” På Kellersvej kan der opstå en landsby-lignende spejling
af det større samfund udenfor, hvor boliger og servicefunktioner samles om et indre landskabeligt rum og med Gammelmosen som nærmeste nabo.”

KELLERSVEJ
En moderne grøn landsby
Situationsplan. landskabs- og bebyggelsesplan 1 etape 1:500

Principsnit A-A 1:500
HISTORIEN

STEDET OG PROGRAMMET

er kulturmiljøet og samtidig giver anledning til en tiltrængt revurdering af vores måde at

Den nye bebyggelse grupperes i tre boklynger med hver 24 boliger - som perler på en

Kellersvej opleves som en tidslomme.

Kellersvejs kombination af et stærkt, centralt ensemble af bevaringsværdige bygninger

disponere hverdagen på for nogle af samfundets svageste!

snor – og med den største intensitet langs Bygaden. Koblingen til Gammelmosen under-

Omgivet af en buldrende virkelighed med en stadig mere dominerende infrastruktur

og en byggemulighed bragt til veje ved nedrivninger genererer sammen et nyskabende

er det en lise at dreje fra og ind. Buddingevej og motorvejen, transformeranlægget

program for både boliger og servicearealer.

HOVEDGREBET

overdøves af et helstøbt område med en næsten campus agtig karakter.

På Kellersvej kan opstå en landsby-lignende spejling af det større samfund udenfor, hvor

Med det eksisterende kulturmiljø indlejret i parken som et naturligt midtpunkt disponeres

Boligerne opføres i en etage i et velkendt arkitektursprog, hvor den enkelte boligens

Parkrummet er den sammenbindende klangbund, der sammenholder byggerier fra tre

boliger og servicefunktioner samles om et indre landskabeligt rum og med Gammelm-

den nye bebyggelse omkring dette centrum.

betydning understreges af saddeltagenes rejsning, mens de sammenbindende fællesrum

epoker og som sammen med Gammelmosen i baggrunden er områdets helt store kval-

osen som nærmeste nabo.

itet.

Et trygt bomiljø med en stærk identitet skabt i kombinationen af gamle og nye bygninger

Flytningen af tilkørslen fra Buddingevej mod syd forrykker balancen i området og

”Slottet” og de øvrige bevarede bygninger bevarer deres dominans og omkranses af

og knyttet sammen af en gennemgående landskabelig behandling.

udfordringen er at få trafikafviklingen til at fremstå enkel og naturlig samtidig med at en

boligernes lavere bygningsanlæg – et tydeligt hierarki.

Det byggede miljø her er af høj arkitektonisk kvalitet og udtryk for en omsorg og vær-

Væk er institutionen med enheder hver med alt samlet under et tag, selvtilstrækkelige og

fredeliggørelse af parken sikres.

dighed typisk for tiden, der undertiden kan være svær at genfinde i nutidens offentlige

med ingen eller kun lille anledning til at bevæge sig udenfor; - i stedet opstår et lille sam-

Vi foreslår en forlægning mod syd af den centrale vejsløjfe, så der etableres et logisk

I forlængelse af bygning 11 placeres cafeen der sammen med salen og Slottet bliver

byggeri.Med en lidt skæv og stilfærdig aksialitet samles i midten de ældste bygninger og

fund med tilbuddene spredt over bebyggelsens område, hvor bevægelse og interaktion

forløb, der leder videre mod øst og leder uvedkommende trafik udenom det centrale

ankerpunktet i det nye centrum.

omgives i et tilnærmet cirkelslag af 60’ernes og vor egen tids bidrag.

er en forudsætning for at fungere og ”få det hele med” – præcis som i samfundet udenfor.

område. Fra denne vej leder en ensrettet sivegade - ”Bygaden” - op og betjener eksister-

Det oplevede akustiske miljø er her bedre end nord for bygning 12 og kontakten både til

ende og ny bebyggelse.

parkens grønne rum og til ”Torvets” belagte gør stedet til det naturlige midtpunkt.

streges af haverummenes og engens fletning med mosen.

med deres flade tage underspilles.

Det gamle anlægs fine overskuelighed og logiske trafikafvikling anfægtes imidlertid ved

Denne mulighed understøttes af programmets plejefaglige nyorientering, der lægger

flytningen af tilkørslen fra Buddingevej og det, sammen med byggeriet af de 72 nye

afgørende vægt på, at boligerne i første række er beboernes hjem og i anden række

Langs motorvejen bevares Kellersvej 8 og indrettes til botræningsboliger og dagtilbud

et forhold der om nødvendigt lader sig løse ved en yderligere bearbejdning af denne

boliger, udgør opgavens tyngdepunkt forløst i en operativ helhedsplan for området, der

personalets arbejdsplads.

mens 9 og 10 nedrives, hvorved Gammelmosen får helt andre vilkår for at blive bragt i

bogruppes geometri.

inddrager både landskabet og den eksisterende bygningsmasse.

Her er med andre ord tale om et lykkeligt sammenfald af omstændigheder, der inddrag-

spil og inddrages i planen.

promenaden

Gammelmosen

Parken

Ny grøn korridor

Boliger

Kun et enkelt sted tangerer den nye bebyggelse fredningslinien mod Gammelmosen,

LANDSKABLIGT HOVEDGREB:
Sammenfletning med Gammelmosen
Ny Grøn korridor

Parkering spidsbelastning

Ny traffikkal afvikling

PINÉT
B
B

B

A

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B
B

Lukket indkørsel

B
A

A

A

B

B
A

A

RIGKÆR

B

B
B
B

B
A

B

A

A

B
A

B
B

B

PILELUND

B
A

B
B

B

B

B

B

ensrettet vej

B

A
A

B
A

B
A

B

B

B

vej
ensrette vej
indgang

Gennemkørsel til Bank Mikkelsensvej

B

B
A

B
A

B

A

B

B
B

A

A

Ny indkørsel

klynge 1
Etape 1
klynge 2
klynge 3
Nybyggeri i forhold til eksisterende bygning
Eksisterende bygninger ombygget
Eksisterende bygninger

B
A

B

A

A

B

Fælles boligareal i bolig enhed
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NYBYGGERI, KLYNGE OG OMBYGNING:

KØRENDE TRAFIK:

INTERESSE FÆLLESSKABER/ KLYNGERNE OG DET SOCIALE LIV

FUNKTIONSDIAGRAM:

BYNATURTYPER:

SHARED SPACE:

Langs motorvejen bevares Kellersvej 8 og indrettes til botræningsboliger og dagtilbud

Flytningen af tilkørslen fra Buddingevej mod syd forrykker balancen i området og

Med placeringen af den overvejende del af servicearealerne udenfor klyngerne ophører

” Klyngerne indgår i den samlede plan men også i et indbyrdes samspil, hvor de mange

Bebyggelsen omgives i dag af fire væsensforskellige bysituationer, der kalder på fire

En sammenhængende befæstet flade skal koncentrere livet og brugerne i Kellersvej i

mens 9 og 10 nedrives, hvorved Gammelmosen får helt andre vilkår for at blive bragt i

udfordringen er at få trafikafviklingen til at fremstå enkel og naturlig samtidig med at en

disse med at være autonome enheder i princippet uafhængige af det omgivende nærmil-

ind- og udgange muliggør et væld af bevægelsesmønstre, der naturligt understøtter

forskellige landskabelige udviklingsstrategier. Vi introducerer fire forskellige bynatur-

rummet mellem de nye boligklynger og de eksisterende historiske bygninger. Vi ønsker at

spil og inddrages i planen.

fredeliggørelse af parken sikres.

jø. Derimod indgår de i et lille samfund bestående af nyt og gammelt, hvor det at opsøge

ambitionen om at beboerne opsøger ikke blot hinanden og personalet på tværs af de

typer, der hver i sær løfter kantzonernes potentialer dels med en målbar kvalitet, som

skabe et ‘shared space’ med state-of-the-art tilgængelighed, som sikrer optimal adgang

Den nye bebyggelse grupperes i tre boklynger med hver 24 boliger - som perler på en

Vi foreslår en forlægning mod syd af den centrale vejsløjfe, så der etableres et logisk

muligheder og mennesker bliver en integreret del af
hvis og når overskuddet
AAhverdagen,
- RIGKÆR

byggede gruppedannelser men også servicearealernes muligheder”.

eksempelvis støjreducering og forøgelse af biodiversiteten, og en mærkbar værdi som

for både personale, beboere og besøgende, og som tydeligt prioriterer områdets bløde

snor – og med den største intensitet langs Bygaden. Koblingen til Gammelmosen under-

forløb, der leder videre mod øst og leder uvedkommende trafik udenom det centrale

er til stede.

streges af haverummenes og engens fletning med mosen.

område. Fra denne vej leder en ensrettet sivegade - ”Bygaden” - op og betjener eksister-

CC - ENG

Fuglene flyver rundt i
eksempelvis højere oplevelsesværdi og sanselighed. Bynaturtyperne skaber desuden
det vilde engområde
stedsspecifik identitet for de forskellige boligklynger. De fire kantzoner kan anlægges

ende og ny bebyggelse.

over længere tid, uafhængigt af hinanden. Fælles for alle bynaturtyper er et lavt ple-

.

jenieavu.

Det er rart at kigge
ud på det grønne

Sommerfugle flyver rundt
i det dugfriske græs

Det er rart at kigge
ud på det grønne

Sommerfugle flyver rundt
i det dugfriske græs

holdsnicher, der vil gøre det ekstra spændende at bevæge sig rundt i Kellersvej.

Udsigten til engen er
smuk og spændende

AA - RIGKÆR

CC - ENG

trafikanter. I kanten af den befæstede flade integreres ‘sanselommer’ og grønne op-

Fuglene flyver rundt i
det vilde engområde

Udsigten til engen er
smuk og spændende
DE BOLIGNÆRE UDERUM
VELKOMMEN INDENFOR! LAD OS SIDDE UDENFOR!
De private uderum består af en træterrasse, et mindre grønt areal med lavt stedsegrønt bunddække og blomstrende buske, som kræver et minimum af pleje. Boligerne,
der vender mod den sydlige vej eller mod det cirkulære ‘shared space’, afgrænses af
den lave beplantning, for at markerer den private zone, mens de private uderum, der
orienteres mod Gammelmosen er åbne, for at understrege relationen til naturen. Gennemgående for alle private uderum er, at den private zone markeres med materialeskifte,
byder besøgende velkommen med niveaufri adgang og skaber sanselige rammer om
oplevelsesrigt udendørs ophold.

DD - GÅRDRUMMET

DD - GÅRDRUMMET

Sanseindtrykket er
stort i gårdhaven
Sanseindtrykket er
stort i gårdhaven

Her dufter blomsterne,
farver stråler om kap og
bladenes tekstur kan
være sjove at røre ved
Her dufter blomsterne,
farver stråler om kap og
bladenes tekstur kan
være sjove at røre ved

BB - PINET

Egern leger i
trækronerne

Støjen dæmpes af
nåletræernes volumen

BB - PINET

Egern leger i
trækronerne

Udsigt til aktiviteterne
på græsplænen

Græsplænen lægger
op til aktivitet
ENGAGEMENT & SANSELOMMER
RÅDERUM FOR ALLE!

Støjen dæmpes af
nåletræernes volumen
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Samskabelsen af Kellersvej vil give stedet en knopskydende identitet, der synliggør
det liv, den glæde og engagement, der allerede kendetegner Kellersvej i dag. Vi skaber

Udsigt til aktiviteterne
på græsplænen

Græsplænen lægger
op til aktivitet

robuste rammer, som beboerne med tiden selv kan indtage til dyrkning af grønsager,
hønsegårde, bybier eller bålsteder. Fælles for alle ‘lommer’ er, at de skal give beboerne
en sanselig udendørs oplevelse.

” Snarere end en institution er der tale om et kollektiv af
plejekrævende individer, der i respekt for hinandens evner
og kompetencer kan opsøge hinanden - og personalet”.
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Visualisering helhedsplan
Overskuelige veje, trafikforbindelser, parkeringssystemet, tilknytning til parken vurderes
positiv efter DGNB ordningen. Det pågældende forholdsvis høje støjniveau fra motorvejen kommer ikke til at trække stedets kvalitet nævneværdigt ned, som fokuspunkt er
trafikstøj dog oplagt i fase 2 af projektet.
LANDSKABELIG VISION
Vi vil lade bynaturen slå rødder i blågrønne uderum i Fremtidens Kellersvej. Vi vil skabe
en landskabelig sammenhæng med Gammelmosen og øge områdets samlede naturværdi. Fordi vi tror på, at bynaturen giver rationelle løsninger på klimasikring, bæredygtighed
og øget biodiversitet, samtidig med, at bynaturen rummer æstetiske kvaliteter, som gør
det meget mere inspirerende og meningsfuldt at besøge, bo og arbejde på Kellersvej.
LANDSKABELIG STRATEGI
Vi vil skabe en fleksibel ramme om livet på Kellersvej, hvor beboerne er medskabere af

Facade Vest 1:200

deres grønne omgivelser, fordi alle erfaringer viser, at det sociale samvær omkring plantning, dyrkning og pleje af grønne omgivelser, har restorative effekter, højner livskvaliteten
og giver en meningsfuld hverdag.
I fremtidens Kellersvej foreslår vi en blågrøn landskabsstrategi, der sikrer bebyggelsen
en unik og robust groet herlighedsværdi mange år frem. Forslaget indeholder ’her og
nu-tiltag’ i de bolignære uderum, der skaber en sanselig ramme om beboernes hverdagsliv fra dag 1, ligesom den interne infrastruktur og driftshensyn anlægges som første
skridt i udviklingen af fremtidens Kellersvej. Vores forslag udpeger dernæst uderum, som
beboerne og personale med tiden kan indtage, dyrke og opbygge, så stedets identitet i
løbet af årene i stigende grad vil afspejle beboernes. I såkaldte ‘sanselommer’ får beboerne råderum.
Endeligt foreslår vi en langsigtet strategi for udviklingen af en kvalitativ bynatur ved
at introducere fire bynaturtyper, der hver skaber en målbar og en mærkbar relation til
Kellersvejs omgivelser.
FIRE HOVEDGREB:
Vores forslag for landskabet i fremtidens Kellersvej bygger på fire hovedgreb, der alle har

Facade Syd 1:200

det til fælles, at de maksimerer det grønne, det frodige, det oplevelsesmæssige og det
trygge ved at høre hjemme på Kellersvej, mens de også skaber praktiske rammer om de
ansattes dagligdag.

EN ELLER FLERE ETAGER?
Programmets ønske om to indgange til, som minimum, alle boliger på terræn har haft
afgørende betydning for vores disponering af den nye bebyggelse.
Vi har prioriteret, at alle boliger ikke blot gives muligheden for at vælge indgang direkte
udefra men også, at alle har direkte adgang til terræn.
For beboere, der til dels har en begrænset aktionsradius, er det helt afgørende for
livskvalitet og værdighed i dagligdagen i videst muligt omfang at være selvhjulpne, - at
kunne reducere afhængigheden af andre.
Her er byggeri i et plan et oplagt svar, da selv små niveauforskelle er afgørende barrierer
for mobiliteten. Dette gælder ikke blot kørestolsbrugere og andre, der er begrænsede på
bevægelighed. Det uderum, der ligger lige udenfor boligen er altid hyppigere og bedre
anvendt end det, der kræver trapper og elevator for at nås.

Referencer

Plejeboliger nybyggeri

Snit B-B 1:200

funktioner

Privat boligareal
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fælles indgang fra landskab
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Klyngeplan 1:200
Boligklynge
1:200

sla landskab

Visualisering Ny grøn korridor mellem ‘Slottet* og Gammelmosen

Snit C-C 1:100

Visualisering Fællesrum - kig mod Gammelmosen

Snit D-D 1:100
Indgangspartier

Trælister i fællesrum

Detalje af listebeklædning

Fælles køkken med ovenlys

Proces kvalitet
under hovedgruppen “proces kvalitet” vurderes på en række kriterier som på nuværende tidspunkt
ikke kan defineres nærmere - pointgivningen skal derfor ses som en hensigtserklæring til de kommende faser.
Bland andet vurderes på kvalitet af forberedelsen af projektet (PRO1.1), Integreret Design Proces (PRO 1.2),
kompleksitet af planlægningen (PRO 1.3), at bæredygtighedsaspekter indgår i udbuddet (PRO 1.4),
vejledninger til vedligehold og brug af bygningen (PRO 1.5), drift af byggepladsen (PRO2.1) og kvalitet i
udførelsen (PRO 2.2). Undtaget PRO 2.3, “Commissioning”, antages derfor nær maksimale point, da målet
for processen må være at projektets bæredygtighed understøttes hele vejen hen til afleveringen på et realistisk,
men konstant højt niveau.

Miljørisici relateret til byggevarer:
der antages en forholdsvis lav score - dette begrundes dog med sandsynligheden for
at den fornødne dokumentation for DGNB kan indsamles og mindre med at de anvendte
produkter ikke lever op til de høje krav som kan stilles med hensyn til miljørisici.
mi
ljø

PRO2.3

Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse
herunder vurderes på bygningsdels- og materialeniveau om
komponenterne kan skilles ad og materialer potentielt kan
genanvendes. I projektet giver de lette facader og tage mange
point, mens betonelementer i lejlighedsskel og bundpladen
trækker vurderingen ned.

Miljøvendig indvinding af materialer
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LCA - Primærenergi
vurderingen har vist at der kan opnås ca. 75% i denne kategori. Dette kan
begrundes med at mange materialer som indgår i bygningen bliver produceret
med energi fra ikke-fornybare kilder, samt med at bygningens energibehov
dækkes med fjernvarme. Hvis andelen af f.eks. træ-baserede materialer eller
andelen af energi til bygningsdrift fra fornylige kilder (sol) øges i den videre
proces, kan vurderingen forbedres yderlige.
Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
*
der antages en forholsvis lav vurdering på grund af det forventede
højde vandforbrug som skyldes bebyggelsens funktion

Klimaskærmens kvalitet
under kriteriet vurderes på isoleringskrav, linjetab,
transmissionstab, luftæthed m.fl.
I det at der tilstræbes krav til energibehovet i bygningsklasse
2020 overholdt kan der tildelses næsten maksimale point for
kriteriet.

teknisk k
valit
et 7
5%

Bygningens vedligehold og rengøringsvenlighed
udforming af bebyggelsen (1 etage), materialevalget og
detaljering, understøtter nem vedligholdelse og rengøring.
De tekniske systemers tilpasningsevne
der antages at alle tekniske systemer nemt vil kunne serviceres
og opgraderes i fremtiden. Løsningen med fordelingen i
tagrummet og decentrale anlæg øger tilpasningsevnen.

Lydforhold
for vurderingen antages at kravene i bygningsreglementet
overholdes (niveau B, DS490). I det senere projekt kan
lyddæmpningen øges som vil medføre en højere vurdering
under kriteriet. Støjniveauet fra omgivelserne (motorveje)
indgår ikke i denne vurdering.

50%

Effektiv arealanvendelse
under dette kriterium kan ikke opnås mange point, da bebyggelsen
ikke er særlig tæt eller “genbruger” tidligere industriområder. Grunden
er desuden ikke forurenet, derfor kræves der ikke en indsats for at
forbedre de eksisterende forholde.

TEC1.2

Totaløkonomi*
vurderingen af projektets totaløkonomi giver forholdsvis få point, som
skyldes DGNBs referenceværdi som i vores vurdering er reltateret til
almindelige boliger (”Boligmanualen”). I en tilpasset vurdering kan antages
at referenceværdierne ligger højere og at der dermed kan tildeles flere point.
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Brandsikring

Generelt kan siges at bygningsdrift og herunder især rengøring vil komme
til at få en stor betydning for en bebyggelse som Kellersvej i et totaløkonomisk
perpektiv.
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Plandisponering*
den forholdsvis lave score i dette kriterium kan begrundes med den
reducerede fleksibilitet, størrelsen af boligerne og at bebyggelsen kun
råder over få forskellige boligtyper, svarende til byggeprogrammet.

SOC1.2

Arkitektonisk kvalitet
projektets tilrettelagte proces (konkurrence) vil
tillade tildeling af maksimale point
Forhold for cyklister
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Tryghed og
sikkerhed

Fleksibilitet og omstillingsevne
under dette kriterium kan kun opnås point i en del af underkriterierne,
såsom arealudnyttelse, rumhøjde, tekniske installationer.
Planløsninger er derimod forholdsvis låst, som konsekvens af rumprogrammet,
krav til baderum, givne arealstørrleser og bygningernes konstruktion.

100%

Tilgænglighed
der stilles høje krav
til tilgænglighed,
som afspejles i en
vurdering på 100%.

Rumlighed i boligen

Livscyklusvurdering (LCA) - miljøpåvirkninger:
I designprocessen er der blevet taget hensyn til miljøpåvirkninger som afspejles i materialevalget.
Der antages en høj score, men med potentiale for yderlige forbedringer - lette trækasseter som facader,
stål på taget og lofter/dæk lavet af CLT-elementer reducerer miljøpåvirkningerne betydelig i forhold til
alternative materialer. De store glaspartier trækker vurderingen ned, men udmærkede dagslysforhold
vægtes højre i tilfældet af en institution som Kellersvej. I en videre bearbejdning kan bærende elementer
med fordel udføres i CLT (Cross-Laminated-Timber).
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Boligkøkken med udsigt

Robusthed
herunder vurderes på projektets robusthed over tid. Der gives point til lange levetider
på facader, tage og vinduer, omfang af mangler og om der er valgt “robuste løsninger”
i udførelsen. Projektet får mange point i dette kriterium, men med mulighed for yderlige
forbedringer i en senere fase.
Kvalitet af
Termisk komfort
udendørs friarealer
termisk komfort vurderes på 8 delaspekter for både sommer og vinterperioden,
Indendørs
konkurrenceprojektet
herunder luftfugtighed, træk, operativ temeperatur. 70% er en forholsvis høj vurdering,
Luftkvalitet
Visuel
kan tildeles over 80%
Kriteriet vurderes baseret at der ikke kan opnås flere point hænger sammen med vanskligheden at overholde
komfort
i dette kriterium, enest
på luftmålinger, som skal krav til overophedning (antal timer over 26 grader) som overgår BR15.
herunder er det især
fravalget af grønne
udføres når bygningerne
dagslyset som bliver
tage og “aktivering”
står færdige. Baseret på
vurderet på. I projektets
af de skråe tagflader
ventilationsraten og
arkitektur blev lagt meget
trækker vurderingen
mængden af VOCs i
vægt på gode dagslysned.
forhold, som også afspejler rumluften tildeles point.
Indeklimaet og især
sig i vurderingen iflg.
Brugernes mulighed DGNBs system.
belastning med kemiske
for styring af
stoffer er et fokusområde
Store vinduespartier og
indeklimaet
for et projekt som Kellersvej.
ovenlys sørger for gode
Derfor antages der
lysforhold i dagtimer,
uanset boligens placering maximale point i dette
kriterium, som skal ses som
og orientering.
en hensigtserklæring i
konkurrenceprojektet.

* vurderingen er baseret på DGNBs manual til boliger, dette medfører at enkelte kriterier og pointtildeligen ikke
svarer til byggeprogrammet til det fulde. I en snere certificeringsproces skal aftales hvilket manual eller blanding af
manualer anvendes, svarende til det specifikke projekt og programmeringen.
I de med * markerede kriterier kan forventes en højere vurdering end vist i diagrammet.

DGNB screening

som en række ”noter” i de relevante beskrivelsesafsnit. I et særligt afsnit om selve DGNB

I udarbejdelsen af forslaget til både helhedsplan og boliger har programmets ambitioner

vurderingen bliver kort redegjort for vurderingsmetoden, grundlaget og pointtildelingen for

om eftervisning af bæredygtighed med DGNB’s systematik som værktøj været en rød

at øge transparensen af vores proces omkring projektets bæredygtighed.

tråd.

som en direkte afspejling af vores arbejdsmetode, at inkorporere redegørelsen for

Som følge heraf har vi valgt, som en direkte afspejling af vores arbejdsmetode, at inko-

forslagets dokumenterede opnåelse af en SØLV certificering som en række ”noter” i de

rporere redegørelsen for forslagets dokumenterede opnåelse af en SØLV certificering

relevante beskrivelsesafsnit frem for et konkluderende, separat afsnit.

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

400
350
300
250
200
150
100
lux

dagslysfaktor

DGNB LÆSEVEJLEDNING;

50

marts / 9:00

marts / 12:00

marts / 16:00
nord

Udsnits plan: Fællesrum og service arealer 1:100

18897

Dagslysfaktor

øst

syd

vest

Oversigt af lysforhold i boligerne

Visualisering Boligen kig mod privat have og fælles have

Den lille skala og fraværet af elevatorer og trapper understreger boligkarakteren og skaber i tilgift venligt proportionerede og lyse uderum mellem husene.

skorsten
ventilation

Situationsplanen dokumenterer, at byggeri i en etage ikke efterlader for stort et fodaftryk, men tværtimod med bygningskroppene strukturerer de store åbne arealer i mange
mindre mikroklimaer med varierende karakter både med hensyn til brug, udformning,

tagkonstruktion i træ
m. ståltag

beplantning og akustisk kvalitet. Bygningerne skærmer og rammer ind, så både støj og

ovenlys

udsyn doseres.
Endelig underlægger nybyggeriet sig respektfuldt og ukompliceret ”Slottets” og det centrale områdes naturlige dominans ved at adoptere en skala, der allerede findes på stedet.
Efterkrigstiden er rig på eksempler på boligbebyggelser med netop dette fine samspil mellem bygning og landskab i en lille skala – Søndergårdsparkens saddeltage og
beskedne huskroppe eller Ermelundshusene nuancerede indtagelse af de nære udearealer.

ventilation
Projektets robusthed øges ved at bygge kun i én etage, fravalget af elevatorer reduc-

mulighed for
ovenlys

teknik

tagpap

skunkrum

føringsvej

erer levetidsomkostninger til drift og reducerer det økonomiske risiko. Der accepteres

udhæng

massivtrædæk

en reducering i bebyggelsens tæthed som ellers ses positiv i DGNB sammenhæng, da
kvaliteten af den enkelte bolig, bogrupperne og klyngerne forbedres betydelig på grund af

træbeklædt
skur

direkte adgangsmuligheder til haven og terrasser.

karnap

opbevaring

mulighed
for lift

mulighed
for lift

pergola

terrassedør

træbeklædt
skur

BEVARELSE OG NEDRIVNING

trælister

I mangel af entydige indikationer af teknisk karakter, der kunne udpege en af blokkene

post

Kellersvej 8, 9 eller 10 som bedst egnet til bevarelse, har vi valgt at bevare Kellersvej 8 til
brug for de kommunale botræningstilbud.
Det er den støjmæssigt mest belastede af de tre, men vi synes det kan forsvares her at
indrette netop de boliger, der typisk bebos kortvarigt i transit på vej til en blivende bolig
”ude i byen”.

bænk

fælles have

fælles sti

post

kogeniche
køl

privat have

bolig, type B

bad & toilet

gang

personlig
niche

køkkenbord
højdeindstilleligt

entré / køkken

bolig, type A

privat terrasse

fælles sti

fælles have
plantebed

Derved kan de nye boliger opføres på de støjmæssigt gunstigste steder og der tilbyde de
fremtidige beboere maksimal bokvalitet.
Frem til en realisering af sidste etape med yderligere 26 boliger fungerer den bevarede
fløj som en visuel og akustisk skærm mod motorvejen. Usikkerheden med hensyn til

Tværsnit E-E 1:50

tidsperspektivet for denne etape understøtter i vores optik kun yderligere ræsonnementet
herover.
KLYNGERNE OG DET SOCIALE LIV
Med placeringen af den overvejende del af servicearealerne udenfor klyngerne ophører
disse med at være autonome enheder i princippet uafhængige af det omgivende nærmiljø. Derimod indgår de i et lille samfund bestående af nyt og gammelt, hvor det at opsøge
muligheder og mennesker bliver en integreret del af hverdagen, hvis og når overskuddet
er til stede.
For den ekstroverte beboer er det en mulighed for at vælge aktivt til, for den introverte
understøtter disponeringen muligheden for enkelt at unddrage sig fællesskabet, ved at
benytte egen indgang og lade tilbud være tilbud.
Klyngerne indgår i den samlede plan men også i et indbyrdes samspil, hvor de mange
ind- og udgange muliggør et væld af bevægelsesmønstre, der naturligt understøtter
ambitionen om at beboerne opsøger ikke blot hinanden og personalet på tværs af de
byggede gruppedannelser men også servicearealernes muligheder.
Hvor boliggrupperne rummer i hovedsagen de samme funktioner, har servicearealerne
vidt forskellige funktioner, der fungerer som målpunkter i området. Den landskabelige
behandling udpeger på samme måde en række forskelligartede funktioner, der føjer et
ekstra lag af målpunkter til bygningernes.
Det er indlysende at programmets disponering af en del af de fælles bolig- og servicearealer i de eksisterende bygninger sætter bogruppernes planløsninger under pres; der er
ganske enkelt ikke så mange m2 at operere med som ellers.
Vi ser det som en positiv udfordring, der med fraværet af omklædning, terapi mm. gør
bogruppen mindre til institution og mere til et boligmiljø – om end på særlige vilkår.
Snarere end en institution er der tale om et kollektiv af plejekrævende individer, der i
respekt for hinandens evner og kompetencer kan opsøge hinanden - og personalet.
Projektets fokus på borgerens bolig omsætter denne tanke til et bygget miljø.
BOGRUPPEN
Hver bogruppe består af 13 boliger med tilhørende fællesarealer samt et personaleområde, der deles med nabogruppen. Til sammen udgør de to grupper en klynge med i alt
26 boliger.
Adgangen til bogruppen sker ikke et men mange steder;- for den der kommer første
gang, er indgangen ved afsætningspladsen dog markeret ved et søjlebåret halvtag, der
knytter de to boligrupper sammen og giver personalet beskyttet men ikke klimatiseret
adgang mellem dem.
Denne løsning er et afvejet kompromis mellem hensynet til personalet og ønsket om at
bevare den frie adgang til boligernes eksterne adgange og muligheden for at bevæge sig
på kryds og tværs i området.
I tillæg til den markerede, centrale indgang er flere adgange der i kombination med
boligenhedernes eksterne indgange gør anlægget næsten osmosisk – hullet som en si
– men en hullethed, der kan reguleres hvis behovet opstår ved en prioritering af enkelte
adgange.
Til højre for indgangen ligger personalets rum samlet i et eget hus, men sammenbygget
med boligerne og længere fremme markerer køkkenområdet sig med ovenlyset og den
store taghøjde. Herfra er der udgang til den store terrasse der ligger som et omdrejningspunkt, hvor anlægget knækker.
De fælles opholdsrum er i sagens natur ikke store men tilbyder alligevel frem for et stort
køkken- og opholdsrum to rumligheder og muligheden for at spise i mindre grupper eller
have både en spise- og en opholdsgruppe.
Fællesarealerne er typisk orienteret mod nord og øst, da vi har prioriteret, at hovedparten
af boligerne er orienteret mod syd eller vest. Som konsekvens opdeler vi fællesrummene
i to områder, der altid orienterer sig til modstående sider og dermed også to typer dagslys
– det kolde nordlys og det varme sydlys.
Boligerne har deres interne adgang fra gangene– enkelt- eller tosidige – men altid med et
lys at gå frem mod eller nichernes rytmiske udvidelser af rummet undervejs.
Mod Gammelmosen kulminerer gangforløbene i et bredt udsyn, en opholdsmulighed og
en udendørs terrasse.
Uden at være programsat peger vi på muligheden for her at kunne afskærme en mindre
del af boligerne ved at afsnøre en ende af anlægget med dørsæt. I den situation fungerer gangforløbets udvidelse og terrassen mod mosen som disse beboeres afskærmede
fællesrum.
Dagslyset har været et fokusområde under planlægningen, som direkte afspejles i DGNB
vurderingen. Alle rum råder over et højt niveau af dagslys, samt med at der er taget hensyn til boligernes placering og orientering af hvad angår vinduernes størrelse og placer-

” Boligens plan udpeger en række subtilt markerede zoner spændende fra det
private til det offentlige, fra det individuelle til det fælles.
For sårbare beboere er denne graduering en bygget håndsrækning til at forlade
det trygge og træde ud i bogruppens lille fællesskab eller områdets offentlige
rum”.

ing. Ovenlys supplerer på de dagtimer hvor der ikke kan være direkte sollys på boligens
facade i stueetagen.
I eksteriøret træder boligenhederne tydeligt frem med deres symfoni af saddeltage sammenknyttet til et bygningsanlæg af fællesrummenes mere lavmælte flade tage. Inden
døre er det nærmest omvendt; - boligerne behandles materialemæssigt dæmpet med
lyse, enkle interiører, mens fællesrummene, der kun punktvis har boligernes karakteristiske tagform til gengæld henter karakter i en mere ekspressiv materialepalette af træ,
jern og beton – og ikke mindst den panoramiske udsigt til haverummene omkring.
De flade tage konstrueres med massivtræs-elementer oplagt i et rammeværk af jernprofiler, - begge dele efterlades eksponerede og tilfører rummene både tekstur og rytme.
Den nødvendige akustiske regulering sker i vægfladerne, der til dels er beklædt med
trælister med en bagvedliggende akustikdug.
Øvrige vægge står i beton eller letbeton, allerhelst umalet for ikke at miste materialets
stoflighed.
Gulvfladerne udføres i slebet beton, der er både robust og smukt.
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Situationsplan. landskabs- og bebyggelsesplan 2 etape 1:1000

Visualisering Overgangen mellem bygaden og den grønne korridor
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Illustration: Slottet, Salen, Cafeen, og Torvet

Plan: Slottet, Salen og Cafeen 1:200

Materialevalget har tidelig i processen været påvirket af løftet om at bygge miljøvenlig.
Således reduceres overfladerne som kræver en efterbehandling. Dette har også en positiv effekt på den totaløkonomiske overslag. Desuden er der valgt holdbare og robuste
materialer til alle overflader hvor der kan regnes med øget slid. Inde i boligerne gælder
det om at vælge materialer som understøtter et udmærket og sundt indeklima.
Livcyklusanalyser (LCA) er blevet brugt til at vurdere miljøpåvirkninger og ressourceforbrug undervejs. Ikke i alle tilfælde har resultatet været afgørende for det endelige materialevalg, men beslutningerne omkring materialer er truffet baseret på et mere informeret
grundlag.
Personalets rum
Personalets rum er som tidligere nævnt beliggende i et eget hus i tilknytning til den centrale indgang. Hensigten er dobbelt; dels tydeliggøres personaleområdet som selvstændigt men med tilknytning til boligerne via disses fællesarealer; - dels sikres personalet
i lighed med beboerne en mulighed for at trække sig tilbage til en form for privatsfære.
Også til personalets rum er der en egen indgang fra terræn.
Vi er klar over, at passagen overdækket men i det fri kan være udfordrende i vintermånederne. Fordelene ved den frie bevægelse til og fra boligerne og i området på kryds
og tværs opvejer efter vores vurdering ulemperne.
Det er imidlertid muligt at klimatisere passagerne ved glasinddækning, hvis det ønskes,
uden at funktionaliteten ændres afgørende.
Boligen
Forslagets fokus på boligen er markeret allerede i eksteriøret med de markante saddeltage, der i et genkendeligt arkitektursprog er arketypen på ”hus”. Opdelingen i mindre
bygningskroppe og et tydeligt hus-motiv gør identifikationen med egen bolig lettere og
fremhæver desuden karakteren af et konglomerat af boligenheder frem for et samlet
anlæg – en institution.
Inde udnyttes det generøse tagprofil til en stor rumhøjde i hele boligen bortset fra baderummet, der med sit flade loft giver plads til decentrale teknikanlæg i tagrummet oven
over.

funktioner

funktioner

BOTRÆNINGSBOLIGER
cirkulation

FÆLLES SERVICEAREAL
motionsrum

DAGCENTER
cirkulation

botræningsbolig

grupperum

aflastningsbolig

personale og service

personale og service

fælles ophold og -rum

fælles ophold og -rum
BOTRÆNINGSBOLIGER
pulterrum
cirkulation

FÆLLES SERVICEAREAL
motionsrum

DAGCENTER
cirkulation

botræningsbolig

grupperum

aflastningsbolig

personale og service

personale og service

fælles ophold og -rum

fælles ophold og -rum
pulterrum

Højt placerede ovenlys spænder rummet ud, og supplerer det hovedlys facaderne

det offentlige, fra det individuelle til det fælles.

Placeringen af anlæg i tagrummet betyder, at de er tilgængelige for servicering fra de

giver; - nordvendte boliger har et sydvendt ovenlys og med det en vandrende lysplet på

Nichen mod gangen fungerer som en sådan overgangszone, der formidler fra det private

fælles gangarealer uden at skulle ind i den enkelte bolig, og sikrer en langsigtet fleksibi-

gulvet, sydvendte boliger et nordvendt klart og køligt lystilskud. Ovenlyset placeres altid i

rum til bogruppens fælles dagligliv, som det udfolder sig i køkkenet, ved spisebordet og

litet, idet det disponible areal her rummer plads til fremtidige opgraderinger.

indgangsområdet mens soveafdelingen er uden for at opnå en mere sluttet karakter - og

foran fjernsynet.

for at kunne mørklægges.

Mod terrassen har den udvendige niche samme funktion understøttet af depotet, der giv-

De bolignære uderum

Dermed kan alle boliger uanset placering og orientering i planen opleves som ”gennem-

er privathed langs facaden før man træder ud på boligstien og derfra videre ud i haver-

”velkommen indenfor! lad os sidde udenfor! ”

lyste”.

ummenes relative ubeskyttethed.

De private uderum består af en træterrasse, et mindre grønt areal med lavt stedseg-

Hovedparten af boligerne har en karnap med siddemulighed, der placerer beboerne

rønt bunddække og blomstrende buske, som kræver et minimum af pleje. Boligerne,

Er boligernes geometri og lyssætning markant er materialeholdningen til gengæld

præcis halvvejs mellem boligens tryghed og det offentlige rum udenfor. Også for

der vender mod den sydlige vej eller mod det cirkulære ‘shared space’, afgrænses af

bevidst dæmpet som baggrund for beboernes legitime krav på en personlig prægning af

kørestolsbrugeren giver den lave brystningshøjde bedre kontakt til haven.

den lave beplantning, for at markerer den private zone, mens de private uderum, der

boligen.

For sårbare beboere er denne graduering en bygget håndsrækning til at forlade det tryg-

orienteres mod Gammelmosen er åbne, for at understrege relationen til naturen. Gen-

Gulvet er i træ og markerer tydeligt overgangen fra fællesarealernes støbte gulve til

ge og træde ud i bogruppens lille fællesskab eller områdets offentlige rum.

nemgående for alle private uderum er, at den private zone markeres med materialeskifte,
byder besøgende velkommen med niveaufri adgang og skaber sanselige rammer om

boligens blødere. Vægge og lofter er som udgangspunkt hvide, mens inventaret som
køkken, garderobe og flytbare skabe er i krydsfiner, der tilfører en varme og glød til det

Også i placeringen af de tekniske installationer udnyttes bygningernes profil. Tagrum-

lyse rum.

mene anvendes dels til placering af decentrale ventilationsanlæg til boliger og fællesrum,

I baderummene arbejdes med en farve- og lyssætning der er hjemlig; - mindre skin-

dels til alle træk af installationer, der dermed ikke bliver synlige i hverken fællesrum eller

nende hvid og færre glade signalfarver!

boliger - et forhold der understreger boligkarakteren yderligere. I fællesarealer med fladt
loft placeres trækkene dog i tagkonstruktionens isoleringstykkelse.

Bygning 8 1:200

18897

Boligens plan udpeger en række subtilt markerede zoner spændende fra det private til

oplevelsesrigt udendørs ophold.

