænkende og bæredygtig
arkitektur med levende og aktive byrum for alle byens
borgere.
Det nye byområde skal være et samlingssted for alle byens borgere. Her skal du være velkommen og føle dig tilpas, uanset hvem du er. Derfor skal bylivet ikke blot tage
udgangspunkt i det nye sundhedshus og dets besøgende,
men også i alle de andre borgere, der færdes i området;
pendlere, handlende, studerende, ansatte og besøgende
til de mange offentlige funktioner.
Byrummene skal tage afsæt i det menneskelige møde og
i et sundt og aktiv liv.
Der skal etableres imødekommende bebyggelse og varie
rende byrum, som inviterer til både fordybelse og forskellige former for aktiviteter, også når du ikke har et ærinde
i sundhedshuset. De øvrige funktioner skal støtte op om
dette, så der udvikles et fælles mødested i synergi med
GladsaxeLiv i alle ugens dage. Gladsaxe Kommune ønsker,
at der tages specifikt stilling til muligheden for at placere
et nyt beskæftigelseshus sammen med sundhedshuset set
i forhold til potentielle synergier ved en samtænkning af
de to funktioner. Det er desuden besluttet, at der skal
etableres en café, der kan understøtte flow i sundheds
huset og byliv på grunden.
Det levende grønne miljø med træer og beplantning skal
være en gennemgående del af oplevelsen – både at se ud
på og at være i. Det grønne skal integreres i både bebyggelse og byrum og understøtte visionen om en grøn og
levende by.

Gladsaxe er mangfoldig og
oplevelsesrig. Her er grønt, tæt,
åbent, lukket, roligt og levende.
Her er harmonisk og sammensat,
charmerende og skævt.
Her er plads til alle, hele livet.
Derfor skal arkitektur og planlægning
i Gladsaxe give plads til
mangfoldighed. En bevidst
mangfoldighed, som tager udgangs
punkt i de lokale værdier, og hvor
arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed
og livskvalitet går hånd i hånd.
Det gælder både for byens planer og
helt ned i detaljen.
ARKITEKTURPOLITIK GLADSAXE KOMMUNE

ET NYT SUNDHEDSHUS
NYTÆNKENDE OG

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

ET SAMLINGSSTED FOR ALLE BORGERE
AFSÆT I DET MENNESKELIGE MØDE

Det arkitektoniske udtryk skal være markant og med rod
i en bæredygtig tankegang. Der skal lægges vægt på at
skabe fysiske og visuelle sammenhænge mellem bygninger
og udearealer. Derfor skal særligt facadeudtryk i stueplan
fremstå imødekommende og åbne, så funktioner bliver
synlige udefra og der opstår en naturlig udveksling mellem inde og ude.

IMØDEKOMMENDE BEBYGGELSE
VARIEREDE BYRUM
BÅDE FORDYBELSE OG AKTIVITETER

Når Fremtidsvej 1 er færdigudviklet, skal grunden være
et udstillingsvindue for Gladsaxe Kommunes bymæssige
intentioner og overordnede helhedstænkning.

BÆREDYGTIG TANKEGANG

6 VISIONEN

ET SUNDT OG AKTIVT LIV

MARKANT ARKITEKTUR
LEVENDE GRØNT MILJØ

FORUDSÆTNINGERNE
EN NY BYPORT
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BIBLIOTEKSHAVEN

BYHISTORIE
Gladsaxe-Herlev Sognekommune blev oprettet i 1841.
På det tidspunkt var Buddinge By en landsby ligesom
Bagsværd, Mørkhøj og Gladsaxe. Først i 1909 blev Gladsaxe en selvstændig kommune.
I 1907 blev Slangerupbanen indviet med Bagsværd Station
og Buddinge Station. Stationen i Buddinge, kom til at ligge
cirka en kilometer fra bykernen, da der lå en lang række
store virksomheder i både Gentofte, Buddinge, Bagsværd
og Farum, som havde alvorligt brug for godstransport.
Politisk var der et ønske om at gøre Buddinge til kommunens centrum. Derfor blev der opført rådhus, gymnasium
og hovedbibliotek. I 1937 stod Gladsaxe Rådhus færdigt.
Det var tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen, og den Lformede bygning var tænkt at skulle udvides med flere
fløje, men på grund af 2. verdenskrig blev der ikke i første
omgang lavet tilbygninger. I 1950 var Buddinge stadig lidt
landsbyagtig. Men i 1953 begyndte udviklingen at gå
stærkt. Først blev Ring 3 ført igennem til Buddinge Torv,
så blev fløj 2 af rådhuset bygget, og så blev rundkørslen
anlagt som erstatning for det gamle torv. Buddinge Centret stod klart i begyndelsen af 1964, i 1968 kunne Buddinge Kirke indvies, og den sidste del af Gladsaxe Rådhus
blev indviet i 1986. I dag består Gladsaxe Kommune af
Bagsværd, Buddinge, Søborg og Mørkhøj med bymidter
i henholdsvis Bagsværd, Buddinge og Søborg.
Da Slangerupbanen blev indviet, lå der gartnerier på
Fremtidsvej 1, men i 1912 blev Buddinge Jernbanekafé
opført på grunden, en attraktion for de rejsende, da den
rummede både kro, lejlighed og rejsestald. Få år efter

GLADSAXE I TAL
Gladsaxe Kommune har hovedstadsområdets højeste
jobvækst. Mellem 2011 og 2016 steg antallet af private
arbejdspladser med over 30 %, svarede til omkring
7.000 nye arbejdspladser. I Region Hovedstaden var den
samlede jobvækst i samme periode på 7,5 %. Ifølge tal fra
Danmarks Statistik steg antallet af arbejdspladser igen i
2017 med yderligere 1500 nye jobs.
Den 1. september 2018 var der 69.497 borgere i Gladsaxe
Kommune, hvilket godt og vel svarer til fremskrivningen
for hele 2018. Befolkningsprognosen for 2018-2033 fremskriver antallet af borgere til 78.124 i 2033 – svarende til
8.641 nye borgere eller en stigning på 12,4 %.
De offentlige tilbud i Buddinge benyttes bredt af Gladsaxes borgere. Eksempelvis er der dagligt godt 1.000
gæster til Gladsaxe Hovedbibliotek. Desuden er der
eksempelvis 800 medarbejdere på Gladsaxe Rådhus,
og på Gladsaxe Gymnasium går der 1.200 studerende.
Alle er med til at generere forskellige former for aktivitet
i Buddinge By.

BYEN
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blev den omdøbt til Buddinge Kro. I 1965 opkøbte ejeren
nabogrunden og fik tilladelse til at slå grundene sammen
til én stor parcel. Kroen skulle have været ombygget, men
i 1967 købte Justitsministeriet den store grund for at bygge
den tidligere politistation- og retsbygning. I maj 1969
blev en midlertidig barakbygning taget i brug og i maj
1975 blev det nuværende bygningskompleks med den
tidligere politistation, retsbygning og domhus indviet.
DEN FUNKTIONSOPDELTE BY
Som andre forstæder fra 50’erne og 60’erne blev Gladsaxe
udbygget efter principperne om en funktionsopdelt by,
hvor erhverv og institutioner lå for sig og med store områder næsten udelukkende til boliger. Udbygningen skete
efter den tids idealer, som blandt andet var, at man kørte
i sin bil rundt mellem de forskellige funktioner, og det er
stadig tydeligt mange steder, at byen er blevet indrettet
for biler. I dag er tendensen en anden, og vi oplever denne
opdeling som en udfordring, når vi gerne vil skabe en
mere mangfoldig by med liv på flere tidspunkter af døgnet.

OVERORDNET TRAFIKSTRUKTUR
Gladsaxe Kommune arbejder for en by med bæredygtige
transportformer. Der er et omfattende cykelstinet, den
kommende letbane får 6 stationer i kommunen, og S-togsbanen mellem Farum og Solrød Strand har fem stationer
i kommunen henholdsvis Kildebakke, Buddinge, Sten
gården, Bagsværd og Skovbrynet.
Det er også velkendt, at Gladsaxe Kommune har en god
beliggenhed i forhold til biltrafik, da den gennemskæres
af flere større veje. I nordvestlig-sydgående retning er der
Hillerødmotorvejen, og i østlig-sydvestgående retning er
der Motorring 3. Derudover krydser Ring 4 i den nordlige del gennem Bagsværd, og Ring 3 krydser gennem
Buddinge.
Buddingevej er en del af Ring 3 og passerer umiddelbart
forbi den vestlige del af Fremtidsvej 1. Overfor grunden
på den anden side af Buddingevej ligger Buddinge Station,
og langs den nordlige del af grunden løber banelegemet.
Letbanen åbner i 2025 og kommer til at køre i midter
rabatten af Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Dermed kører den også ad Buddingevej, hvor en af stationerne
kommer til at ligge umiddelbart nord for Buddinge Station.
Syd for stationen ligger der også en busterminal. Se nærmere om letbaneprojektet SIDE 14-15.

Ring 4
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Overordnet trafikstruktur
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FREMTIDSVEJ 1
Fremtidsvej 1 ligger i Buddinge. I Kommuneplan 2017 er
en del af området udpeget som bymidte. I området ligger
blandt andet Buddinge Centret, Gladsaxe Rådhus, Gladsaxe Bibliotek, kulturhuset Telefonfabrikken og Gladsaxe
Gymnasium.
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På trods af at der er en koncentration af offentlige tilbud,
liberale erhverv og detailhandel, fremstår området usammenhængende. Især Buddingevej fremstår domineret af
biltrafik og med mange hårde kanter. Området indeholder
dog også flere offentlige grønne områder som Rådhusparken, der ligger centralt ud mod både Buddingevej og
Søborg Hovedgade, og som med sin størrelse kan rumme
alt fra byfester og større arrangementer til sommerakti
viteter og glade gymnasieelever.
Lidt længere nede ad Søborg Hovedgade ligger Bibliotekshaven, som efter indvielsen i 2016 er blevet et udflugtsmål for både børnefamilier og for den ældre generation.

KOMMENDE LETBANE

FORUDSÆTNINGER FOR BYLIV
Buddinge Station bliver sammen med den nye letbanestation og busterminalen det største omstigningssted for
kollektiv trafik i Gladsaxe. 3.700 borgere har under 10
minutter til Buddinge Station og den kommende letbanestation. Inden for samme gåafstand er der anslået 1.600
arbejdspladser.

FORBINDELSER I BYMIDTEN

Nordvad

Klausdalsbrovej

Dertil kommer, at der med Buddinge Byport forventes
100 ansatte i det kommende sundhedshus og ca. 1.700
ugentlige brugere. I et eventuelt beskæftigelseshus forventes der 215 ansatte og ca. 1.600 ugentlige brugere.
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Med et nyt byrum på Fremtidsvej 1 forventes det ikke, at
bylivet flyttes fra én lokalitet i byen til en anden. Brugerne
af det nye byrum forventes at være brugere af matriklens
tilbud, naboer som alligevel har ærinde i området, samt
pendlere og omstigere, der benytter sig af knudepunktet
for kollektiv trafik ved Buddinge Station. De enheder, der
samles i Sundhedshuset og i et evt. beskæftigelseshus, er
i dag decentrale enheder, som ikke hver for sig genererer
byliv, hvor de ligger i dag. Ved at samle flere funktioner
på ét sted forventes der en koncentration af mennesker,
der vil kunne understøtte et nyt byrum.

BYEN 11
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PLANER OG PROJEKTER

PLANER
KOMMUNEPLAN 2017
I Kommuneplan 2017 er der et kapitel om levende bymidter, hvor der står følgende om Buddinge: Buddinge By
omfatter området fra Telefonfabrikken i syd til Buddinge
Station i nord. Buddinge By skal være den grønne sammen
hængende bymidte. Udviklingen skal tage udgangspunkt
i at udvikle og understøtte den grønne profil, som området
allerede har. Der skal skabes sammenhæng mellem de
mange funktioner, området rummer, og bylivet i området
skal synliggøres og understøttes. Samtidig skal udviklingen
af bymidten understøtte den kommende letbane med
udvikling af stationsområderne.
Det er kommunens forventning, at en realisering af vinderprojektet vil kræve, at der udarbejdes et nyt plangrundlag
på baggrund af kommuneplanens retningslinjer. Der skal
derfor ikke lægges vægt på de gældende bestemmelser
for rammeområdet og i lokalplanen.
Sundhedshuset vil være at betegne som offentlig anvendelse og dermed værende støjfølsom, men Gladsaxe
Kommune vurderer, at de fleste funktioner reelt ikke vil
være støjfølsomme, se mere i BILAG 9.
Der er ikke nogen detailhandelsramme for området i dag,
men der vil blive tilført en ramme til at muliggøre et apotek i sundhedshuset samt eventuelle mindre butiksformål,
som kan understøtte visionen for området.
KLIMATILPASNINGSPLAN
Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan fastsætter et
mål på maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 100 årshændelse. For at bidrage til dette mål skal regnvand ind-

12 FORUDSÆTNINGERNE

arbejdes i blå og grønne løsninger, så målet overholdes, se

BILAG 11. Regnvandshåndtering ved nedsivning er ikke en

mulighed, idet nedsivningspotentialet for matriklen er minimalt. Der kan derfor arbejdes med eksempelvis kontrolleret afstrømning og magasinering, gerne i overfladeløsninger, samt langsom afledning til afløbssystemet, som en
del af løsningen. Afledningskoefficienten for matriklen er ¼.

PROJEKTER
TRAFIK- OG ANLÆGSPROJEKTER
På trods af beliggenheden i et bymæssigt og udbygget
område er det præget af høj aktivitet med mange anlægsprojekter:
• Letbane og letbanestation herunder omfattende ledningsomlægninger
• Ombygning af Buddinge Station
• Udbygning af Moe’s kontorhus ved Buddinge Station
• Omlægning af busterminalen
• Flere store klimaprojekter, der dels er afledt af letbanen og dels er et prioriteret behov for at klimatilpasse
i Buddinge vandopland.
Projekternes indhold og karakter understreger, at dette
område er præget af et byrum, hvor trafikale løsninger er
i centrum, og hvor rammerne er relativt fastlåste. Det nye
byområde har derfor kun i ringe grad mulighed for at
påvirke igangværende og planlagte naboprojekter og må
i stor udstrækning underlægge sig den eksisterende dagsorden. Det er derfor vigtigt, at konkurrenceforslagene
kobler sig på den eksisterende/kommende trafikstruktur,
så der opnås let forståelige og tilgængelige overgange
mellem konkurrenceområdet og bydelen samt et naturligt
flow igennem området. Se mere om projekterne i BILAG 5.
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STATIONSFORPLADS

DSB OMBYGNING

FORSYNINGSPROJEKTER

LEDNINGSOMLÆGNINGER

FORSINKELSESBASSIN

HOVEDSTADENS LETBANE
Buddinge Station er et af knudepunkterne på den nye
letbane. Letbanen er et vigtigt projekt og det første af sin
art, hvor så mange kommuner går sammen om at udvikle
infrastrukturen og den kollektive trafik. Det skaber opmærksomhed og tiltrækker investorer.
Udformningen af letbanen og den nye letbanestation ved
konkurrenceområdet er nærmere beskrevet på SIDE 14-15
og i BILAG 5.
KLIMASIKRING / FORSINKELSESBASSIN
Ud over klimasikring af egen grund (Fremtidsvej 1), skal
der på grunden placeres et forsinkelsesvolumen for ekstremregn på 420 m3 i forbindelse med anlæg af letbanen.
Volumenet er en del af et stort klimasikringsprojekt i
Buddinge og skal afhjælpe, at overfladevand samles i viadukten under Buddinge Station. Klimasikringen har stor
betydning for den kommende letbanes driftssikkerhed.
Volumenet skal placeres inden for konkurrenceområdet
eksempelvis på græsarealet i niveau med Buddingevej. De
420 m3 skal sikre letbanen ved ekstremregn og kan derfor
ikke fungere som klimasikring af matriklen.

Placeringen udfordres af, at der ligger en fjernvarmeledning, som sætter en nedre grænse (bundkote 28) for dybden. Derudover er det Gladsaxe Kommunes ønske, at
arealet i niveau med Buddingevej skal danne ramme om
en ny adgang til Fremtidsvej 1, som er imødekommende
og let tilgængelig for bløde trafikanter, herunder personer
med funktionsnedsættelse.
Placering af forsinkelsesvolumenet skal indarbejdes i den
samlede løsning og tilpasses det arkitektoniske greb med
bearbejdningen af niveauspringet. Det må gerne fremstå
som en delvis åben løsning, hvis det kan ske i sammenhæng med området i øvrigt og uden at det bliver på
bekostning af de øvrige ønsker til grundens fremtidige
anvendelse. Der vil kun periodevis være vand i bassinet.
Det vil oftest være overfladevand, der tilbageholdes.
MIDLERTIDIGE PROJEKTER
For at skabe liv på grunden allerede nu anvendes midlertidighed som metode til at opbygge- og fastholde et
dynamisk flow. Derfor vil den tidligere den tidligere politistation fra august 2018 blive anvendt til aktiviteter, som
umiddelbart kan flyttes ind i bygningen og som kan skabe
grobund for realiseringen af de langsigtede planer.

PLANER OG PROJEKTER 13

PROJEKT FOR LETBANE
Kilde: Hovedstadens Letbane

UDFORDRING

Projekteringen af letbaneføring og
station er som udgangspunkt afsluttet.
Konkurrencedeltagernes forslag til
byrum, volumener og trafikalt flow
skal således tilpasses projektet ...
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KONKURRENCEOMRÅDET

AREALER OG BYGNINGER
BBR OPLYSNINGER
Konkurrenceområdet udgøres af Fremtidsvej 1, matr. nr.
16g Buddinge. Ifølge BBR-oplysningerne er grundarealet
på 10.530 m2. Det samlede etageareal er på 10.365 m2,
hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 98. Kælderetagen regnes med i bebyggelsesprocenten, idet den i
BBR står anført som værende mere end 1,25 meter over
terræn, hvilket hænger sammen med de store terrænforskelle i området.
Den tidligere politistation er i 6 etager, godkendt til erhverv og med et samlet areal på 7.984 m2, heraf 3.700 m2
kælder (4.284 m2 uden kælder, svarende til 714 m2 pr.
etage).
Retsbygningen er i én etage, godkendt til erhverv og med
et samlet areal på 1.169 m2, heraf 583 m2 kælder (586 m2
uden kælder).
Domstolsbygningen er i én etage, godkendt til erhverv
og med et samlet areal på 1.200 m2, heraf 338 m2 kælder
(862 m2 uden kælder).
GENANVENDELSE AF BYGNINGERNE
Gladsaxe Kommune har vurderet, at råhuskonstruktionen
i den tidligere politistation har en tilstand, så det godt
kan betale sig at genanvende den. Såfremt det også som
helhed er økonomisk og arkitektonisk fordelagtigt, forventes det dermed, at råhuskonstruktionen indgår i det
foreslåede projekt. Det forventes derimod, at retsbygningen og domstolsbygningen nedrives som en del af fortætningen af området, hvilket også kan give mulighed for at
udvide parkeringskælderen.
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KONSTRUKTIVE FORHOLD
De konstruktive forhold er beskrevet i BILAG 3.

LANDSKAB
TERRÆN
Terrænet på Nordvad ligger ca. 3 meter højere end på
Buddingevej. Det betyder, at parkeringskælderen ligger
i niveau med Buddingevej, og at parkeringsdækket ligger
i niveau med Nordvad. Ud mod Buddingevej afsluttes
parkeringskælderen af en ca. 3 meter høj mur.
EKSISTERENDE BEPLANTNING
Mod banen afgrænses matriklen af et levende hegn i skel,
som overvejende består af spidsløn, sejlerøn og liguster.
To hestekastanjer og en spidsløn, som står øst for den
tidligere politistation, er store og velformede og kan indgå i et fremtidigt anlæg. Hestekastanjerne er dog præget
af angreb af kastanjeminermøl.
Ud mod Fremtidsvej står fem uægte akacier, som ligeledes
vil kunne indgå i et nyt anlæg. Øvrig beplantning i området
vurderes ud fra alder, udvikling og sundhedstilstand ikke
at have potentiale i en ny disponering og udvikling af arealet.

UDFORDRING

At undersøge, hvordan en eventuel
genanvendelse og nyt byggeri
kan supplere hinanden i en funktionel og
rumlig fortætning ...
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TRAFIKALE FORHOLD
BUDDINGEVEJ
I dag er Buddingevej 4-sporet med 2 kørespor i hver retning samt cykelsti og fortov. Hastigheden er 60 km/t, og
der er mulighed for at krydse Buddingevej via fodgængerfelter umiddelbart før og efter stationen samt i den nordlige del af lyskrydset ved Klausdalsbrovej. Når letbanen
indvies, vil hastigheden blive sat ned til 50 km/t, der
bliver færre krydsningsmuligheder og rundkørslen ved
Buddinge Torv nedlægges.
FREMTIDSVEJ
Fremtidsvej passerer langs den sydlige del af Fremtidsvej
1. Den passerer igennem et parcelhusområde, hvor den
krydser Kontorvej, men ender i øvrigt blindt. Det er en
mindre 2-sporet lokalvej med fortov men uden cykelsti.
I forbindelse med anlæg af letbanen vil der blive foretaget
hastighedsdæmpende foranstaltninger, og når letbanen
er anlagt, vil det ikke længere vil være muligt at dreje fra
Buddingevej og ind ad Kildebakken, når man kommer fra
nord. Hvis det afstedkommer en større omvejskørsel på
Fremtidsvej, ville det være en mulighed at lukke Fremtidsvej efter Nordvad.
NORDVAD
Nordvad er en lokalvej, som passerer på den østlige side
af Fremtidsvej 1. Vejen er kommunevej på det første stykke
fra Fremtidsvej og derefter privat fællesvej på strækningen
med rækkehuse. Vejen er 2-sporet med fortov og uden
cykelsti. Den fungerer udelukkende som adgangsvej til
Fremtidsvej 1 og rækkehusene på Nordvad.

BUDDINGEVEJ MED FREMTIDSVEJ 1 I BAGGRUNDEN

På både Fremtidsvej og Nordvad er der en vejbyggelinje,
på 10 m. fra vejmidte, der som udgangspunkt skal overholdes.
PARKERING
Det er ikke muligt at lave overkørsler fra Buddingevej og
ind til grunden. Al biltrafik skal derfor via Fremtidsvej og
Nordvad. Hvis området fortættes, forventes det, at de to
lave bygninger på grunden bliver revet ned, så det bliver
muligt at udvide parkeringskælderen.

UDFORDRING

At skabe en god og overskuelig
ankomst for cyklister og gående direkte
fra Buddingevej, herunder også for
folk med funktionsnedsættelser ...
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Eksisterende parkeringspladser:
• 77 på terræn ved den tidligere politistation
• 77 i kælder ved den tidligere politistation
• 15 på terræn ved retsbygningen
• 20 på terræn langs banen.
Det giver i alt 189 parkeringspladser i den nuværende
situation.

Normerne for bilparkering forventes at blive:
• Publikumsorienterede serviceerhverv,
herunder klinikker:
1 p-plads pr. 50 m2
• Kontorerhverv
1 p-plads pr. 75 m2
• Detailhandel
1 p-plads pr. 50 m2
• Offentlige formål
1 p-plads pr. 75 m2
• Boligformål
1 p-plads pr. bolig
Normerne for cykelparkering forventes at blive:
• 1 plads pr. 100 m2 bebyggelse og 0,4 plads pr. ansat
• 1 plads pr. ungdoms eller seniorbolig
• 3 pladser pr. familiebolig
De endelige parkeringsnormer fastlægges i lokalplan
processen. Det forventes at p-normen fastsættes som en
eksakt norm, både minimum og maksimum.
Med anlæg af en ny letbanestation øges behovet for cykelparkering omkring Buddinge Station. I dag er der i alt
400 cykelparkeringspladser nord og syd for stationen.
Hovedstadens Letbane har beregnet et forventet antal
påstigere pr. hverdagsdøgn ved alle stationer. For letbanestationen ved Buddinge Station er antallet af påstigere
beregnet til 3.200. På baggrund af trafiktal og -mønstre
har Hovedstadens Letbane estimeret et behov for yder
ligere 150 cykelparkeringspladser i forbindelse med den
nye letbanestation. En del af cykeltrafikken vil ankomme
fra syd via Buddingevej, hvorfor der vil være behov for at
anlægge en del af cykelparkeringen øst for Buddingevej.
OFFENTLIG STI
I dag løber der en offentlig sti langs med banelegemet.
Stien er ikke deklareret og kan som sådan nedlægges.
Gladsaxe Kommune ser gerne, at beboerne på Nordvad
fortsat har en nem og direkte adgang fra Buddingevej.
Det behøver dog ikke være en selvstændig adgangsvej,
men kan tænkes ind i disponering af grunden og indgå
som en del af adgangsvejen for bløde trafikanter.

TEKNIK OG GRUND
LEDNINGER
Ledningsoplysninger er oplyst digitalt i dwg-format, se
BILAG 1.
JORDFORURENING
På grunden er der to V1-kortlagte forureninger. Et større
område mod nord og et mindre område mod sydøst. På
baggrund af kortlægningerne har Gladsaxe Kommune
fået udarbejdet en jordforureningsrapport, som redegør
nærmere for jordforureningen. Efter miljømyndighedens
vurdering er der ikke påvist væsentlig forurening i jorden
i områdets sydøstlige del, men der er påvist forurening i
jorden i området mod nord mellem den tidligere politistation og banelegemet. På det foreliggende vidensgrundlag bør der ikke etableres nedsivningsanlæg i dette område. Derudover bør der i dette område opretholdes et
dækkende underlag, der sikrer, at der ikke er direkte kontakt til jorden, fx bestående af fliser, asfalt eller græs. Der
skønnes ikke at være påvist forurening på den øvrige del
af ejendommen.
GRUNDMODNING
I forbindelse med etablering af letbanetracé, letbanestation
nord for Buddinge Station samt de relaterede ledningsomlægninger må det i perioden fra 2019 til 2025 (se tidslinje for øvrige anlægsprojekter side 15) påregnes, at en
del af grunden vil være aflastningsareal for letbanebyggeriet. Letbaneselskabet beslaglægger bl.a. græsarealet mod
Buddingevej i forbindelse med ledningsomlægninger,
byggeplads og udbygning af vejen. Alt efter grundens disponering tages der stilling til nødvendig grundmodning.
SERVITUTTER
Der er ikke nogle servitutter, der er uforenelige med eller
som lægger begrænsninger for konkurrenceprogrammets
visioner for grunden.

UDFORDRING

At integrere den nødvendige parkering
på en funktionel og arkitektonisk
tilfredsstillende måde ...
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FREMTIDSVEJ 1

BUDDINGEVEJ / KLAUSDALSBROVEJ

22 FORUDSÆTNINGERNE

KIG FRA BUDDINGE STATION
MOE-BYGNINGEN

FREMTIDSVEJ
NORDVAD

NORDVAD

UDFORDRING

At fortolke områdets varierede
skalaforhold i bearbejningen af
byggeri og uderum på Fremtidsvej 1 ...
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POLITIBYGNINGEN

AREALET MOD BUDDINGEVEJ

UDFORDRING

At skabe ny arkitektonisk kvalitet i
et lidt usammenhængende byområde,
præget af biltrafik og hårde kanter ...
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MUREN MOD BUDDINGEVEJ

AREALET MOD NORDVAD

PARKERING – KÆLDER OG DÆK

POLITIBYGNINGENS ØSTGAVL

MUREN MOD NORDVAD
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BARRIERER I OMRÅDET
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OPGAVEN
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KONKURRENCEOPGAVEN
Opgaven består overordnet af tre delopgaver.
1. BYSTRATEGISK GREB
Den første del af opgaven består i at svare på overvejelser
på strategisk niveau inden for emne A-D. Her ønskes
overvejelser om, hvordan området som helhed kan fungere i forhold til indbyrdes relationer og mødet med omgivelserne. Herunder forslag til:
• Hvilke funktioner der kan tilføres området ift. støj,
naboer m.m.
• Eventuel genanvendelse af den tidligere politistation
• Hvilken tæthed der passer til området ift. bebyggelsesprocent, bygningshøjder, byrum, mødet med omgivelserne, parkeringsbehov m.m.
• Skalamæssige overgange
• Hvordan bæredygtighed og klimatilpasning indgår i
den samlede løsning.
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2. BYRUM OG BYGNINGSVOLUMENER
Den anden del af opgaven består i at konkretisere byrum
og bygningsvolumener i et skitseret forslag inden for
emnerne E-H. Her ønskes idéskitser til:
• Bearbejdning af niveauspringet mod Buddingevej –
herunder tilgængelighed og ny ankomst fra Buddingevej, funktioner i niveau med Buddingevej samt indarbejdelse af forsinkelsesvolumen.
• Overordnet disponering af grunden som viser placering af bygningsvolumener, opholds- aktivitets- og
parkeringsarealer, byrummenes variation i befæstelser
og beplantede arealer samt adgangsforhold
• Varierede byrum, herunder en café og aktiverende
udearealer
• Byrumsudtryk
• Facadeudtryk på bygninger med fokus på sundhedshuset og den tidligere politistation, hvis denne genanvendes
Ideskitserne skal kunne danne baggrund for en efterfølgende udarbejdelse af lokalplan og designmanual for området som helhed.

Konkurrenceforslaget skal have fokus
på konkurrencegrunden, men samtidig
indtænke forholdet til omgivelserne
– nabobebyggelserne og den øvrige
bykontekst i Gladsaxe / Buddinge ...

3. ØKONOMI OG REALISERING
Den tredje del af opgaven består i en overordnet øko
nomisk redegørelse for realiseringen inden for emne I-J,
samt besvarelse af BILAG 4.
• Økonomiske overvejelser og prioriteringer, samt
besvarelse af BILAG 4.
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BYSTRATEGISK GREB
A. FUNKTIONER
I konkurrenceforslaget skal der indgå en vurdering af hvilke
andre funktioner, der, udover sundhedshuset og en café,
understøtter Gladsaxes mål og visioner for området, og
som kan bidrage med liv alle ugens dage. Der skal i vurderingen tages højde for synergi med sundhedshuset, sameksistens med de omkringliggende boliger og et ønske
om at skabe byliv alle ugens dage.

Konkurrenceforslaget skal komme
med bud på, hvilke funktioner på
konkurrencegrunden, der kan skabe
det ønskede byliv og de ønskede
synergieffekter i bymidten ...

en åbenhed, og som giver rum til pladsdannelser i menneskelig skala, hvor der er sollys, læ og begrænset trafikstøj. Forholdet mellem bebyggelsesprocent, parkeringsbehov og økonomi skal indgå i overvejelserne.
Der skal tages hensyn til de eksisterende naboboliger og
samtidig skabes et bymiljø, der tilpasser sig de varierende
omgivelser med 1½ etages rækkehuse, parcelhuse, en Sbanevold samt et højt kontordomicil på den anden side af
Buddingevej.

Gladsaxe Kommune ser megen synergi i at placere et beskæftigelseshus sammen med sundhedshuset. Se BILAG
6, 7 OG 8 for beskrivelser af formål og indhold af Sundhedshuset og Beskæftigelseshuset samt synergi ved samling af de to huse på samme matrikel.

Gladsaxe Kommune har en forestilling om, at ovenstående hensyn bedst kan indarbejdes inden for en bebyggelsesprocent på mellem 130 og 200, men det er ikke en
absolut begrænsning. Hvis der er gode argumenter f.eks.
økonomisk og bymæssigt, er det ikke et ufravigeligt krav.

I løsningen af opgaven kan der dog tænkes i alle typer
funktioner og anvendelse, som vurderes at passe ind i
konteksten. Konkurrenceforslaget skal specifikt indeholde
en vurdering af, hvorvidt et beskæftigelseshus eller andre
funktioner understøtter den ønskede udvikling i området.

Den eksisterende topografi og terrænspringet skal ud
nyttes bedst muligt til at skabe et nyt sammenhængende
byområde, hvor hensyn til naboer og de omkringliggende
bymiljøer er tænkt ind i opgaveløsningen.

Konkurrenceforslaget skal yderligere indeholde en vurdering af hvilken funktion, der egner sig til en eventuel
genanvendelse af den tidligere politistation. Såfremt den
genanvendes skal den så huse et nyt sundhedshus, eller
er bygningens struktur bedre egnet til at huse et beskæftigelseshus eller andre funktioner?
B. SKALA/TÆTHED
Det skal beskrives hvilke overvejelser der er gjort i forhold til omfang af nye bygningsvolumener på grunden.
De skal tilpasse sig de varierende skalaer i byrummet og
sikre, at der både opnås en tæthed, der genererer byliv og
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C. BÆREDYGTIGHED
Der ønskes bud på, hvordan bæredygtighed kan tænkes
ind i opgaveløsningen. På det overordnede plan skal
konkurrenceforslaget tage afsæt i Gladsaxestrategi 20182022 og Gladsaxe Kommunes arbejde med FN’s verdensmål, især mål 3, 11 og 13 i forhold til at skabe et grønt og
levende byområde med mulighed for sundhed og trivsel
hele livet.
Gladsaxe Kommune undersøger muligheden for en
DGNB Sølv- eller Guld-certificering af det endelige byggeprojekt. Det indebærer allerede nu krav til særlig planlægning og udvikling af grunden, herunder definition af

Forslaget skal vise, hvordan niveau
forskellen kan bearbejdes, så kælder
niveauet bringes i spil, og der etableres
en ny ankomst som del af en mere åben
facade mod Buddingevej ...

bæredygtige udfaldskrav til tekniske løsninger, som skal
vægtes i forhold til både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Derfor kan der allerede nu skeles til
eksempelvis publikationen om FN’s verdensmål og DGNB.
Sundhed og trivsel handler i denne sammenhæng ikke
kun om mental og fysisk sundhed, men også om sund
heden i det byggede miljø. Mål 11 støtter op om transport og tilgængelighed, og mål 13 ser bl.a. på klimaforandringer og planlægning ifm. livscyklusvurderinger.
Særligt i forhold til klimatilpasning af grunden, skal tiltag
tage afsæt i principperne fra Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan, som har fokus på, at regnvandshåndtering
skal indgå i den samlede bearbejdning af udearealerne,
se BILAG 11.

MUREN MELLEM GRUNDENS TO TERRÆNNIVEAUER

D. KOBLINGER TIL NÆROMRÅDET
Koblingerne til nærområdet handler især om Buddingevej og Nordvad. For at skabe det ønskede byområde er
der især udfordringen med kobling til Buddingevej, der
skal håndteres. Området fremstår i dag meget lukket,
fordi en mur optager et stort terrænspring og gemmer en
parkeringskælder. I konkurrenceforslaget skal det anvises,
hvordan niveauforskellen mellem Buddingevej og Fremtidsvej bearbejdes, så kælderniveauet bringes i spil, og
der etableres en mere åben facade ud mod Buddingevej.
I koblingen til Nordvad handler det om, at grunden skal
danne overgang mellem et centralt omdrejningspunkt i
Buddinge og boligområderne der ligger bagved. Det skal
belyses, hvordan grunden kan tilpasse sig disse to forhold.
De strategiske overvejelser om koblingerne til nærområderne skal anvises i diagrammatiske forklaringer. Derudover skal det fysisk kunne aflæses på grunden, hvordan
koblingerne afspejles i de valg, der træffes inden for konkurrenceområdet.
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DISPONERING OG UDFORMNING

DISPONERING OG UDFORMNING
E. DISPONERING AF OMRÅDET
Der skal udarbejdes et forslag til disponering af området
med en plan, der både skal være gennemskuelig, og samtidig skal give mulighed for at gå på opdagelse. Bygningsvolumener og opholdsarealer skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indbyrdes synergi, og bygningsvolumener
og byrum skal være indbyrdes forbundne i en sammenfletning, som både åbner op for større byrum og skaber
intime grønne lommer. Der kan som udgangspunkt både
arbejdes med arealet i niveau med Buddingevej og i niveau
med Nordvad.
Sundhedshuset skal spille en central rolle på grunden og
skal opleves som et sted, hvor det er naturligt, trygt og
relevant for borgere at komme, i forskellige sundheds
relaterede sammenhænge og i alle faser af livet. Den
menneskelige skala skal være gennemgående og skal afspejles i alle aspekter af områdets bearbejdning. Såfremt
der også placeres et beskæftigelseshus på grunden, skal
der være sammenhæng mellem bygningerne, der understøtter de beskrevne muligheder for synergi, se BILAG 8.
Der skal desuden placeres en cafe til 40 -50 personer på
området. Caféen skal bidrage til flow i sundhedshuset og
byliv i området samt generelt være en attraktion i området.
Der skal tages særlig hensyn til trafikstøj fra Buddingevej.
Støjdæmpende tiltag skal indgå som en naturlig del af
disponering af grunden og udformningen af volumener
og byrum, se BILAG 9. Det er muligt, at arealet i niveau
med Buddingevej kan udmatrikuleres til vejareal, og dermed vil kunne benyttes på lige fod med torve og pladser.
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Der skal indarbejdes et forsinkelsesvolumen på 420 m3 til
klimatilpasning af letbanen, se afsnit om klimasikring i
Buddinge SIDE 13.
F. BEVÆGELSER OG FLOW
Den landskabelige bearbejdning af grunden skal knytte
an til byens eksisterende og planlagte stier og forbindelser. Der skal især være fokus på tilgængelighed og muligheden for at integrere byliv langs Buddingevej. Det skal
anvises, hvordan der skabes gode adgangsforhold for
gående, herunder folk med funktionsnedsættelser, samt
cyklister og bilister. Det skal være muligt for cyklister,
gående og folk med funktionsnedsættelser at ankomme
direkte fra Buddingevej. Det skal desuden anvises, hvordan områdets adgangsveje kobles til den planlagte trafik
struktur som følge af den kommende busterminal, den
nye letbanestation og ombygningen af Buddinge Station.
De eksisterende og kommende forbindelser i området skal
kobles til grunden, så der opstår naturlige forbindelser til
nærområdet.
De nødvendige p-pladser til sundhedshuset og de fore
slåede øvrige funktioner skal beregnes, og deres placering
på grunden skal angives. Se oversigt over p-normer
SIDE 21. Disse pladser kan med fordel placeres i parke
ringskælderen under forudsætning af, at der er handicapvenlige adgangsforhold direkte fra parkeringskælderen til
sundhedshuset. Der skal desuden placeres 3-5 afsætningspladser i en afstand af maksimum 30 m. fra indgangen.
Såfremt der kan argumenteres for det, vil det være muligt
at arbejde med dobbeltudnyttelse af p-pladser. Under
hensyntagen til parkeringsbehovet er det muligt at placere
nye funktioner i en del af kælderniveauet, så der kan ske
udveksling mellem funktioner ude og inde – oppe og
nede. Der skal yderligere tages hensyn til hensigtsmæssig
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Forslaget skal vise, hvordan grøn beplantning
bliver et gennemgående træk og hvordan de
udendørs opholdsarealer disponeres, så området
inviterer til ophold for både sundhedshusets
gæster, naboer og borgere generelt ...

placering af- og tilstrækkelig plads til affaldshåndtering
og varelevering samt tilhørende tilkørselsmuligheder, se
BILAG 11.
Der kan etableres et større areal til cykelparkering i niveau
med Buddingevej og eventuelt i en del af kælderen, så det
også bliver muligt at dække en del af det behov, der er for
cykelparkering til letbane- og S-togsstationen.
G. ARKITEKTONISK OG LANDSKABELIGT UDTRYK
Der skal leveres bud på et arkitektoniske udtryk for de
foreslåede nye bygningsvolumener og eventuelt det genanvendte råhus. Der ønskes et markant arkitektonisk udtryk i den samlede bebyggelse, som lever op til de visioner
Gladsaxe Kommune har for byområdet. Overfladerne
skal indarbejde grønne elementer, være stoflige og bidrage
til menneskeligt nærvær og rekreation. Tilgængelighed
for alle skal tænkes ind i forhold til adgangsveje, bevægelsesmønstre og belægninger.
På fladen kan der arbejdes med forskellighed i overfladerne, så der arbejdes med både den taktile og den visuelle
oplevelse.
Landskabelige elementer og beplantning skal indarbejdes
i helheden og skal kunne genfindes i både bygningsvolumener og byrum, så det samlede område opleves grønt
og frodigt.
Det grønne udtryk må gerne folde sig ud andre steder
end på fladen.
H. PLADSDANNELSE, BYLIV OG UDERUM
Konkurrenceforslaget skal komme med forslag til differentierede opholdsarealer set i forhold til målgrupper og
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anvendelse - herunder rum til byliv (café), rum til fysisk
aktivitet og træning i tilknytning til sundhedshuset samt
rum til rekreation og fordybelse. Beplantning, belægning
og byrumsinventar skal understøtte den varierende anvendelse af udeområderne og samtidig bidrage til god akustik.
Friarealerne skal være attraktive og invitere til brug af
børn, unge, ældre og handicappede. De skal være grønne
og varierede i både funktion og udtryk, så de kan danne
ramme om både stillesiddende aktiviteter samt om bevægelse, træning og aktiv leg. Uddybning og konkrete ønsker
til træningsfunktioner fremgår af BILAG 6. For at friarealerne skal være både grønne og bæredygtige, skal der gives
forslag til træer og beplantning, som styrker mangfoldighed og variation i art og udtryk, som er robuste, og som
har gode vækstbetingelser. I planlægningen af friarealerne skal der tages hensyn til støj i forhold til naboerne.
På fladerne kan der både arbejdes med ophold i niveau
med Buddingevej og i niveau med Nordvad, se BILAG 9.
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ØKONOMI OG REALISERING
I. ØKONOMI
Det skal sandsynliggøres, at det foreslåede projekt er realiserbart inden for den kommunalt afsatte økonomi til
Sundhedshuset og den landskabelige bearbejdning.
Gladsaxe Kommune har afsat en anlægsramme for etablering af et nyt sundhedshus på DKK 167 mio. ex. moms,
som forudsættes indpasset på Fremtidsvej 1. Sundhedshusets skønnede arealbehov til kommunale samt fælles
funktioner udgør i alt ca. 4.760 m2, hvis det etableres
i optimale nye rammer + areal til relaterede udendørs
aktiviteter, parkering m.m. Arealbehovet for øvrige
aktører i relation til sundhedshuset forventes at være
ca. 832 m2 til speciallæger, herunder almen praksis, et
apotek på ca. 480 m2 og en café på ca. 240 m2. Apoteket
og almen praksis skal placeres i selve sundhedshuset,
mens speciallæger i øvrigt kan placeres i en særskilt
bygning. Det vil dog blive prioriteret, at alle funktioner
er i samme bygning.
Gladsaxe Kommune har også afsat en anlægsramme til
landskabelig bearbejdning på DKK 30 mio. ex. moms.
Dette beløb er bl.a. afsat til håndtering af niveauspring

Det skal sandsynliggøres, at det foreslåede
projekt er realiserbart inden for den kom
munalt afsatte økonomi til Sundhedshuset
og den landskabelige bearbejdning.
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mod Buddingevej samt etablering af et nyt attraktivt
byrum m.m. Da det forventes, at eksisterende konstruktion/dæk over p-kælder skal forstærkes for at optage den
fremtidige belastning fra beplantning, byinventar, evt.
redningskøretøjer m.m. skal dette også medregnes. Forslag til etablering af byrum, bynatur og landskabsbearbejdning m.m., som ikke kan indeholdes i de oplyste
anlægsrammer ønskes prissat ud fra nøgletal for lignende
uderum.
Alle skønnede økonomibehov skal oplyses i BILAG 4.
Forslaget skal ligeledes undersøge en mulig placering af
det samlede beskæftigelsesområde på Fremtidsvej, se
BILAG 7. Et nyt beskæftigelseshus vil have et skønnet arealbehov på ca. 6.050 m2 – evt. indpasset i eksisterende
råhus konstruktion/den tidligere politistation med ny
klimaskærm. Der er endnu ikke afsat nogen anlægsramme
til dette projekt, men økonomibehovet ved evt. indpasning
af beskæftigelseshus i den tidligere politistation er skønnet til DKK 147 mio. ex moms.
I forbindelse med forslag til andre funktioner, der kan
understøtte et levende byområde, skal disse arealer/volumener, inkl afledt parkering, ligeledes prissættes ud fra
nøgletal for lignende funktioner/aktiviteter. Eventuelle
private dele af projektet skal hvile i sig selv samt bidrage
til en samlet attraktiv helhedsløsning. Ved at tænke i
synergi mellem private og offentlige aktører giver det
mulighed for et økonomisk løft til den samlede attraktive
helhedsløsning. Overslag for de enkelte funktioner inkl.
arealoplysninger skal oplyses i vedhæftede BILAG 4.
I forbindelse med udformning af udearealerne skal der
indpasses et forsinkelsesvolumen på 420 m3. Det er
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Novafos, der detailprojekterer, anlægger og afholder økonomi til selve forsinkelsesvolumenet, men da det ønskes
indpasset som et aktiv i sammenhæng med forslaget i
øvrigt, skal det skønnede økonomibehov for de rekreative
funktioner på overfladen også oplyses i BILAG 4.
J. REALISERING
Alt efter disponering og omfang af indpassede kommunale og eventuelle private funktioner på matriklen forventer kommunen, at det bliver nødvendigt at gennemføre byggeriet i etaper.
Sundhedshuset/offentlige funktioner inkl. tilhørende
funktioner, parkering, træningsområder m.m. ønskes
prioriteret, så de får fortrinsret og kan opføres i den indledende fase parallelt med udførelse af ledningsomlægninger, letbanetrace/letbanestation på tilstødende arealer
mod Buddingevej senest 2025.
Ved fastlæggelse af funktioner og procesforløb skal der
tages højde for, at græsarealet mod Buddingevej beslaglægges af Hovedstadens Letbane i forbindelse med ledningsomlægninger, byggeplads og udbygning af vej.
Arealet er midlertidigt eksproprieret til dette formål,
men der skal selvfølgelig ske en koordinering.
Da konkurrenceprogrammet åbner mulighed for fortætning af området, ønskes det belyst, hvordan de overordnede funktioner, volumener og pladsdannelser kan
disponeres evt. etapedeles i forhold til hinanden, så de
forudsatte krav og synergier tilgodeses optimalt – og så
området kan fungere bedst muligt over tid under udførelsen. En højere udnyttelse af grunden vil udløse behov
for etablering af et betydeligt antal p-pladser i kælder/
konstruktion, som også skal fremgå af planen.
Etapeopdeling illustreres på diagrammatisk niveau med
lidt forklarende tekst.

Forslaget skal vise, hvordan de offentlige
funktioner får fortrinsret og kan etableres
selvstændigt som de første byggerier på
grunden ...
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KONKURRENCEUDSKRIVER OG -FORM
Konkurrencen er en indbudt idekonkurrence, udskrevet
af Gladsaxe Kommune. Konkurrencen er udskrevet som
en projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere
i henhold til EU’s udbudsdirektiv 2014/24/EF.
Konkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlingsog arbejdssproget ved gennemførelsen af den udbudte
opgave vil være dansk.
DELTAGERE
• Hovedrådgiver Lendager Group med underrådgiverne
TRANSFORM og Dansk Energi Management
• Totalrådgiver AART architects med underrådgiverne
Niras A/S og Møller & Grønborg A/S
• Totalrådgiver 3XN med underrådgiverne GXN,
Buro Happold og Opland
Alle teams er udvalgt efter en prækvalifikationsfase i henhold til ovennævnte direktiv. Der må ikke ske ændringer
i holdenes sammensætning i konkurrenceperioden uden
udskrivers skriftlige tilladelse.
I forbindelse med valget af medarbejdere og eventuelle
underrådgivere til konkurrenceforslagenes udarbejdelse
skal de medvirkende på det enkelte konkurrenceteam
være opmærksomme på, hvilke firmaer og personer, der
i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler, er
udelukket fra at deltage:
• Alle personer eller virksomheder, som har været
med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet
væsentlige bidrag til formulering af konkurrence
opgaven
• Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller
ansatte hos denne
• Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgivere for
noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere
• Personer, der er i nær familie med eller har et nært
familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere
• Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af
personer, der er i nær familie med eller har et nært
familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere
Er man i tvivl, om man opfylder betingelserne for at kunne
deltage, bør man straks kontakte konkurrencens sekretær.
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KONKURRENCENS SEKRETÆR
Dorte Kirstine Sibast, arkitekt MAA
Arkitektforeningen
Åbenrå 34, DK-1126 København K
T: +45 3085 9003
E: ds@arkitektforeningen.dk
ADGANG TIL KONKURRENCEMATERIALET
Konkurrenceprogram med tilhørende bilag kan downloades fra den 29. OKTOBER 2018 KL. 12.00 på udbuds
portalen iBinder. Deltagerne modtager på ovenfor nævnte
tidspunkt en mail fra iBinder med adgang til konkurrencematerialet.
Al øvrig kommunikation mellem bygherre og deltager
skal i konkurrenceperioden ligeledes foregå elektronisk
og kun via iBinder. Der skal derfor ikke afleveres fysisk
materiale i denne konkurrence.
iBinder er gratis at bruge for deltagerne, og vejledning og
support kan fås på www.ibinder.com.
KONKURRENCEMATERIALE
Konkurrencematerialet består af dette program med
nedenstående bilag samt spørgsmål og svar jf. neden
stående afsnit: Forespørgsler, rettelsesblade og andre
meddelelser til de konkurrerende.
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11

Kort og snit over området, digitalt, dwg (zip-fil)
Målfaste tegninger over den tidligere 		
politistation og kældre, pdf
Konstruktive forhold, pdf
Skema om økonomi, pdf
Projekter uden for konkurrenceområdet,pdf
Sundhedshus med summarisk rumprogram, pdf
Arealbehov for beskæftigelseshus, pdf
Synergi ved samling af beskæftigelse og sundhed, pdf
Miljøforhold, pdf
Ledningsoplysninger, pdf
Pejlemærker, pdf

FORESPØRGSLER, RETTELSESBLADE OG
ANDRE MEDDELELSER TIL DE KONKURRERENDE
Forespørgsler, eventuelle rettelsesblade og andre med
delelser til de konkurrerende vil blive uploadet i iBinder.
Spørgsmål til konkurrenceopgaven skal stilles skriftligt
og skal være forfattet på dansk. Spørgsmålene skal up
loades i spørgsmål/svar-mappen i iBinder, hvor de vil

 live besvaret løbende. Sidste frist for at stille spørgsmål
b
er til og med den 12. DECEMBER 2018.
BESIGTIGELSE AF KONKURRENCEOMRÅDET
Deltagerne inviteres til en besigtigelsestur på området
onsdag d. 7. november 2018 kl. 13:00 – 15:30.
Mødested: Fremtidsvej 1 i Gladsaxe, Bygning 1, stueplan.
Tilmelding med antal deltagere skal ske senest den 31.
oktober 2018 i beskedfeltet iBinder.
KONKURRENCEFORSLAGETS UDFØRELSE
A. PLANCHER

Der skal uploades max 4 stk. A0-plancher i højformat,
i pdf-format. Illustrationerne udføres i en teknik, der
muliggør en klar opfattelse af forslaget. Alle tekster, herunder tegningspåskrifter skal være forfattet på dansk, og
plancherne skal være forsynet med en ophængningsplan.
1. Oversigtsplan, der viser sammenhænge med de bynære områder; 1:2000
2. Helhedsplan af konkurrenceområdet, som viser
hovedgrebet, adgangsveje, stier, udearealer, beplantning, parkering m.m. mål 1:500.
3. Planudsnit og principsnit af hele eller deludsnit af
bearbejdning af bymuren mod Buddingevej og koblingen mod Nordvad samt planudsnit af udvalgte
by- og landskabsrum som understøtter konkurrenceforslagets hovedidé. Mål 1:200.
4. Principper for facadeudtryk der tydeliggør det arkitektoniske udtryk. Perspektiver, vignetter, diagrammer og andre rumlige illustrationer, der understøtter
konkurrenceforslagets hovedidé. Skyggediagrammer
ved både sommer- og vinterdage.
5. Illustrationer af de udvalgte by- og landskabsrum, der
giver et realistisk billede af den mængde mennesker,
der vil være til stede, når sundhedshuset er åbent og
efter lukketid.
6. En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om konkurrenceforslagets
arkitektoniske og funktionelle hovedidé og disposition,
samt materialevalg og andre relevante oplysninger i
forhold til konkurrenceopgaven. Teksten skal også
indeholde en beskrivelse af brugen af by- og landskabsrum, herunder en uddybning af, hvorledes forfatterne
ser forslagenes muligheder for at understøtte og udbygge byrumsaktiviteter alle ugens dage – under hensyn til naboerne. Der skal desuden beskrives mulig
heden for at indarbejde bæredygtighedstiltag, hvordan

projektet kan forberedes til en evt. senere DGNBcertificering samt hvordan forslaget og disponeringen
af grunden forholder sig til støjproblematikken.
B. FORSLAGSHÆFTE

Punkt 1-6 gengives i et horisontalt A3-format på max 40
sider, i pdf-format. Illustrationerne skal have en grafisk
kvalitet, der egner sig til gengivelse i dommerbetænkningen og er egnet til reproduktion. Forslagshæftet skal desuden indeholde et kortfattet afsnit om økonomi samt udfyldt økonomskema (bilag 4), som redegjort nedenfor
under punkt D. Økonomiskemaet er i tillæg til de 40 sider.
C. ILLUSTRATIONER

Samtlige væsentlige illustrationer fra forslaget skal af
leveres med henblik på gengivelse i dommerkomitéens
betænkning. Illustrationerne bedes uploadet som enkeltfiler i højtopløseligt pdf-, eps-, tif- eller jpg-filformat.
Det understreges, at tegninger og andet forslagsmateriale
ud over ovennævnte ikke vil blive optaget til bedømmelse.
D. ØKONOMISK REDEGØRELSE

En kortfattet skriftlig økonomisk redegørelse for hvordan
området realiseres, eventuelt understøttet diagrammatisk.
Redegørelsen skal indgå i A3-hæftet, inden for de 40 sider.
Økonomiskemaet i bilag 4 skal udfyldes og ligeledes indsættes i A3-hæftet, i tillæg til de 40 sider.
INDLEVERING AF KONKURRENCEFORSLAGET
Konkurrenceforslaget skal uploades på iBinder senest
den 7. FEBRUAR 2018 KL. 12.00 for at kunne blive optaget
til bedømmelse.
DOMMERKOMITÉ
Trine Græse, borgmester
Byrådsmedlem Dorthe Wichmand Müller, Socialistisk
Folkeparti
Byrådsmedlem Pia Skou, Venstre
Bo Rasmussen, kommunaldirektør
Morten Just, vicedirektør, Social- og Sundhedsforvaltningen
Britt Vorgod Pedersen, By-chef (byplanlægger)
Niels Thygesen, ejendomschef
Pernille Schyum Poulsen, arkitekt MAA,
fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
Emma Hessner, landskabsarkitekt MDL/MAA,
fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
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RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITEEN
Nanna Krog-Meyer (økonomi)
Heidi Wiberg Johansen (sundhed)
Katrine Birk (beskæftigelse)
Katrine Stenild (beskæftigelse)
Erik Ravn (sundhed og beskæftigelse)
Anne Hertz Dahlgren (byplanlægning)
Tine Sand Gybeck (landskab)
Henrick Villemoes Poulsen (ejendom)
Bent Ellegaard (projektleder)
Dommerkomiteen har ret til yderligere at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt der i dommer
komitéen er enighed herom.
DOMMERKOMITÉENS SEKRETÆR
Dorte Kirstine Sibast, arkitekt MAA, Arkitektforeningen
BEDØMMELSESKRITERIER
Forslagene vil blive vurderet på deres planmæssige, funktionelle, æstetiske og tekniske indhold jf. konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
VEDERLAG
Alle konkurrencedeltagere, som afleverer et konditionsmæssigt og gennemarbejdet forslag, modtager et vederlag
på DKK 200.000. Beløbet er ekskl. moms og kommer til
udbetaling umiddelbart efter konkurrencebedømmelsens
afslutning.
OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET
Bedømmelsen forventes afsluttet primo april 2019, og
offentliggørelsen er planlagt til at finde sted i Gladsaxe
senest primo maj. De konkurrerende vil skriftligt modtage
nærmere meddelelse herom.
RETTIGHEDER
Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et konkurrenceforslag
forbliver dog altid hos forslagsstilleren.
Der udpeges én vinder af projektkonkurrencen. Det er
hensigten, at vinderen får tildelt rådgivningsopgaven indtil
byggeprogram, herunder bidrag til udarbejdelse af lokalplan samt udarbejdelse af designmanual for byrum og
bygningsfacader. Rådgiveropgaven ”indtil byggeprogram”
indeholder både rådgivning i forbindelse med sundhedshuset, byområdet og de øvrige funktioner, som tænkes
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indarbejdet i projektet frem til udarbejdelse af bygge
program. Det forventes, at vinderprojektet skal anvendes
i forbindelse med Gladsaxe Kommunes udarbejdelse af
byggeprogram og som udgangspunkt for dialog med
mulige investorer. Først når de overordnede rammer er
fastlagt, vil der blive taget stilling til udbudsform og omfang af de efterfølgende ydelser.
Hvis sagen standses, før der er underskrevet kontrakt
med vinderen, eller hvis den udbudte opgave ikke bliver
overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens
afslutning, tilkommer der vinderen en kompensation på
DKK 200.000 ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb
at betragte som en a conto-udbetaling af rådgivnings
honoraret.
Gladsaxe Kommune, Arkitektforeningen og tredjepart
har ret til at publicere de indkomne forslag, fx i dagblade
og elektroniske medier. Ved publiceringen vil forslags
stillernes navne blive oplyst.
PROGRAMMETS GODKENDELSE
Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af dommerkomiteens medlemmer, og konkurrencen gennem
føres i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler
af 1. juni 2007.

KOLOFON
Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af
Gladsaxe Kommune i samarbejde med
Arkitektforeningen.

Foto side 5 og 7: Gladsaxe Kommune
Øvrige fotos samt luftfotos: Jens V. Nielsen
Grafisk tilrettelægggelse: Jens V. Nielsen
Tryk: Production Facilities
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EN NY BYPORT
BEARBEJDNING AF TERRÆNFORSKEL
INDPASNING AF SUNDHEDSHUS OG CAFÉ
FORSLAG TIL EVT. ANDRE FUNKTIONER
UDFORMNING AF BYRUM OG LANDSKAB
INDPASNING AF KLIMABASSIN
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