FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ

TEATERPLADSEN

Eks. bevægelsesområde

Parkering 40

PEJLEMÆRKER

Enhver opgave har præmisser og udfordringer, der relaterer sig til lige netop
det enkelte sted og de ønsker bygherren har. Vores tilgang til fremtidens liv
på Kellersvej, er at skabe omsorgsfulde rammer for en helt særlig gruppe
mennesker. Rammer der er placeret i en unik fysisk og mental kulturarv med
støjen som nabo. Interessante præmisser der har udfordret os og fået os til at
tænke nyt. Vores hovedfokus og pejlemærker har hele vejen gennem processen været, at tegne rammer der forholder sig til:

Støjvold

Private haver

Bakke

KULTURARV/ rumlig kontekst
Hvordan bygger man videre på og i samspil med så enestående et kulturmiljø?
Det er nok de færreste der kender til Kellersvej og ved, at der her mellem
mose og infrastruktur, ligger et helt unikt sted. Et sted hvor smukke huse
samler sig omkring veldefinerede uderum, fra det storslåede og imposante
rum mellem slot og dukkehus til eksercerpladsen der indrammes af de røde
længer.
Vi arbejder med løsninger der styrker, samler og står på skuldrende af
Kellersvejs eksisterende kulturmiljø.

Rosenhaven

Skovbryn

Derfor vil vi :
• bygge videre på den kulturarv og de fine rumligheder der hersker
• føje os til stedets særlige bebyggelsesstruktur, der med sin orden og enkle
træk, formår at samle de forskelligartede bygninger og gøre Kellersvej til ét
hele.
• Fortætte, styrke og danne nye rumligheder som “Strædet”, “Pladserne” og
“Grønnin
gen” der spænder sig ud mellem de eksisterende bygninger
og det vi føjer til.
• Tilføje et nyt lag til stedet der understreger det allerede eksisterende og
skaber nye sammenhænge i uderum og arkitektur.

Teaterpladsen

Parkering 7
+HP 4

Vand i overfladen

Afsætningsplads

Eng-karakter
Fuglehaven

Parkering 6

STØJ
Hvordan bygger man med støjen som nabo?
Vi bygger med støjen som nabo. En støj der er kommet til og udfordrer stedets lydbillede i en sådan grad, at man kan diskutere rimeligheden af at have
beboelse i et så højt lydniveau.
Samtidig har stedet så megen karakter, historie og stemning, at man glemmer lyden eller i hvert fald ikke er i tvivl om, at stedet er for særligt til at lade
støjen vinde.
I vores tilgang til opgaven, har støjen været et vigtigt pejlemærke i løsningen
af de mange præmisser der er på spil.

Strædet
-sivegade
Grønnningen

Café-plads

Regnvandsbede

Regnvandsbede

Mini-vandfald

Derfor vil vi :
• Forme bygningerne så de bedst muligt værner om beboerne
• Undgå at have beboelse tæt op af M3 der udgør den værste støjkilde

Amfi

Drivhus

OMSORGSFULDE RAMMER
Hvordan skaber vi et hjem og en arbejdsplads under et tag med plads til at
være sig selv og sammen?
En bogruppe danner rammen om 13 menneskers liv og et personales arbejdsplads. De 13 mennesker har ofte vidt forskellige behov. Behov for fællesskab, at være lidt med på sidelinjen eller være helt sig selv.

Leg
-gynger,
hængekøjer,

Vandhaven
Torvet
Springvand

Plænen

Pergola

Derfor vil vi:
• Skabe trygge og overskuelige rammer der tilgodeser alles forskellige behov
• Bygge hjemlige fællesskaber der spænder fra det nære til det store.
• Skabe en ramme der tilgodeser bogruppen som arbejdsplads og hjem på
en gang.

Strædet
-sivegade

Parkering minibus
20

Værksted

Sportsplads

Kirsebærpladsen
Sommerfuglehaven

Parkering 8

FORBINDELSER
Hvordan får vi skabt en helhedsplan der samler og forbinder områdets
mange funktioner på beboernes præmisser?
Idag ligger vejen som en voldgrav der afskærer beboerne fra at kunne færdes
frit.
I det hele taget er der en anderledes og befriende tilgang i programmet til, at
ville fremme fællesskaber på tværs af bogrupperne. Det ønsker vi at muliggøre.

Parkering 10
+HP 1

Terrasse

Sivegade

Derfor vil vi:
• Skabe en infrastruktur på beboernes præmisser, der muliggør at skabe
interessefællesskaber på tværs.
• Sikre muligheden for at beboerne kan færdes frit samtidig med at vi tilgodeser behovet for afsætning og trafik i området.

Frugttræer og
buske

Sivegade

BÆREDYGTIGHED
Hvordan sikrer vi bæredygtighed - NU og i FREMTIDEN?
Grundliggende er vores forslag til Kellersvej tænkt udfra en række bæredygtighedsparametre. Fra logistik og genbrug – over byggeteknik – til materialevalg, har vi tænkt udfra bæredygtighedsparametre.

Dukkepladsen

Rosenhaven
Nyttehaver

Derfor vil vi:
• sikre at Kellersvej ikke står i samme situation om 50 år med en sund skal
omkring utidsvarende boliger, der ikke kan ændres.
• et fleksibelt byggeri der kan ændre sig alt efter tidens behov.

Dyrehold

GENHUSNING
Hvordan sikrer vi at beboerne blkiver mindst muligt berørt i byggeperioden?
En af de største udfordringer i projektet er at få lavet en strategi for
nedrivning, genhusning og ombygning der giver mindst gene for beboerne.
Forskning viser, at forandringen ved at flytte fra vante omgivelser, for en
gruppe mennesker med særlige behov, er vanskelig. Det er derfor afgørende
at vi gør processen så enkel så mulig og mindsker antallet af flytninger mest
muligt. Udover at skulle flytte, bo midlertidigt i en periode, er hele området
som beboerne kender omfattet i byggeperioden.

Fuglehaven
Parkering 40

Parkering 24

Derfor vil vi:
• Sikre at så mange beboere så muligt, kan flytte direkte i deres nye boliger
• Reducere behovet for midlertidig genhusningsboliger til en fjerdedel
• Sikre at de midlertidige boliger placeres i direkte fællesskab med resten af
Kellersvej

ETAPE I
SITUATIONSPLAN ETAPE I, 1:500

GRØNNINGEN

INDRE GÅRDHAVE

STRÆDET

TORVET

DUKKEHUSET

LANDSKABSSNIT 1:500

ADMINISTRATIONSBYGNINGEN

TORVET

STRÆDET

INDRE GÅRDHAVE
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DEN INDRE SANSEHAVE

DET SÆRLIGE VED KELLERSVEJ / KONTEKST

HOVEDGREB/ STRATEGI

Bebyggelsen består af smukke bygninger fra slutningen af 1800 tallet, organiseret omkring veldefinerede uderum. De oprindelige bebyggelser lægger sig
i et stramt ortogonalt system med kig, pladser og rum mellem husene. Bygningerne samler sig enten omkring gårdrum eller forholder sig til det parkliggende landskab.
Uderummenes karakter spænder fra det storslåede og imposante rum mellem hovedbygningen og Dukkehus, til den præcise eksercerplads. Kellersvej er
et samlet hierarki af rumligheder indrammet af mosens grønne væg.

Vi har taget afsæt i det høje arkitektoniske niveau der er i den oprindelige bebyggelse på Kellersvej. Med den kulturarv i rygsækken, har vi søgt at skabe et
spil mellem det oprindelige og det vi lægger til.

STYRKER OG SVAGHEDER
Kellersvej er en helt unik bebyggelse med det bedste fra sin tid, af gedigen
arkitektur og gode materialer samlet i smukke uderum af forskellig karakter.

Hovedpræmisserne i vores tilgang til opgaven, har som nævnt indledningsvis,
været at skabe omsorgsfulde rammer i en værdifuld kulturarv med støjen som
nabo.

ETAPE I
Overordnet ønsker vi at placere os så langt fra støjen i nord så muligt.
I etape 1 bevarer vi bygning 8, der renoveres til brug af det ønskede botilbud.
Indtil bygningen erstattes af en fjerde bogruppe i etape 2, skal den huse beboere i en kortvarig periode af deres liv - det er altså ikke er hjem for livet og
derfor mere tåleligt at bo tæt på støjen som nabo.

Støjvold med
blandet skov

Fællestrækkene for de bevaringsværdige bygninger og det samlende kulturmiljø, kan sammenfattes i fire hovedpunkter:
1. Alle bygninger forholder sig til hinanden og danner rum omkring sig.

N

KONCEPT - ETAPE I

2. Bygningerne følger de samme ortogonale linjer som skaber ro og overskuelighed på området. De bevaringsværdige bygninger samles omkring akser og
kig.
Støjvold med
blandet skov

3. Alle de bevaringsværdige bygninger har saddeltage. Fra valmede til hovedbygningens stejle tag og pompøse gavlmotiv.
4. Alle bygninger er i mur enten blank eller pudset i forskellige nuancer af rød.
Hvor muren er blank arbejdes der med recesser, skifter i anden farve. Tagene
er tegl eller skiffer.
DE LANDSKABELIGE TRÆK
Overordnet har området et parklignende præg. Denne karakter af fine overskuelige rum er tryghedskabende, og danner en fin sammenhæng i bebyggelsen. Der er en god oversigt på stedet.
Beplantningen på Kellersvej er en historie for sig. Kæmpestore solitære træer
som kastanje, bøg, kirsebær og lind, møblerer den store plæne og de mindre
rumdannelser og er med til at give stedet den helt særlige stemning. Beplantningen understreger bebyggelsens forbillede i herregården, kastellet eller
slotsanlægget med parkanlæg og omkringliggende avlsbygninger.

tagplan_kellersvej
Plan_1:2000

På plænen står store enkeltstående træer mens den præcise eksercerplads
understreges af stynede lindetræer i par af fire.
Et andet stærkt træk ved Kellersvej, er nærheden til Gammelmosens. Mosen
danner en unik indramning af området mod øst og afgrænser stedet med sin
grønne væg.

KONCEPT - ETAPE II

Støjvold med
blandet skov

PLÆNEN

Nyttehaver
/dyrehold

hus møder grønt rum
PLADSEN
stram bebyggelse
med indre rum

HOVEDTRÆK I LANDSKABET

ETAPE II
På sigt rives bygning 8 ned og omdannes til en landskabelig støjvold. Et grønt
baggrundstæppe der danner en større auditiv men også visuel støjskærm for
hele området.
Vi ønsker ikke at bygge i her, men i stedet omdanne det til en landskabelig
afslutning med de fine eksisterende træer som forgrund.
Vi ønsker at skabe en visuel fornemmelse af at Mosen slynger sin trygge arm
om området i nord.
Den fjerde bogruppe, placeres tæt sammen med de første 3 bogrupper. Væk
fra støjen i fin struktur, der sammen med den eksisterende bebyggelse danner
stræder,pladserog mindre uderum.
Vi har vurderet, at en fremtidig placering af bogruppe 4 væk fra støjen, vægter
højere en at bevare bygning 23. Vi foreslår at man etablerer sammen stemning
med dyrehold, frugtlund og fælleshus til området nord for den store plæne.
Fælleshus kan enten flyttes eller afhængig af hvor mange år der går, erstattes
i en ny bygning der indrammer plænen.

STØJ M3

MUR MOD OMVERDEN

MUR MOD OMVERDEN
INTERN VEJ = BARRIERE
Bevaringsværdig
bebyggelse som
en ø

Ingen visuel forbindelse til
Gammelmosen

MUR MOD OMVERDEN

UDFORDRINGER PÅ STEDET
N

UDFORDRINGER
STØJ
Den største udfordring på stedet uden tvivl støjen. Støjen er allestedsnærværende, som et konstant summende lydbillede der først slipper og giver pauser når
man kommer tæt i læ af en bygning.
BARRIERE
Bygning 8,9 og10 ligger som en mur omkring det oprindelige anlæg. En disponering man umiddelbart godt kan forstå i ønsket om, at værne om sine beboere
og de bevaringsværdige bygningner - at vende ryggen til omverden. Bagsiden
ved denne disponering er blandt andet at området kobles fra Gammelmosen.
Derudover bliver de rum der opstår mellem det oprindelige anlægs præcise
struktur og de buede længer, til uforløste mellemrum.
I forbindelse med anlægget af de nyere bygninger, har man anlagt den
cirkulære vej.
Vejen ligger som en voldgrav omkring den bevaringsværdige bygning, der afskæres som en isoleret ø d. En udfordring at komme til for bløde trafikanter.

Nyttehaver
/dyrehold

Grøn plads

Fuglehaven

HVORFOR BYGGE NYT?
Man kan spørge sig selv om rimeligheden i at rive bygninger ned, der ikke har
mere end 50+år på bagen, set udfra et ressourceforbrug.
Vi er helt enige i at disse bygningerne både i den store og lille skala, hverken
komplementerer kulturarven, ej heller kan gøres tidssvarende i sin DNA som
gode boliger og fællesskaber for en gruppe mennesker der har brug for ekstra
omsorg.

Sommerfuglehaven

ETAPE II

INFRASTRUKTUR
Det skal være muligt at blive kørt lige til døren hvis man som beboer har brug
for det, men i de fleste situationer vil den primære afsætningsplads bag hovedhuset blive benyttet. Her kan man komme til, og vende, uden at skulle gennem
hovedstrøget.
Parkeringen for besøgende placeres i udkanten af området, umiddelbart efter
den nye indkørsel, og lidt i forbindelse med Kellersvej. De resterende halvtreds
kan etableres i den nordlige ende bagved den nye støjvold og uden for syne,
med adgang fra grusvejen. Ny parkering med undtagelse af handicap-parkering udføres i græsarmering.
Cykelparkeringen placeres inden pladserne langs de lukkede facader under
halvtag.

SITUATIONSPLAN ETAPE II, 1:500

PRIVAT HAVE

BOLIG

GANG

INDRE GÅRDHAVE

NICHE GANG

BOLIG

PRIVAT TERRASSE

STRÆDET

TORVET

DUKKEHUSET

SNIT CC 1:200
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OMBYGNING AF BYGNING 8

/ 20 MIDLERTIDIGE BOTRÆNINGSBOLIGER OG DAGTILBUD TIL BORGERE MED AUTISME

I etape 1 bevarer vi bygning 8, der renoveres til brug af det ønskede botilbud.
Indtil bygningen erstattes af en fjerde bogruppe i etape 2, skal den huse beboere i en kortvarig periode af deres liv - det er altså ikke er hjem for livet og derfor mere tåleligt at bo tæt på
støjen som nabo
Boligerne placeres som 2 enheder med henholdsvis 9 og 11 boliger i hver enhed i bygningens
nordøstlige ende, Kellersvej 8D, 8C og dele af 8B. Boligerne placeres i de nuværende boliger,
hvor to boliger deler bad og toilet. Boligerne er dermed placeret mod syd og henvender sig
væk fra motorvejens støj og i stedet ud mod det grønne område. I det eksisterende kontor til
afd. Lederen i Kellersvej 8D og i personaleomklædningen i Kellersvej 8C etableres to nye og
større aflastningsboliger med eget bad og toilet. Der etableres en ryg i bygningen mod nord,
hvor vaskeri, rengøring og toiletter bevares i de eksisterende faciliteter. Derudover placeres
her også personalefaciliteter og beboernes pulterrum. Fælles opholdsrum og køkken placeres
i de eksisterende køkken- og opholdsrum i forbindelse med indgang og fællesterrasse.
DAGTILBUD TIL BORGERE MED AUTISME
Udover botræningsboligerne placeres også det nye dagtilbud til otte borgere med autisme-spektrumforstyrrelser i Kellersvej 8. Dagtilbuddet placeres i bygningens sydvestlige ende,
i den vestlige del af Kellersvej 8A.
Den eksisterende indgang bevares og der etableres en ny afskærmet indgang i bygningens
anden ende. Fælles opholds- og aktivitetsrum samt køkken indrettes med fleksible vægge, der
giver mulighed og afskærmning, i det eksisterende køkken- og opholdsrum. Mod nord etableres en række grupperum og det eksisterende toilet bevares. Mod syd etableres der yderligere
to grupperum samt et depot, der adskiller de to indgange fra hinanden. I forbindelse med den
nye indgang placeres personalerum med tilhørende toilet, samt yderligere et handicaptoilet.

DET GRØNNE STRØG MED KIG TIL ADMINISTRATIONSBYGNINGEN OG CAFÉTORVET

LANDSKAB

LÆSNING AF LANDSKABET
Landskabet fremstår i dag meget velplejet, varieret og trygt. Der er et hjemligt
og alligevel park-agtigt præg over stedet. De mange store gamle træer udgør
en smuk varieret landskabelig hovedfortælling.
Desværre dominerer den cirkulære bil-vej også oplevelsen og giver indtryk af
at det ikke er helt sikkert at færdes der som fodgænger. Vejen indbyder ikke
til gåture eller ophold undervejs. Som fodgænger er det lidt svært at orientere
sig i den ensartede randbebyggelse (boligerne) og de manglende fortove eller
stier. Den ovale form opleves ikke som helhed da den alligevel er afskærmet
af bygninger, i stedet opleves den som et langt sving, hvilket heller ikke er
tryghedsskabende.

BOGRUPPERNE/ overordnet
Vi samler 13 beboere omkring en indre have - et uderum hvor, der er ro skabt
af de fire længer der omkranser den.
Ud over at skabe en pause i støjen, ønsker vi at samle beboerne omkring et
indre fællesskab - visuelt såvel som fysisk.

N

PERSONALE
GRADUEREDE FÆLLESSKABER_
INDE UDE FORHOLD_ GENNEMLYSTE FÆLLESRUM ORIENTERET TIL HV PLADSEN OG
HAVEN OG SERVICEFUNKTIONER_OVERBLIK
VARITION I FÆLLESRUM KAN DANNE RAMMEN OM ALLE FORMER FOR FÆLLESSKABER

BOGRUPPEN SOM DET SAMLENDE OM 13 MENNESKERS LIV/
Forbindelser og gennemlyste fællesrum samler sig omrking den indre gårdhave
Boliger med egen indgang mod verden/ fællesskaber ude og inde.

grønningen
TEATER
PLADSEN

skovbryn

Haven bliver det samlende i bogruppen. Det er omkring den man bevæger sig
fra bolig til fællesrum.

regnvandsopsamling

PLÆNE

skov
TORVET

KIRSEBÆR
PLADSEN

Det vigtigt for os, at skabe forbindelser frem for gange.
Forbindelser mellem boliger og fællesrum med kig til haven og omverden, der
giver mulighed for at opholde sig i nicher og mindre lommer hvor man kan
opholde sig ved. Blomsterbutikken, spillesalon og læsekrogen.

OMBYGNING AF BYGNING 7
/ AMBULATORIE / FYSIOTERAPI

Boligerne vender ud mod verden - nogle mod strædet, torvet og den eksisterende bebyggelse, andre mod mosen.

DUKKE
PLADSEN
LUNDEN

LANDSKABSRUM / VARIEREDE OPLEVELSER

LANDSKABET
Vi fortolker den klassiske overgang fra skov og skovbryn til overdrev, eller
eng, som områdets nuværende karakter lægger op til, i et varieret og frodigt
landskab, der giver oplevelser hele året rundt.
De grønne områder ligger som et organisk tæppe, der samler området og definerer rum efter behov for ophold og afskærmning både ude og inde.
STEMNING OG SANSER
Positive erindringer og oplevelser af egen krop hænger sammen med og bliver stimuleret gennem kontakt med naturen. Det er ikke nødvendigvis de plejekrævende staudebede der giver de bedste oplevelser i denne kontekst, det
kan også være muligheden for, at tage skoene af og mærke græsset eller at
røre ved bregner og bær. Her tændes en anden vigtig sans; lyden af fugle der
lokkes til af en varieret beplantning.
Det naturprægede frodige udtryk giver ro og erindringsbilleder der er positive for de fleste. Samtidig er en robust og ikke plejekrævende beplantning at
foretrække. Denne typologi kan rumme et par græsstå mellem bregnerne eller
en forvildet mælkebøtte uden at hele billedet forstyrres. De udvalgte planter
og træer skal give et roligt og sammenhængende udtryk, der danner en tryg og
forhåbentlig livsbekræftende baggrund i hverdagen.
DE OVERORDNEDE BEGREB FOR LANDSKABET ER TRYGHED, SANSELIGHED
OG LEG.
Tryghed vil især sige overskuelighed, sammenhæng og klar definition. Det er
en vigtig pointe for projektet, at der differentieres tydeligere mellem de forskellige typologier for at der ikke opstår usikkerhed om hvad der er meningen med
stedet. Man bør aldrig være i tvivl om hvor man som fodgænger kan bevæge
sig og hvor man kan finde selskab eller ro. Tryghed handler også om zoner
hvor man kan trække sig tilbage, små nicher og pauser. Projektet bygger derfor på en fast stærk hoved-struktur, der gør det lettere at orientere sig, og en
alternativ organisk bevægelsesstruktur det fletter sig ind og ud af områderne.
Det er vigtigt at området byder på forskellige oplevelser og frem for alt sanselighed, for at beboerne får de bedste betingelser. Der er mange eksempler på
terapiformer der arbejder med naturen som helende element, og en varieret
beplantning med mulighed for fugle og dyr er derfor prioriteret i projektet.
At arbejde med eksempelvis nyttehaver kan inddrages i behandling eller i en
hverdagsrutine, derfor bør der være plads til frugt og nyttehaver især til dem
der ikke har egne haver.

Bygning 7 renoveres og indrettes til fysioterapi for hele bebyggelsen. Bygningen ligger i områdets vestligste
del og er derfor lidt “hægtet” af resten af anlægget. Med den nye helhedsplan med bedre forbindelser og
udeaktiviteter, vil huset blive en naturlig del af kellersvej. Vi foreslår en “indramning” af den store plæne,
med en enkel struktur/ pergola og drivhus. Pergolaen kunne være en del af en træningslegeplads og derved
være med til at lade fysioterapiens aktiviteter smitte af på det omkringliggende udeareal.

FÆLLESRUM
Fællesrummene er gennemlyste og hvor man altid er i kontakt med flere
uderum. Vi tænker dem som hjemlige og funktionelle rum, der er størrelse
minder om en stor dagligstue. Ved at dele dem i 2, med visuel kontakt, har vi
mulighed for, at arbejde med forskellige rumligheder og stemninger.
De forskellige rum giver samtidig beboerne mulighed for at trække sig til andre rum, hvis de ønsker mere ro og fred.

Bygningen er renoveret i 2010. Vi har derfor søgt med enkle greb at gøre den anvendelig til den nye funktion
uden gennemgribende indgreb. Vi forslår et nyt indgangsparti, en træ boks, der markerer og inviterer indenfor i en gennemlyst modtagelsesstue/ venterum. Herfra er der adgang til sanse- og behandlingsområdet.
Eksisterende handicaptoilet renoveres. Eksisterende indgang mod øst, foreslås som personaleindgang tæt
ved personaleområdet med tilhørende garderobe, køkken og toilet.

Begge fællesrum har højt til loftet. Mod strædet og “byen” ligger fællesrummet i den markante bygningskrop der skiller sig ud fra resten af bogruppens
arkitektur. Bygningen er en hilsen til den eksisterende arkitektur samt en
markering funktionelt af at her er noget særligt på færde.
Et vandret ovenlys giver rummet et en særlig karakter.
Mod mosen ligger tv/dagligstue.
Hver bogruppes fællesrum danner et slægtskab med nabobogruppen.
De uderum de vender ud mod deles med nabobogruppen og giver herved
mulighed for at kunne udvide sit netværk.
Hver bogruppe har altså et uderum mod strædet og et mod grønningen. Et til
morgen og et til eftermiddag/ aften eller bare at kunne følge med i hvad der
foregår ude i verden.
Dette greb er med til at understøtte vores ønske om de graduerede fællesskaber. Hvis man kan overskue at udvide sin verden, er muligheden der.
Den omkringliggende bebyggelse, er hele tiden nærværende i bogruppen.
Fællerummene har alle kig til omverden og bliver derved en del af resten af
Kellersvejs liv.
FORBINDELSER/ overskuelighed
Bogruppens indre verden sys sammen af forbindelsen omkring den indre have.
Det er her man kan overskue hele bogruppen og komme rundt til fællesarealerne eller på besøg hos de andre beboere.
Forbindelsen er tænkt som en serie af lommer og nicher til ophold med kig til
haven og resten af huset.

BYGNING 12, STUEETAGE 1:200

OMBYGNING AF BYGNING 12 / HOVEDBYGNINGEN

Det har været afgørende for os at skabe forbindelser frem for gange – serier af
rumligheder og muligheder for ophold.
Vi forestiller os at de små nicher kunne tematiseres efter beboernes ønske
og få en funktion som læsekrog, blomsterbutik, spillebule eller hvad de måtte
have lyst til.

/ ADMINISTRATION

Bygning 12 må regnes for at være hovedbygningen i det samlede anlæg på Kellersvej. Med sin smukke arkitektur, højde
og drøjde, er det den bygning man orienterer sig efter i den samlede bebyggelse. At ønske stueetagen mere åben fysisk
og mentalt og er naturligt. Personalet ankomst er i den vestlige gavl som nu, mens ankomsten for besøgende til den nye
administrationsbygning sker fra caféen ved bygning 11. Vi ønsker at invitere folk indenfor og gøre administrationen til en
lettilgængelig del af det samlede anlæg

Haven er centrum for bogruppen visuelt såvel som fysisk. Uden for sæson vil
den stå som et samlende billede hvor man kan følge årets gang. I de varme
måneder vil haven danne rammen om udeliv og kunne tilbyde en pause i støjen.

Hoved adkomst for besøgende til administrations - bygningen er fra Caféen, bygning 11. Mellemgangen renoveres
og dørbredde forøges så meget som rammerne tillader. Niveauspringet på grunden gør at man ankommer i
administrationsbygningens høje kælderplan. Her er der fuld etagehøjde og niveau fri adgang til terræn. De to rum i
planets østlige del inddrages til caféens personale samt en fælles personalelounge.
Vi åbner op med glasvægge så vi får lys ind til foyer trapperum. Den smukke trappe renoveres og vil med dette træk
komme til sin ret. En ny elevator placeres sammen med og forbinder alle etager.

Nicherne vil være et roligt sted at sidde og kigge ud på det grønne, brune eller
hvide alt efter årstiden.

I stueetagen ankommer besøgende til en åben og inviterende reception og modtagelsesområde med garderobe og
toiletter. Personale kan ankomme både fra øst og vest. Arbejdspladserne er fordelt i det store åbne gennemlyste rum. I
bygningens hjørner er der placeret mødefaciliteter og lederkontorer. En mødeboks kunne laves af genbrugsvinduer fra
de nedrevne bygninger.

Der etableres en sanse-/bevægelsesrute hvor træstubbe, små bakker mm.
udgør små balancelege, og gynger, bænke og hængekøjer giver mulighed for
små pauser.

Vi har ønsket at skabe lyse og åbne rammer uden at lave for meget om på husets ydre. Ved at forbinde bygning 11 og
12 i kælderplan, undgår vi et større rampeanlæg langs bygningens facade. Vi har ønsket at understrege den nye akse i
en fri tilgængelig passage visuelt og fysisk der forbinder plænen med det nye caféplads med kig til mosen gennem det
grønne stræde.

N

PERSONALE/ OVERLAPSRUM
Bogruppen et hjem og en arbejdsplads - altså et fællesskab hvor de 13 beboere mødes omkring hverdagens måltider og gøremål sammen med personalet. Derfor er det vigtigt at huset er overskueligt, så personalet visuelt er meget
tilstede og bliver en naturlig del af huset.
Vi finder det sympatisk at udforme bogruppen primært på beboernes præmisser og samle personalet centralt i bygning 12.
De personale/overlapsrum der ønskes, placerer vi sammen med vaskeri, tæt
på bindeledet mellem de 2 bogrupper. Personalerum og vaskeri ligger centralt og fordelt så den ene bogruppe huser personalerummet mens den anden
vaskeriet. Begge funktioner ligger tæt på den interne forbindelse mellem bogrupperne.
AKSER

Personalerummet har facade ud til personaleankomsten. Har man aldrig
besøgt stedet før, vil denne indgang være naturlig at vælge og man vil her
kunne få hjælp til at finde den person beboer eller medarbejder man søger.
Rummet er enkelt og lyst med plads til er mindre aflukket kontor til samtaler
eller koncentration. Det større rum har mødebord, tekøkken samt garderobe i
forbindelse med toilet.
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skur / cykelparkering

OMBYGNING AF BYGNING 11
/ SALEN / CAFÉEN

Caféen åbner direkte ud til Pladsen mellem de eksisterende bygninger. Vi river den eksisterende
mur foran salen ned for at danne større åbenhed og forbindelse i bebyggelsen. Niveauforskellen
bliver til sidde mur med passager gennem.
Bygning 11 udvides mod syd til at huse en rumlig café. Rummet er imødekommende med en
enkel glasfacade tilsvarende resten af bygningen. Mod pladsen i syd er der udeservering og
fin forbindelse til den eksisterende “eksorcerplads” der tænkes inddraget når der er større
arrangementer. Cafépladsen er en vigtig del af den nye akse der forbinder området fra vest mod
øst - fra plæne til mose. Et centralt mødested i den samlede bebyggelse.
Det eksisterende køkken udvides og ombygges til et moderne produktions køkken med
serveringsskranke ind til caféen. Nye toiletter er etableret, 3 handicap og 2 toiletter. Ved at
placere garderobe og foyerområdet mellem sal og café, kan alle husets gæster og brugere
benytte det. Den eksisterende sal renoveres med mulighed for opdeling i to mindre sale med
en foldevæg, der dog ikke går til kip, men vil muliggøre flere aktiviteter på samme tid. En flytbar
modulscene, foreslåes for at give yderligere mulighed for fleksibilitet. I facaden mod øst og den
nye “Teaterplads” foreslås der etableret døre så salens aktiviteter kan rykke ud på pladsen.

pulter
rum

En fællessal, (fællesboligareal), er placeret i tilbygning mod nord som giver synergi i mellem
de to sale, både i forhold til funktioner og funktionalitet men også udstyr og teknik. Depotet
er derfor centralt placeret mellem salene med indgange til alle “del” sale. Fællessalen har
en selvstændig indgang fra Teaterpladsen, men der er mulighed for gennemgang fra caféen
via salen.Fællessalen er tilsvarende caféen i syd, en enkel udvidelse af husets fodaftryk og
eksisterende arkitektur.

pulter
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renovation
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OMBYGNING AF BYGNING 19
/ DUKKEHUSET

Dukkehuset har en fin beliggenhed over for hovedbygningen. Det smukke parklignende anlæg,
spænder sig ud mellem de to bygninger og huset har derved en central rolle på stedet, trods sin
lille størrelse. Det ønskede fællesskab får fine rammer her midt bebyggelsen og i et hus med en
særlig stemning.
Vi foreslår en gennemgående renovering for at skabe rum til de ønskede funktioner og det
fællesskab huset skal tilbyde. Vi åbner op for at give rum til to store fællesområder. Det ene
fællesrum er i direkte forbindelse med køkkenet med disk/ bar ud mod spiseområdet. Det andet
fællesrum består af to rum der er slået sammen, men stadig med mulighed for opdeling i en
spille salon og en opholdsstue. Begge rum har direkte udgang til haven.
Husets eksisterende indgange mod nord og øst renoveres og der etableres et nyt handicap toilet
ovenfor det eksisterende som bliver renoveret. Terrassen udvides mod vest.

pulter
rum

I forbindelse med de nye bogrupper dannes der en fin grøn plads mellem den nye genbo og
dukkehuset. Pladsen navngives dukkehuspladsen, tilsvarende de andre Bogruppers pladser der
tager navn efter det særlige lige der; Teaterpladsen og Kirsebærpladsen. Pladsens placering
syd for dukkehuset giver gode muligheder for at udvide udelivet og lade fælleshusets aktiviteter
give stemning der.
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FÆLLESKØKKEN MED UDSIGT TIL STRÆDET

FACADEUDSNIT 1:50

SNIT GENNEM BOLIG 1:50

BOLIGEN

/ET HJEM
Vi har haft fokus på boligen som rammen om den enkelte beboers liv. Her er
der er mulighed for at udtrykke individualitet. Det er her man selv regerer og
bestemmer hvor skabet skal stå.
Kravet om 2 indgange, fra omverden og fra bogruppens fællesskab, har udfordret boligstørrelsen og flyttet fokus i retning af en optimeret arealudnyttelse.
Vindues og dørpartiet ud mod gaden eller grønningen, samles i eet felt ude og
inde.
I selve boligen er feltet et møbel. Her er en bænk og vindueskarm til blomster
eller legosamlingen. Vi har valgt træ for at give boligerne og selve bogruppen
en materiel stoflighed som er smuk, levende og hjemlig.
2 TYPER BOLIGER
Bogruppernes gårdhustypologi giver boligerne en orientering mod alle 4
verdenshjørner. Det er en forskellig situation om man bor ud mod strædet i
vest eller grønningen i øst. Sådan er livet i byen også. Af samme grund ser
vores boliger også forskellige ud. Ikke i overordnet planløsning, men i rummets højde og møde med verden.
BOLIGER MED HØJT TIL LOFTET
For at kompensere for at vende mod nordøst, får disse boliger et karakterfuldt
rum med højt til loftet. Et ovenlys mod syd eller vest, giver boligen et fint lysindfald der vil blande sig med lyset fra facadens vinduer mod nord/ øst.
En anden fordel for disse boliger er at de på den anden side af forbindelsesgangen i fællesarealet kan gå direkte ud i den indre have. Måske kan de indtage en lille del af haven og gøre det til deres egen?

PLANUDSNIT AF BOLIG 1:50

TO TYPER INDGANGSPARTIER
Bogrupperne har en by og en haveside. Ud mod den eksisterende bebyggelse
og stedets centrum, er bogruppen med til at danne stræde, mindre pladser og
torve. Her har den samlede bebyggelse en mere urban karakter.
Vi ønsker at de boliger der vender ud mod stræde, plads og torv har noget af
den karakter – at man ikke er i tvivl om at man bor i byen og er en del af og med
til at skabe de omkringliggende uderum.
MOD GRØNINGEN
Mod grønningen og mosen er situationen en anden. Her vender boligen ud til
et uderum af en helt anden karakter. Her afgrænses udsynet ikke af nabobygninger men i stedet beplantning og mosens grønne væg.
I boligerne mod grønning og mose, bruger placerer vi små depotskure mellem
boligerne. Skurene afgrænser boligens uderum i bredden og vil være give en
fin zone af privathed. Skurene bindes sammen af et espalier, der danner ”tag”
boligernes uderum.

ARKITEKTUR OG MATERIALER

/ BOGRUPPERNE
Vi har taget afsæt i det høje arkitektoniske niveau der er i den oprindelige
bebyggelse på Kellersvej. Vi tager tagformer, materialer, detaljering og formsprog med os over i vores nye bygninger som således får en arkitektur, hvor
tage og materialer har sin oprindelse i det gamle – men med et moderne tvist
så både bygninger og uderum får en moderne værdisætning. Vi ønsker at vores
huse på samme måde som det gamle udtrykker respekt – og kæren om stedets beboere. Arkitektonisk søger vi at arbejde med genkendelige elementer
som samles i et moderne sprog. Baggrunden er en søgen mod en vækkelse
af de følelser der kommer til live i mødet med velkendte former og overflader.
GENBRUGSTEGL FRA STEDET
Materialemæssigt er afsættet bæredygtigt - vi har valgt at genbruge murstenene fra husene som vi tager ned. De er alle opført med kalkmørtel, hvilket
muliggør en rensning af stenene, oxydere dem og genanvende dem i det nye
byggeri. Alt sammen er muligt at gøre på pladsen, hvilket vil nedbringe co2
trykket af det nye byggeri. Udover at være bæredygtigt, får vi gennem genanvendelsesprocessen en ny taktilitet, hvor vores vores facader får en karakteristisk rustik og robust fremtoning.
Husenes facader varierer i deres formudtryk, på ydersiden værner facaderne
mod lyd og indtrængning og ind mod gårdrummene er facaderne lette, udført i
træ med store vinduespartier, som skaber mulighed for visuelle kontakter – og
dermed en øget tryghedsfølelse.

SNIT GENNEM FÆLLESKØKKEN OG PERSONALERUM 1:100

Vi har skabt ”pauser” i lyden ved at have høje bygningsvolumener vendt mod
de mest støjplagede retninger. Udover at være støjskærmende skaber de høje
bygningskroppe variation og karakter.
Bogruppens differentierede funktioner afspejler sig i bygningskroppenes udformning og skaber en arkitektur af varierede volumener som i samspil med
hinanden, danner en helhed – et tun af huse der samler sig om en samlingsplads. Fællesrummene træder særligt ud og viser med sin egen bygningskrop
– at her er noget helt særligt på færde.
Funktionernes forskellighed kan således aflæses udefra. Ligeledes lader vi
også den enkelte bolig komme til udtryk, ved at samle boligens vinduer og dør i
et præcist felt der trækker sig lidt tilbage, så beboeren kan ”putte sig” og sidde
på en indbygget bænk.
MATERIALER
Husene er opført af de mursten vi tager ned – efterfølgende bliver de oxiderede
– så de færdigt fremstår mørke og rustikke. De faldende tage er beklædt med
skifer – der dels matcher murene flot – men som ligeledes har en høj værdi på
bæredygtighedsskalen – idet de kræver lille forarbejdning, har en lang levetid
– hvorunder de kræver minimalt vedligehold.
De flade tage beklædes med sedum.
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DEN TRYGGE BOLIG

REFERENCER BOLIG OG MATERIALER
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BEPLANTNING I GÅRDHAVEN
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