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”Design for Alle er design for menneskelig mangfoldighed,
social deltagelse og lighed. Denne holistiske og innovative
indgangsvinkel udgør en kreativ og etisk udfordring for
alle planlæggere, designere, virksomheder, administratorer
og politiske ledere”.
- Dansk oversættelse af EIDDs stockholmdeklaration

INDLEDNING
I samfundets høje tempo og komplicerede dagligdag kan det være svært at
passe ind, hvis man har særlige behov. Som udviklingshæmmet har man særlige
behov, men også meget mod på livet. Derfor skal botilbuddet fremme det gode
liv. I fremtidens boligområde for udviklingshæmmede på Kellersvej vil fokus
derfor være på at skabe en by i byen, en tryg base, hvor beboerne kan føle sig
accepterede og fuldt ud støttede i at leve et godt og anerkendende liv. Et liv,
hvor der er plads til dagligdags gøremål, menneskeligt samvær og alt, hvad der
hører med til et godt, meningsfuldt og normalt liv.
Med boligerne på Kellersvej skabes en landsbylignende bydel med centrum i
grønne og inkluderende områder, hvor samvær, udvikling og hverdag kan foregå
i behagelige omgivelser. Beboerne er skærmet fra utryghed samtidig med, at
de har en naturlig kobling til “landsbyens” liv. Bebyggelsen inviterer pårørende
indenfor og lader beboerne møde dem i øjenhøjde og med en værdighed, der
er med til at skabe det gode liv.
VISION
Med fremtidens boligområde på Kellersvej skabes en tryg base for de udviklingshæmmede beboere, hvor de kan leve selvstændigt med masser af muligheder
for både samvær, privatliv og kultur. Ønsket om at nytænke de fysiske rammer
for udviklingshæmmede i Gladsaxe Kommune skaber grobund for et fokus
på at gøre livet nemmere, mere socialt og mere tilgængeligt for beboerne og
deres pårørende. Ved at skabe en landsbylignende ramme om boligerne gøres
livet og dagligdagen i det grønne og mangfoldige område trygt, og det giver
beboerne mulighed for at leve et normalt og selvstændigt liv.
Blikket for borgernes liv er, at denne lille verden er hele beboernes verden.
Derfor ønskes et smukt og spændende område med stor variation af bo- og
aktivitetstilbud. Et område hvor miljø, tryghed, fleksibilitet, frihed og hjemlighed
er i fokus.
På Kellersvej er det tydeligt at mærke, at der er et stort håb, en stærk ambition og et engagement omkring stedet. Derfor skal området også for fremtiden opleves som attraktivt af både beboere, brugere, pårørende og personale.
Forslaget tager højde for deres forskellige behov og for deres interesser, der
alle vil blive samlet i den lille by i byen.
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Universiel udformning – behov for intuitiv tiltængelighed
Hvis man som menneske har nedsatte evner – mentalt, fysisk som socialt, kan det
stille særlige krav til udformning af de overgivelser flertallet tager for givet. Vores
forslag, til fremtidens boligområde på Kellersvej, har en høj ambition om at skabe
en bebyggelse, som tager højde for disse krav.Vi har udformet bebyggelsen, så bygninger skaber intuitiv wayfinding med tydeligt markerede indgange, som gader og
pladsrum orienterer sig mod. Trafikalt er bebyggelsen planlagt med de lette trafikanter med særlige behov i fokus. Alle overflader er niveaufrie og alt er tilgængeligt
direkte fra stueplan, således at og alt i byen og naturen kan opleves på lige vilkår.

UNIVERSIEL DESIGN
”…at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud
kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med
andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed…” Sådan beskriver FN
formålet med konventionen om rettigheder for personer med handicap. Videre
beskriver konventionen følgende: ”at påtage sig eller fremme forskning og udvikling
af universelt designede varer, tilbud, udstyr og faciliteter som … bør kræve mindst mulig
tilpasning og lavest mulige omkostninger for at opfylde de særlige behov hos en person
med handicap, at fremme deres eksistens og anvendelse og at fremme universelt design
ved udviklingen af standarder og vejledninger..”
Hvad betyder det for den arkitektur vi udvikler? Hvordan formes beboelse for
mennesker med særlige behov, så ”særlige behov” ikke overskygger den ”naturlige
værdighed”? Vi ønsker i vores forslag til fremtidens boligområde på Kellersvej at
stille os selv den udfordring, at skabe en bebyggelse, som tager denne udfordring
seriøst.
Vi har på side 7 opstillet tre præmisser, som forslaget skal svare på.

Nedtoning af det institutionelle – behov for individualitet
Institutioner for udviklingshæmmede eksisterer, fordi der er behov for dem. Samtidigt ønsker vi for beboere, uansat handicap, at deres krav på individualitet og
”hjemlighed” opfyldes. Vi har med forslaget til fremtidens boliger på Kellersvej
været bevidste om at udforme en arkitektur, hvor beboere oplever sig som en del
af et samfund, i modsætning til blot én i rækken. Samtidig er det vigtigt at skabe
gode arbejdsbetingelser for stedets personale bl.a. ved hjælp af overskuelige arbejdsgange, korte afstande og gode oversigtsforhold. Dette kan være med til at spare
tid, som istedet kan bruges til meningsfulde gøremål som eksempelvis pleje og socialt samværd. Fremtidens boligområde på Kellersvej tegner sig som en sammensat
landsby med socialt dimensionerede gade- og pladsrum og med en menneskelig
skaleret bebyggelse, hvor navigation opleves intuitivt ved hjælp af principper for
universiel udformning. Samtidig fungerer bygningerne som moderne funktionelle
rumligheder, hvor personalet har optimale betingelser for arbejdet.

Tryghedssfærer – behov for egne sociale valg
Ikke alle har lige nemt ved det sociale. I vores forslag til fremtidens boligområde på
Kellersvej har vi taget den præmis særligt alvorligt.Vi ønsker at hver enkelt beboer
skal have sit eget frie valg, når det drejer sig om at kunne vælge det kollektive til
eller fra. Vi har skabt en bebyggelse der, som ringe i vandet, intuitivt markerer en
række tryghedssfærer - fra det helt individuelle og private til det offentlige mødested. Den enkelte beboer kan selv efter evne eller behov bevæge sig fra en sfære til
en anden - uden at blive overrasket.
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SITUATIONSPLAN
Landskabs- og bebyggelsesplan
9+12m2 skure
forhaver
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fælles udeareal

OMRÅDET
Når man ankommer til Kellersvej ude fra den trafikerede og hektiske Buddingevej, bliver man mødt
af synet af den charmerende lille ”landsby”. De grønne områder og bevaringsværdige bygninger,
som i sig selv fortæller en historie, gør det let at forestille sig, hvordan denne lille landsby i fremtiden vil danne trygge rammer om det fremtidige liv i og omkring boligerne på Kellersvej.
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Kellersvej-området er et sammensat sted med kontrastfyldte omgivelser og flere udfordringer.
Selve området minder, som nævnt, mest af alt om en lille landsby med grønne områder og charmerende ældre bygninger, som lukker sig om sig selv. Men udover den unikke og fredfyldte natur,
så støder området også op til tunge trafikerede gennemstrømningsveje, som bidrager med en del
støjgener. Det er vores opgave at nedtone disse gener og udnytte områdets potentiale samt skabe
sammenhæng og god infrastruktur i ”landsbyen” ved bla. at sætte fokus på stedets mange styrker,
og ved at danne nære forbindelser til den omkringliggende natur.
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BOLIGEN I LANDSBYEN

1.

2.

1. Det hjemlige – boligen som er din egen
Selvom man har særlige behov, har man stadig i mere
eller mindre grad, det samme grundlæggende behov
for at have et hjem. Et sted, som man kan sætte sit
eget personlige præg på. Et sted med egen hoveddør. Et
sted med lys og luft. Vores forslag sikrer, at disse betingelser er til stede. Alle boliger orienterer sig mod hhv.
syd, vest eller øst. De placerer sig enten mod ”byen”
eller ”naturen”, og alle har eget privat forareal, som kan
møbleres og beplantes efter behov.
Vi har udformet en boligfacade med et udhæng, som
skaber beskyttelse mod vind, støj og direkte sol. Udhænget skaber samtidig en subtil distance til det offentlige liv udenfor. Boligen kan fleksibelt opdeles i flere
rumligheder ved hjælp rumdelende møbler, som også
vil være med til at skabe hjemlighed i boligerne.

3.

4.

2. Naboskabet – de tætteste beboere
Selvom man har sit eget private rum, er naboskab også
med til at skabe tryghed. Vi har rumligt defineret naboenheder med 6-7 boliger, som deler et fælles areal.
Naboenhederne udgør nærmest et kvadrat, hvor det
primære fællesareal altid åbner sig mod sydvest eller
sydøst. . Det primære fælles areal markeres med et
rejst tag, som skaber rumhøjde og ovenlys i rummet
og dermed markerer indgangen, som en tydelig visuel
markør fra gaden. På ligende vis markeres alle indgange
til fællesarealerne med ”tagbokse”, som udover at fungere som universielt udformede ”wayfinding” elementer, også indeholde en lang række funktionelle egenskaber – solceller, ovenlys, udluftning, teknik, begrønning
etc.
3. Det sociale – gruppen hvor relationer trives
Hver naboenhed overlapper hinanden i fællesområdet,
som tilsammen danner to vinkelformede uderum – én
fælles terrasse mod hhv. ”byen” og én mod ”naturen”.
Terrasserne er tilbagetrukket, fra de primære bevægelsesarealer, og sikre at sociale svage beboere stadig
kan være en del af den nære sociale enhed, uden at føle
sig udsat for visuel støj. De to udeterrasser fletter sig
omkring det fælles køkken samt spise og opholdsa-realer, og danner tilsammen sammenhængede, men også
opdelte rumligheder, hvor beboere efter eget ønske,
kan vælge social gruppe efter størrelse og beboersammensætning. Fællesrummet er ligeledes den primære
ankomst til naboenhederne og boligerne Dermed
mødes både beboere og gæster til naboenhederne af
det ”hjemlige” imodsætning til det institutionelle.
4. Det trygge –
klyngen som skaber nærhed til personale
Fire naboenheder deler personalefaciliteter, som altid har lige lange afstande til de primære fællesarealer.
Dermed skabes trygge rammer for beboere og gode
arbejdsbetingelser for personale. Personale området
fra egen indgang og udeareal, hvilket sikrer, at personalet også har mulighed for ”privatliv” i området.
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Det lokale – gaderummet hvor nye og gamle funktioner mødes
Som i enhver mindre by, danner gaden og mindre lokale pladser, rammen om den
sociale interaktion mellem privatlivet og det sociale fællesskab. I vores forslag, har
vi placeret den nye bebyggelse tæt op ad den eksisterende historiske bebyggelse.
Dermed skabes de rumlige dimensioner vi kender fra historiske byer, og gaderummet vil fungere, som den sammenbindende lim, mellem boligklyngerne, dagtilbud,
fællesrum og administration etc. Den trafikale infrastruktur er tilrettelagt, så gaderummet ikke belastes af biltrafik, der kun har adgang i sær- og nødstilfælde. Dermed
vil gående, med nedsatte evner for at navigere i trafikerede områder, trygt kunne
færdes i gaderummet.

Hjertet – pladsen hvor verden udenfor inviteres indenfor
En by har brug for et samlingssted. Placeringen af det er oplagt i forbindelse med
den udvidede cafébygning i bygning 11.Vi foreslår at fjerne muren mod det centrale
pladsrum, og dermed skabe et større centralt pladsrum mod den sydvendte caféfacade. Pladsrummet vil fungere som fordelingsrum for områdets mange dagstilbud
samt administration, café, fællessal og et nyt fælleshus i forlængelse af bygning 15.Vi
foreslår at friholde den centrale plads for den daglige biltrafik, og dermed skabe et
trygt samligssted for hele bebyggelsen.
Det første man møder, når man, som beboer, besøgende eller medarbejder, ankommer til Kellersvej, er den centrale plæne. Denne naturlige grønning med store
træer, der omkranses af de gamle smukke bygninger, danner et smukt stykke bylandskab. Plænen har dannet ramme om Kellersvejs traditioner som Skt. Hans aften,
og det synes vi den skal blive ved med.Vi bevarer plænen, som den er.
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ARKITEKTONISK INDPASNING
Organisering af Kellersvej

By og land
I Danmark har vi en enestående tradition
for at skabe klare rumlige adskillelser mellem byen og det åbne land. Det har betydet,
at vi i dag, i modsætning til mange andre
lande, har en reel mulighed for at opleve
naturen – det åbne land – og byen – det
fortættede sociale enhed, som to rumlige
modsætninger.Vi har med vores forslag til
boligområdet på Kellersvej ladet os inspirere af denne tydelige opdeling. På den ene
side har vi ønsket at forstærke den fortættede landsbyoplevelse, ved at samle de nye
boliger tættere på de eksisterende ældre
bygninger i området og dermed fortætte
bebyggelsen. Dermed skabes der god plads
til at det naturlige og især Gammelmosen
får mulighed for at brede sig, og skabe en
vild og uplejet kant mod bebyggelsen.

De centrale samlingssteder
Vi ønsker at skabe et tydeligt hierarki mellem de åbne rum i planen. Særligt peger
vi på de centrale mødesteder – plænen og pladsen foran caféen, som der, hvor
lokale traditioner holder i live – årlige såvel som dagligdags.

Lokale mødesteder
Placeringen af de nybyggede boligklynger definerer klare lokale mødesteder i
forbindelse med ankomsten til hver boligklynge. Klyngerne skaber hver især en
u-form, som rummeligt markerer sig, og skaber naturlige mødesteder for beboere
og ansatte i en boligklynge.

Wayfinding universiel udformning
14
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SITUATIONSPLAN
Landskabs- og bebyggelsesplanen
9+12m2 skure
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forhaver

fælles udeareal

Arkitektonisk hovedidé
Den arkitektoniske idé understreger på tre hovedområder præmisserne for at
opnå en bebyggelse hvor universelt design er taget i betragtning.
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Skala
De enkelte naboenheder markerer sig som tydeligt aflæselige kvadrater. For hver
to naboenheder med tilhørende fællesareal roteres bygningerne en anelse, for at
yderligere at understrege bygningernes individualitet.Vi har arbejdet med tilbagetrækninger i facaden for yderligere at nedbryde skalaen i bygningerne.
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hvor naboenheder, fælles arealer og primære ankomstrum tydeligt markerer
indgange og samlingsrum. Udover at fungere som pejlemærker i området rummer
tagboksene en række klimatiske og tekniske funktioner. Bokse er hhv. beklædte
med solceller, sedum og overlys eller rummer teknikbokse, ventilation etc.
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Det nære og hjemlige understreges af brugen af varme træmaterialer i boliger og
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fællesarealer. Træet er et levende materiale som har gode akustiske, lysmæssige- støjvold
og
bæredygtige egenskaber og signalerer varme og tryghed.
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B.1 SITUATIONSPLAN
Fremtidig landskabs- og bebyggelsesplan
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B.2 PRINCIPSNIT
Facadeopstalter

Vest

event parkering / aktivitetszone

varelevering til café & minibuskørsel

fleksibel plæne - mulighed for amfie

gårdrum - aktivitets - event - plads

fælles udeareal

privat
forhave

boligklynge

privat forhave

mulig aktiviteszonegang-cykelsti

gårdrum - aktivitets - event - plads

gang-cykelsti fælles udeareal

privat
forhave

boligklynge

privat forhave

mulig aktiviteszone

1:500 Snit, vest-øst

Syd

event parkering / aktivitetszone

varelevering til café & minibuskørsel

fleksibel plæne - mulighed for amfie

Syd

Øst

1:500 Snit, nord-syd
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B.5 ARKITEKTONISK INDPASNING
Organisering af Kellersvej

Støjsvage lommer
Der etableres lokale stillezoner (”støjlommer”) ved hver enkelt lejlighed med en kort støjskærm i fuld etagehøjde vinkelret
ud fra facaden i stedet for en traditionel lav skærm eller hæk mellem terrasserne til de enkelte lejligheder.Ved alle andre vindretninger end vinkelret ind på facaden, vil der inde i lækrogen være et lavere støjniveau end udenfor. Desuden vil der ofte
være lavere støjniveauer end middelstøjen, når det er solskin og ringe skydække.

Landskabet.
Kellersvej som sted i dag er en visuel velkomponeret lomme i sin kontekst – som
besøgende bliver man overrasket over denne lille verden bestående af parklandskab
og en rolig landsbyidyl, der tilsammen får en til at glemme støjen fra den omgivende
infrastruktur.
Parken, Landsbyen og Gammelmosen, er de tre landskabstypologiers kvaliteter vi har
valgt at forstærke og intensivere i ”Det nye Kellersvej”.
Programkrav, ønsker, DGNB bæredygtighedkriterier, æstetik og funktionalitet,
har formet vores forslag til ”Det nye Kellersvej”´s udearealer.Vi har vægtet de
eksisterende kvaliteter samt de potentielt uudnyttede kvaliteter stedet har, samt de
holistiske bæredygtighedsprincipper fra DGNB kvalitetsmanualen højt.

Virkningen er ikke eftervist rent beregningsmæssigt. Der kan også være forskellige andre lokale forhold, som spiller ind ved
en præcis beregning, såsom bevoksning absorberende flader o. lign.
Der er med andre ord tale om et fagligt skøn. De omtalte lokale stillezoner skønnes at kunne reducere støjniveauet med en
enkelt eller maksimalt nogle få dB.

62-65 db

Mangfoldighed af udearealer. Parken – Landsbyen – Gammelmosen.
De tre landskabstypologier vi har taget udgangspunkt i at forstærke, er samtidig
udtryk for en mangfoldighed af typer af udearealerne, forskellige typer af
opholdsarealer der både tilgodeser ønsket om at være privat, observere livet på
Kellersvej og være deltager i fællesaktiviteter.
Parken - Kellersvej eksisterende parklandskab, variationen imellem store
træplantninger, lave tætte buskplantninger og åbne arealer. Stedsegrønt, løvtræer
og blomstrende beplantninger. Et parklandskab vi ønsker at bevare og forstærke
omkring ankomstområde, parkering og de eksistende bebyggelser, primært på
grundens vestliggende arealer. Her har man mulighed for at opholde sig i stille tæt
beplantede lommer, være deltager i fælles aktiviteter på plænen eller en af de mange
aktivitetszoner rundt i parken.

60-62 db

60-62 db
A
< 58 db

58-60 db

< 58 db
58-60 db

< 58 db
A

Landsbyen – Kellersvej centralt liggende bebyggelse, de potentielle kvaliteter vil vi
gerne fremhæve/forstærke/forbedre/, med tiltag på flere niveauer. Den nye bebyggelse
vælger vi at placere så tæt som muligt på eksisterende, så det naturlige hjerte i
Kellersvej bebyggelsen bliver fortættet og fremstår som en reel landsby, med alle de
kvaliteter der medhører til dette begreb. Kvaliteter som en menneskelige skala, korte
gåafstande ml. naboer, et landsbyliv der er synligt for mange om man er deltager eller
blot betragter, visuelt tydelige samlingspunkter, udearealer der har en skala der følger
bebyggelsen og tydelige forskellige identiter der fremmer den naturlige ”wayfinding.
I Landsbyen er dagcentret, café, fællesaktiviteter og den nye bebyggelse, der
indrammer landsbyens udstrækning. De vestliggende beboeres private terrasser
vender direkte ud mod klyngens fælles arealer i centralt placeret i landsbyklyngens
hjerte, tilknyttet de indendørs fællesarealer, lave træhegn afgrænser beboerens
private terrasse, der samtidig giver mulighed for at være en del af fællesskabet ved
kig over hegnet. Et gennemgående mønster af belægningssten forbinder private og
fællesarealer i landsbyen såvel som de tre boligklynger. I kontrast til landsbykarakteren
af befæstede flader og tydelige overgange ml. private og fælleszoner, har vi valgt at
have ”huller” i det befæstede areal hvor samme stedsspecifikke beplantning som
”skovkanten” har, her optræder afgrænset med sin vildere knap så pleje krævende
natur, der kan betragtes fra afstand eller man kan gå på opdagelse i disse biotoper.
Biotoperne har lav vedligehold/pleje niveau, de består af hjemmehørende
Parken
lokale robuste arter som vi kender fra læhegne og andre landskabelige
beplantninger med lavt plejeniveau. Med til landsbybilledet hører
gadekæret, Kellersvej boligklynger har ikke et traditionelt gadekær, men
regnvandsbede der optager en del af det regnvand, som ikke bliver ledt
Landsbyen
til mosen. Kombinationen af biotoper og regnvandsbede skaber gode
betingelser for et rigt varieret plante og dyreliv. Tilstedeværelsen
af dyr og insekter, er ikke bare godt for vores fælles natur og
dyreliv, men bidrager også til den daglige livskvalitet, at have
grønne varierede omgivelser, samt tilstedeværelsen af dyreliv
er beviseligt at have gavnlige effekter på både vores hverdagsog
arbejdsliv.

A

Det vurderes, at stillezonerne i blåt område – jævnfør figuren med resultatet af støjberegningen – vil have et acceptabelt
støjniveau, selv om det beregningsmæssigt kan være vanskeligt at eftervise, at Lden er mindre end 58 dB(A).
Lejlighederne i grønt område har naturligvis et tilfredsstillende støjniveau.
Lejlighederne i orange og rødt område, vurderes at have utilfredsstillende forhold. Enten må der skærmes kraftigt af lokalt,
gives dispensation til for høje støjniveauer på facaden eller anvises andre muligheder for adgang til stille områder i bebyggelsen, fx i forbindelse med de fælles terrasser.

Parken
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Landsbyen

VILLAGE
biotoper
“Biotop”

Landsbyen
- spiselige beplantninger

Gammelmosen
- hjemmehørende arter

Eks. Robinia

Varieret løv

Kirsebærtræer

dyrkning i potter

Eks. Sorbus

Bærbærende

Eks. Acer

Forårsfarver

Æbletræer

Grøntsager

Eks. Crataegus

Eks. Amelanchier

Blomstrende

Busketter

Pæretræer

Højbede

Blomstrende

Duftende

Gammelmosen

Gammelmosen – vi har valgt at tage udgangspunkt i det eksisterende
landskab. Gammelmosen er landskabet omkring Kellersvej bebyggelsen
der danner kant mod motorvej, mosen og transformeranlæg mod syd.
Gammelmose er den landskabelige overgangszone imellem landsbyens fortættede
uderum og den omkringliggende meget forskelligartet kontekst.Ved at skabe en
fortættet beplantet kant mod omkringliggende kontekst og omkranse anlægget,
skabes en tydelig visuel afgrænsning og en tryghedsskabende fortættethed omkring
bebyggelsen.

PARK
lav tæt + høje træer
low+tall

Parken
- trægrupper i lave tætte busketter

Gammelmosen

FOREST
grupper
af træer og enggræs
groups of trees with wild grasses
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B.6 UDEAREALER
Infrastruktur

pedestrian
bicycle
paths
Fodgænger and
og cykel
stier.

heaviest
traffic
Ankomstvej
minibus
event traffic
Minibusand
og eventtraffik

pedestrian
and bicycle
routes shared
Fælles forbindelser
for fodgængere,
with cars, minibuses, and delivery trucks
cyklister og særtransport.
during special occasions

minibus
deliveries traffic
Minibusand
og varelevering
til café
Minibusand
og afsætning
minibus
handicap traffic

bicycle
parking
Cykelparkering.

emergency
special circumstance traffic
Redning ogand
særtransport

90 parkeringspladser
50 event parkering

2+1

2+1

20 minibuspladser
5 handikappladser

2+1
5
50

10
7

5
73
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2+1

2+1

Opdeling af trafik – tryghed og tilgængelighed
Tilgængelighed og tryghed er vigtige temaer både for
beboere og ansatte i hverdagen, men også en vigtig
faktor for besøgende til Kellersvej. En tydelig, funktionel
og indbydende ankomstsituation er vigtig både som
nyankommen og stedskendt.
For sikre optimale forhold for tilgængelighed og tryghed
mellem de forskellige trafikanter til og fra Kellersvej, har
vi valgt at opdele trafikanterne, således at al parkering og
servicetrafik med større køretøjer holdes omkring ny
hovedankomstvej. Her er de primære parkeringspladser
for personbiler og minibusser, samt zone for renovation
og anden servicetrafik. Herudover har vi valgt at separere
fodgænger-cykel-sti fra kørearealet, sådan at stien bevæger
sig uhindret af vejens forløb. Landsbyens befæstede
arealer er fortrinsvist til fodgænger og cykeltrafik, i særlige
tilfælde kan pullerter fjernes og bilkørsel tillades. Alle de
befæstede flader er af materialer der sikrer tilgængelighed
for alle.
Varer
Varelevering og særkørsler kan køre via eksisterende veje
til og fra køkkenet v. caféen.

Minibusser og afsætning
Minibusser der skal afsætte folk nær ved Landsbyens
centrale funktioner kan køre via ny forbindende vej
(Bank Mikkelsens Vej), hvor der er placeret tre forskellige
afsætnings zoner, en syd, en øst og en nord for Landsbyen,
herfra fører stier til Landsbyen hjerte, (maks 50m afstand).
Cyklende og Gående
Kan færdes uhindret på Landsbyens befæstede arealer
samt det omfattende stinetværk, der er separeret fra
biltrafikken.
Gæster
Parkerere som alle andre på parkeringspladsen ved den
ny indkørsel til Kellersvej og går herfra via stinetværk til
indgange fra Landsbysiden eller Skovkantsiden.
Særtransport
Særkørsler (udrykning, brand, flytning o. lign.)kan køre ind
igennem Landsbyen som ensrettet kørsel, der til daglig er
blokeret med pullerter. Herudover kan

Event
Eventtrafik kører via eksisterende veje til parkeringsareal
v. bygning 11.
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B.6 STØJHÅNDTERING
På flere skalaer

Støj overordnet
Vi kommer ikke udenom, at støj er blandt de primære udfordringer for bebyggelsen
på Kellersvej. Vi har arbejdet konkret med modellering af scenarier for håndtering
af lyd i vores skitsering og valg af koncept for bebyggelsen.
Generelt har vi på et principielt niveau arbejdet med at skabe ”stille steder” i bebyggelsen – på tre skalaer.

Den store skala
Inde i disse støjsvage lommer, har vi udformet bebyggelsen, så den skaber mest
mulig højde og dermed støjmæssige læ mod de primære støjretninger. Dermed
skabes der endnu en grad af nedsat støj mod boligernes nære fællesarealer, og
dermed de mere private fællesarealer

Området er kendetegnet ved at ligge tæt op ad motorring M3, en af Danmarks mest
befærdede motorveje. Dette medfører, at der overalt på området er mere støj end
ønskeligt. Ifølge Miljøstyrelsens vejledninger om støj fra veje og jernbaner skal den
vægtede årsmiddelværdi (Lden) være lavere end 58 dB(A) overalt på området og
ved alle facader. Forud for konkurrencen har COWI på vegne af udbyderen beregnet støjen fra de omliggende veje, hvor det blev fundet, at Lden varierede mellem
58 dB(A) i det fjerneste sydøstlige hjørne og 68 dB(A) på de nærmeste facader.
Motorvejen er ganske vist skærmet af 4 m høje støjskærme ud for bebyggelsen,
men det er altså ikke tilstrækkeligt. Med i billedet hører, at støjskærmen langs Gammelmosen øst for bebyggelsen gradvis bliver lavere, hvilket medfører en ringere
dæmpning af støjen fra M3 øst for bebyggelsen.
Ud over støj fra M3 kommer der støj fra Buddingevej Ring 3, men den er dog betydeligt mindre end fra M3.
Strengt taget burde støjen fra den kommende letbane på Ring 3 være behandlet
også, men dels er der ingen tilgængelige støjdata for letbanen og dels behandles støj
fra veje og fra jernbaner hver for sig uafhængigt af hinanden. Derfor er støjen fra
letbanen ikke håndteret her.
Beregningen af støjen er kendetegnet ved, at der regnes på forskellige og vejrafhængige udbredelsesforhold og i alle retninger. Desuden medtages der refleksioner i
bygninger og andre hårde flader. Det medfører tilsammen, at der skal høje og lange
sammenhængende støjskærme til at dæmpe støjen effektivt.
COWIs beregningsmodel er af udbyderen stillet til rådighed i forbindelse med
tilbudsgivningen. Modellen er benyttet ukritisk som basis for beskrivelsen af de
støjmæssige forhold ud fra et antal punktberegninger af den forventede støj.

Den mellem skala
For hver bolig trækkes facaden tilbage, så der dannes et lille støjværn mod nord.
Dermed skabes endnu en grad af stilhed i den helt nære kontekst.

Udbyderen har i erkendelse af, at den udendørs støj ikke kan komme ned på grænseværdien overalt i området, stillet i udsigt, at der kan dispenseres på dette område.
Derimod kan kravet i Bygningsreglementet om, at den støjen indendørs højst må
være Lden = 33 dB(A) ikke fraviges. Det medfører, at der for alle facader, hvor
støjniveauet er højere end Lden = 58 dB(A) skal eftervises, at der er tilstrækkelig
lydisolering til, at Lden indendørs højst bliver 33 dB(A).
Støjproblematikken i projektet her er håndteret som det muliges kunst:
•
Ingen lejligheder har vinduer eller døre mod nord i retning mod
motorvejen
•
Boligklyngerne gøres så høje som muligt
•
Klyngerne placeres så tæt mod de eksisterende bygninger som muligt
•
Klyngerne har en brudt overflade for at bryde refleksioner bedst muligt
•
Der udformes lækroge i forbindelse med de enkelte lejligheder med mindst
to sider i fuld etagehøjde.
•
Der etableres lokale korte skærme i fuld etagehøjde ved hver enkelt
lejlighed som en del af lækrogen.
•
Der etableres to lokale skærme i fuld etagehøjde for at lukke hullet mest 		
muligt mellem Kellersvej 8D og den nærmeste boligklynge

Den lille skala
For hver bolig trækkes facaden tilbage, så der dannes et lille støjværn mod nord.
Dermed skabes endnu en grad af stilhed i den helt nære kontekst.
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B.7LANDSKAB
LANDSKAB
B.7
Forslagtiltillandskabelig
landskabelig bearbejdning
bearbejdning
Forslag

Aktivitetsloops - lokale klynger
Til hver boligklynge er en aktivitet i udearealet
tilknyttet, samt et signaturtræ for klyngen.

B.7 Beskrivelse af forslagets landskabelige bearbejdning og hvordan de i byggeprogrammet
nævnte krav og ønsker i øvrigt tilgodeses.

Fase 1

Fase 11

Fase 111
art 1

nyplantning
art 1

eks. sygt træ

art 2

Aktivitetsloops - offentlige tilgængelige.
Et omkransende stistystem forbinder yderliggende aktiviteter i landskabet - her vil der
også kunne være offentlig adgang.

fældet træ
art 2

art 2

art 3
art 3

art 3

Beplantningsprincip
for nyplantningers
erstatning for syge træer
Plantevalg - beplantningsprincipper
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BYRUMSHIERAKI – GRADUERING AF PRIVATE
OG FÆLLESAREALER
Støjsvage lommer
Tætte beplantninger, opbevaringsskure og bebyggelse
danner sammen støjsvage lommer for ophold i fælles
arealerne i landskabet. Afgrænsede og opholdszoner af
mindre skala, samt positiv ”støj” i form af fuglelyde, blade
og vandrislen, skaber tilsammen beskyttede attraktive
lommer for ophold og aktivitet.

på parkeringsarealer der kan anvendes udenfor alm
brugsrytme, trafiktræning, hængekøjer i Skoven,
forhindringsbaner etc. Til disse offentlig tilgængelige
arealer kan der indtænkes samfinansieringsmuligheder
og fondstilskud, der ydermere vil medvirke til brede
anvendelsesmuligheder.

Fleksibilitet – individuelt præg
Udearealerne er designet med blik på fleksibilitet både på
kort og lang sigt. Nu og her prioriteres egenbestemmelse
og beboerne kan selv vælge planter til deres bede
omkring terrassen, på sigt kan beboersammensætningen
Forbindelser og tilgængelighed
måske se anderledes ud og forudsætningerne ændres. Der
Vi har valgt at prioritere stor grad af tilgængelighed for
alle rundt på hele Kellersvej. Et forgrenet netværk af stier, er taget højde for dette og det gennemgående design er
der giver hvert individ mulighed for nemt at komme rundt, udfra ønsket om at udearealerne også skal kunne fungere,
for andre typer beboere end de nuværende beskrevne.
uanset mobilitetsgrad. Her er stiforbindelser fra ankomst
parkeringsarealerne, der leder til dagcenter og fælles
De private terrasser kan tilpasses individuelt med
indgange i Landsbyen, her er stier der leder rundt i Park
opstilling af egne havemøbler, egen postkasse og
og Skovlandskabet, stier der leder til beboernes private
plantebedet, der afgrænser det private areal, kan
indgange, samt til fælles aktiviteter rundt på Kellersvej.
beboeren selv beplante. Fælles arealerne beplantets som
udgangspunkt med robuste hjemmehørende arter, der
Aktiviteter
yderligere kan suppleres med spiselige træer og busker
Hver enkel klynge har i det fælles udeareal en mulighed
over tid, alt efter ønsker og behov. Ligesom der er plads
for en specifik tilknyttet udeaktivitet. De tre temaer kan
til opstilling af højbede i det ønskede omfang.
være: bevægelse-balance-styrke zone, sansehave have og
en spillezone (eks. bordtennis).
Det visuelle udtryk i beplantningen vil fremstå som en
robust varieret beplantning, hvor de private terrassers
De omkringliggende stiforbindelser, der også vil være
individuelle plantesammensætninger vil have en personlig
offentlige tilgængelige, forbinder en række mulige
karakter og det vil straks være nemt at finde hen til ”Tove,
aktiviteter som perler på en snor. Her kan på sigt
der elsker røde roser”…
implementeres legearealer der henvender sig til flere
aldersgrupper, skov-aktivitetsforløb, boldbaner opstribet
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34

35

minibus

renovation
2 minibus
1 handikapplads

2
(7,7m )
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æble

Fællesophold
2
115m

Boligklyngen
Hver boligklynge består af 2 ”bo-grupper” på hver 13
boliger, der deler køkken og stuer. Med et lille twist
markerer bo-grupperne sig som selvstændige enheder
med egen ankomstplads. Hver bo-gruppe har to indgange direkte ind til fællesarealet, en fra landsbyen og
en fra mosen. Fra begge indgange kommer man direkte
ind i stuen i en varm og hyggelig velkomst. Bo-grupperne er endvidere grupperet i 6 og 7 boliger, som
ligger sammen 2-4 ad gangen. Således tilgodeses både
fællesskabet og mulighederne for øget privatliv.
Variation af boliger
Boligerne er alle af samme størrelse, men har en stor
variation i beliggenhed, retning og karakter. De sociale
boliger åbner sig ud mod fællesskabet i landsbyen,
enten direkte eller lidt betragtende på afstand, og de
mere rolige boliger åbner sig mod naturen. Der er boliger, der har udgang direkte ud til stuerne og fællesskabet, og der er boliger, som ligger rundt om hjørnet
med udgang til en stille gang og en mindre hyggekrog.
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C.2 BOLIGKLYNGE
Opstalter og snit

Vestfacade 1:200

Snit 1:100

SECTION 1:100
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Fællesudearealer for boligklynge
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C.3 BOLIGEN
Indretning
Stue

Terasse

Soveværelse

Bad og toilet

BOLIGENHED
Type A.0

Stue

Terasse

Soveværelse

Ankomst bolig / personlig niche
Alle boliger giver mulighed for selv at vælge hovedindgang
inde- eller udefra. Fra fællesområdet markeres indgangen
til boligen med en personlig niche. En overgang mellem
det fælles og private, hvor beboeren selv kan markere
sit hjem og sætte sit eget præg på sin egen bolig. Her er
der plads til at have en hyggekrog med en lænestol, et lille
bord, et maleri, en plante eller til at stille sin kørestol. De
personlige nicher giver mulighed for at trække sig tilbage
og betragte fællesskabet uden nødvendigvis at deltage.
Udefra markeres indgangen til boligen med et åbent vindfang, der giver en overdækket privat terrasse. Den private
terrasse giver mulighed for at nyde livet og naturen udenfor uden nødvendigvis at interagere med verden udenfor.
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Bad og toilet

Type A.1

Type A.2

Type A.3

Type A.4

Type A.5

Type A.6
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C.3 BOLIGEN
Indretning

Bolig

Gang

Bad og toilet

Bolig

SECTION 1:50

Snit 1:50
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1:100

C.4 FÆLLESAREALER
Indretningsplan

Bolig

Bolig
Ovenlys

Bolig
Bolig

Gang

Gæstetoilet

Bolig

Fællesareal
40m2

æbletræ

Bolig

Tv-stuen

Bolig

Ovenlys
Køkken depot
5,5m2

Køkken

Biblioteket

Bolig
Ovenlys

Afskærmning

Fælles ophold
135m2
Spisestuen

æbletræ

“SKOG”

Fællesareal
50m2

grill

Bolig

Fællesarealet
Fællesarealerne har en naturlig, overordnet inddeling i
to rum, som markerer sig med hver sit ovenlys. Stuerne
er højloftede og lyse, med varme møbler, gulvmateriale
og vinduesrammer i træ. Fællesarealerne består af køkken, spisestue, bibliotek og tv-stue. Stuerne er tæt knyttet
sammen og med tydelig visuel kontakt og har køkkenet
som det samlende bindeled. Fællesområdets udformning gør, at det kan bruges som et større fleksibelt rum
eller opdelt efter behov ved hjælp af mobile rumdelere.
Fællesarealerne er graduerede og består af en variation
af rumligheder, så beboerne selv kan vælge den ønskede
grad af privatliv og der kan opstå fællesskaber i større
eller mindre grupper. Man kan naturligt inddele beboerne
i spisegrupper på 6-7 stk. Stuerne vender ud mod en
stor fælles sydvendt terrasse, som ligger i en støjlomme,
beskyttet af bygningskroppen.
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bordfodbold

æbletre

Bolig

Gang

“SKOG”
Bolig
Ovenlys
bakke

Bolig
æbletræ

Bolig
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C.4 FÆLLESAREALER
Snit

Bolig

Fællesophold

Køkken

Bolig

Snit 1:100

SECTION IN 1:100

Fællesrum

50

Naboenhed
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Fællesudearealer i landskabet mod Gammelmosen
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C.5 PERSONALEOMRÅDE
Indretning

Snit 1:100

SECTION 1:100

Rengøring og depot
9 m²

Bolig
Gang

Toilet/
omklædning
Personale Cykelparkering
12 stk.

Personale overlaprum
38 m²

Personale terrasse

Indgang

Bolig

Plan 1:100
Personalet har egen indgang fra landsbyen, og overlaprummet
åbner sig ud mod mosen, med en egen personale terrasse.

PERSONALE
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C.8 BADEVÆRELSET
Indretning

C.9 BRUTTOETAGEAREALOVERSIGT
Nybyggeri
Bruttoetagearealoversigt:
Brutto total
Netto total
5335,7
4744,7
Boligareal privat total:

3059,4

Boligareal fælles total:

801,7

Fælles adgangsveje total

682,8

Service areal total

200,8

Bolig-klynge

A_(26 stk)

Brutto samlet klynge A

1769

Boligareal privat pr. bolig-gruppe:

1017

Boligareal fælles pr. bolig-gruppe:

256

Fælles adgangsveje pr. bolig-gruppe:

228

Service areal total pr. bolig-gruppe:

68,5

Netto samlet Bolig -klynge C:
Bolig-klynge

Badeværelset
I samarbejde med en anerkendt badeværelses leverandør
har vi arbejdet med at optimere badeværelserne, for
at give flere kvadratmetre til boligen, samt at gøre
badeværelserne mere funktionelle både for beboerne og
personalet. Badeværelset er indrettet efter et kendt og
efterprøvet koncept, samtidig er der mulighed for at specialtilrette specifikt til et projekt uden at gå på kompromis
med indretningens funktionalitet.
Badeværelsets størrelse og indretningens specifikke placering gør at beboerne bliver mere selvhjulpne, det letter
personalets hverdag og giver mere tryghed. Badeværelset er tilrettelagt for alle med reduceret funktionsevne.
Badeværelsets størrelse gør, at der er kortere til nærmeste støttepunkt. Man kan endvidere justere elementerne
i højde til at passe til hver beboer. Dette medvirker,
at risikoen for uheld reduceres og at man bliver mere
selvhjulpen og alt i alt får en bedre brugeroplevelse. Personalets arbejde reduceres og forenkles ligeledes fx ved at
mindske risikoen for belastningsskader, samt det at mere
selvhjulpne patienter frigiver tid til andre vigtige opgaver.

B_(26 stk)

Brutto samlet klynge B

Til sidst gør de begrænsede kvadratmeter, at byggeomkostningerne kan reduceres.
Badeværelset er indrettet så det har høj funktionalitet
ved badning på en 1,9m badebåre med en medarbejder på
hver side. Hvis der i projektet vil tilrettelægges for større
badebårer, kan badeværelset enkelt udvides tilsvarende,
uden at gå på kompromis med funktionaliteten.
Kendetegnene for badeværelse indretningen:
• Velegnet til alle mennesker med handicap.
• Hjælper de fleste beboere til at blive mere selvhjulpne i
badeværelset og giver dem en bedre brugeroplevelse.
• Reducerer og forenkler plejepersonalets arbejde med
beboere i badeværelset.
• Fører til en betydeligt reduceret risiko for ulykker og
skader for beboere og pårørende .
• Forenkler og letter arbejdet for rengøringspersonale.
• Opfylder høje standarder for renlighed og hygiejne.
• Reducerer byggeomkostninger ved at reducere pladskravet.

1773,7

Boligareal privat pr. bolig-gruppe:

1024,4

Boligareal fælles pr. bolig-gruppe:

266,7

Fælles adgangsveje pr. bolig-gruppe:

220

Service areal total pr. bolig-gruppe:

69,3

Netto samlet Bolig -klynge B:
Bolig-klynge

1580,4

C_(26 stk)

Brutto samlet klynge C

1793

Boligareal privat pr. bolig-gruppe:

1018

Boligareal fælles pr. bolig-gruppe:

279

Fælles adgangsveje pr. bolig-gruppe:
Service areal total pr. bolig-gruppe:
Netto m2 total Bolig -klynge C:
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1569,5

234,8
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1594,8
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D-G

EKSISTERENDE BYGNINGER
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D. BYGNING 8
Botræningsboliger og dagcenter

E.1 BYGNING 7
Ambulatorium, Fysioterapi og Ergoterapi, sanserum

Afskærmning

Depot 6m2

Afskærmning

Depot 6m2

Rengøringsrum
4m²

Depot til redskaber
(Ergo) 6m²

Kontor – læge, inkl.
undersøgelsesrum 20 m²

Bevægelseslokale 27m²

Behandlingsrum (Ergo)
25m²

Rum til smag,
duft og
taktil 12m²

Depot til redskaber
(Fysio)
6m²

Depotrum
8m²

Rum med kuglebassin
14m²
Kopirum
5m²

Trappe til
kælder 4,5m²

Venteværelse 5m²

Behandlingsrum
(Fysio)
26,7m²

Behandlingsrum
20m²

Tekøkken
14.5m²
Rum til lyd, lys 14m²

Kontor – Sygeplejeske
20m²

Kontor –lægesekretær
10m²

Rum med vandseng
14.5m²

Mørklægningsrum
6m²

Afskærmning

Depot 6m2

Plan 1:300

Dagcenter
Som udgangspunkt har vi forsøgt at genbruge bygning 8’s
eksisterende funktioner.Vi har valgt at placere dagtilbuddet i den vestlige ende, da det er tættest beliggende på
autistboligerne samt at dagtilbuddet, af hensyn til autisterne, kan ligge uforstyrret i forhold til resten af bygningens aktiviteter.
Vi etablerer en ny indgang, så der nu er to ankomstmuligheder og øget fleksibilitet i brugen af bygningen. I den
vestligste ende af bygningen er opholdsrummet, som er indrettet fleksibelt, med muligheder for afskærmning. Fleksibiliteten gør at beboerne både kan være alene, deltagende
i fællesskabet eller blot iagttagende alt efter deres behov.
Derudover etableres et køkkendepot og foldevæg med
mulighed for at opdele køkken og opholdsrum, således at
endnu mere fleksibilitet i brugen af rummene opstår. Der
er ligeledes taget hensyn til ønsket om en 2,5 m bred gang
samtlige steder hvor det har været muligt.
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Plan 1:100

Botræningsboliger
Som udgangspunkt har vi forsøgt at genbruge bygning 8’s
eksisterende funktioner.
Vi etablerer dog adskillige individuelle pulterrum til boligerne, samt et køkkendepot og foldevæg med mulighed
for at opdele køkken og opholdsrum. Løsningen giver et
ekstra rum som evt. kan bruges til flexrum/opholdsrum/
vinterhave eller hvad der er til mest glæde og gavn for
beboerne i botræningsboligerne.

Bygning 7
Renoveringen af Bygning 7 kræver, at man flytter de nuværende administrative funktioner til Bygning 12 og i stedet skaber en ny klinik med fysioterapi, medicinske kontorer, sensoriske værelser
og tilhørende personalefaciliteter.

Energibesparende tiltag
• Udskiftning af ventilatorer i eksisterende ventilationsanlæg, der betjener boligenheder. Nye ventilatorer
udføres som energieffektive EC-ventilatorer.
• Udskiftning af tærede vinduer (ca. 10 stk.) til nye 3-lags
lavenergivinduer.

Det nye layout giver en rummelig entré og flere opholdszoner. De forskelligt anvendelige værelser er opdelt i 3 hovedzoner i tæt nærhed af hinanden. Den første er Klinikzonen - med Kontor
og rum til lægesekretær, sygeplejerske, venteværelse mm. Den anden zone omfatter et sanserum
(m. naturlyde, sanseaktiviteter og beroligende musik). Den tredje zone er et rehabiliteringscenter
med plads til bl.a. fysioterapi.

Det nye layout i projektet er enkelt og effektivt. For at renoveringen skal være økonomisk og
gennemgående effektiv, har vi bibeholdt nogle af de mest centrale elementer i den eksisterende
layout-disposition af hovedindgangen, facadevinduer, trappe til kælderen, handicapbadeværelser,
samt nogle af de eksisterende vægge.
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F + G BYGNING 11 OG 12
Indretning af café og administration
Depot 15m2

Teknik15m2

Depot 15m2

Depot 21m2
Personale 8m2

Bygning 11 – café og sal
Bygning 11’s centrale placering på Kellersvej gør den til en vigtig del af
den fremtidige byggeplan. Det er vigtigt at bevare bygningens forbindelser
til bygning 12 og 13, og ved hjælp af den nye caféfunktion, binde området
sammen. Det har gjort ved at orienterer bygning 11 mod det centrale
gårdrum, som i fremtiden skal være hjertet af Kellersvej. Den åbne facade
slører grænsen mellem ude og inde, og aktiviteten i gårdrummet skal være
med til at skabe en livlig atmosfære i caféen.
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Scenen 45m2

handikap P

På grund af den høje mængde af asbest i bygning 11, har vi valgt at lave en
mere omfattende renovering. Det meste skal skiftes ud, men ved at placere
køkkenfunktionerne det samme sted som det eksisterende køkken, slipper man for at etablerer nyt vand og afløb. Den rumlige opbygning bevares
dog også, så de centrale funktioner som garderobe og toilet bliver placeret
midten af bygningen.

minibusparkeirng

Salen 210m2

varerlevering

Energibesparende tiltag
• Eksisterende facade fjernes, og der etableres en ny facade, som isoleres
med en u-værdi på 0,13 W/m2K.
• Nye 3-lags lavenergivinduer etableres i ny facade.Vinduerne udføres
med dreje-kip funktion for at give mulighed for naturlig ventilation af
festsalen i perioder med høj belastning.
• Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg til nyt energieffektivt anlæg. Nyt anlæg dimensioneres til at håndtere en større luftmængde pga.
udvidelse og generel opgradering af køkkenfaciliteter.
• Opgradering af rørisolering svarende til et niveau på 15% over gældende krav.

event plæne

minibusparkeirng

HC WC 5m2

HC WC 5m2

WC 3m2

HC WC 5m2

WC 3,5m2

WC 3m2

Gang og garderobe 43m2

afsætningsmulighed
Opvask 10m2

Depot 11m2
Kølerum 4m2

Åbent kontor til studerende,
praktikanter o.a.
23m2

HC wc 7m2

Bygning 12 - Centrale fællesarealer
I Bygning 12 etableres adskillige nye tiltag for at øge brugervenligheden og
fleksibiliteten i bygningen, heriblandt: et åbent og indbydende ankomstområdet med mulighed for ophold og et lille tekøkken ved det østlige trapperum. Dertil også et åben ankomstområde ved vestlig trappe, en glasvæg
mellem begge trapperum og kontorarealet for at skabe en tydelig visuel
kontakt.
Ligeledes etableres en elevator for at forbedre den handicapvenlige
tilgængelighed til bygningen. De eksisterende toiletter genbruges og der
etableres en teknikskakt til opbevaring af tekniske installationer og et
teknikrum i kælderen.
Energibesparende tiltag
• Etablering af balanceret mekanisk ventilation med anlæg placeret i
kælder. Anlægget udføres med effektiv varmegenvinding og EC-ventilatorer.
• Bygningen zoneopdeles, og luftmængden reguleres efter behovet i den
enkelte zone efter indeklimaparametrene C02 og lufttemperatur.
• Generel opgradering af vinduer med nye fuger og tætningslister samt
udskiftning af forsatsrammer til glastype med lavemissionsbelægning. På
soludsatte facader kan det overvejes at udskifte glasset i forsatsrammen til solafskærmende glas.
• Nyt varmeanlæg inkl. nye effektive radiatorer, som sikrer god afkøling
af fjernvarmevandet.
• Nyt effektivt belysningsanlæg med intelligent dagslysstyring og anvendelse af LED lyskilder.
• Nyt brugsvandssystem inkl. varmtvandsbeholder, som isoleres 15%
over gældende krav.

Kopirum 9m2

Depot 6m2

Samtalerum
8m2

WC 4m2

Åbent kontor 3 ledere
20m2
Koldt køkken 22m2

Elevator

Varmt køkken 22m2

Visuel kontakt til køkken

Teknik 2m2

Lederkontor med
mødeplads
20m2

Åbent kontor til 8
afdelingsledere
34m2

Åbent kontor i forbindelse med
reception til 8 administrative
medarbejdere.
Café 130m2

Rengøring
5m2

Leder kontor
20m2

højbede

café og ophold

højbede og ophold

Vegecol el.lign

bænk
grill
2
Opholdsrum 38,9m

eksisterende og nye plantninger
højbede til fælles
dyrkning
bænk
event plæne

Vegecol el.lign

belægningssten store
og små formater

2
Hc Wc 5,5m

2
Depot 19,4m

eksisterende træer
14
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Udearealer i forbindelse med café og tilbygning
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H.

FÆLLES BOLIGAREALER I
KELLERSVEJ 19 OG NY BYGNING
VED BYGNING 11
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HC WC 5m2

HC WC 5m2

HC WC 5m2

WC 3,5m2

Gang og garderobe 43m2

afsætningsmulighed
Opvask 10m2

H.1 BYGNING 19
Indretning

Åbent kontor til studerende,
praktikanter o.a.
23m2

HC wc 7m2

Kopirum 9m2

Depot 6m2

Samtalerum
8m2

WC 4m2

Depot 11m2

H.2 NY TILBYGNING
Indretning

Kølerum 4m2

Åbent kontor 3 ledere
20m2

Elevator

Koldt køkken 22m2

Varmt køkken 22m2

Visuel kontakt til køkken

Teknik 2m2

Lederkontor med
mødeplads
20m2

eksisterende og
ny plantninger

Åbent kontor til 8
afdelingsledere
34m2
Rengøring
5m2

Gæste
gard.
5m2

Handicaptoilet
6m2

Ophold
61m2

Handicaptoilet
6m2

Køkkendepot
5,5m2

Fælleshuset ligger i forlængelse af bygning 15 og bliver et af
Leder kontor
områdets nye ankerpunkter,
som kommer til at danne ramme
20m2
om, en lang række fællesaktiviteter. Bygningen er direkte
forbundet til de omkringliggende aktivitets - og uderum på
hjertepladsen, samt kobler sig på cykelstien.

Café 130m2

højbede

café og ophold
Bygningen spiller sammen med både de nye boligklynger
og
de eksisterende centrale bygninger. Fælleshuset har samme
form som boligklyngerne og er udformet med en markant
bænk
tagform der giver fællesbygningen et dobbelthøjtrum med
grill
ovenlys i taget.

Bygningen fremstår med en monolitisk, enkel geometrisk
i klinkkede teglflader. På denne måde låner fælleshuset
eksisterende ogform
nye plantninger
tyngde, materialitet og karakter fra den eksisterende bygningsmasse.
Vindues–og døråbninger skærer klare geometriske huller i
bygningens teglflader og er som på boligerne, træbeklædte.

Stue
Depot
7,5m2

Åbent kontor i forbindelse med
reception til 8 administrative
medarbejdere.

Rengørings
rum
5m2

event plæne

Vegecol el.lign

100m2
fællesareal

Bygningens lille areal og dermed også minimale rumvarmebehov betyder, at bygningen ikke er egnet til separat fjernvarmetilslutning. Der etableres en luft-vand varmepumpe, som
producerer den begrænsede mængde rumvarme samt varmt
brugsvand. Der etableres desuden et mindre decentralt ventilationsanlæg i aktivitetsrummet,
14 som sikrer et godt indeklima
selv ved høj fysisk aktivitet i rummet.

højbede og ophold

Vegecol el.lign

2
Opholdsrum 38,9m

højbede til fælles
dyrkning
bænk

belægningssten store
og små formater

2
Hc Wc 5,5m

2
Depot 19,4m

eksisterende træer

1:200

renovation

2
afsætningsmulighed

1:150
Bygning 19 Dukkehuset - Fælles ophold
I Dukkehuset udbygges det eksisterende køkken, således at det bedre er tilpasset beboere i kørestol. I den forbindelse etableres ligeledes et køkkendepot og et
rengøringsrum. Skillevæggene bevares, da den giver mulighed for at dele opholdsrummet op i mindre rum, der tilgodeser forskellige typer af aktiviteter. Derudover
omdannes det eksisterende personaletoilet til handicaptoilet.
Energibesparende tiltag
• Nyt sanitet i HC toilet og køkken udføres som vandbesparende, og nye toiletter
med dobbelt-skyl.
• Nyt inventar i køkken udføres som energibesparende - eksempelvis opvaskemaskine med genvinding af varme fra afløbsvandet.
• Ældre varmekilder udskiftes til nye effektive radiatorer, som sikrer god afkøling
af fjernvarmevandet.
• Ny lysinstallation med mulighed for dæmpning samt anvendelse af LED lyskilder.
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FÆLLESHUSET
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I.

FORSLAG TIL PLACERING AF
EN EKSTRA BOLIG-KLYNGE
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e Ko
Gladsax

opbevaringsskure

mmune

I. SITUATIONSPLAN
Fremtidig bebyggelsesplanen

9+12m2 skure
forhaver
forhaver

fælles udeareal

40m2
fællesareal

pære

voliere
enggræs

gang-cykelsti

eksisterende
grusvej

forhaver

opbevaring- og
renovationsskure

fælles udeareal

pære

50m2

12m2 skur

grillfællesareal

2
aktivitetsforløb

pære
forhaver
forhaver

2 minibus
1 handikapplads

biotop
pære

enggræs

renovation

2
pullerter

afsætnings
mulighed

2

fælles udeareal

12 cykel P

vandkunst

pære

30m2 skur

forhaver

biotop
12m2 skur
regnvand
pære

fælles udeareal

gang-cykelsti
forhaver

2 minibus
handikap og
varelevering

2

fleksibelt
udeareal

terrænbearbejdning
- støjvold

30m2
fællesareal

2

2
6m2 skur

pære

forhaver

2

forhaver

enggræs

gang-cykelsti
højbede og
ophold

café og ophold

mulig terræn
aktivitetsplads

2 minibus
1 handikapplads

grill

eksisterende og ny
plantninger

renovation

højbede til
fælles dyrkning

mulighed for
aktivitetslegeplads

forhaver
forhaver

9m2 skur

æble

4 minibus pladser

40m2
fællesareal

eksisterende
træer

gang-cykelsti

væksthus

basketbane
opstribning
æble

vandkunst

mulighedhed
for amfie

50 event
parkeringspladser

50m2
fællesareal

grill

12m2 skur

æble

event
plads

event
plæne

forhaver

æble

eksisterend
grusvej

æble

2

10 p.pladser

2

eksisterende
træer

2

fodboldbane
opstribning

12 cykelP

afsætningsmulighed
40m2 skure

2

enggræs
forhaver

biotop
cykelP

æble

cykelP

æble

eksisterende og ny
plantninger

gang-cykelsti

gang-cykelsti
enggræs

7 p.pladser
100m2
fællesareal

renovation

afsætningsmulighed

pullerter

gang-cykelsti

30m2
fællesareal

40m2 skure

biotop

12m2 skur

forhaver

6m2 skur

regnvand

sansehave
- biotop

kirsebær

forhaver

forhaver

gang-cykelsti

2

forhaver
regnvand

2

forhaver

30m2
12m2 skur
fællesareal

2

forhaver

mulighedhed
for sansehave

gang-cykelsti
enggræs

Den sidste fase vil ligge gunstigt i forhold til fremtidig byggeplads, som vil skabe relativt få gener
for den samlede bebyggelse.

forhaver

forhaver

12m2 skur

sti

eksisterende
udearealer

enggræs

2

j

e
Kellersv

renovation
2 minibus
1 handikapplads

2

30m2
fællesareal

2

Boligklyngens form skaber en række beskyttende sydvendte lommer omkring de fælles udearealer. Bygningernes volumener danner nye større grønne rum i sammenspil med de eksisterende
centrale bygninger. Den fjerde klynge vil understøtter udviklingen af den bymæssige oplevelse og
fortætning af området, som allerede startes ved den første etape af fremtidens boliger på Kellersvej.

2

2

æble

2

forhaver

forhaver

gang-cykelsti
6 minibus
parkeringspladser

2

fodgængersti

2 2

2

75
enggræs

2

2

2 2

2

2 2

2 2

zone for

aktivitetszone
12 cykelP

kirsebær

Denne boligklynge er som i dag, den mest udsatte for støjpåvirkning, hvilket betyder at særlige
foranstaltninger skal opfyldes vedrørende afskærmning mod motorvejen – både i udformning af
udearealer og facaden. Bygningsklynge fire danner ryg mod motorvej og her placeres service
arealer. Fællesområderne orienteres mod syd og de enkelte boliger orienteres øst, vest og syd. På
denne måde minimeres støjgenerne, fra den nordliggende motorvej, i videst mulige omfang.
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forhaver

højbede til
fælles dyrkning

2

Fremtidig udbygning – den fjerde boligklynge
Den fjerde fremtidige boligklynge erstatter den nuværende bygning 8, og danner efter samme
princip, som de øvrige en fortætning af byggeri omkring den eksisterende bygning 11 og 12.

12m2 skur

J.

TEKNIK

76
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J. TEKNIK
Tekniske løsninger

Indledning
Der har generelt i forbindelse med de tekniske installationer været stor fokus på simple løsninger, da disse
oftest er lette at idriftsætte og ligeledes også lette at udføre fremtidig vedligeholde af. Bygningerne er desuden
søgt fremtidssikret ved indarbejdelse af velplanlagte og overskuelige føringsveje, der er dimensioneret for fremtidige føring af både kabler og rør. Gode føringsveje i de enkelte bygninger er ikke tilstrækkeligt, hvorfor der i
budgettet er afsat økonomi til etablering af et nyt kabelrørssystem i jord, der binder bygningerne sammen og
minimerer behovet for gravearbejde ved kommende udbygninger af IT og/eller el-systemerne for bebyggelsen.
Forsyning
Anvendelsen af et lavtemperatur opvarmningssystem muliggør anvendelse af lavtemperaturfjernvarme til de
nye bygninger.Ved lavtemperaturfjernvarme opereres der med en lavere fremløbstemperatur i nettet end ved
traditionelle systemer, hvilket resulterer i et reduceret varmetab fra rørene og en mere økonomisk og bæredygtig form for fjernvarme. Tanken er, at den eksisterende nedblandestation i bygning 23 kan konverteres og
anvendes til forsyning af de nye boligklynger samt forberedes for tilslutning af kommende boligklynger placeret
på Kellersvej 8. Lavtemperaturledningen udføres som et twin-rør, der placeres på indersiden af bebyggelserne.
Til forsyning af de eksisterende bygninger placeret i midten i af landsbyen fremføres der en traditionel fjernvarmeledning, der forsynes fra en ny vekslercentral placeret i bygning 1.
Der er planlagt indføring af ét fjernvarmestik pr. boligklynge.Varmeveksler samt varmtvandsbeholder placeres
i dedikeret teknikrum, og teknikrummene er tænkt helt ens disponeret i alle 3 boligklynger, for at give bedst
mulig overskuelighed.
I den næste fase skal der udføres detaljeret undersøgelse af eksisterende ledninger i terræn, således kommende føringsveje kan planlægges effektivt, samt analysere rentabiliteten for de forskellige løsninger. I budgettet
er nødvendige midler for etablering af det interne distributionsnet fordelt på de forskellige bygninger.
Der er påregnet etablering af ny hovedledning for afledning af spildevand, koldtvandsforsyning samt hoved elkabel, da det vurderes at være økonomisk fornuftigt, at gøre dette i samme omgang som bla. fjernvarmetracéet
planlægges og udføres. Regnvandet for den nye bebyggelse håndteres lokalt, men der er påregnet et vist omfang
af ny regnvandsledninger i terræn for de eksisterende bygninger.
Opvarmning
Både boliger og fællesareal opvarmes med gulvvarme, der placeres øverst i terrændækskonstruktionen. Hovedføringer er placeret over nedhængt loft i køkken- og badarealerne i hver bolig, og det er dermed muligt at
etablere simple og overskuelige føringsveje.
Der etableres et selvstændigt teknikskab for hver boligenhed. I teknikskabet placeres både fordelerrør for
brugsvand og gulvvarme. Skabet placeres i gangområdet således driftspersonalet kan udføre servicering uden at
kræve adgang til boligen og dermed unødig forstyrre beboerne. Teknikskabet kan med fordel præfabrikeres, og
dermed minimeres installationstiden samt muligheden for lettere commisioning og ibrugtagning af bygningen.
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Ventilation
Ventilationen udføres som mekanisk balanceret med varmegenvindingsgrad og effektive ventilatorer, så opvarmnings- og elektricitetsbehovet minimeres.Ventilationsanlæggene placeres i særlige tagkasser, der indpasses
på tagfladen med mulighed for servicering direkte fra underliggende områder, som ikke anvendes til bolig. For
ikke at forstyrre den markante tagudformning udføres indtag og afkast, som riste der indpasses i gavlene på de
særlige ventilationskasser.
I boligerne ventileres der med en konstant luftmængde via udsugning på badeværelser og indblæsning i opholdsrum. Med baggrund i den gennemgående ”keep it simple” tankegang, der er indlejret i projektet, udføres der
ikke behovsstyring af luftmængden i hver enkelte bolig, da mængden af ekstra teknik og nødvendig fremtidig
vedligehold ikke opvejer den relativt begrænsede energibesparelse, der kan opnås.
Fællesarealerne er ligeledes tilsluttet de mekaniske ventilationsanlæg, og der ventileres afhængigt af behovet
med CO2-indholdet som indikator. Bygningens design med det højtsiddende ovenlys samt åbninger i facaden
muliggør desuden en effektiv naturlig ventilation af fællesrummene. Dette vil i perioder af året være en stor
kvalitet for byggeriet og dets brugere at benytte den naturlige ventilation.
El- og mekaniske anlæg
Bygningsdelsoversigten som er vedlagt konkurrenceprogrammet definerer klart det ønskede omfang af el-tekniske installationer, og disse ønsker er alle indarbejdet.
I forhold til ønsket om fremtidig implementering af velfærdsteknologi i bygningerne, er der tale om et marked
i hastig udvikling, og for at fremtidssikre bygningerne er der udtænkt simple føringsveje, der giver god mulighed
for både opgradering af de el-tekniske løsninger, der indarbejdes nu samt fremtidige løsninger. Gode føringsveje
i de enkelte bygninger er ikke tilstrækkeligt, hvorfor der i budgettet er afsat økonomi til etablering af et nyt
kabelrørssystem i jord. Herved bindes bygningerne sammen og behovet for gravearbejde minimeres ved kommende udbygninger af IT og/eller el-systemerne for bebyggelsen.
Det færdige bygningskompleks skal primært fungere som omdrejningspunkt for de kommende beboere, og der
søges derfor skabt en hjemlig følelse, hvor et vigtigt virkemiddel er passende integrering/planlægning af følere,
termostater og andet udstyr. Disse elementer kan medvirke til at skabe den institutionsfølelse, som vi ikke
ønsker. De teknikskabe, der integreres ved hver boligenhed rummer mulighed for placering af diverse el-måler,
styrepaneler, CTS-undertavler samt ligeledes access points, som dermed ikke skæmmer på de øvrige lofts- eller vægflader – samt skaber overskuelighed for driftspersonalet. Belysningen er ligeledes et vigtigt element at
behandle, når der ønskes at skabe en hjemlig atmosfære, og bygningens arealer underopdeles derfor i mindre
zoner defineret af deres funktion – som eksempel vil gangarealer udføre en selvstændig zone, hvor der skal
opretholdes et lysniveau, som sikrer orienteringen mens i siddegrupperne oprettes en zone med mulighed for
dæmpning samt en lyskilde med lavere farvetemperatur.
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J. TEKNIK
Tekniske løsninger

6

ENERGIPRODUKTION
Det arkitektoniske greb resulterer i flere mulige placeringer
for solceller/- paneler med optimal orientering og hældning. I
forslaget er der regnet med 20m2 bygningsintegrerede solceller pr. boligblok.

3

REGULERING
Trådløs føler for registrering af temperaturer.
og regulering af rumvarme.
Føleren kan også re-lokaliseres til teknikskabet på gangen, hvis man ønsker at begrænse
adgangen til displayet i en længere eller kortere
periode.

BYGNINGSUDFORMNING
Bygningens udformning spiller en central rolle
for overholdelse af Energiklasse 2020. Passive
tiltag er derfor indtænkt allerede fra start.
Igennem bygningens udformning, integrede
passiv solafskærmning, vinduernes placering og
orientering minimeres solvarmetilskuddet over
året. Bygningens facade er højisoleret og tæt.

REGNVANDSHÅNDTERING
Som en del af den samlede strategi for håndtering af overfladevand anvendes opsamlet
vand fra taget til toiletskyl samt vanding af de
omkringliggende grønne arealer. Regnvandet
opsamles i en nedgravet tank for hver boligklynge.

VARMEGENVINDING
Ved hjlæp af et simplet system bestående
af en kobberspiral intergreret i brusenichen
genvindes varmen i afløbsvandet og bruges til
forvarmning af det kolde vand.
Systemet er velafprøvet og kræver ingen
løbende vedligehold.

4

Vegetation
Vækstlag
Filterelement
Drænplade
Rodspærrefolie
Tagkonstruktion

GRØNT TAG
De grønne tage har flere fordele for bygningen og
dens brugere:
- Stabiliserer mikroklima og minimerer heat-island
effekten
- Lokal beplantning genopretter biodiversiteten
- Fungererer som forsinkelse og fordampning reducerer vandmængde der afledes med op til 50 %.

O2

CO2

Opvarming - VF / VR
Brugsvand - BC / BV / BK
Regnvand til toiletskyl
EL / IT / ABA / AIA
Ventilation

4
6

2
7

O2

3

1

CO2

ENERGIEFFEKTIV BELYSNING
- Minimeret behov for elektrisk belysning vha.
optimal dagslys tilgang
- Trinløs dagslysstyring
- Zonedeling og differensiering af lyskilders
farvetemperatur
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7

INTEREGRERING AF FØLERE M.V.
- Integrering af access points m.m. skaber
hjemlig- kontra institutionsfølelse
- Renere overflader understøtter rummenes
arkitektur

5

NATURLIG VENTILATION
Som en del af det samlede ventilationskoncept
muliggør de højtsiddende vinduer en udnyttelse af effektiv naturlig ventilation store dele af
året i de fælles opholdsarealer.

INSTALLATIONER
- Centralt placeret teknikrum for effektiv
distribution af tekniske installationer og gulvvarme for høj komfort.
- Korte føringsveje og mindsket tryktab
reducere energibehovet til ventilation og letter
indregulering og drift.

5

MATERIALER
Materialer er valgt ud fra ønske om miljøvenlige materialer, der understøtter strategien
om en bygningsmasse med minimalt behov for
vedligehold og en stræk miljøprofil
- Genbrug af materialer jf. renoveringsstrategi
- Anvendelse af få forskellige materialetyper
- Minimering af materialeforbrug ved præfabrikation
- Indeklimamærkede overfladebehandlinger
- FSC mærket træ

2

AFSKÆRMNING - UDE
Nærmiljø ved boliger, der sikrer komfort og
privathed ved hjælp af:
- Vertikal/horisontalt vejr- og støjlæ af træ
- Vegetation, der bidrager til lydbilledet
AFSKÆRMNING - INDE
- Udhæng sikrer passiv afskærmning
- Ingen mekanisk afskærmning sikrer udsyn

DAGSLYSKONTROL
Dagslyset er med til at øge kvaliteten og
anvendelsen af bygningens rum for beboere og
ansatte såvel som besøgende.Ved hjælp af et
effektivt udvendigt solafskærmningssystem på
ovenlysene, optimeres dagslystilgangen samtidig
med at solvarmetilskuddet.
Udvendige udhæng virker som passiv solafskærmning til minimering af solvarmetilskuddet
i boligenheder.

1

TEKNIKSKAB
Aflåseligt teknikskab placeres for hver boligenhed med åbning mod gangzone.
I skabet placeres:
- Afspærringsventiler for brugsvand og gulvvarme.
- Styrreenhed for rumvarme
- Shunt og blandeventiler for gulvarme
- Energimåler til el og varme
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J. TEKNIK
Indeklima

J. TEKNIK
Bygningsklasse 2020

Gennem designet af de nye hjem er der taget udgangspunkt i indeklimaet for den enkelte beboer, da parametre som
dagslys, temperaturer, akustik og luftkvalitet netop vil berøre alle tre aspekter af bæredygtighed. Ligeledes vil disse parametre definere en stor del af husets energibehov til opvarmning, nedkøling, ventilation og belysning. I det aktuelle projekt
er der fokuseret på at sikre et godt indeklima og de problemstillinger med vedvarende overtemperaturer, der ofte opstår
ved moderne lavenergi er imødekommet ved effektiv solafskærmning, bearbejdning af vinduesarealer og samtidig sikre at
effektiv naturlig ventilering af både boliger og opholdsarealer er muligt.
Grunden rummer en stor udfordring ift. støj fra de nærliggende veje samt kommende letbane, og disse forhold har været
et tema gennem disse indledende faser – men også forhold der skal bearbejdes yderligere i de kommende faser. Det
akustiske indeklima er baseret på at opfylde Bygningsreglementets krav til et maksimalt støjniveau på 33 dB(A) i sove- og
opholdsrum samt at opfylde kravene i bygningsreglementet med hensyn til luftlydisolation og trinlydniveau. Desuden vil
Bygningsreglements anbefalinger til efterklangstid i møderum, kontorer og andre fælles rum blive fulgt.
Nedenfor er oplistet nogle af parametrene inkorporeret i designet.

Ved at udnytte de passive egenskaber indlejret i den arkitektoniske bearbejdning optimeres
indeklimaet og dermed reduceres energibehovet til rumopvarmning, ventilation og drift af installationer. Kombinationen af effektiv passiv solafskærmning og en kombination af lette ydervægge
og tunge indervægge giver en passende termisk masse og gør det muligt at opretholde en stabil indetemperatur uden behov for mekanisk køling. Dermed opnås et samlet energibehov på
19,8 kWh/m2/år og bygningen opfylder dermed kravet til Lavenergiklasse 2020. Beregningen er
foretaget i Be10 iht. gældende regler. Dokumentation og Be10-filer kan rekvireres efter ønske.
Energiberegning er udført med stor opmærksomhed på at Be10 udelukkende er et godkendelsesværktøj og ikke et værktøj til verificering af indeklima – som derfor er håndteret selvstændigt og på rumniveau.
Af nedenstående graf ses fordelingen af energiforbrug samt behov for produktion af strøm via
20m2 solceller integreret i tagfladen.

kWh/m2/år

Klasse 2020

20

Energiramme
Solceller - el
Ventilation
Varmt brugsvand
Opvarmning

4,9
15

10

7,5

5

0
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Lufttemperatur og - bevægelse
• Minimering af kuldenedfald og træk.
• Funktionsafhængighed.
• Mulighed for egen indflydelse.

Aktivitetsniveau og beklædning
• Passende rumtemperatur kan
opretholdes selv for stillesiddende
personer.

Akustik
• Reducering af lyd fra omgivelser
med lydglas og afskærmning.
• Minimering af lydspredning (trin
og luft).
• Kontrol af efterklangstid (ekko,
flutter, varighed).

Visuelt - sensorisk
• Optimeret luftkvalitet.
• Sunde materialer der er lette at
vedligeholde.
• Letaflæseligt miljø med materialemæssig stoflighed.
• Dagslysudnyttelse for god farvegengivelse.
• Udsyn til både himmel og horisont.
• Minimering af blænding med store
udhæng.
• Bolig- fremfor institutionsfornemelse.

Luftfugtighed
• Valg af materialer der absorberer
og udjævner luftfugtigheden.
• God mulighed for udendørs tørring af tøj.
• Ventilationsanlæg med fugtoverførende varmeveksler som mindsker udtørring.

Middelstrålingstemperatur
• Anvendelse af gulvvarme.
• Stabile og ensartede overfladetemperaturer.

8,9

1,6

20,0

Behov

Produceret

Energiramme
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J. TEKNIK
Strategi for energirenovering

De bygninger der ikke fjernes for at gøre plads til den nye landsby skal generelt bringes på et tidsvarende
niveau både i forhold til funktionalitet, energi og indeklima. Nedentående diagram viser resultatet af den indledende screening og katagorisering, der er udført. For hver af katagorierne anvendes forskellige strategier
for renoveringens omfang. Generelt for katagorier der berøres af dette projekt vil de tekniske installationer
blive udskiftet / optimeret, og der anvendes gode, gennemgående løsninger, hvilket giver de bedste betingelser for en fremtidtig effektiv drift og vedligehold af den samlede bygningsmasse på Kellersvej.

Renovering - større omfang
Renovering - mindre omfang
Nedrivning
Delvis en del af projektet
Berøres ikke / ikke indeholdt

Flere af byggematerialerne indeholder farlige stoffer og skal behandles for at kunne bortskaffes. Materialer
som ikke ikke skal bortskaffes forsøges indarbejdet i det nye projekt - og særligt de gule mursten fra nedrivning af bygning 9 og 11 rummer et stort potentiale for genanvendelse og afrenses for at blive anvendt
som belægning i de private haver samt i knust tilstand at blive anvendt til opbygninger i terræn.

Overordnede konstruktive principper, Boligklynger
Konstruktionsopbygning og lodret lastnedføring.
Hovedideen i bygningskonstruktionen er en kombination af
præfabrikerede lette og tunge vægge, der danner underlag for
let tagkonstruktion.
Taget udføres med præfabrikerede træ-tagkassetter. De skrå
og høje tagformer udføres af præfabrikerede træ-tagbokse, der
af hensyn til transport og montage er delt i del-elementer, der
samles på byggepladsen.
Af hensyn til anvendelse med sedum tag, skyggevirkninger og
samlinger mellem lodrette vægstykker og tag arbejdes der med
kombination af ventilerede tagkassetter og varmtags-tagkassetter.
Tagkonstruktionen understøttes hovedsageligt af underliggende
vægge, men i begrænset omfang indarbejdes ligeledes bjælkelinier af stål, der skjules ved opsadlning i tagkassetter.

MATERIALE STRATEGI
Minimering
Genanvendelse
Genbrug
Genvinde
Behandling
Bortskaffelse

Ydervægge er præfabrikerede træ-kassetter udført med pladelag for skivevirkninger og med forstærkninger, der tilgodeser
den ønskede robusthed på indvendig vægside.
De indvendige skillevægge udføres af præfabrikerede beton- /
letbetonelementer som helvægselementer. Herved opnås robusthed, tyngde og stor styrke i de vægge, der optager hovedstabiliteten og størstedelen af den lodrette lastpåvirkning.
Terrændæk udføres af insitustøbt beton udstøbt på isolering,
ligesom fundamenter er insitustøbte betonkonstruktioner med
nødvendige isoleringer.
Jordbundsforholdene på stedet muliggør, i hovedparten af de
områder der anvendes til nybyggeri, en direkte fundering i normal frostfri dybde på intakte bæredygtige jordaflejringer.
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I forbindelse med nedbrydningsarbejderne og i nogle afgrænsede områder vil det dog være nødvendigt med udførelsen af
en komprimeret sandpude-opbygning efter afrømning til intakte
bæredygtige jordlag.
I begrænsede områder omkring eksisterende bygning 10 og ud
mod Gammelmose kan det vise sig nødvendig med punktfundering grundet dybde til bæredygtig jord, der besværliggør en
sandpudefundering.
De bæredygtige jordlag skråner ned mod moseområdet og
supplerende geotekniske undersøgelser vil afdække den mest
økonomisk optimale funderingsform for den aktuelle bygningsplacering.
Såfremt der bliver tale om punktfundering, udføres borede eller
piloterede pæle som fundamenter og som fundamenter udføres
som fritspændte bjælkefundamenter mellem pæle. Terrændæk
udføres ligeledes i dette tilfælde som fritspændte plader mellem
fundamentsbjælker.
Afstivende hovedsystemer
Tagkonstruktionerne udføres som stive skiver ved sammenbygning af de enkelte del-elementer og indbygning af nødvendige
kantstringere i form af bjælkelinier eller væglinier.
Tagskiverne fører herved vandret last, stammende fra vindpåvirkninger eller vandret masselast, til de underliggende
facadevægge og indvendige skillevægge. Hovedstabiliteten
opbygges således, at hovedparten af de vandrette lastpåvirkninger optages i de tunge indvendige skillevægge, hvorfra de
videreføres til underliggende fundamenter. I begrænset omfang
føres vandret lastpåvirkninger i lette facadevægge og her dimensioneres pladelag således, at påvirkningerne ligeledes kan føres
til underliggende fundamenter.
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K. ANLÆGSØKONOMI
Udgiftsskøn

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
Fremtidens boliger og liv på Kellersvej
(skønnede håndværkerudgifter)
Bygningsdelskalkulation

15.01.2015

Den 15.01.2015

(skønnede håndværkerudgifter)

Nyt fælles boligareal ved bygning 11
78 almene boliger

Indledning til kalkulationsark
Nedenstående beskrivelse er udarbejdet med henblik på at belyse usikkerheder ved beskrivelse af økonomier m.m. ved de
forskellige bygningstyper og udearealer.
Præciseringer
Iht. Byggeprogrammets afsnit 12, Økonomi og Konkurrencebetingelser punkt vedr. Anlægsøkonomi er bygningskalkulationer
udfyldt for de bygningstyper, hvor disse er bilagt.
Iht. Rettelsesblad nr. 05 pkt. 15 er kalkulationsark for bygning 12 ikke medtaget og kalkulationsarket benævnt ”Servicearealer i
nybyggeri (ifm. bolig-grupperne) ” indeholder således kun de servicearealer der etableres ifm. med de 78 nye boliger. Jf. rettelsesblad er rammen for disse 6,3 mill.
Økonomi for hhv. byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger og uforudseelige er medtaget med de definerede procenter.
Anlægsøkonomi for hhv. Nyt fælles boligareal ved bygning 11 og Bygning 19 (fælles boligareal) er kalkuleret ud fra at disse
økonomier inkl. anlægsøkonomi for 78 almene boliger kan holdes indenfor denne samlede økonomi på max. kr. 91.700.000.
Ved en gennemgang af programmets og rumskemaernes krav inkl. afsatte procenter til byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger og uforudseelige, som medtaget under eks. bygninger for ombygning, vurderes det at økonomien er tilstrækkelig
for ombygningsbudgetterne for: hhv. Kellersvej 7 (kr. 3.800.000 ekskl. moms), Dagtilbud, indrettet i eks. bygninger, bygning 8 og
bygningerne 13, 15, 16 og 18 (kr. 3.400.000 ekskl. moms) og Genhusning, etablering og nedtagning af 40 boliger i pavilloner (kr.
4.400.000 ekskl. moms)
Prisfremskrivning
Bygningskalkulationer angivet på de følgende ark er alle fremskrevet til 4. kvartal 2018 uden hensyntagen til at flere af
byggearbejderne for delprojekterne vil være afsluttet inden 4. kvartal 2018 jf. bilag 25,Vejledende tidsplan af d. 2015.01.15
Udearealer
Udgiftsskønnet for udearealerne indeholder veje, stier, parkering, pladser og aktivitetszoner, som de beskrevne minimumskrav.
FREMTIDENS
BOLIGER OG LIVder
PÅ ligger
KELLERSVEJ
Gladsaxe
Kommune
15.01.2015
Udvalget af de
rekreative
udearealer, sansehave
og aktivitetsområder,
udenfor de beskrevne minimumskrav,
Bygningsdelskalkulation
bestemmes nærmere i projektfasen og efter endt brugerinddragelse. De viste illustrationer viser et større omfang af aktivitetszoner end indeholdt i budgettet, samt en strategi
for en
helhedsplan for beplantning for hele Kellersvej, der foreslåes
(skønnede
håndværkerudgifter)
som en del af fase 2 for udbygningen.Ydermere kan aktivitetszonerne beliggende i yderkanten af Kellersvej, der er offentlig
tilgængelige, have gode muligheder for at kunne opnå fondsstøtte til etablering.
Vi har ønsket at vise de rige muligheder der er for Kellersvej som helhed, men ønsker også at være realistiske i forhold til
hvad som kan holdes indenfor budgetrammen.

Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis
Modning af byggefelt
(1.) Bygningsbasis
Privat udenomsareal
i direkteog
tilknytning
til bygningen
Nedrivning
bortskaffelse
af ekst. boligbygninger (90% andel)
Fundamenter og terrændæk
Nedrivning og bortskaffelse af bygning 2 og 5 (90% andel)
Private udenomsarealer i direkte tilknytning til bolig-grupperne
Andet
Ekstrafundering Fundamenter og terrændæk (plus evt. kælder)
Miljøhåndtering Andet
(1.) BygningsbasisEkstrafundering
i alt
Miljøhåndtering
(1.) Bygningsbasis i alt
(2.) Primære bygningsdele
Ydervægge
(2.) Primære bygningsdele
Indvendige vægge
Ydervægge
Etagedæk
Indvendige vægge
Trapper og ramper
Etagedæk
Evt. altaner
Trapper og ramper (plus evt. elevatorskakte)
Tage
Evt. altaner
Tage
Andet
Andet
(2.) Primære bygningsdele
i alt
(2.) Primære bygningsdele i alt

Enhedspris

Antal enheder

Enhedspris

(f.eks. m²)

0
0
0
0
0
0
0
675.000

(3.) Kompletterende bygningsdele
Døre i ydervægge(3.) Kompletterende bygningsdele
Døre i ydervægge
Vinduer i ydervægge
Vinduer i ydervægge
Komplettering indervægge
Komplettering indervægge
Dækkomplettering
Dækkomplettering
Komplettering trapper
og rampertrapper og ramper (plus evt. komplettering elevatorer)
Komplettering
Evt. kompletteringEvt.
af altaner
komplettering af altaner
Komplettering af Komplettering
tage
af tage
Andet
Andet
(3.) bygningsdele
Kompletterende
(3.) Kompletterende
i altbygningsdele i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

(4.) Overflader (4.) Overflader
Ydervægge
Ydervægge
Indvendige væggeIndvendige vægge
Etagedæk
Etagedæk
Trapper og ramper (plus evt. elevatorer)
Trapper og ramper
Evt. altaner
Evt. altaner
Tage
Tage
Andet
Andet
(4.) Overflader i alt
(4.) Overflader i alt
(5.) VVS
Anlæg i terræn - spildevand
(5.) VVS
Anlæg i terræn - regnvand
Anlæg i terræn - spildevand
Affaldshåndtering
Anlæg i terræn - regnvand
AffaldshåndteringAfløb sanitet
Vandforsyning
Afløb sanitet
Varmeforsyning
Vandforsyning
Ventilation
Varmeforsyning
Andet
Ventilation
(5.) VVS i alt
Andet
(5.) VVS i alt
(6.) El- og mekaniske anlæg

0
0
0
0
0
0
0
45.000

0
0
0
0
0
0
0
0
310.000

El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
(6.) El- og mekaniske
anlæg
Højspændingsanlæg
El-anlæg i terræn Lavspændingsanlæg
(i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
Svagstrømsanlæg
Højspændingsanlæg
Andet
Lavspændingsanlæg
Svagstrømsanlæg(6.) El- og mekaniske anlæg i alt

Dokument D til Konkurrencebetingelserne

Alle priser fremskrevet til 4. kvt. 2018
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Sum af bygningsdelsoverslag
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige Sum af håndværkerudgifter

pris

0
0
0
0
0
0
150.000

0
0
0
0
0
115.000

Andet
(7.) Inventar
(6.) El- og mekaniske anlæg i alt
Fast inventar i boliger
Fast inventar i fællesarealer
(7.) Inventar
Andet
Fast inventar
(7.) Inventar i alt
Andet
(7.) Inventar i alt Sum af bygningsdelsoverslag

Kalkulationsark til bygningsdelskalkulationer

pris

0
0

0
0
0
0
0
0
0
20.571.500

0
0
0
0
0
0
0
20.250.000

0
0
0
0
0
0
0
0
10.250.000

0
0
0
0
0
0
0
9.250.000

0
0
0
0
0
0
0
0
8.172.500

0
0
0
0
0
6.415.000

0
0
0
2.550.000

77.459.000

%
%
%

%
%
6%%
3%
5%

6%
3%
5%

1.415.000
84.900
42.450
70.750

4.647.540
2.323.770
3.872.950
88.303.260

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet.
Det ses gerne, at
Sum af håndværkerudgifter
1.613.100
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster udfyldes.
DetDer
er dog
alene påkrævet,
at 'i alt'-posterne,
byggepladsomkostninger
og 'Sum for
af håndværkerudgifter'
udfyldes.
Bemærk:
udarbejdes
selvstændige
bygningsdelskalkulationer
de almene boliger,
nybygningen af fælles
boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
Bemærk: Der udarbejdes
selvstændige
almene
boliger,
formio.
nybygningen
fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
(ved bygning
11) og bygningsdelskalkulationer
ombygning af bygning 19 de
højst
må udgøre
91,7
kr. ekskl.afmoms.
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
del af det samlede Bemærk:
bruttoareal
for de almene boligersom
på ca.
5.070
m². Bemærk
endvidere,
summen
håndværkerudgifter
for de
boliger, nyt fælles
boligareal
Nedrivningsudgifterne
anført
under
bygningsbasis
deles at
i budget
forafalmene
boliger og budget
for78servicearealer
til almene
boliger i forholdet 90/10.
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.
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Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
(skønnede håndværkerudgifter)
Bygningsdelskalkulation

15.01.2015

Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune

15.01.2015

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
(skønnede håndværkerudgifter)
Bygningsdelskalkulation

Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis
Modning af byggefelt
(1.) Bygningsbasis
Privat udenomsareal
i direkteaftilknytning
Modning
byggefelt til bygningen
Fundamenter og terrændæk
Privat udenomsareal i direkte tilknytning til bygningen
Andet
Fundamenter og terrændæk
Ekstrafundering Andet
Miljøhåndtering Ekstrafundering
(1.) Bygningsbasis Miljøhåndtering
i alt

Enhedspris
Antal enheder

(1.) Bygningsbasis i alt
(2.) Primære bygningsdele
Ydervægge
(2.) Primære bygningsdele
Indvendige vægge Ydervægge
Etagedæk
Indvendige vægge
Trapper og ramperEtagedæk
Evt. altaner
Trapper og ramper
Tage
Evt. altaner
Andet
Tage
(2.) Primære bygningsdele
Andet i alt

0
0
0
0
0
0
0
675.000

(2.) Primære bygningsdele i alt
(3.) Kompletterende bygningsdele
Døre i ydervægge (3.) Kompletterende bygningsdele
Vinduer i ydervægge
Døre i ydervægge
Komplettering indervægge
Vinduer i ydervægge
DækkompletteringKomplettering indervægge
Komplettering trapper
og ramper
Dækkomplettering
Evt. komplettering Komplettering
af altaner
trapper og ramper
Komplettering af tage
Evt. komplettering af altaner
Andet
Komplettering af tage
(3.) Kompletterende
bygningsdele i alt
Andet

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

0
0
0
0
0
0
0
45.000

(4.) Overflader i alt
(5.) VVS
Anlæg i terræn - spildevand
(5.) VVS
Anlæg i terræn - regnvand
Anlæg i terræn - spildevand
Affaldshåndtering Anlæg i terræn - regnvand
Afløb sanitet
Affaldshåndtering
Vandforsyning
Afløb sanitet
Varmeforsyning Vandforsyning
Ventilation
Varmeforsyning
Andet
Ventilation
(5.) VVS i alt
Andet

0
0
0
0
0
0
0
0
310.000

(5.) VVS i alt
(6.) El- og mekaniske anlæg
El-anlæg i terræn (i(6.)
direkte
bolig-grupperne)
El- ogtilknytning
mekanisketilanlæg
Højspændingsanlæg
El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
Lavspændingsanlæg
Højspændingsanlæg
Svagstrømsanlæg Lavspændingsanlæg
Andet
Svagstrømsanlæg
(6.) El- og mekaniske
anlæg i alt
Andet

0
0
0
0
0
115.000

(6.) El- og mekaniske anlæg i alt
(7.) Inventar
Fast inventar
(7.) Inventar
Andet
Fast inventar
(7.) Inventar i alt Andet
(7.) Inventar i alt
Sum af bygningsdelsoverslag
Sum af bygningsdelsoverslag
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Byggepladsomkostninger
Uforudseelige
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Sum af håndværkerudgifter
Sum af håndværkerudgifter

90

pris

0
0
0
0
0
0
150.000

(3.) Kompletterende bygningsdele i alt
(4.) Overflader
Ydervægge
(4.) Overflader
Indvendige vægge Ydervægge
Etagedæk
Indvendige vægge
Trapper og ramperEtagedæk
Evt. altaner
Trapper og ramper
Tage
Evt. altaner
Andet
Tage
(4.) Overflader i altAndet

Nyt fælles boligareal ved bygning 11
Bygning 19 (fælles boligareal)

pris
Enhedspris

(f.eks. m²)

0
0
0
0
0
0
150.000

0
0
0
0
0
0
0
675.000

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

0
0
0
0
0
0
0
45.000

0
0
0
0
0
0
0
0
310.000

0
0
0
0
0
115.000

0
0

0
0

1.415.000
%
%
%

6%
3%%
5%%
%

6%
3%
5%

15.01.2015

(skønnede håndværkerudgifter)

(skønnede håndværkerudgifter)

Nyt fælles boligareal ved bygning 11
Nyt fælles boligareal ved bygning 11

15.01.2015

84.900
42.450
70.750
1.613.100

1.415.000
84.900
42.450
70.750
1.613.100

Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis
Modning af byggefelt
(1.) Bygningsbasis
Privat udenomsarealPrivat
i direkte
tilknytningi til
bygningen
udenomsareal
direkte
tilknytning til bygning 19
Fundamenter og terrændæk
Fundamenter og terrændæk
Andet
Andet
Ekstrafundering
Ekstrafundering
Miljøhåndtering Miljøhåndtering
(1.) Bygningsbasis i (1.)
alt Bygningsbasis i alt

Enhedspris
Antal enheder

pris
Enhedspris

(f.eks. m²)

pris

0
0
0
0
0
0
150.000

0
0
0
0
0
175.000

(2.) Primære bygningsdele
(2.) Primære bygningsdele
Ydervægge
Ydervægge
Indvendige vægge Indvendige vægge
Etagedæk
Etagedæk
Trapper og ramper Trapper og ramper
Evt. altaner
Evt. altaner
Tage
Tage
Andet
Andet
(2.) Primære bygningsdele
i alt bygningsdele i alt
(2.) Primære

0
0
0
0
0
0
0
675.000

0
0
0
0
0
0
0
75.000

Kompletterende bygningsdele
(3.) Kompletterende(3.)
bygningsdele
Døre i ydervægge Døre i ydervægge
Vinduer i ydervæggeVinduer i ydervægge
Komplettering indervægge
Komplettering indervægge
Dækkomplettering Dækkomplettering
Komplettering
Komplettering trapper
og ramper trapper og ramper
Evt.
komplettering af altaner
Evt. komplettering af
altaner
Komplettering af tage
Komplettering af tage
Andet
Andet
Kompletterende
(3.) Kompletterende(3.)
bygningsdele
i alt bygningsdele i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

0
0
0
0
0
0
0
0
300.000

0
0
0
0
0
0
0
45.000

0
0
0
0
0
0
0
250.000

(5.) VVS
(5.) VVS
Anlæg i terræn - spildevand
Anlæg i terræn - spildevand
Anlæg i terræn - regnvand
Anlæg i terræn - regnvand
Affaldshåndtering Affaldshåndtering
Afløb sanitet
Afløb sanitet
Vandforsyning
Vandforsyning
Varmeforsyning
Varmeforsyning
Ventilation
Ventilation
Andet
Andet
(5.) VVS i alt
(5.) VVS i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
310.000

0
0
0
0
0
0
0
0
130.000

(6.) El- og mekaniske anlæg
(6.) El- og mekaniske anlæg
El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
Højspændingsanlæg
Højspændingsanlæg
Lavspændingsanlæg
Lavspændingsanlæg
Svagstrømsanlæg
Svagstrømsanlæg
Andet
Andet
(6.) El- og mekaniske anlæg i alt
(6.) El- og mekaniske anlæg i alt

0
0
0
0
0
115.000

(4.) Overflader
(4.) Overflader
Ydervægge
Ydervægge
Indvendige vægge Indvendige vægge
Etagedæk
Etagedæk
Trapper og ramper Trapper og ramper
Evt. altaner
Evt. altaner
Tage
Tage
Andet
Andet
(4.) Overflader i alt (4.) Overflader i alt

(7.) Inventar
Fast inventar
Andet
(7.) Inventar i alt

(7.) Inventar
Fast inventar

0
0

Andet
(7.) Inventar i alt

1.415.000

Sum af bygningsdelsoverslag
Sum af bygningsdelsoverslag
Byggepladsomkostninger
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Uforudseelige
Sum af håndværkerudgifter
Sum af håndværkerudgifter

%
%
%

6%
%
3%
%
5%
%

6%
2%
10%

84.900
42.450
70.750
1.613.100

0
0
0
0
0
125.000

0
0
150.000

1.205.000
72.300
24.100
120.500
1.421.900

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.
Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
Bygningsdelskalkulationen
baseres
forslagsstillersbyggepladsomkostninger
forslag og under hensyntagen
til bygningsdelsfortegnelsen,
der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster udfyldes.
Det er dog alene påkrævet,
at på
'i alt'-posterne,
og 'Sum
af håndværkerudgifter' udfyldes.
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.

Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.

Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
Bemærk:
Der udarbejdes
selvstændige
bygningsdelskalkulationer
de almene
for nybygningen
fælles
boligareal
ved/til arealmæssigt
bygning 11, samt
kalkulation for ombygning
af bygning
19 . Dette
for overskuelighedens
skyld, til trods for,
at den boliger,
nye bygning
ved bygningaf11
og bygning
19 indgår
somselvstændig
kalkulationfor
fordeombygning
af bygning
. Dette
forBemærk
overskuelighedens
til trodsaffor,
at den nye bygningfor
ved
11 og
bygning
indgår arealmæssigt som del
del af det samlede bruttoareal
almene boliger
på ca.195.070
m².
endvidere, skyld,
at summen
håndværkerudgifter
debygning
78 boliger,
nyt
fælles 19
boligareal
af det samlede
bruttoareal
for de
på ca.
Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal (ved
(ved bygning 11) og ombygning
af bygning
19 højst
måalmene
udgøreboliger
91,7 mio.
kr.5.070
ekskl.m².
moms.
bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.
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Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
(skønnede håndværkerudgifter)
FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
(skønnede håndværkerudgifter)

Nyt fælles boligareal ved bygning 11
Servicearealer i nybyggeri (ifm. bolig-grupperne)

Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis (Bemærk omhandler kun servicearealer ifm. de 78 nye boliger)
Modning af byggefelt
(1.) Bygningsbasis
Privat udenomsareal
i direkte tilknytning
til bygningen
Nedrivning
og bortskaffelse
af ekst. boligbygninger (10% andel)
Nedrivning og bortskaffelse af bygning 2 og 5 (10% andel)
Fundamenter og terrændæk
Fundamenter og terrændæk (plus evt. kælder)
Andet
Ekstrafundering Andet
Ekstrafundering
Miljøhåndtering
Miljøhåndtering
(1.) Bygningsbasis i(1.)
alt Bygningsbasis i alt

Enhedspris
Antal enheder

(3.) Kompletterende bygningsdele
(3.) Kompletterende
bygningsdele
Døre
i ydervægge
Døre i ydervægge Vinduer i ydervægge
Komplettering indervægge
Vinduer i ydervægge
Dækkomplettering
Komplettering indervægge
Komplettering trapper og ramper (plus evt. komplettering elevatorer)
Dækkomplettering
Evt. komplettering af altaner
Komplettering trapper og ramper
Komplettering af tage
Evt. komplettering af
altaner
Andet
Komplettering af tage
(3.) Kompletterende bygningsdele i alt
Andet
(4.)
Overflader i alt
(3.) Kompletterende
bygningsdele
Ydervægge
Indvendige vægge
(4.) Overflader
Etagedæk
Ydervægge
Trapper og ramper (plus evt. elevatorer)
Indvendige vægge
Evt. altaner
Etagedæk
Tage
Trapper og ramper Andet
Evt. altaner
(4.) Overflader i alt
Tage
(5.) VVS
Andet
(4.) Overflader i altAnlæg i terræn - spildevand
Anlæg i terræn - regnvand
Affaldshåndtering
(5.) VVS
Afløb sanitet
Anlæg i terræn - spildevand
Vandforsyning
Anlæg i terræn - regnvand
Affaldshåndtering Varmeforsyning
Ventilation
Afløb sanitet
Andet
Vandforsyning
Varmeforsyning (5.) VVS i alt
Ventilation
Andet
(5.) VVS i alt

0
0
0
0
0
0
1.952 0
0
120.000

350

0
0
0
0
1.762 0
0
0
45.000

350

0
0
0
0
0
1.557 0
0
0
310.000

350

(6.) El- og mekaniske anlæg

El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
(6.) El- og mekaniske
anlæg
Højspændingsanlæg
El-anlæg i terræn (i Lavspændingsanlæg
direkte tilknytning til bolig-grupperne)
HøjspændingsanlægSvagstrømsanlæg
LavspændingsanlægAndet
Svagstrømsanlæg (6.) El- og mekaniske anlæg i alt
Andet
(6.) El- og mekaniske anlæg i alt

0
0
0
1.222 0
0
115.000

350

0
800 0

350

Sum af bygningsdelsoverslag
Sum af bygningsdelsoverslag

Sum af håndværkerudgifter
Sum af håndværkerudgifter

0
0
0
0
0
0
1.371.433

0
0
0
0
0
0
0
1.350.000

0
0
0
0
0
0
0
0
683.333

0
0
0
0
0
0
0
616.667

0
0
0
0
0
0
0
0
784.500

0
0
0
0
0
357.500

18-20 kommunale botræningsboliger i ekst. bygning

Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis
Modning af byggefelt
(1.) Bygningsbasis
Privat udenomsareal
i direkte tilknytning
bygningen til bogrupperne
Udenomsarealer
i direktetiltilknytning
Fundamenter og
terrændæk og terrændæk (plus evt. kælder)
Fundamenter
Andet
Andet
EkstrafunderingEvt. Ekstrafundering
MiljøhåndteringMiljøhåndtering
(1.)i Bygningsbasis
i alt
(1.) Bygningsbasis
alt

Enhedspris

Antal enheder

15.01.2015

Den 15.01.2015

pris

Enhedspris

(f.eks. m²)

pris

0
0
0
0
0
0
150.000

(2.) Primære bygningsdele
(2.) Primære bygningsdele
Ydervægge
Ydervægge
Indvendige vægge
Indvendige vægge
Etagedæk
Etagedæk
Trapper og ramper
Trapper og ramper
Tag
Evt. altaner
Andet
Tage
(2.) Primære bygningsdele i alt
Andet
(2.) Primære bygningsdele
i alt
(3.) Kompletterende
bygningsdele

0
0
0
0
0
0
0
675.000

(3.) Kompletterende
bygningsdele
Vinduer
i ydervægge
Døre i ydervægge
Komplettering indervægge
Dækkomplettering
Vinduer i ydervægge
Komplettering trapper og ramper
Komplettering indervægge
Komplettering af tag
Dækkomplettering
Andet og ramper
Komplettering trapper
(3.) af
Kompletterende
bygningsdele i alt
Evt. komplettering
altaner
Komplettering af tage
(4.) Overflader
Andet
Ydervægge
(3.) Kompletterende bygningsdele i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

Døre i ydervægge

Indvendige vægge
Etagedæk
(4.) Overflader Trapper og ramper
Ydervægge
Tag
Indvendige vægge
Andet
Etagedæk
(4.) Overflader i alt
Trapper og ramper
(5.) VVS
Evt. altaner
Anlæg i terræn - spildevand
Tage
Anlæg i terræn - regnvand
Andet
(4.) Overflader Affaldshåndtering
i alt
Afløb sanitet
Vandforsyning
(5.) VVS
Varmeforsyning
Anlæg i terræn - spildevand
Ventilation
Anlæg i terræn - regnvand
Andet
Affaldshåndtering
(5.) VVS i alt
Afløb sanitet
Vandforsyning
(6.) El- og mekaniske anlæg
Varmeforsyning
El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bogrupperne)
Ventilation
Højspændingsanlæg
Andet
(5.) VVS i alt Lavspændingsanlæg
Svagstrømsanlæg
Andet anlæg
(6.) El- og mekaniske
(6.)(i Elog mekaniske
i alt
El-anlæg i terræn
direkte
tilknytninganlæg
til bolig-grupperne)

0
0
0
0
0
0
0
45.000

0
0
0
0
0
0
0
0
310.000

0
0
0
0
0
115.000

Højspændingsanlæg
(7.) Inventar
Lavspændingsanlæg
Fast inventar i boliger
Svagstrømsanlæg
Fast inventar i fællesarealer
Andet
(6.) El- og mekaniske
anlæg i medarbejderfaciliteter
alt
Fast inventar

0
0
0
0
0
300.000

0
0
0
0
0
0
375.000

0
0
0
0
0
0
0
825.000

0
0
0
0
0
0
725.000

0
0
0
0
0
0
0
0
175.000

0
0
0
0
0
370.000

0
0

Andet

(7.) Inventar
(7.) Inventar
Fast inventar medarbejderfaciliteter
Fast inventar
Andet
Andet
(7.) Inventar i alt
(7.) Inventar i alt

Byggepladsomkostninger
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Uforudseelige

pris

0
0
0
0
0
0
3.857 0
675.000

350

Gladsaxe Kommune

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
(skønnede håndværkerudgifter)
Bygningsdelskalkulation
(skønnede håndværkerudgifter)

Nyt fælles boligareal ved bygning 11

pris

0
0
0
0
0
0
150.000
3.918

350

Gladsaxe Kommune
Den 15.01.2015

Enhedspris

(f.eks. m²)

(2.) Primære bygningsdele
(2.) Primære bygningsdele
Ydervægge
Ydervægge
Indvendige vægge Indvendige vægge
Etagedæk
Etagedæk
Trapper og ramper Trapper og ramper (plus evt. elevatorskakte)
Evt. altaner
Evt. altaner
Tage
Tage
Andet
Andet
(2.) Primære bygningsdele i alt
(2.) Primære bygningsdele i alt

15.01.2015

1.415.000
%
%
%

%
6%
%
3%
%
5%

6%
3%
5%

84.900
42.450
70.750
1.613.100

0
0
280.000

5.443.433
326.606
163.303
272.172

6.205.514

0
0

(7.) Inventar (7.) Inventar i alt
Fast inventar
Andet
Sum af bygningsdelsoverslag
(7.) Inventar i alt

Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Sum af håndværkerudgifter
Uforudseelige

0
0

Sum af bygningsdelsoverslag

%
%
%

%
%
%
6%
3%
5%

6%
1%
10%

1.415.000
84.900
42.450
70.750

2.770.000
166.200
27.700
277.000
3.240.900

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet.
Det ses gerne, at
Sum af håndværkerudgifter
1.613.100
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.

Bygningsdelskalkulationen
baseres på forslagsstillers
forslag
og under hensyntagen
bygningsdelsfortegnelsen,
der er bilag 10 til byggeprogrammet.
ses gerne, at Det ses gerne,
Bygningsdelskalkulationen
baseres
på forslagsstillers
forslag ogtilunder
hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen,
der er bilag 10 tilDet
byggeprogrammet.
samtlige poster udfyldes.
Det er dog
alene
påkrævet,
at dog
'i alt'-posterne,
byggepladsomkostninger
og 'Sum af håndværkerudgifter'
udfyldes.
at samtlige
poster
udfyldes.
Det er
alene påkrævet,
at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger
og 'Sum af
håndværkerudgifter' udfyldes.

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.
De enkelte budgetposter udfyldes i det omfang, det er relevant inden for den begrænsede budgetramme. Bemærk, at de samlede håndværkerudgifter til de 18-20
kommunale botræningsboliger højst må udgøre 5,6 mio. kr. ekskl. moms.

Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.

Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.

Bemærk: Nedrivningsudgifterne som anført under bygningsbasis deles i budget for almene boliger og budget for servicearealer til almene boliger i forholdet 90/10.
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Gladsaxe Kommune

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
FREMTIDENS
BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
(skønnede håndværkerudgifter)
Bygningsdelskalkulation

15.01.2015

Gladsaxe Kommune

Den 15.01.2015

Gladsaxe Kommune

FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ
Bygningsdelskalkulation
FREMTIDENS
BOLIGER
OG LIV PÅ KELLERSVEJ
(skønnede
håndværkerudgifter)

(skønnede håndværkerudgifter)

Nyt fælles boligareal ved bygning 11

Kellersvej 11 (salen og ny café)

Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis
Modning af(1.)
byggefelt
Bygningsbasis
Privat udenomsareal
i direkte tilknytning
til bygningen
Udenomsarealer
i direkte tilknytning
til bygningen
Fundamenter
og terrændæk
Fundamenter
og terrændæk (plus evt. kælder)
Andet
Andet
Ekstrafundering
Ekstrafundering
Miljøhåndtering
Miljøhåndtering
(1.) Bygningsbasis
i alt
(1.) Bygningsbasis
i alt

Enhedspris

Antal enheder

Nyt fælles boligareal ved bygning 11

pris

Enhedspris

(f.eks. m²)

0
0
0
0
0
0
150.000

(2.) Primære
bygningsdele
(2.)
Primære bygningsdele
Ydervægge Ydervægge
Indvendige Indvendige
vægge
vægge
Etagedæk Etagedæk
Trapper og Trapper
ramper og ramper
Evt. altanerTag
Andet
Tage
(2.) Primære bygningsdele i alt
Andet
(2.) Primære bygningsdele i alt

0
0
0
0
0
0
0
675.000

Døre i ydervægge
(3.) Kompletterende
bygningsdele
Vinduer i ydervægge
Døre i ydervægge
Komplettering indervægge
Vinduer i ydervægge
Dækkomplettering
Komplettering
indervægge
Komplettering trapper og ramper
Dækkomplettering
Komplettering
af tag
Komplettering
trapper og ramper
Andet af altaner
Evt. komplettering
(3.)afKompletterende
bygningsdele i alt
Komplettering
tage
Andet
(4.) Overflader
(3.) Kompletterende bygningsdele i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

(3.) Kompletterende bygningsdele

Ydervægge
Indvendige vægge
(4.) Overflader
Etagedæk
Ydervægge
Trapper og ramper
Indvendige vægge
Tag
Etagedæk
Andet
Trapper og ramper
(4.) Overflader i alt

0
0
0
0
0
0
0
45.000

Evt. altaner
Tage
(5.) VVS
Andet
Anlæg i terræn - spildevand
(4.) Overflader
i alti terræn - regnvand
Anlæg

Affaldshåndtering

(5.) VVS Afløb sanitet
Anlæg i terræn
- spildevand
Vandforsyning
Anlæg i terræn
- regnvand
Varmeforsyning
Affaldshåndtering
Ventilation
Afløb sanitet
Andet
Vandforsyning
(5.) VVS i alt
Varmeforsyning
Ventilation
(6.) El- og mekaniske anlæg
Andet
El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bygningen)
(5.) VVS i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
310.000

Svagstrømsanlæg
Andet
(7.) Inventar
(6.) El- og mekaniske
anlæg
i alt
Fast inventar
medarbejderfaciliteter

0
0
0
0
0
115.000

Højspændingsanlæg
Lavspændingsanlæg
(6.) El- og mekaniske
anlæg
Svagstrømsanlæg
El-anlæg i terræn
(i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
Andet
Højspændingsanlæg
(6.) El- og mekaniske anlæg i alt
Lavspændingsanlæg

pris

0
0
0
0
0
800.000

0
0
0
0
0
0
2.250.000

0
0
0
0
0
0
0
850.000

0
0
0
0
0
0
535.000

0
0
0
0
0
0
0
0
640.000

0
0
0
0
0
336.000

Inventar produktionskøkken

(7.) Inventar
Hårde hvidevarer m.v. produktionskøkken
Fast inventar
Andet
Andet
(7.) Inventar i alt
(7.) Inventar i alt

0
0

Sum af bygningsdelsoverslag
Sum af bygningsdelsoverslag
Byggepladsomkostninger
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Uforudseelige
Sum af håndværkerudgifter

Sum af håndværkerudgifter

%
%
%

6%%
3%%
5%%

6%
2%
10%

0
1.050.000

1.415.000

6.461.000

84.900
42.450
70.750

387.660
129.220
646.100

1.613.100

7.623.980

Den 15.01.2015

Bygningsdelskalkulation
(skønnede håndværkerudgifter)
Antal enheder
(f.eks. m²)

(1.) Bygningsbasis
Modning af byggefelt
Basis
Privat udenomsareal
i direkte
til bygningen
Modning
til nyetilknytning
anlæg
FundamenterVejanlæg
og terrændæk
Andet
Stier og pladser
Ekstrafundering
Støjdæmpede zoner
Miljøhåndtering
haveanlæg i øvrigt inkl. beplantning
Andeti alt
(1.) Bygningsbasis

Enhedspris

Antal enheder

pris

Enhedspris

(f.eks. m²)

pris

0
0
0
0
0
0
150.000

Ekstrafundering
Miljøhåndtering
(2.) Primære bygningsdele
Ydervægge Basis i alt
Indvendige vægge
Etagedæk (5.) VVS
Anlæg i terræn - regnvand
Trapper og ramper
Evt. altaner Affaldshåndtering
Vandforsyning
Tage
Andet
Andet
(5.) VVS i alt i alt
(2.) Primære bygningsdele

0
0
0
0
0
0
0
675.000

(6.) El- og
mekaniske anlæg (til forsyning af udearealer)
(3.) Kompletterende
bygningsdele
El-anlæg i terræn
Døre i ydervægge
Vinduer i ydervægge
Højspændingsanlæg
KompletteringLavspændingsanlæg
indervægge
Dækkomplettering
Svagstrømsanlæg
KompletteringAndet
trapper og ramper
Evt. komplettering
afog
altaner
(6.) Elmekaniske anlæg i alt
Komplettering af tage
Andet
(7.) Inventar
(3.) Kompletterende bygningsdele i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

Div. udendørs inventar
Andet
(4.) Overflader
(7.) Inventar i alt

Ydervægge
Indvendige vægge
Sum af bygningsdelsoverslag
Etagedæk
Trapper og ramper
Evt. altaner Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Tage
Uforudseelige
Andet
(4.) Overflader i alt

%
%
%

Sum af håndværkerudgifter

6%
2%
10%

0
0
0
0
0
0
0
45.000

0

0
0
0
7.200.000

0
0
0
0
80.000

0
0
0
0
0
60.000

0
0
450.000

7.790.000
467.400
155.800
779.000
9.192.200

(5.) VVS
Anlæg i terræn
- spildevand
0
Bygningsdelskalkulationen
baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet.
Det ses gerne, at
samtlige
poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.
Anlæg i terræn
- regnvand
0
Affaldshåndtering
0
Afløb sanitet
0
VandforsyningBemærk: Budgettet omfatter ikke de udgifter til udearealer, der etableres i direkte tilknytning til de nye bygninger, ej heller udearealer i direkte0tilknytning til øvrige
bygninger, der ombygges. Bemærk, at de samlede håndværkerudgifter til udearealer højst må udgøre 9,2 mio. kr. ekskl. moms.
Varmeforsyning
0
Ventilation
Andet
(5.) VVS i alt

0
0
310.000

(6.) El- og mekaniske anlæg
El-anlæg i terræn (i direkte tilknytning til bolig-grupperne)
Højspændingsanlæg
Lavspændingsanlæg
Svagstrømsanlæg
Andet
(6.) El- og mekaniske anlæg i alt

0
0
0
0
0
115.000

(7.) Inventar
Fast inventar
Andet
(7.) Inventar i alt

0
0

1.415.000

Sum af bygningsdelsoverslag
Byggepladsomkostninger
Vinterforanstaltninger
Uforudseelige
Sum af håndværkerudgifter

%
%
%

6%
3%
5%

84.900
42.450
70.750
1.613.100

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
Bygningsdelskalkulationen
på at
forslagsstillers
og under hensyntagen
til bygningsdelsfortegnelsen,
der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster
udfyldes. Det er dog alenebaseres
påkrævet,
'i alt'-posterne,forslag
byggepladsomkostninger
og 'Sum
af håndværkerudgifter' udfyldes.

Bygningsdelskalkulationen baseres på forslagsstillers forslag og under hensyntagen til bygningsdelsfortegnelsen, der er bilag 10 til byggeprogrammet. Det ses gerne, at
samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.

Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
De enkelte budgetposter udfyldes i det omfang, det er relevant inden for den begrænsede budgetramme. Bemærk, at de samlede håndværkerudgifter til sal og café
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
(inkl. tilbygning til café, nyt produktionskøkken m.v.) højst må udgøre 8,0 mio. kr. ekskl. moms.
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.

Bemærk: Der udarbejdes selvstændige bygningsdelskalkulationer de almene boliger, for nybygningen af fælles boligareal ved/til bygning 11, samt selvstændig
kalkulation for ombygning af bygning 19 . Dette for overskuelighedens skyld, til trods for, at den nye bygning ved bygning 11 og bygning 19 indgår arealmæssigt som
del af det samlede bruttoareal for de almene boliger på ca. 5.070 m². Bemærk endvidere, at summen af håndværkerudgifter for de 78 boliger, nyt fælles boligareal
(ved bygning 11) og ombygning af bygning 19 højst må udgøre 91,7 mio. kr. ekskl. moms.

samtlige poster udfyldes. Det er dog alene påkrævet, at 'i alt'-posterne, byggepladsomkostninger og 'Sum af håndværkerudgifter' udfyldes.
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L.1 BÆREDYGTIGHED
DGNB

Nedenfor fremgår et uddrag af DGNB-tiltag på tværs af de fem DGNB kriterier

For at sikre balancen i designprocessen mellem alle de elementer der indgår i bæredygtigt byggeri har vi støttet os til kriterierne
opstillet i DGNB. DGNB giver overblik og mulighed for at anskueliggøre forskellige løsningsforslag og skabe transparens omkring
hvilke parametre de har indvirkning på.Vi har brugt DGNB som processtyringsværktøj allerede fra den tidlige skitseringsfase for
at klarlægge de mange parametres indbyrdes afhængighed, mulige symbioseeffekter og derved optimere den samlede løsning mht.
sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Byggegrundens kvalitet
• Nærhed til offentlig transport og cykelstier.
• Orientering af bebyggelse og bygningshøjde for at optimere
sol fra syd og sydvest.
• Grønne tage som fremmer biodiversiteten og forsinkelse af
regnvand, som især er relevant i en bymæssig kontekst.
• Vedligeholdelseskoncept for udearealerne, som tager udgangspunkt i et differentieret plejeniveau, som tillader et
stedvis lavt plejeniveau og derved giver samlet økonomisk
og miljømæssig besparelse.
• Alle ikke-permeable belægninger og flader er minimeret.
• Alt regnvand håndteres lokalt og udnyttes rekreativt i løsninger der også fremmer biodiversitet.
• Nybyggeri udformes kompakt og placeres så vidt muligt på
eksisterende bygningsaftryk.
• Det befæstede areal minimeres til et minimum, for at kunne
opnå/bevare en høj biofaktor, på trods af at bebyggelsesprocenten forøges.

DGNB opdeles overodnet i 6 kategorier; miljø, økonomi, social, teknisk, proce½s og område, inden for hvilke en række evalueringskriterier benyttes for at opnå en holistisk evaluering af bygningen og dens placerings bæredygtighed. For den aktuelle case er
placering er defineret, men vi har valgt at fremhæve løsninger som ikke blot er optimale her, men som har et stort replikationspotentiale i hele landet.
I nedenstående illustration søger at give en oversigt over de temaer og tiltag vi har prioriteret inden for hver af de 6 kategorier i
DGNB.

“

HUSET OPNÅR ET NIVEAU PÅ MIN. 42.7% MÅLOPFYLDELSE AF
MULIGE POINT PÅ DE ENKELTE BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER - SAMT
EN SAMLET SCORE PÅ 62.4% PÅ TVÆRS AF DE FEM BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER.

Miljømæssig kvalitet
• Anvendelse af minimum 60% FSC/PEFC certificeret træ.
• Beplantningen skal være almindelig udbredt i regionen, samt
understrege en stor diversitet og fremme den eksisterende
biodiversitet.
• Materiale strategi underbygger stor genanvendelse af materialer.
• Bæredygtig brug af ressourcer (træ og genanvendelig Zink
beklædning).
• Fokus på minimering af ikke-vedvarende energikilder.

Økonomisk
kvalitet
DELIVERABLES

$
Miljømæssig
kvalitet

Social og funktionel
kvalitet

$
Kvalitet i
processen

DELIVERABLES

Byggegrundens
kvalitet
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Teknisk kvalitet

Kvalitet i processen
• Implementering af tværfaglig designproces
• Fokus på overlevering til effektiv FM-strategi i forhold til
fremtidig drift og vedligehold
• Integreret regnvandsstrategi, hvor regnvand nedsives, forsinkes og opsamles til genanvendelse til toilet, vanding o.lign.
Økonomisk kvalitet
• Anvendelse af materialer med minimale drifts-, vedligeholdelses omkostninger.
• Robuste og holdbare materialer, der tåler patinering fremfor
nødvendigt vedligeholde – og særligt den udbredte anvendelse af Zink beklædning understøtter dette.
• Større spænd og minimering af materialeanvendelse i konstruktioner.
• Minimering af jordarbejder og håndtering af jord inden for
matrikel, da jord som opgraves vil blive genanvendt andet
steds på grunden.
• Kort montagetid på stor anvendelse af præ-fabrikerede
elementer (op til 35% hurtigere end traditionelt byggeri).

Teknisk kvalitet
• Demonterebare opbygninger, sikrer effektivt genbrug og
potentiale for upcycling samt prioritering af materialer ud
fra ”cradle to cradle” principper.
• Anvendelse af byggetekniske løsninger, som i videst mulige
omfang sikrer brand- og lydisolering uden bruge af silikone/
fuger.
• Indeklima i fokus
• Lav teknologiske løsninger til rengøring og vedligeholdelse.
• Integrerede tekniske installationer, som samtidig giver mulighed for præfabrikation og servicering uden at gribe ind i
dagligdagen for beboerne.
Social og funktionel kvalitet
• Design af cirkulation og rum hvor sociale interaktioner
forøges
• Øget fokus på tilgængelighed i form af niveau frie ind/udgange og way-finding gennem genkendelighed, bevarelse
af sigtelinjer, markante indgangspartier samt tagudspring,
fortsættelse af materialer inde/ude samt frie kig indefra og
ud.
• Etablering af optimale faciliteter for delebiler og tilgængelig
cykelparkering ved portene
• Udendørs arealer (herunder altaner, fælleshus, gården) som
understøtter fællesskab
• Integrede opholdsmuligheder i forbindelse med adgangsveje
(fælles arealer etc.).
• Adgangsveje og parkeringsarealer har flere forskellige anvendelsesmuligheder.
• Cykelparkeringspladser er placeret indenfor en radius af 3550 m fra indgange.
• Stor variation af fælles udearealer både i valg af materialer
og aktivitetsmuligheder, såvel som skala af rum, forskellige
grader af privathed og opholdsmuligheder. Der vil både være
mulighed for at sidde på “kanten” af fælles områder, være
tilskuer, deltager eller helt privat. Altså bred anvendelsesgrad
af udearealerne, stor vægt på trygge, sociale og identitetskabende uderum.
• Minimum af 10 forskellige arter for hver landskabstype.
Hermed sikres et diverst fugle og insektliv, samt en bæredygtig plejeplan udarbejdes for området. Herudover sikres
der åbne vandoverflader, for dyreliv samt mikroklima.
• Koncept for integration af kunst i udearealerne. Udvalg
bestående af repræsentanter for beboere, ansatte, familier
og kunstkundige, der sammen med landskabsarkitekt udvælger de endelige værker, der skal komme til at indgå som
en del af landskabet og aktivitetszonerne.
• Udendørs belysningsstrategi sikre lyst og åbent visuelt område, gang og cykelstier.
• Alle materialevalg af befæstede overflader sikrer tilgængelighed for alle.
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DGNB resultat
Resulatet af DGNB-beregningen, der har fulgt projektet og fungeret som et redskab til indentifikation af bæredygtige løsninger,
viser at det samlede design vil opnå en samlet score på 62,4 %, og ønsket om 50 %, som er fremsat i programmet, er dermed
overholdt.
I nedenstående diagram ses fordelingen af point for de 5 kategorier, og denne afspejler tydeligt det fokus, der i projektet har
været på at skabe en bebyggelse af høj teknisk kvalitet med gode indeklimaforhold - men også en bebyggelse, der rummer store
sociale og funktionelle kvaliteter for kommende beboere.

$

ØKONOMISK KVALITET
59,4%

MILJØMÆSSIG KVALITET
53,8%

62,4%

KVALITET I PROCESSEN
42,7%

I takt med at energiforbruget i byggeri reduceres og energiforsyning bliver stadig mere baseret på vedvarende energi, udgør materialeanvendelsen en stigende andel af den samlede miljøbelastning for byggeriet.Vores tilgang til at
reducere miljøbelastningen fra materialeanvendelsen baserer sig på følgende principper:
• Anvendelse af så få materialer som muligt gør det enklere at vedligeholde, forny og genbruge materialerne fra
byggeriet.
• Minimering af plast, folie, bløde fuger og deraf følgende udfordringer i vedligehold af byggeriet fremover.
• Træ

SOCIAL OG FUNKTIONEL
KVALITET
78,8%
0

20

40
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80

100

TEKNISK KVALITET
70,6%

DELIVERABLES

Fremtidens boliger på Kellersvej skal fremstå som bygninger af høj kvalitet og i gedigne materialer, som patinerer
smukt og samtidig er skånsomme for miljøet. Det er vigtigt at de brugte materialer opfylder høje krav vedrørende
funktionalitet, miljø, æstetik, og vedligehold.Vi tilstræber at bruge materialer, som findes lokalt i den nordiske byggetradition og derfor ikke skal fragtes over lange afstande. Materialerne er udvalgt og brugt i bygningerne med udgangspunkt i de stemninger de skaber i de givne rum og de aktiviteter de skal danne rammer om.

BYGGEGRUNDENS KVALITET

Udvendige materialer
På facaden og dele af taget bruges en zinkbeklædning med stående false. Tagudhængene på boligerne erpå ydersiden
zink beklædte og træbeklædtepå indvendig side. Dette sikre at vedligeholdelse af træet bliver minimeret. Træbeklædningen går igen i vinduernes lysning og skaber sammenhæng mellem boligernes ude og inde områder. Dette er med
til at understøtte at beboeren får en oplevelse af en bolig, der om sommeren, kan åbnes op og udvides ud i det fri.
Samtidig trækkes det hjemlige med ud på beboerens terrasse og er med til at skabe en beskyttet privat zone i umiddelbar forbindelse til fællesområderne.

L.2 BÆREDYGTIGHED
Totaløkonomisk beregning

Sammenspillet mellem zink på facade og træ beklædning på inderside af udhæng, havemure og lysninger giver en
spændende kontrast og fortæller historien om overgangen imellem det fælles og det private. Både zink og træ er
materialer der patinerer smukt og derved sikre at bygningerne ældes med ynde.

Som en del af DGNB-beregningen indgår der også en LCC-beregning - og i dette tilfælde er der udført en LCC-beregning
for en samlet boligklynge. Beregningen indeholder data for bygningens hovedkonstruktioner samt tekniske installationer. Den
samlede score på 75% vidner om et kosteffektivt byggeri, der sammenholdt med den generelt stærke bæredygtighedsprofil er
et perfekt resultat af et tværfagligt samarbejde i projektgruppen.
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Materialeholdning
Materialer er en stor del af byggeriets identitet, samt den enkelte beboers oplevelse af huset og stedet både nu og
gennem dets levetid. Derfor har der været fokus på lokale, smukke og robuste materialer der patinere smukt og
medvirker til at indskrive projektet i konteksten.Yderligere vil materialerne have stor indvirkning på indeklimaet og
understrege den enkeltes opfattelse af huset.
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Zink beklædning
Zink er et bæredygtigt naturmateriale, og et af de få materialer, der kan omsmeltes af flere omgange uden kvalitetstab, men en af de klart største fordele er at Zink er vedligeholdelsesfrit gennem hele produktets levetid. Dette gør
Zink til et meget attraktivt materiale i denne kontekst – og et materiale der stemmer overens med den generelle
strategi, der har været om at skabe et bæredygtigt byggeri som kræver minimal fremtidig vedligehold.
Tidligere var det i Danmark ikke tilladt, at genanvende regnvand opsamlet fra Zink tage til toiletskyl eller nedsivning,
men dette er ændret da forskning har vist at Zink indholdet i vandet ligger under grænseværdierne, og derfor helt
uproblematisk kan genanvendes. Flere af de større producenter har ligeledes opnået forskellige former for certificeringer herunder cradle-to-cradle, der dokumenter materialets gode egenskaber
Indvendige materialer
På gulve i køkken og gangarealer bruges en flot mat klinke, der spiller i varme nuancer af grå. Klinken er nem at
rengøre, kræver minimalt vedligehold og tåler det hårde brug i køkken og ankomstområdet.
I de enkelte boliger og i fællesopholdsstuen bruges trægulve som understøtter oplevelsen af hjemlighed og varme.
På udvalgte steder i bygningen bruges træ på vægge,i nicher og indbyggede skabe mv. Brugen af træ indvendigt
bidrager til at skabe rumlige variation og oplevelser igennem bygningen.
Alt i alt fremstår de nye boliger på Kellersvej som et ærligt, åbent og indbydende sted, hvor bygningens materialer
vises frem, som det de er og står frem med en naturlig livlighed.

17,6 kr/m2
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BYGGEPLADSINDRETNING,
ETAPEDELING OG GENHUSNING
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Byggepladsindretning, Etapedeling og Genhusning
Hensyn til boende borgere og tilknyttede personale, samt drift
af bygninger og opretholdelse af funktion i hele den tidperiode
der arbejdes med for det samlede projekt på Kellersvej, danner i
samspil med byggelogistik, økonomi og fysiske rammer grundlaget for byggepladsindretning, etapedeling og genhusningsstrategi
i forslaget.
Som angivet i den overordnede tidsplan, strækker forløbet
med fysisk byggeaktivitet på Kellersvej, sig over ca. 3,5 år. Det
er vigtigt, at der forud for og gennem hele forløbet drøftes
og koordineres med brugere og relevante beslutningstagere,
således at væsentlige beslutninger og forventningsafstemninger
foretages i tidsrammer, der tilgodeser planlægning, økonomi,
drift og gode menneskelige hensyn.
For overskuelighedens skyld benævnes byggeaktiviteterne på
stedet i tre faser, A, B og C. Faserne knytter sig til den vejledende tidsplan, Bilag 25 til Byggeprogram, som er en del af
udbudsmaterialet.
Sideløbende med de tre faser er der mulighed for udlægning af
areal til brug for byggepladsforanstaltninger for Letbaneprojekt
nord for bygning 5, som er angivet i byggeprogrammet.
Gennem hele byggeforløbet for nybyggeri holdes trafikken
separeret, således at beboer- og drift-trafik holdes adskilt fra
byggepladstrafik. Endvidere sikres muligheden for gennemkørsel til Bank-Mikkelsens Vej via Kellersvej med midlertidig vejforbindelse og fremtidig vejforbindelse. Bygning 20 og -23 sikres
tilkørsel udenom tung byggepladsvej, mens bygning 21, materielog gartnerbygning, i den ene fase har vejforbindelse fælles med
byggepladsvej.
For minimering af omkostningsniveau fastholdes placeringen af
midlertidige pavilloner gennem hele forløbet.
Der vil gennem alle tre faser være mulighed for husning af minimum 88 beboere. Alle midlertidige beboelsesenheder skal sikres
tilstrækkelige tilgængelighedsforhold og dette vil i nogen grad
kræve midlertidige foranstaltninger herfor.
Etapedelingerne tilgodeser hensynet til, at bygning 11 og -19
ikke ombygges samtidigt, og derved opretholdes muligheden for
caféfunktion under hele forløbet.
I takt med nedrivningsarbejder og nybyggeriet etableres der nye
forsyningsledninger, i det omfang bygningsændringerne nødvendiggør dette.
Fase A
Den fysiske proces på Kellersvej starter med renovering af
bygningerne 7, -15, -16 og -18 samtidigt med, at der etableres
midlertidig beboelses-, dagtilbuds- og driftsfaciliteter i pavillonbebyggelse, som placeres i område øst for eksisterende bygning
10 ud mod Gammelmose. Der opføres fleksibel pavillonbebyggelse, der kan huse op til 40 beboere samt de nødvendige
servicefunktioner.
Midlertidig genhusning af beboere og funktioner udføres forud
for næste fase.
I denne fase findes adgangsvejen til den midlertidige pavillonbebyggelse via eksisterende interne veje og opgradering af skovvej
øst for bygning 10. Eksisterende vejforbindelse til Bank Mikkelsens Vej opretholdes i fasen.
I det der i denne fase er tale om ombygninger ved eksisterende bebyggelser findes der flere muligheder for etableringer af
byggeplads med skurby, veldfærdsfaciliteter osv. Der vil i denne
fase ikke være tale om så mange tunge materialetransporter
som ved de kommende nedbrydnings- og nybygge-arbejder.
Derfor anses det som en brugbar løsning at dele ankomstvej
med beboere og driftpersonale, sådan som tidsplanen i udbudsmaterialet angiver det.
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Fase B
Som opstart på denne fase nedrives bygning 2 og bygning 5,
samt vestlige ende af bygning 9. I forlængelse af dette, etableres
byggepladsvej fra Buddingevej som ny separat vejforbindelse
mellem bygning 1 og -6, og der etableres byggeplads i område
øst for bygning 3 og syd for bygning 9.
Sydlig halvdel af bygning 10, samt hele bygning 9, nedrives med
henblik på opstart af nybyggeriet.
Ombygningsarbejderne i bygning 19, samt nyopførelse af de to
nye boligklynger henholdsvis syd for bygning 18 og øst for bygning 17, udføres i denne fase.

B

PAVILLONER B

B

PAVILLONER A

BYGGEPLADS LETBANE

BYGGEPLADS LETBANE
BYGGEPLADS B

Trafik for drift og beboelse føres ad eksisterende indkørsel fra
Buddingevej, nord om bygning 11 og -12 på eksisterende vej, og
herfra på midlertidig vejforbindelse midt gennem bygning 10,
efter nedrivning af sydlige del af denne, til pavillonområde øst
for bygning 10.Vejforbindelse til Bank Mikkelsens Vej og til bygning 20 og -23, bibeholdes via opgraderet skovvej mellem pavillonområde og Bygning 20.

A

A
BYGGEPLADS A

Byggepladsvej for de to nye boligklynger udføres på det forløb
mod syd, som ved afslutning af fasen bliver den nye blivende
vejforbindelse.
Principiel oversigt ses på diagram benævnt fase B.

BYGGEPLADS TRAFIK

BYGGEPLADS TRAFIK

BEBOER OG DRIFT TRAFIK

BEBOER OG DRIFT TRAFIK

I denne fase findes 24 boliger i bygning 8, 24 boliger i nordlige
ende af bygning 10, samt 40 boliger i pavillonbebyggelse. Samlet
88 boliger.
Fase C
De to nye sydlige boligklynger er nu taget i brug.

B
C

Der udføres genhusning og omflytning i nødvendigt omfang, og
nedrivning af nordlige del af bygning 10 udføres.
Trafik for drift og beboelse føres nu på den nye indkørsel mellem bygning 1 og -6 og videre syd om nye boligklynger, og herfra
til henholdsvis Bank Mikkelsens Vej og via opgraderet skovvej til
pavillonområde.
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BYGGEPLADS C

A

Byggepladsvej fra Buddingevej føres ad tidligere beboelsesindkørsel nord for bygning 6. Der etableres ny byggeplads i område
mellem bygning 7, -12 og -19.
A

Ombygningsarbejderne i bygning 8, -11 og -12, samt nyopførelsen af ny nordlige boligklynge, udføres i denne fase.
Principiel oversigt ses på diagram benævnt fase C.
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Som en mulig tilføjelse til det samlede projekt for Kellersvej kan
der i denne fase ændres således, at bygning 8 også nedrives for
at give rum til endnu en ny boligbebyggelse. Denne løsning er
benævnt ”Mulig tilføjelse til fase C” på diagram.
I denne fase findes 26 + 26 boliger i de to nye boligklynger samt
40 boliger i pavillonbebyggelse. Samlet 92 boliger.
Byggeplads
Byggepladsarealer i fase B og -C nær indkørselsvej fra Buddingevej skal huse skurby med velfærdsfaciliteter, mødefaciliteter
materialeoplag samt lokal bearbejdningsplads. Disse byggepladsarealer holdes indhegnede og aflåselige.
I fase B og –C, hvor der udføres relativt store nedbrydningsarbejder og nybyggerier, udføres tillige indhegning af bygningsarbejderne, således at sikkerheden kan sikres og byggearbejderne
kan foregå ugeneret.Ved disse faser kan der indarbejdes egnede
zoner i tæt forbindelse til de fysiske byggepladsarbejder, hvor
beboere i sikre og beskyttede omgivelser kan følge byggearbejdernes udvikling.
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I bygninger med ombygningsarbejder, udføres interimskonstruktioner for fysisk adskillelse af arealer med opretholdelse
af funktioner og byggepladsarealer. Der vil i nødvendigt omfang
tillige blive udført midlertidige adgangsveje under hensyntagen
til funktion, arbejdssikkerhed og brandkrav.
BYGGEPLADS A

BYGGEPLADS TRAFIK

BYGGEPLADS TRAFIK
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BEBOER OG DRIFT TRAFIK
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BEBOER OG DRIFT TRAFIK
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